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M O K Y T O J U  
SUVAŽIAVIMO 

NUTARIMAI 
v 

„ Pereitą savaitę trumpai buvo 
pranešta apie rytinio JAV pa
kraščio lietuvių mokytojų suva
žiavimą. Papildomai pranešame 
ftrarbesniuosius jo nutarimus: 

1. Jungti esamus mokytojų 
susibūrimus j bendrą JAV lie-
ttlvių mokytojų sąjungą. 

2. Steigti JAV Lietuvių Ben
druomenės ribose Lituanistinio 
Švietimo Tarybą. 

3. Pavesti švietimo Taryba! 
parengti lituanistinio, švietimo 
programą šeštadieninėms mo
kykloms ir atskirą programą 
parapinėms lietuvių mokyk
loms. 

4. Rūpintis reikiamų vadovė
lių išleidimu. 

Toliau dar visa eilė padėkų 
prisidėjusiems prie lituanistinio 
švietimo geresnio išsprendimo 
ir eilė pageidavimų, kas dar 
reiktų toje srityje padaryti. 

Pažymėtinas skatinimas plės
ti "Jaunųjų Lietuvių Pagalbos 
Sąjūdį", kuris Brooklyno šešta
dieninėj mokykloj jau prakti
kuojamas. Tai yra lietuvių mo
kinių skatinimas kas mėnuo mo
kėti nedidelį (5, daugiausia — 
10 c.) solidarumo mokestį, ski
riamą pagalbos reikalingiems 
lietuvių t jaunuoliams sušelpti. 
Tai geras ^pratinimas prie soli
darumo mokesčio, kuris čia ga-
fea sunkiai duodasi prigydomas. 

Rytinių, kolonijų mokytojų 
vadovybėn išrinkti : B. Kulys, 
A. Bendorius, V. čižiūnas, K. 
Mockus ir P. Naujokaitis. Su
prantama, kad jų uždavinys bus 
susižinoti su Chicagos lietuvių 
mokytojų draugija bei kitais vie
netais, jeigu jų yra organizuotų, 
ir rūpintis įvykdyti pirma $®i-
nėtus nutarimus. 

DRAMOS VEIKALO 
KONKURSAS 

Lietuvių Kultūros Fondo lai-
įė JAV Apygardos Valdyba, 

gerai suprasdama dabartinį 
sceninių veikalų trūkumą ir no
rėdama paskatinti dramaturgi
nę kūrybą, skelbia konkursą dra
mos veikalui parašyti šiomis są
lygomis : 

1. Dramos veikalo temą ir rft-
šį pasirenka pats autorius. 

2. Veikalas turi būti literatū
riškas ir sceningas. 
. Pastaba: Pageidaujama, kad 
m veikalas, atsižvelgiant į šių 
laikų aplinkybes, būtų lengvai 
įmanomas pastatyti ir jo vai
dinimas truktų ne ilgiau kaip 
tris valandas. 

3. Konkursinis veikalas įtei
kiamas Lietuvių Kultūros Fon
do Valdybai ligi 1952 metų gruo-
dlio m. 31 dienos. 

Pastaba: šiame konkurse 
kviečiami dalyvauti viso pasau
lio lietuviai. 
• 4. LKF valdybai turi būti at-
ilųsti du rankraščio egzemplio
riai, ranka ar mašinėle rašyti ir 
slapyvarde pasirašyti; autoriaus 
pavardė pranešama atskirame 
voke. 

5. Už pripažintus veikalus ski
riamos dvi premijos: I — 500 
JAV dolerių, II — 300 JAV do
lerių. 

6. Konkursiniam veikalui įver
tinti LKF Valdyba sudaro ko
misiją iš LKF Valdybos pirmi
ninko arba jo įgalioto asmens, 
dviejų Rašytojų Draugijos Val
dybos skirtų narių ir dviejų pro
fesionalų aktorių. 

7. Komisija savo nutarimus 
4fcro paprasta balsų dauguma. 
Balsams pasidalinus lygiai, nu
sveria pirmininko balsas. į 

8. Konkursui pasibaigus, rank-
Jfcščiai gražinami autoriams; 
jiems- paliekamos ir visos veika
lo panaudojimo bei leidimo tei-
tŠ8. 

