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Graikija laukia pagalbos
Vašingtonas. (Dena/AP) Balandžio 22 d. 

senatas priėmė prezidento Trumano pasiūly
tąją pagalbos tiekimo Graikijai ir Turkijai 
programą. Dabar įstatymo projektas yra per
duotas Atstovų Rūmams ir manoma, kad 
laike dviejų savaičių šis įstatymas bus galu
tinai priimtas. Šis senato sprendimas yra lai
komas vienu svarbiausiu įvykiu amerikiečių 
užsienin politikoje. Įstatymo įvade yra nuos
tatas, kuriame kalbama, kad Graikijos ir Tur
kijos integralumas bei tų kraštų tolimesnė 
egzistencija turi didelės reikšmės Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir visų laisvę mylinčių 
tautų saugumui. Už įstatymą balsavo 67 se
natoriai, o prieš — 23. Prieš pat balsavimą 
senatorius Edwin Johson staiga (nešė opo- 
zijos pasiūlymą nubraukti 150 milijonų dole
rių Graikijai, nes pagal įstatymo projektą 
šio. sumos ribose numatoma tiekti Graikijai 
ginklavimosi reikmenis, ir 100 milijonų Tur
kijai, kuriai irgi numatoma tiekti armijos ir 
laivyno ginklavimo reikmenis. Šis opozicijos
pisiūlymas 68 balsais, prieš 22 balsus, buvo 
atmestas. Senato pirmininkas A. H. Vanden- 
bergas prieš balsavimus kreipėsi J senatorius 
ir siūlė prezidento Trumano programą pri
imtu Jis pareiškė, kad šio įstatymo atmetimas 
rišame pasaulyje atkeltų vartus agresijai ir 
komunistinio viekimo išsiplėtojimui.

Atėnai. (Dena) Antradienį graikų ministeris 
pirmininkas Demetrios Maksimos parlamente 
nurodė, kad jei graikai nori būti verti ame
rikiečių paramos, jie turi: a) kaip galint 
greičiau išnaikinti sukilėlius, kurie siekia 
įvesti totalitarinį režimą Graikijoje, ir b) 
nusikratyti antidemokratinių įtakų, kurios yra 
svetimųjų primetamos. Jis išsireiškė: „Vy
riausybei yra aišku, kad prezidento Trumano 
Graikijai pasiūlytoji pagalba mums uždeda 
naujų įsipareigojimų, bet mes esame nu
sistatę kiekvieną gautą dolerį sunaudoti tik 
krašto gerovėj ir atstatymo reikalui.” Jisdar 
pažymėjo, kad šią paramą reikia traktuoti 
kaip simbolį amerikiečių tautos didžiadvasiš
kumo ir dėl ji būsianti sunaudota tam tikš
tai, kuriam bus skirta.

Vėliau ministeris pirmininkas šiais žodžiais 
prisiminė D. Britanjos dalyvavimą Graikijos 
išlaisvinime: „Mes turime išreikšti D. Brita
nijai didelę padėką už suteiktą mums pagalbą 
visose mūsų socialinio gyvenimo srityse.

Graikija niekuomet neužmirš, kad be tos 
pagalbos būtų buvę abejotina, ar Graikija 
būtų galėjusi išlaikyti savo egzistencijos mi-

Baigiamieji konferencijos posėdžiai
Maskva (UP). Po šimtą minučių užsitęsu

sio posėdžio, kuriame negalima buvo išlygin
ti nuomonių skirtumų Austrijos sutarties 
klausimais, buvo pereita prie uždaro posėdžio 
siaurame ratelyje. Antrasis slaptas posėdis 
Maskvoje traktuojamas kaip paskutinis mė
ginimas paruošti Austrijos sutarties tekstą. Į 
slaptą posėdį buvo pereita po to, kai paaiš
kėjo, jog visi pagrindiniai klausimai tebėra 
ginčytini. Bevinas, kuris tuomet pirmininka
vo, pasakė: „Man atrodo, mes galėtume Aus
trijos sutartį užbaigti, jei mes susitartume 
Austrijos sienų, reparacijų ir vokiečių kil
mės turtų klausiniais”. Molotovas pradėjo iš 
naujo dėstyti savo pažiūras tais klausimais. 
Marshallis jį pertraukė ir pasiūlė slaptą po
sėdį. Kiti ministerial pritarė. Salėje ministe
rial pasiliko sau tik po tris patarėjus. Ir dvi 
valandas užsitęsusiame slaptame posėdyje pa- 
grindiniaij klausimais ministerial negalėjo 
susitarti.

Maskva (UP). Antradienį užs. reikalų mi
nisterial turėjo antrą slaptą posėdį paskuti
niųjų dvidešimts keturių valandų būvyje. Po 
pusantros valandos pasitarimai buvo nutrauk
ti, nieko nepaskelbus apie pasekmes. Po pie
tų įvyko trečias slaptaj posėdis, kuris diplo
matiniuose sluoksniuose buvo laikomas kaip 
paskutinis mėginimas susitarti Austrijos 
klausimu.

Maskva (Dena/AP). Ir paskutiniosiomis 
konferencijos dienomis buvo dedamoj pastan
gos susitarti dar neišspręstais klausimais. 
Salia eilinių viešų posėdžių užsienių reikalų 
ministerial turėjo tris neviešus pasitarimus, 
kuriuose dalyvavo tik artimieji ministerių pa
tarėjai. Atidėję vėl į šalį Austrijos problemą, 
ministerial grįžo prie Vokietijos neišspręstų 
klausimų ir balandžio 23 d. jiems pasisekė 
susitarti dėl galutino vokiečių belaisvių pa
leidimo termino. Britų užs. reik, ministeriui 
Bevinui pasiūlius buvo susitarta, kad visi 
vokiečių belaisviai turi būti paleisti iki 1948 
m. gruodžio 31 d. Ryšyje su tuo nutarta, pa

siją ir savo didžiąsias istorines tradicijas.” 
Buvo įvertinta ir nuopelnai sąjungininkų 
draugų, kurie nepašykštėjo graikams Unrros 
paramos.

Baigdamas jis išreiškė viltį, jog tarpinin
kavimas Jungtinių Tautų Balkanų komisijos 
prisidės Pr‘e sugrąžinimo normalių ir tai
kingų santykių Balkanuose.