9. Konkursiniai veikalai siun
čiami ir visais kitais konkurso 
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nutarti tik neigiamai 
Sprendžiant Reutlingeno susi

tarimo klausimą, Vlike išryškė
jo tikrai kritiška padėtis: klau
simus Vlikas gali išspręsti tik 
neigiamai. Tą liudija pagarsė
jusio susitarimo nepatvirtinimo 
eiga. 

Savo laiku katalikų sroves at
stovai Vlike iš karto pasireiškė 
neigiamai nusiteikę Vliko dele
gacijos pasirašytojo susitarimo 
atžvilgiu. Dr. J. Grinius, šiuo 
metu esąs Vlike Darbo Federa
cijos atstovo titulu, net protes
tą reiškė, siūlydamas delegaciją 
apkaltinti, kaip neva peržengu
sią jai duotus įgaliojimus. Tik 
dr. P. Karvelis (kadai buvęs Lie
tuvos finansų ministeris, dabar 
Vlike esąs ūkininkų Sąjungos 
atstovo titulu) bandė gelbėti pa
dėtį, pasiūlydamas tam tikrą 
priedą prie susitarimo. Tas prie
das buvo suredaguotas, kaip Vli
ko pasiaiškinimas, kodėl Vlikas 
susitarimą tvirtina. Tas pasiaiš-
knimas buvo surašytas taip, kad 
jis atrodė ne tokių ar tokių re
zervų pareiškimas, kaip tai kar
tais sutartis tvirtinant esti da
roma, bet greičiau kaltinamasis 
aktas kitos susitariančios pusės 
atstovui — Lietuvos Dipl. šefui 
S. Lozoraičiui. Tad pačiame Vli
ko posėdyje kitų Vliko narių 
buvo pastebėta, jog prie susita
rimo tvirtinimo prijungiant tokį 
"pasiaiškinimą" nebelieka pras
mės nei tvirtinti, kadangi "pa
siaiškinimas" faktiškai susita
rimą ne tvirtina, bet jį sunieki
na, kaip netiijkamą, arba jo 
prasmę aiškina visiškai kitaip, 
negu pačiame susitarime numa
tyta. 

Tada tvirtinimo klausimas bu-
Vo atidėtas ir nutarta palaukti, 
ką gi pasakys Lietuvos pasiun
tiniai, ypatingai tie, kurie for
maliai tebeeina savo pareigas. 
Pasiuntiniams buvo išsiuntinė
tas ir tas siūlomasis Vliko "pa
siaiškinimas". Ir tuojau spaudo
je ("Drauge") pasirodė užuomi
nos, kad pasiuntiniai gal ir ki
taip galvoja, nei jų vardu pasi
tarimuose dalyvavęs min. S. Lo
zoraitis. Sklido gandeliai, kad 
pasiuntiniai nepripažįsta jokio 
Dipl. šefo. Ir, atrodo, buvo tiki
masi, jog pasiuntiniai susvyruos 
ir, galbūt, net pasisakys prieš 
susitarimo tvirtinimą, arba bent 
jau pritars Vliko rezervams, ku
riuose iškeliamos visos didžio
sios Vliko pretenzijos būti Lie
tuvos suvereninės galios reiškė
ju. "Darbininkas" net iš anksto 
gąsdino diplomatus, kad, girdi, 
jeigu jie pasisakytų ne taip, 
kaip jo — "Darbininko" partija 
reikalauja, tai ir pasiuntiniai pa
sirodytų esą "totalistai" ir t.t. 

Bet pasiuntinių atsakymas už
liejo labai daug šalto vandens 
toms viltims. Kaip praneša 
"Tremtis", pasiuntinių atsaky
mai buvo toki: 

1. Min. P. žadeikis pasisakė 

reikalais susirašinėjama šiuo 
adresu: 

Jonas F. Daugėla 
1863 West 47 St. 
Clevelan 2, Ohio 

10. šis konkursas nutartas 
skelbti ir jo taisyklės priimtos 
LKFondo laikinės JAV apygar
dos valdybos posėdyje 1951 m. 
lapkričio mėn. 4 d., dalyvaujant 
valdybos pirmininkei A. Augus-
tinavičienei ir nariams prof. dr. 
Pr. Skardžiui, Ign. Malinauskui, 
St. Barzdukui, K. Tallat-Kelpšai, 
A. Laikūnui irj. F. Daugėlai. 

už susitarimą be jokių priedų ir 
pabrėžė, kad Lietuvos Diploma
tijos šefo institucija veikia, pa
siuntiniai su ja skaitosi. 

2. Min. K. Graužinis pasisakė 
už susitarimą be priedų, nes Vli
ko siūlomi priedai reikštų pa
neigimą Lietuvos Diplomatijos 
Šefo institucijos, kurią pripažįs
ta svetimos vyriausybės. 

3. Min. B. K. Balutis pasisakė 
už susitarimo tvirtinimą be prie
dų, pabrėždamas, kad Vliko 
nenoras pripažinti Lietuvos Dip
lomatijos šefo titulo, kurį pri
pažįsta svetimos valstybės, yra 
lygu sienos griovimui. 

4. Min. V. Girdvainis (atsto
vas Vatikane) pasisakė už su
sitarimo tvirtinimą be priedo, 
kuris savo raide ir dvasia susi
tarimą tik griauna. 

5. Dr. S. Bačkis, einąs atst. 
par. Prancūzijoje, įrodinėjo, kad 
susitarimą reikia tvirtinti, ta
čiau laiško pabaigoje paminėjęs, 
jog turėjęs privatų pokalbį, ku
riame buvę pritarta ir Vliko pa
siaiškinimams. 

Pagaliau, yra pranešama, jog 
Diplomatijos šefas savo keliu 
dėl to susitarimo tvirtinimo at
siklausė ne tik formaliai parei
gas einančius ministerius, bet 
ir visus pasiuntinybių bei kon
sulatų pareigūnus, iki konsulari-
nių attache imtinai. Ir visi jie 
pareiškę savo pritarimą susita
rimui, kaip jis buvo pasirašytas.. 

ČIA NE SROVINIS 
REIKALAS 

Yra gerai žinoma, kad Lietu
vos Diplomatijos pareigūnai to
li gražu nėra vienos kurios po
litinės šrovės žmonės. Tačiau jų 
nuomonė yra visiškai vieninga, 
matyti, remiama visų pirma Lie
tuvos valstybės reikalais, o ne 
partinės politikos sumetimais. 

KAS TADA ATSITIKO 
VLIKE? 

Kai paaiškėjo, koks yra Dip
lomatinės Tarnybos nusistaty
mas tuo reikalu, tada Vliko pir
mininkas pareiškęs, kad "Diplo
matų nuomonė Vlikui nėra pri
valoma". Tas, žinoma, tiesa. Bet 
anksčiau, kada buvo tikėtasi ki
tokios ar bent ne tokios vienin
gos diplomatų nuomonės, tada 
apie tą nuomonę buvo kiek ki
taip kalbama... 

Šiaip ar taip, išklausius diplo
matų aiškią nuomonę, ir pusei 
Vliko narių (socialdemokratų, 
liaudininkų, tautininkų, ūkininkų 
partijos ir laisvės kovotojų 
atst.) su diplomatų nuomone su
tinkant, Vliko pirmininkas pa
reiškęs, kad tvirtinimo klausi
mas ... atkrinta. 

Kitiems pasiūlius balsuoti, pir
mininkas pasiūlė klausimą dar 
atidėti, šis pasiūlymas gavo 5 
balsus už ir 5 prieš. Laikomas 
atmestas. Tada dr. P. Karvelis 
siūlo susitarimą tvirtinti su jo 
surašytais priedais. Vėl 5 už ir 
5 prieš. Atmesta. Pagaliau J. 
Norkaitis ("ūk. Part, atst.) siūlo 
susitarimą tvirtinti tokį, koks 
pasirašytas, be priedų. Irgi 5 
už, 5 prieš. Atmesta ... 