Graikų generalinio štabo kalbėtojas nurodė, 
kad kariuomenė ir toliau naikins sukilėlius ir 
pažymėjo, kad ateityje apie operacijas bus 
mažiau skelbiama žinių viešumon. Vienoje 
4000 kv. km didumo srityje buvo išnaikinti 
visi sukilėliai: 426 buvo užmušta, 249 pasi
davė į nelaisvę. Nuo balandžio 1 d. iki 21 d. 
graikų kariuomenė neteko 29 užmuštų ir 64 
sužeistų kareivių. Štabas yra įsitikinęs, kad 
sukilėliai yra aprūpinami iš oro užsienio 
lėktuvų.

Londonas. (DPD) Naujai atvykęs į Londo
ną Jungtinių Amerikos Valstybių pasiuntinys 
Levis William Douglas antradienio vakare

Baikley atsakymas i Wallace kalbas
Demokratų senatorius Barkley grįždamas 

iš Egipto apsistojo Paryžiuje ir pasakė spau
dos konferencijoje kalbą, kurioje 'palietė 
Wallace kelionę po Europą.

Nagrinėdamas Wallace kelionėj tikslus 
Barkley pareiškė, kad Wallace gali laisvai 
savo mintis dėstyti kaip JAV taip ir užsie
nyje. Toliau Barkley pridūrė: „Aš apgaile
staudamas žiūriu, kaip Wallace nagrinėda
mas tarptautinės problemas, puola savo vy
riausybę, ką ne bet kuris Amerikos pilietis 
padarytų, būdamas tose šalyse, kurioms 
Amerika padeda. Jau 50 metų kaip Amerika 
po karo su Japonija įgijo Filipinų ir kitas 
salas, kaip pav. Kuba ir Porto Rico. Kuba 
jau seniai nepriklausoma. Nuo pernai metų 
birželio mėn. 4 d. plevėsuoja Filipinų vėliava 
virš jų laisvos nepriklausomos respublikos”.'

Barkley prisimindamas laike karo dėtas 
demokratijos išlaikymui pastangas pažymėjo: 
„Nežiūrint didelių išlaidų ir aukų, Amerika 
nepareikalavo nė vieno dolerio reparacijų ir 
nė vieno kvardr. metro^ žemės ploto. Tuo 
laiku, kada pats Wallace buvo valdžioje Ame
rika paskolino pinigų Kinijai, Lenkijai, Pran
cūzijai, Anglijai ir kitoms šalims.

Kaip galima Amerika kaltinti imperializmu 
dėl to, kad ji nori suteikti paskolą Graikijai 
ir Turkijai? Paskolą paprašė ne tiek pati 
Turkijos vyriausybė, kiek opozicija, kad iš

vesti Kontrolinei Tarybai Berlyne iki š. m. 
liepos 1 d. paruošti belaisvių grąžinimo pla
ną.

Jungtinių Amerikos valstybių užs. reikalų 
ministeris Marshallis padarė priekaištų So
vietų delegacijai dėl atmetimo jo pasiūlytojo 
keturių pakto. Jis savo kalboje pavartojo „at
metimo” išsireiškimą, nes Molotovo pasiūly
toji to pakto nauja redakcija apima visus pa
grindinius nuomonių skirtumus vokiečių prob 
lemos atžvilgiu ir amerikiečių pasiūlytojo 
projekto priėmimas šiuo metu pasidaro ne
įmanomas. Nors neliko jokių perspektyvų kad 
amerikiečių planas galėtų būti priimtas, vis- 
tiek, kaip pareiškė Marshallis, Jungtinės Ame 
nkos Valstybės savo projekto neatsiima. Vi
są atsakomybę už to pakto nepasisekimą jis 
priskyrė sovietų delegacijaL

Svarstant Austrijos problemas Marshallis 
sovietų delegaciją įspėjo, kad jei iki rugsėjo 
mėn. JT pilnaties sesijos tuo reikalu Ministe-
rių Tarybai nepasiseks susitarti, tai JAV yra 
nusistačiusios visą Austrijos problemą per
duoti Jungtinėms Tautoms spręsti. Dėl pri
skyrimo Austrijai atsakomybės už dalyvavimą 
kare, sovietams pasiūlius, susitarta, kad „Aus 
trija negali išvengti tam tikros atsakomybės.” 
Buvo susitarta ir dėl Austrijoje esančių DP 
problemos.

Be to buvo pasikeista nuomonėmis Triesto 
ateities klausimu. Prieita išvados, kad Tries
to gubernatoriuj turės ieškoti Jungtinėse 
Tautose finansinės paramos. Marshallis pa
žymėjo, kad 'Triesto laisvoji sritis yra rei
kalinga ir maisto paramos. Jis nurodė, jog 
JAV galėtų maisto produktų patiekti, jei tik
tai kongresas priims įstatymą ir suteiks lėšų 
finansuoti į sunkumus patekusiems kraštams. 
Molotovas į tai atkirto: „Mums yra aišku, 
kad čia numatomoji pašalinė pagelba reikštų 
Įsimaišymą į Triesto vidaus reikalus. Sovietų 
delegacija yra tos nuomonės, kad šiuo atveju 
reikia vadovautu tik statuto nuostatais, o pa
šalinis įsimaišymas yra nepageidautinas.” 

suruošė priėmimą. Savo kalboje, liesdamas 
Amerikoj pagalbą Graikijai, jis pažymėjo: 
„Jungtinės Amerikos Valstybės nereufc» jo
kių pretenzijų į kraštus, kurie priklauso ki
toms tautoms. Jos nenori nieko pavergti. Jų 
didžiausias noras yra> kad niekas prieš savo 
norą nebūtų pavergtas. Mes tikime į taiką ir 
už ją nuolat kovosime. Mes tikime į taiką, 
tvarką ir teisingumą.” Ši naujojo pasiuntinio 
kalba anglų spaudos buvo labai palankiai su
tikta. „Times” įdėjo straipsnį pavadintą 
„Naujas JAV pasiuntinys apie amerikiečių 
politiką”. „Daily Telegraph” ta proga idėtą 
straipsnį pavadino: „Į taiką iš chaoso — 
britų ir amerikiečių tikslas.”

Ženeva (DPD) Jungtinių Tautų Balkanų 
tyrinėjimo komisija, kuri šiuo metu ruošia 
raportą apie savo nuveiktus darbus Graiki
joje, Bulgarijoje ir Jugoslavijoje, susidūrė su 
dideliais sunkumais. Sovietų ir lenkų atstovai 
nesutinka su komisijos daugumos redaguoja
mu raporto tekstu. Reuterio korespondentas 
iš Ženevos praneša, jog atrodo, kad Saugumo 
Tarybai bus patiekti komisijos daugumos ir 
komisijos mažumos du atskiri raportai.

laikytų nepriklausomybę ir pagerintų ekono
minę būklę. Graikijoj padėtis yra labai tra
giška. Jai reikia būtinai padėti, nes ji yra 
rami ir darbšti šalis, kuri nuo karo labai 
nukentėjo.

Kaltinti mūsų vyriausybę šiurkščiu impe
rializmu dėlto, kad ji padeda dviem mažoms 
tautoms, yra faktų iškraipymas nedovanotinu 
būdu. Wallace atstovauja tą politinę kryptį 
kurios .amerikiečiai vengia”. (N. de Fr.)

Atvira de Gaulle ka'ba
Paryžius. (AP) Gen. de Gaulle vienoje 

spaudos konferencijoje paklaustas, ar yra 
neišvengiamas karas tarp JAV ir Sovietų 
s-gos, pareiškė: „Dar nevėlu jį sutrukdyti. 
Europos įtaikai gelbėti aš siūlau sudaryti 
prancūzų — britų bloką, prie kurio prisidėtų 
Vokietija, Belgija, Olandija, Italija, Austrija 
ir, galbūt, Čekoslovakija; betgi ne Ispanija. 
Toks blokas būtų reali atsvara prieš Sovietų 
s-gą.”

TRUMPAI
K

Paryžius. Paryžiuje streikuoja 3000 skal
byklų darbininkų, reikalaudami padidinti at
lyginimą. __ - »

— JAV karo laivynas daro bandymus su 
skrajojančiaja valtimi arba nardančiu lėktu
vu.

— Trumanas padėkojo Prancūzijos prezi
dentui Aurio] už jam pareikštą užuojautą dėl 
Texas mieste įvykusio sprogimo, atnešusio 
tiek daug aukų.

— Jungtinių Amerikos Valstybių pasiun
tinys Maskvoje, gen. Walter Bedel Smith 
neužilgo grįš į JAV dalyvauti politiniuose 
pasitarimuose. (Dena)

— Suomijoj užsienių reikalų ministerrui, 
komunistui Leino, nepavyko sudaryti suomių 
vyriausybę.

— JAV senatas patvirtino paskyrimą 300 
mil. dolerių išlaidų amerikiečių okupacinėms 
zonoms Vokietijoje, Austrijoje, Japonijoje ir 
Korėjoje paremti.

Vašingtonas. Čia paneigiamos žinios apie tai, 
kad nežiūrint Danijos prašymo, esą JAV ne
sutikusios evakuotis iš savo bazių Grenlan
dijos saloje. Evakuacija bus įvykdyta 1948 
metų pradžioje. (NF)

Po konferencijos
Beveik septyniaj savaites užsitęsusi Mas

kvos konlerencija pasibaigė. Stalino pavaišinti 
užsienių daplomatai išsiskirstė nepaskelbę jo
kio konhunikato apie konferencijos darbus. Po 
šios konferencijo, netikrumas Europoje dar 
labiau padidėjo, o taikos galimybės pakibo 
ore.

Jau du metus gyveno Europa tarp taikos 
ir karo. Tas netikrumas, kokį dabar pergy
vena. Europos tautos, yra viso pasaulio rykštė 
Europa buvo žmonijoj lopšiu ir čia rišosi 
visi ūkiniai, politiniai ir kultūriniai saitai. 
Šiandien Europa yra suskaldyta tarp rytų ir 
vakarų, o jos ateitis ko toliau, vis labiau 
darosi neaiški.

Atsirado pasaulyje jėgos, kurios siekia 
viską „sulyginti”. Naujieji pranašai žodžiais 
skelbia puikią savo programą, o savo veiks
mais išoriniam pasauliui neša badą, skurdą ir 
suirutę. Siomis priemonėmis jie skina sau 
kelią į ateitį ir todėl yra užinteresuoti, kad 
tik neįsigyventų ramybė ir taika. Su šiuo 
piktu yra begalo sunku kovoti.

Kiek ilgai gali tęstis šis paralyžius? Euro
pos žmonės neturi nei kur gyventi, nei ko 
valgyti, nei kuo apsirengti. Nėra žaliavų, 
nėra normalių darbo sąlygų, nebėra nusisto
vėjusių piniginių sistemų. Milijonai pabėgė
lių gyvena iš aukų. Bet ir neišjudintieji iš 
savo nuolatinių gyvenamųjų vietų negali su
vesti galų su galais. Vieną trečdalį maisto 
vokiečiai gauna iš užjūrio. Lygiai taip pat 
reikia maitinti austrus, italus, graikus ir ki
tus. Kiek ilgai neš tą sunkią naštą Amerikos 
mokesčių mokėtojai? Juk ir Amerika turi 
savo sunkumus, kurie kyla labiausiai iš to, 
kad nėra pasaulyje taikos ir ramybės. Kada 
gi pagaliau susilauksime pastovių gyvenimo 
sąlygų? Juk jau esame neteko ramybės nuo 
pat 1914 metų? Tai yra vis klausimai Į ku
riuos atsakymo beieškodami, mes nuolat kvar
šiname sau galvas. Tuo tarpu laikas bėga, 
gyvenimas eina savo keliu, o mūsų svajonės 
ir troškimai atgauti įgimtas žmogau3 teises 
vis dar neišsipildo.

Visos tos kalbos, kad bendradarbiavimas 
tarp rytų ir vakarų yra galimas, nežiūrint 
esamų ideologinių skirtumų, virto paprastu 
blefu. Ši konferencija aiškiai parodė, kad taiką ' 
sudaryti yra negalima, nes kontragentų idėjos 
yra perdaug skirtingos. Tik viena yra laimė, 
kad didieji vakarų kraštai liko vieningi. Ne
žiūrint, kad Prancūzija pati pergyvena sun
kią vidujinę krizę, kovodama tarp kairiųjų ir 
dešiniųjų srovių, vistiek ji liko ištikima se
nųjų ideologijų tradicijoms. Dabar atsiradęs 
gen. de Gaulle judėjimas galbūt išves tą kraštą 
iš netikrovės ir pastatys prancūzų tautą į 
pirmaeilį frontą gelbėti likusiam dar laisvam 
Europos prietilčiui.