VtIKO PIRMININKAS 
NlBGAVO YPATINGŲ 

ĮGALIOJIMŲ *: 

Atsirado Vlike pasiūlymas, 
pagal kurį Vliko pirmininkui tu

rėtų bit! pripažinti^ sppatingi 
įgaliojimai naudoti lėšas tais at
vejais, kai "laisvinimo veiks
niams reikia darbininko". Kon
krečiai kalbant, reikalas toks. 
Tam ar kitam Vliko nariui sto
ja prieš akis klausimas: ar emi
gruoti, ar^asilikti Europoj. Jei 
pasiliksi, iš ko pragyvensi? Ar 
dėl Vliko reikalų pasiliekant Eu 
ropoj bus užtikrintas pragyve
nimas? Buvo norėta, kad Vliko 
pirmininkas tokiais atvejais ga
lėtų pasiliekančiam Vliko nariui 
užtikrinti pragyvenimo lėšas iš 
Vliko iždo, kitaip sakant, iš Tau
tos Fondo Vlikui skiriamų lėšų 

Kaip tik šiuo metu tas klausi
mas buvo aktualus J. Brazaičiui, 
Lietuvių Fronto (katalikų akty
vistų) atstovui. Bet buvo suabe
jota, ar tikslinga tokius įgalio
jimus duoti vienam Vliko pirmi
ninkui. Siūlyta tokius įgalioji
mus duoti visai Vykdomajai 
Tarybai. Galų gale ir vienas ir 
kitas pasiūlymas irgi nesurinko 
balsų daugumos ir tuo būdu li
ko išspręsti neigiamai... 

Po to, sako, J. Brazaitis išvy
ko skubiai tvarkyti emigracinių 
dokumentų. Jis, tarp ko kita, 
yra žinomas, kaip vyriausias ko
vos prieš Reutlingeno susitari
mą staategas. 

AR DAR GALIMA 
NUTARTI? 

Buvo pasirodęs posėdžio die
notvarkėje dar vienas "svarbus 
Lietuvos vadavimo klausimas" 
— tai... interpeliacija prieš vie
ną Vykd. Tarybos narį, bet ji 
vėliau išimta. Juk vistiek, esa
moje padėtyje, nepasitikėjimo 
pasiūlymas greičiausiai būtų iš
spręstas neigiamai, kaip ir visi 
kiti klausimai. Kelti tokius klau
simus, kaip, pvz., Mažosios Lie
tuvos Tarybos atstovo įtrauki
mas į Vliką, būtų irgi beviltiš
kas, nes aišku, kad sprendimas 
irgi būtų neigiamas. (Taryboj 
tokio aiškaus pusiau susiskirs
tymo dar nėra, bet ir tai, pasi
rodė, kad užtenka vieno "veto" 
ir baigta...). 

Tad lieka vienas klausimas — 
ar Vlikas iš viso dar gali ką nors 
teigiamai nutartil 

jb&taod. talka 

Dirvos skelbiamoji talka iki 
lapkričio mėn. 28 dienos davė 
302 naujus skaitytojus. Tie 302 
nauji skaitytojai sudaro 99b 
taškus. / 

Atskiri talkininkai šiuo metu 
turi taškų: 

Taškai 
Paplėnas J., Chicago 191 
Astrauskas St., Wocester 172 
Pauža VI., Detroit 68 
Sodaitis A., Brooklyn 60 
Švarcas P., Collinsviffe 44 
Česonis A., Baltimore 32 
Paršeliūnas J., Toronto 80 
Smigelskis A., Cleveland 24 
Diržys A., Venezuela 20 
Saladžius Pr., Rochester 20 

Kiti talkininkai turi po ma
žesnį skaičių taikų. 

Talkai beliko vienas mėnuo. 
Mes tikime, kad per tą laiką pa-
sispaus visi: ir į talką įsijungę 
ir dar talkininkauti nepradėję. 