Labiau negu kitiems mums yra aišku, kad 
išeiti iš tų sunkumų be sukrėtimų yra nega
lima. Europos vakarams dar teks pergyventi 
daug naujų nelaimių. Ar pateksime mes į tų 
nelaimių sukurį. — priklausys nuo nusistaty
mo tų didžiųjų valstybių, kurios mus globoja. 
Anglija jau pradėjo daugiau tremtinių įsi
leisti. Amerikoje abiejų partijų oficiozai 
vienodai pasisako už atkėlimą vartų bena
miams žmonėms. Todėl turėkime viltį.

/ JT sesija
Lake Succes. Jau praėjusią savaitę pradėjo 

rinktis užsienių delegacijos į nepaprastą JT 
sesiją Palestinos klausimui svarstyti. Išbuvu
sių priešų kraštų Siamas pirmasis dalyvaus 
šioje sesijoje. Neaišku kas pirmininkaus, nes 
dėl esamos belgų vyriausybės krizės Spaakaa 
šioje sesijoje nedalyvaus.
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Rumunija tai vienas iš turtingiausių pasau
lio kraštų. Jau kuris laikas ji pergyvena di
delę ūkinę krizę ir neįsivaizduojamą badą, 
kurį be kitų kraštų pagalbos ji nebeįstengia 
nugalėti. Tarp puošnių jos sostinės, t y. Bu
karešto, fasadų slepiasi neišpasakytas skur- 

, dag ir vyksta pavojinga politinė ir socialinė 
kova.

Kas valdo Rumuniją?
Šių dienų Rumunija pilna keistenybių. 

Kremliaus įtakos krašte sėdi dar ant sostp 
karalius, kurio teisės konstituciniai nėra ap
rėžtos ir kuris prieš keletą metų savo į 
Rusiją žygiuojantiems daliniams apdovanoti 
nukalė „Kryžiaus karo prieš komunizmą” me 
dalį. Tas pat karalius 1945 m. vasario mė
nesyje turėjo su tuo apsiprasti, kad pagal 
tiesioginį Maskvos įsakymą laike šešių va
landų turėjo savo vyriausybę atleisti ir ko
munistiniai besiorentuojantį Dr. Petru Grozą 
ministeriu pirmininku paskirti. Kitoks jo 
sprendimas būtų reiškęs „nedraugišką aktą” 
ir tokiomis sąlygomis būtų buvę negalima 
„garantuoti tolimesnę Rumunijos nepriklauso
mybę”. Nuo to laiko rumunų ministeriu ka
binete vyrauja „Nacionaldemokratinis fron- 

| tas”, kuij sudaro komunistai, socialistai, kai
mo darbininkų partija ir dalis libefalų. Lai
ke rinkimų praėjusiais metais lapkričio mė
nesyje iš 414 vietų parlamente šis frontas 
laimėjo 348. Tų rinkimų pravedimas ir me
todai iššaukė Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Anglijos protestus, nes nebuvo abejonės, 
kad tie rinkimai nebuvo rumunų tautos lais
vas politinės valios išreiškimas. Visagalio 
vyriausybės bloko opozicijoje yra Rumuni
jos „istorinės partijos”: Juliaus Maniu tau
tinė ūkininkų partija ir Bratianu nacional* 
liberalai, nors jų įtaką krašto politiniame gy
venime politiniai priešai praktiškai yra vi
siškai eliminavę.

Badaujantys Žmonės
Si politinė situacija ir, kaimo darbininkams 

reikalaujant, paskubom įvykdytoji žemės re
forma labai prisidėjo prie dabartinės būklės 
paaštrinimo. Bet tai nėra vienintelė priežas
tis to, kad dabar Rumunija pergyvena savo 
istorijoje didžiausią krizę. Turtingiausias 
Europos žemės ūkio kraštas, kuris prieš karą 
eksportavo didelius kiekius kviečių, kukurū
zų, vaisių, riebalų, kiaušinių ir paukščių, da
bar yra ant kranto bedugnės dėl praėjusiais, 
metais siautusios nepaprastos sausros ir dėl 
visiško nederliaus Moldavijos žemumoje. Ma
žos atsargos buvo greitai sunaudotos, o mais 
to produktams pirkti nebuvo svetimos valiu
tos. Tuo pat metu kai Bukarešte, tarne piet
ryčių Paryžiuje, gatvėmis važiuoja ilgos ei
lės puošnių vežimų, iča pat stovi didelės ei-

BADAUJANTI RUMUNIJA
lės žmonių prie kepyklų ir prie maisto krau
tuvių. Praėjusią žiemą ištisi miestai buvo 
be miltų ir be bulvių. Vaikų mirtingumas 
pakilo iki 80%. Žmonės mėgino gelbėti sa
vo gyvybę duona iš piūvenų ir medžio žie
vių. Labiausiai bado paliestoms sritims JAV 
siuntė pirmąją pagalbą maisto produktais iš 
kariuomenės išteklių. Rumunų delegacija Va
šingtone derėjosi dėl siuntimo maisto pro
duktų, sėklų ir medikamentų. Praėjusios žie
mos katastrosa dar tuo buvo paaštrinta, kad 
pagalbos transportai iš Vengrijos ir Turki
jos buvo užpustyti ir sušaldyti.

Kur teka nafta?
Salia žemės ūkio Rumunijos antras turtin

gumo pažymys yra naftos šaltiniai. Dalis naf
tos pramonės laike karo taip nukentėjo, kad 
dar daug metų praeis kol ji bus atstatyta, ži
noma, jei bus pakankamai svetimos valiutos 
mašinoms pirkti.

Pagal rumunų duomenis naftos produkcija 
1946 m. sumažėjo iki 3,86 mil. tonų, prieš 

-4,78 mil. tonų 1945 m. 1938 m. naftos pro
dukcija siekė 6,87 mil. tonų. Žymi dalis tos 
produkcijos eina, į Rusiją, kuri pastatė savo 
nuosavus vamzdžius iš Ploesti į pasienį prie 
Pruto upės. Dalį naftos ji gauna reparacijų 
sąskaiton, b kitą dalį įsigyja pagal atskirą su 
tartį labai pigiomis kainomis. Eksportas j 
kitus kraštus yra nukritęs ir kadaise buvęs 
turtingas svetimos valiutos šaltinis yra uža
kęs. Rumunu specialistai tvirtina, kad 
produkcija sumažėjo dėl stokos gerų 
tno mašinų.

Galingas kaimynas
Norint suprasti priežastis, kurios 

mėjo Rumuniją į dabartinę krizę, reikia ne
užmiršti, kad šiame kare ji kariavo prieš są
jungininkus. Ji negauna jokių reparacijų, ku
rios gelbsti kitiems kraštams atsistatyti, bet 
turi pati reparacijas mokėti. Reparacijų naš
ta buvo tiek sunki, kad Sovietų S-ga sutiko 
daryti palengvinimus. Reparacijų suma bu
vo sumažinta, o mokėjimų pradžia buvo ati
dėta 2 metams. Be to Sovietų S-ga atsisakė 
nuo rumunų grūdų tiekimų šiais metais* Ru
munija neteko daug žemių ir daug belaisvių 
dar negrįžo iš rusų nelaisvės. Sovietų S-ga 
visu svoriu daro įtaką ir stato ręikalavimus 
visose srityse. Svarbesniosios ūkio šakos yra 
kontroliuojamos bendrovių, sudarytų abiejų 
valstybių forma. Ji kontroliuoja ir kraštų’ vi
dujinės politikos kursą. Krašto gyventojai, 
kurių didžiąją dalį sudaro ūkininkija, dabar
tinę nelaimę priima kaip ~ 
nusižeminimu.

Puošnumas ir
Vargiai kuriame kitame

naftos 
gręži-

pastu-

Dievo bausmę su

skurdas 
krašte buvo taip

pasireiškę priešingumai tarp vargšų ir turtin
gų, kaip Rumunijoje. Paskutiniuoju laiku in
fliacija savo neišpasakytai greitai kylančio
mis kainomis bedugnę dar pagilina. Kontras
tas tarp pagrindinai badaujančių žmonių ir 
tų, kurie dažnai iš nežinomų šaltinių ima lė
šas ir skęsta liuksuse, vis labiau aštrėja. Tos 
padėties negali pagerinti nė komunistų kon
troliuojama vyriausybė. Taip vis labiau t 
troliuojama vyriausybė. Tas vis labiau at
siliepia miestų darbininkams. Taip vis labiau 
tvenkiasi politiniame Rumunijos danguje ūki
škasis ir socialinis įtempimas, kurio kraštas, 
esantis tarp Karaliaus ir Kremliaus, pašalinti 
neįstengia. (H-te Nr 33).

Pabėgėliu likimas vis dar neissprcstas
Rašo Thomas J. Hamilton „The New 
York Times W.” bal. 20 d. laidoje.

Jungtinių Tautų plenumo nutarimas įsteig
ti Tarptautinę Pabėgėlių Organizaciją — IRO, 
visur buvo sutiktas, kaip vienas iš svarbiau
sių atsiekimų.

Nebėra net pustrečio mėnesio iki Unrros 
likvidavimo, o viltis, kad IRO pradėtų savo 
operacijas maža, nors atrodo, kad pinigai čia 
nėra pagrindinė priežastis. DvylVa valstybių, 
Įskaitant JAV ir Didž. Britaniją, pasirašė 
IRO statutą, tuo būdu pasižadėdamos sumo
kėti apie 112.500.000 dolerių, t. y. apie trys . 
ketvirtadaliai viso IRO 151 mil. dol. biudže
to. Senatas aprobavo JAV prisidėjimą prie 
IRO ir jeigu Atstovų rūmai sutiks, IRO ga
lės gauti pradžiai reikalingą pinigų sumą. 
Bet IRO statutas reikalauja, kad bent penkio
lika valstybių pasižadėtų būti IRO nariais, 
nes tik tada ji gali būti formaliai įkurta. Tik
tai dvylika valstybių jį pasirašė ir jau dau
giau kaip mėnuo, kai nė vieno parašo nepri
sidėjo. Nežiūrint JT Generalinio sekreto
riaus Trygvie Lie pastangų, nė viena iš li
kusių 43-jų valstybių, įskaitant Sovietų s-gą 
ir Kiniją, nerodo tendencijų keisti savo nusi
statymą. Tiktai Kongreso nutarimas sumokė
ti iš JAV priklausomą dalį, sumoje 75 mil. 
dolerių, galėtų paskatinti ir kitas valstybes 
prie jos prisidėti. Kitaip vargu ar IRO ga
lės pradėti darbą, o 1.200.000 pabėgėlių ir 
DP Europoje atitekę, okupacinių kariuomenių 
atsakomybei. Apie 500.000 jų yra amerikiečių 
zonoj Vokietijoj. Likusieji randasi prancūzų 
ir britų okupacijos zonose, amerikiečių zo
noj Austrijoje ir Italijoje. Apie penktadalį 
sudaro žydai, iš kurių 153.000 koncentruojasi 
amerikiečių zonoj Vokietijoje. Likusieji yra 
lenkai, ukrainiečiai, jugoslavai ir baltai, ku
rie nenori grįžti namo, nes jie nepripažįsta 
komunistų režimo.

Jeigu IRO birželio, mėn. 30 d. neperims

mos sukilimui 
sąmokslu. Jis 
virš 100 euro- 
vietinių pusės 
žiniomis, suki-

Madagaskare vėl nauji neramumai
Londonas. (BBC) Sukilėliai užėmė prancū

zų administracijos centrą, nužudė guberna
torių, ir jo vietinių gyventojų sargybą. Daug 
europiečių naujakurių buvo padegta. UP ži- 
niomis, aukštasis prancūzų komisaras Mada- 
gaskare, Marcel de Coppet, už sukilimui 
kaltę suvertė „Madagaskaro demokratinio 
atsinaujinimo judėjimui” ir 
pavadino organizuotu kariniu 
nurodė, kad iki šiol užmušta 
piečių. Apie žuvusiuosius iš 
nebuvo nieko pasakyta. Dena 
lėliai nori likviduoti svarbiausius aukštojo 
komsariato asmenis ir juos pakeisti madt- 
daskarų vyriausybe su dr. Hoovangi prieša
kyje.