Taikos viltys Korėjoje ir 
Sovietu vingiai 

AR KALĖD0S ATNEŠ *AIKĄ 
KORĖJOJE? 

Pereitos savaitės penktadie
nį, smarkiai lyjant, Panmunjo-
mo palapinėje susirinkę kovo
jančių šalių vyrai nustatė 30 
dienų terminą sudaryti paliau
boms, prieš tai sutarę dėl pa
liaubų linijos, šios savaitės pir
madienį jau tiksliai nubrėžta ir 
toji 145 mylių ilgio linija ir jei 
paliaubos bus pasirašytos per 30 
dienų, tai šioje linijoje turės bū
ti sustabdyti karo veiksmai. An
tradienį jau ir parašais patvir
tinta toji paliaubų linija. Taigi 
išeitų, kad trečiąją Kalėdų die
ną, gruodžio m. 27 d., baigtųsi 
karas Korėjoje. Sakoma, kad tai 
būtų pažymėtinas Jungt. Tautų 
laimėjimas, nes tai būtų pirma
sis atsitikimas istorijoje, kai 
tarptautinė organizacija bus pri
vertusi agresorių atsisakyti nuo 
karo. Ta pačia proga ir pastebi
ma, kad paliaubos, šalia savo ge
rųjų pusių tuo pačiu metu ir su
kels pavojų vakarams ir Ameri
kai. Vis daugiau atsiranda Įspė
jimų, kad paliaubos neturėtų 
paveikti Atlanto S-gos siekiamų 
tikslų — stiprinti savo pajėgas., 

NAUJI SUNKUMAI IE 
KLIŪTYS 

Derybininkų susitarime Korė
joje pasakyta, kad jei per 30 
dienų nebūtų prieita prie susi
tarimo visais kitais klausimais, 
tai tuo atveju turėtų būti nu
statyta nauja paliaubų linija. 
Tie kiti klausimai nelengvi, štai, 
pirmoje eilėje, klausiama, ar pa
vyks susitarti dėl paliaubų vyk
dymo priežiūros? JT nenorėtų, 
kad, paliaubomis pasinaudodami, 
komunistai prisirengtų naujam 
puolimui. Kiek žinoma, komunis
tai ligšiol dar nėra sutikę su 
priežiūros sistema. 

Dar opesnis karo belaisvių pa
sikeitimo klausimas. JT pajėgos 
sakosi turinčios per 168 tūkst. 
korėjiečių ir kinų karo belais
vių, o priešingoji pusė turinti- jų 
apie 10.000 amerikiečių ii* ke» 
liasdešimts tūkst. korėjiečių. Pa
gal prieš kelias dienas padarytą 
gen. Ridgway pareiškimą, esa
ma žinių, kad amerikiečių karo 
belaisvių esą nužudyta 8000. JT 
reikalaus visų karo belaisvių 
grąžinimo. O jei komunistai pa
reikalaus grąžinti visus belais
vius — tai ar jie visi sutiks bū
ti grąžinami? Ar jie tuo atveju 
turėtų būti grąžinti jėga? Ir 
kaip patikrinti, komunistai 
visus grąžina? ' 

Kelia abejojimų ir komunistų 
reikalavimas atšaukti visus sve
timus dalinius iš Korėjos. JT 
pabrėžia, kad tai daugiau poli
tinis klausimas ir visai nenori 
jo kelti. O jei komunistai spaus
tų, tektų reikalą perkelti į diplo
matiją. čia paliaubų klausimas 
vėl gali įklimpti. 

SKUBĖKIT GINKLUOTIS, 
DUOKIT DOLERIŲ! 