Unrros pradėto darbo, noroms nenoroms ati
tinkamų zonų karinė vadovybė turės pasiim
ti atsakomybę, žinoma, išskyrus sovietų zo
ną Vokietijoje ir Austrijoje, kur Unrros veik
la išviso nebuvo leista. Akivaizdoje šios at
sakomybės, britų ir- amerikiečių okupacines 
jėgos, pradėjo daryti samdos siūlymus Un- 
ros personalui. \

Kada Amerikos armija uždraudė Unrrai 
pabėgėlių patikrinimą dėl jų kilmės, atrodo, 
nebus galima nieko iš jų priversti grįžti na
mo. Vis dėlto, gen. Lucius Clay ėmėsi efek
tingesnių priemonių, pranešdamas, kad nesi
ims jokios atsakomybės už tuos pabėgėlius, 
kurie dabar atvyks į amerikiečių zoną ir ža
dėjo lengvatų •g.rįžtantiems. Nežiūrint to, Vi
siškai nesitikima, kad žymesnis skaičius pa
bėgėlių paklustų ir grįžtų namo, kas liečia 
žydus, tai jie neturi ir vietos Europoj, kur 
galėtų važiuoti. Vr.

Krito aukse kainos

Antrojoj 1946 m. pusėj pradėjo kristi aukso 
kursas juodojoj rinkoj, o 1947 m. pirmosio
mis savaitėmis kritimas buvo labai staigus. 
Sis judėjimas prasidėjo Paryžiuje, šiandieni
nėje nelegaliosios aukso prekybos Eu
ropos centralėje. Čia auksas krito 75‘A 
Olandijoj kelių savaičių bėgyje aukso mone
tų vertė krito per pusę, o doleris %. Sausio 
mėn. Briuselyje mokėta už aukso svarą 1.650 
frankų, už popierinį, doleri 54 fr.; taip kad, 
lyginant su oficialiu dolerio kursu, spekulia- 
tyvinis kursas yra tik 25 % aukštesnis. Šio 
reiškinio priežastimi yra laikoma produkcijos 
augimas ir palaipsniui auganti stoka grynų 
pinigų bei kapitalo. Pramonininkai ir pirk
liai, turėdami finansuoti bėgamuosius reika
lus, yra priversti leisti į apyvartą iki šiol 
neproduktingai laikomus aukso rezervus (N. 
ZUricher Ztg.)

Vyt. Alantas ___________________________________

AUKSO MARGUTIS

pa-

go- 
čia

Matai, kas su velniu susideda, tas įsigjja 
ištikimą palydovą, kuris tave nugabena į 
vietą. Už tavo pasisekimą! — jis sudaužė 
stiklais ir vienu atsikvėpimu išgėrė iki dug
no, kaip anais laikais.

Ar čia visi taip gyvena, kaip jūs? — 
eidomėjo Vaizgenis.

— Ką tu, juokai, atsakė Karaliūnas, 
džiai čiulpdamas-kalakuto kaulą. — Mes
skurdeivos, palyginus kaip kiti įsikūrė. Kaip 
žemėje mes buvome menki nusidėjėliai, taip 
ir atlyginimą čia gavome kuklų. Bet tie, ku
rie žemėje didžiai pasitarnavo Liuciferiui, tie 
ir čia gyvena kaip kunigaikščiai. Pragaro 
valdžia nusipelnusių jai žmonių nepamiršta, 
kaip dažnai būna ant žemės, ir karališkai juos 
atlygina. Kvailiai mes buvome, kad taip 
kukliai velniui tarnavome. Tu, žinai, Griga
liau; pasistenk ir mūsų klaidos nepadaryk. 
Kai tu būsi pragaro kunigaikštis, tai ir 
mums bus linksmiau. Šiaipjau kiek nuobodo
ka ... Ot jei tu pralįstum į Vyriausios Tary
bos narius, tai ir mums protekciją padary
tum: išrūpintum leidimą keliauti po visą pra
garą. O dabar mūsų gyvenamoji vieta gan 
ribota: kambarys ir parkas, parkas ir vėl 
kambarys ...

Tik dabar Vaizgenis pastebėjo viename 
stalo gale pilną lėkštę auksinių kiaušinių. Jie 
atrodė svarūs ir blizgėjo matine spalva.

—Klausyk, Justinai, kokie ten kiaušiniai?
— paklausė jis Matjošaitį.

— Čia, brolyti, kiaušiniai nepaprasti, 
tu vieną jų turėsi savo kišenėje, pinigo 
niekados netruks.

— Kad taip, žinai, Velykoms vieną ...
Abu draugai ėmė kvatotis.
— Norėtum vieną nukniaukti!

Matjošaitis, prikišęs jam prie veido savo 
raudoną nosį. — Tuoj matyti, kad būsi 
velnio pasekėjas. Garantuoju, pragaro kuni
gaikščio vainiką Liuciferis tau tikrai užmaus . 
int galvos. O kiaušinių gali imti kiek tik nori: 
pragaras savo dovanų niekam nesigaili.

Ir paėmęs vieną kiaušinį, jis jam įkišo į 
k'šenę.

Tuo tarpu vėl atsirado velniukas, kurio 
jis atjojo J pragarą; per bičiulių pas’lilbė- 
jimą jis diskretiškai buvo pasišalinęs. '•

Jei 
tau

šaukė

geras

— Ką, pasikalbėjote? Metas tau grįžti. Kai 
pradės gaidžiai giedoti, aš turiu būti namie. 
O gal tu čia nori pasilikti?

— Pasilik, nebūk kvailas, paskum gali vi
sai nepatekti, — kumštelėjo jam į pašonę 
Karaliūnas. — Ir mums bus linksmiau. Ko tu 
ten grįši į tuos savo barakus?

Vaizgenis susvyravo: o gal ir pasilikti ... 
Bet jis staiga prisimitiė turįs kišenėje 
kiaušinį, kuris jį padarys Jurtingą. Velnias 
nepastebėjo, kai Matjošaitis jį jam įleido į 
kišenę, gal nereikės su pragaro atstovu ir 
jokios sutarties pasirašinėti ... O be to, ten 
dar pasiliko žmona ir vaikai: reikia juos 
aprūpinti. Jis ir išvyko neatsisveikinęs ...

— Ne, grįžtu, — atsakė jis ryžtingai.^
— Gaila ,na, bet vistiek netrūkus vėl pasi

matysime, — paspaudė jam ranką Matjošai
tis. — Mes čia tavęs lauksime. Tik, žiūrėk, 
nežiopsok, padaryk gerą karjerą.

Jie jį palydėjo iki vartų, ties kuriais kabė
jo didelė, panaši į milžinišką balkoną, plat
forma, apvesta raudonu barjeru. Platforma 
buvo apšviesta, bet toliau žemai ir aukštai 
viešpatavo didelė tamsa. Vaizgenis prisiar
tino prie turėklių ir žvilgterėjo į apačią: 
tamsioje, begalinėje bedugnėje kur - nekur 
plaukiojo žvaigždės, o viršuje, berybėje erd
vėje, drumzlinuose miglynuose tingiai slan
kiojo uodeguotos kometos. Begalybės šaltis ir 
nykybė nupurtė jį iki kaulų. Jis atsitraukė 
virpėdamas. Matjošaitis su Karaliūnu juokėsi, 
kaip seni kareiviai juokiasi iš naujokų. Vel
nias jam tarė:

—, Dabar tu pats įsitikinai, kad pragare 
nėra taip baisu, kaip tu vaizdavaisi. Aš tau 
duodu laiko pagalvoti iki Atvelykio: per tas 
dvi savaites tu turi apsispręsti, ar pasirašysi 
sutartį su manimi, tuomet aš tau tarnausiu, 
ar tu liksi savo skylėje, kaip lig šiol, tuomet 
šviesesnės dienos savo gyvenime nebematysi. 
O dabar sėsk f

Jis drąsiai užšoko velniui ant kupros, Ka
raliūnas ir Matjošaitis jam mojavo rankomis 
šaukdami:

— Iki pasimatant! Perduok linkėjimus savo 
žmonai!

Velnias staiga peržergė per barjerą ir jie 
ėmė kristi -w '

nieko neužčiuopė.

— Grigaliau, Grigaliau, pabusk, ar pablū- 
dai,' kas yra? — šaukė Vaizgenienė, laiky
dama- apglėbusi besiblaškantį vyrą.

Vaizgeni3 pagaliau atsipeikėjo ir apsi
žvalgė. Vaikai, penkiolikos metų Juozas ir 
dvylikos metų Petras, persigandę spoksojo iš 
savo lovų Į tėvą. Žmona paklodės kampu 
šluostė jam nuo kaktos šaltą prakaitą. Jis 
paslėpė galvą šiltuose žmonos marškiniuose 
ir šiek tiek apsiramino. Sapnas kaip gyvas 
stovėjo akyse. Paskum jis ėmė čiupinėti savo 
kišenes. Bet apatinėse kelnėse jokių kišenių 
nebuvo. O gal jis buvo užsivilkęs švarką, nes 
jis gerai atsimena, kaip Matjošaitis jam 
įbruko kiaušinį į kišenę.

— Ką tu sapnavai? Tu mus taip išgązdi- 
nai — klausinėjo Vaizgenienė.

Vaizgenis nieko neatsakė, tik atsidėjęs 
žiūrėjo į savo švarką, kabantį ant kėdės at
lašūs. Dešinėje kišenėje tikrai kažin kas 
pūpsojo. Jis vienu šuoliu iššoko i lovos ir 
čiuptelėjo už kišenės: ji buvo tuščia. Bet kai 
jis vėl atsigulė ir dar korta žvilgterėjo, ten 

-aiškiai buvo matyti kažin koks pūpsąs apskri
tas daiktas. Jis dar kartą iššoko iš lovos ir 
įkišo ranką J kišenę, bet 
Motina ir vaikai nustebę ir susirūpinę žiū
rėjo į tėvo šokinėjimą.

— Juozuk, paduok mam puoduką šalto van
dens, aš tėvui užpilsiu už apykaklės, matai, 
kad jis dar negali pabusti ...

— Nereikia, matai, kad jau pabudau, — 
atsakė nusivylęs Vaizgenis.

' — Ką tu sapnavai? — klausinėjo smalsiai 
'žmona.

— Nieko ... Sapnavau, kad į bedugnę 
krentu ... Tiesa, Matjošaitis ir Karaliūnas 
tau linkėjimų siunčia ...

— Pondie, iš grabo linkėjimus siunčia. 
Kai kitą kartą susapnuosi, padėkok Jiems, — 
ir atsikėlusi ėmė ruošti pusrytį.

Žmona ir vaikai ryto įvykį greit pamiršo, 
bet Vaizgenis savo sapno pamiršti negalėjo. 
Argi velnias jį būtų apgavęs? O gal jis tą 
kiaušinį dribdamas J bedugnę išmetė? Jis 
visą dieną vaikščiojo susimąstęs ir net j 
bažnyčią nėjo, nenorėdamas įžeisti savo 
naktinio palydovo. Vaizgenis laukė kokio 
nors ženklo, tačiau diena praėjo be jokių 
įvykių.

— O gal šiąnakt vėl ... — pagalvojo jis 
su viltimi guldamas ir atsidėjęs pažvelgdamas 
į spintą, kur praėjusią naktį sėdėjo tas sim
patingas velniukas.

Bet ir naktis praėjo be jokių nuotykių.
<— Apgavo velniąs, — suniurnėjo jis kelda

masis. Praskleidė gero, gyvenimo uždangą ir 
vėl tuojau užskeidė.

Rytą žmona jį išsiuntė parnešti duonos 
Jis ėjo į kepyklą paniuręs ir dar sunkesnių 
minčių slegiamas kaip pirma.

— Nėra gyvenimo, po velnių, ir baigta. 
Geriau būčiau pasilikęs ten ...

— Ką aš matau, Grigalius! Kaip laikaisi, 
senas palaidūne? — priėjo prie jo ištiesęs 
ranką Tadas Dargužis, tolimas jo giminaitis 
iš žmonos pusės, mažas, raukšlėtu, sudžiūvu
siu veidu žmogelis, apie kurį jis tik tiek 
atsiminė, kad Lietuvoje jam paskolino tūk
stantį litų, nuvažiavęs pas jį vasaroti į kaimą. 
Dargužis jį tada tam ir buvo pasikvietęs, 
kad galėtų iškaulyti tą tūkstantinę. Ir vekselį 
išdavė, bet ką jis šiandien reiškia? Per karą 
viskas susimaišė. Vaizgenis net ir juokai? 
nepagalvodavo, kad jis tą skolą iš to suk
čiaus galėtų kada atgauti.

■ — Girdėjau, kad tu pabėgai, bet kur gyveni, 
nežinojau. O dabar nei iš šio nei iš to kaip 
iš žemės išdygai. Kaip šeima?

— Ačiū, visi gyvi, vaikai mokosi. Užei
kime ...