Romoje — Atlanto valstybių 
politiniai vadai diskutuoja Eu
ropos gynybos klausimus. Iš Pa
ryžiaus atvyko gen. Eisenhowe-
ris. Jis iškėlė reikalavimą ligi 
kity metų pabaigos sudaryti 
bent 40 divizijų, o ligi 1954 m. 

pabaigus — 70 fir 80. Jis sukėlė 
ir daug dėmesio, pažadėdamas 
Europos karinėms gynybos pa
jėgoms ir amerikiečių pradėtus 
bandyti vad. slaptuosius atomi
nius ginklus. Tie ginklai tačiau 
neturėtų sumažinti sausumos 
kariuomenės svarbos — tik stip
rūs daliniai galėsią sulaikyti 
agresorių. Galimas dalykas, ge
nerolas susilauks ir priekaištų iš 
įyairių Europos politikų pusės, 
bus skundžiamasi lėtu ginklų 
pristatymu iš JAV ir kt., tačiau 
jau pats reikalavimas skubinti 
divizijų sudarymą reikia vertin
ti kaip būdingą dalyką. Netenka 
abejoti, kad Atlanto politikai 
suvažiavę į NATO posėdžius 
Romon dar turės išspręsti daug 
galvosūkių — ūkiniai Europos 
sunkumai čia užims vieną svar
biųjų vietų. Duokit mums dau
giau dolerių, gelbėkit mūsų ūkį 
nuo katastrofos, — štai šūkiai, 
kurių nuolat turės klausytis 
Amerikos delegatai su jų eko
nominių reikalų "išminčium" 
Harrimanu priešaky, klausytis 
ir — susimąstyti. 

PRIVATŪS PASITARIMAI 
DAR MADOJE 

j 
Paryžiaus konferencijoje vis 

dar neišbrendama iš žodinės pro
pagandos klampynės. Nusigink
lavimo klausimais po Achesono 
jau du kartus kalbėjo ir Vi
šinskis ir tiėk pat kartų buvo 
kovojama propagandos ginklais. 
Aišku, sovietai "neatmeta" va
karų plano, tačiau siūlo 12 "rim
tų" papildymų. Pastarosiomis 
dienomis į šias diskusijas įsi
maišė Azijos — arabų kraštai, 
pasiūlydami keturioms didžio
sioms valstybėms susirinkti pri
vačiai ir susirinkimo ligšioliniam 
pirm. meksikiečiui Nervo vado
vaujant, toliau bandyti lukšten
ti abiejų pusių pasiūlytus nusi
ginklavimo planus. Amerikiečiai 
jau sutiko eiti į tuos pasitari
mus. Sovietų atsakymo vis dar 
laukiama. 

100 MILIONŲ ERZINA 
SOVIETUS 

Naujas, sovietų Paryžiuje iš
keltas didelio nepasitenkinimo 
objektas — tai amerikiečių pa
skirti 100 milionų dol. remti 
vad. "parinktiems asmenims". 
Pastebėtina, kad Amerikos vad. 
Mutual Security 1951 m. akiu, 
priimtu kongreso ir įsigalioju
sio spalio m., prezidentui leidžia
ma išleisti ligi 100 mil. dol. iš 
karinių fondų pinigų "tokiems 
parinktiems asmenims, kurie čia 
gyvena ar yra pabėgę iš Rusi
jos ir jos satelitinių kraštų, sie
kiant juos įjungti į karines pajė
gas, kurios galėtų remtų Atlan
to Sutarties organizaciją arba 
ir kitiems tikslams ..Tie "ki
ti tikslai" šio akto autorių nuo
mone, reiškia paramą — pogrin
džio. pajėgoms kraštuose už ge
ležinės uždangos. Kad šis ame
rikiečių aktas negalėjo patikti 
sovietams, liudyja jų protestas 
amerikiečiams Maskvoje ir rei
kalavimas reikalą svarstyti Pa
ryžiuje. Esą, tuo aktu siekiama 
finansuoti asmenų ir ginkluotų, 
grupių subversyvinius veiksmus, 
finansuoti išdavikus ir karo nu
sikaltėlius pabėgusius iš savo 

V£L SUSIDOMĖJO 
K A T Y N O  
ŽUDYNĖMIS 

Kai vokiečiai įsiveržė gana gi
liai į Rusiją, vienu metu po visą 
pasaulį nuskambėjo žinia, kad 
Katyno miškuose yra atrastos 
masinės kapinės, kuriose esą 
užkasti bolševikų nužudyti lenkų 
karininkai — apie 12.000. 

Tada Amerikoj ir kitur tas 
vokiečių tvirtinimas buvo pri
imtas su nepasitikėjimu. O kai 
bolševikai atsikirto, kad tai ne 
jų, bet pačių vokiečių darbas, 
tai tuo buvo labai mielai patikė
ta. Bolševikai teisinosi taip: 
mes tuos lenkus besitraukdami 
palikome, vokiėčiai juos suėmė, 
nužudė ir dabar nori mums tik 
kaltę suversti už savo darbą. 

Vokiečiai anuo metu sukvietė 
visą eilę ekspertų ir liudininkų 
iš lenkų, kitų užimtų kraštų ir 
net iš neutralių kraštų ir jiems 
dalyvaujant tyrinėjo kapines. 

Vos karui pasibaigus, 1945, 
metais, amerikiečiai surado vie
ną lenką, kuris buvo irgi buvęs 
liudininku — ekspertu tuose ty
rinėjimuose. Jis buvo apklausi
nėtas. Apklausinėtojams jo pa
reiškimai atrodė labai reikšmin
gi, tad jo apklausinėjimo proto? 
kolas buvęs išsiųstas Valst. De
partamentui. Bet iš čia apie tą 
dalyką vėliau niekas nieko ne
begirdėjo. 

Buvo pareikalauta pafodyii tą 
ano lenko apklausinėjimo proto
kolą. Bet iš Valst. Departamen
to gautas atsakymas, kad tokio 
protokolo nėra... Anais Jai-
kais, matyt, buvo kas pasirūpi
na, kad tas protokolas "išnyk
tų ..." 

Tačiau vėl buvo surastas tas 
pats lenkas, kuris savo pareiš
kimą atnaujibo. O to. pareiškimo 
esmė tokia. 

Visa eilė žymių, į kurias ta
da buvę nurodyta, jo, to lenko, 
neįtikinę. Bet vienas dalykas jį 
galų gale įtikinęs ir jis savo 
nuomonę pakeitęs — tai ant la
vonų kojų atrasti batai. 

Liudininkas gerai atpažino 
lenkų kariuomenės batus, kurie 
buvo išduoti mobilizuotiems ka
rininkams 1939 metais, prasi
dėjus karui. 

Tie batai ir ant lavonų tebe
buvo labai mažai tenešioti. Iš to 
jis turėjęs pripažinti, kad žudy
nės turėjo įvykti daug anksčiau, 
negu tie karininkai galėjo pa
tekti į vokiečių rankas. Jei žudf 
būtų vokiečiai, tai iki to laik® 
batai turėjo būti gerokai sudė
vėti. 

Antras dalykas — daug lavo
nų buvo šiltai aprengti, net su 
kailiniais. Vadinasi žudynės ga
lėjo įvykti tik vėlų rudenį ar 
žiemą. Tuo tarpu vokiečiai Ru
sijon įsiveržė vasarą ir negali
ma patikėti, kad lenkų karinin
kai — belaisviai tuo metu būtų 
į vokiečių rankas patekę su kai
liniais ... 

kraštų. Washingtone sovietų 
notos ir protestai laikomi netu
rinčiais pagrindo, šis amerikie
čių žygis, t. y. parama "pabėgė
liams" įeina į Atlanto pakto rė
mus, o tas paktas turįs grynai 
gynybos pobūdį. 

KAD BALKANAI NEVIRSTŲ 
ANTRA KORĖJA 

Vakarų spauda sveikina Pary
žiuje priimtą nutarimą sudaryti 
Balkanams stebėti grupę. Tai 
yra praplėtimas jau anksčiau 
Balkanuose veikusios JT spe<8* 
komisijos. Jos uždavinys buvfc 
prižiūrėti, kad Graikijoje nepa* 
sikartotų nauji komunistų bari* 
dymai užgrobti kraštą. Dabai* 
šios komisijos veikla apims j# 
Jugoslaviją. Sovietų blokas, ži» 
noma, šiam nutarimui priešino# 
si, Uč&u jis buvo vienas. 

i V. Rimvydas 