— Ne, ne, negaliu, skubu į traukinį. Gal 
kitą kartą, kai atvažiuosiu ilgesniam laikui, 
Būtinai užeisiu. Juk būtų apie ką pakalbėti.

— Kur taip skubi?
— Matai, šiuo tuo verčiuos, šį tą perku, šį 

tą parduodu, supranti? Esu susitaręs šiandien 
susitikti su vienu verteiva Miunchene. Kaip 
tavo reikalai? >

— Blogi, nėra pinigo.
— Taip, taip, žinoma, be pinigo ne kas. Al 

gi tau skolingas, atsimenu, nebijok. Skola ne 
žaizda, neužgis. Gal tu nori, kad aš tau grą
žinčiau?

— Aš nieko prieš, kodėl, priešingai ... - 
murmėjo Vaizgenis, netikėdamas savo ausi
mis.

— Aš galiu, pinigų man netrūksta. Kiek tu 
nori už tą tūkstantį? Trijų užteks?

— Už tūkstantį litų trys tūkstančiai mar
kių mažoka. Zinai, gi koks dabar markėi 
kursas ...

— Tai keturis?
— Duok penkis.
— Gerai, imk penkti. — Dargužis išsi

traukė storą piniginę ir, paskubomis atskai
tęs penkis tūkstančius, atsisveikino. — Palin
kėk žmonai. Vekselį man grąžinsi, kai atva
žiuosiu kitą kartą. Iki! Dovanok, bijau pa
vėluoti į traukinį. — Dargužis greitomia 
paspaudė jam ranką Ir nubėgo.

Vaizgenig stovėjo apstulbęs. Ar jig tik w
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S. m. balandžio 18 d. vokiečių laikraštis 
„Schwabische Landeszeitung” Nr. 31, leidžia
mas Augsburge, Įsidėjo tūlo Kari - Heinz 
Oiildenpfennig parašytą str. „Das Hemd dės 
DP (DP marškiniai).

Kaip vertą dėmesio, patiekiame čia ištisą 
jo vertimą:

„Atvykęs 1941 m. į Kauną susipažinau su 
Stasiu. Tada jis buvo jaunas žmogus,. kuris 
noriai,šnapsą gėrė. Bet tai daro visi žmonės 
daugiau ar mažiau noriai ir gausiai. Aš pa
žinau ji kaip sąmoningą ir vikrų vyruką, ku
ris visada turėjo ką rūkyti ir visada žinojo, 
kur gauti daiktų, kurie seniai buvo pradingę 
iš krautuvių lentynų. Kaip sakoma, jis turėjo 
gerus ryšius, buvo jaunas, gabus ir žavėjosi 
nacionalsocializmu. Jis buvo vokiškumui daug 
jautresnis kaip aš ir stengėsi mane ilgais pa
sikalbėjimais įtikinti vokiškos politikos tei
singumu. Jai buvo laikas kada Amerika 
(stojo į karą. Aš atsimenu visai gerai, kaip 
jis vieną vakarą pas mane atėjo ir išsipasa
kojo norjs stoti į SS — jam tik trūksta rudų 
marškinių. Per skubumą, nežiūrint gerų ry
šių, jis visame Kaune negalėjo gauti rudų 
marškinių. Jei tik marškinių tetrūksta, sakiau 
jam, tepersidažo baltus kava arba kita dažo
mąja priemone. Stasys spindėjo, iš džiaugs
mo, kai jis mano patarimą atvira burna 
klausė ir kūlversčiais išbėgo per duris. Pras
linkus vienai dienai pasirodė su rudais marš
kiniais ir leido savim žavėtis — daugiau sa
vo marškiniais kaip savo dvasiniu prisitaiky
mu. Sekančiomis savaitėmis jis Įstojo (reikia, 
matyt, suprasti į SS) ir aš pamečiau jį iš 
akių.

Prieš kuri laiką aš turėjau reikalų vienoje 
amerikiečių tarnybinėje Įstaigoje Muenchene. 
Kas priėmė mane priėmimo salėje? Ogi ma
no draugas Stasys. Iš karto jis manęs nepa
žino ir kalbėjo Į mane laužyta anglų kalba. 
Aš pklausiau jį vokiškai ar jis dar prisimena 
Kauną ir perdažytus marškinius. Dabar jis 
mane pažino, juokėsi ir apipylė mane , naujie
nomis iš savo dabartinio gyvenimo. Karo 
pabaigoje jis laiku pasišalino iš savo SS kuo
pos ir prisistatė amerikiečiams kaip išvietin- 
tasis. Čia jis mirksėjo akimis lyg norėdamas 
pasakyti — užmiršk, kas buvo prieš tai. Jis 
dabar buvo pripažintas DP ir daug kalbėjo 
apie persekiojimus, pabėgėlių vargą ir pra
keiktus vokiečius. Kai aš neištvėriau dar kar
tą nepriminęs marškinių reikalejis juokėsi 
ir sakė, kad juodi marškiniai, kuriais 
jis dabar vilkis esą tie patys, kuriuos jis 
anąkart Kaune iš baltų padarė rudais. 
Turėčiau aš dabar daugiau stebėtis marš-

• kinių kitimu ar pasikeitimu galvosenoje? 
Nei vienu nei kitu stebėtis nebeturėjau 
laiko, nes mane pašaukė pulkininaks, 
kuri aš norėjau matyti. Kai sekančią dieną

nesapnuoja? Bet ne, banknotai čežėjo jo 
rankoje. ■ '

Pamatęs iš tolo ateinanti Benediktaiti, jis 
įsikišo pinigus i kišenę ir sveikindamasis 
tarė:

— Tai, žinai, senas prieteliau, užeikite per 
Velykas su žmona pas mus. Pernai pas tave, 
šiemet pas mus. — Nors jis stengėsi kalbėti 
abejingai, bet iš jo balso intonacijos vis- 
tiek tryško savo vertės pajautimas ir pasi
didžiavimas.

— Na, na, — nustebo Benediktaitis, — ką 
nors sukombinavai? — o sau vienas pagal
vojo: ne tokiam mulkiui sukombinuoti. — 
Būtinai ateisime, būtinai, dėkoju savo ir sa
vo žmonos vardu. — Bus įdomu pažiūrėti, 
kuo tas suskis mus vaišins, — nusišypsojo 
jis nueidamas.

Bet atėjęs pirmą Velykų dieną pas Vaiz- 
genius, Benediktaitis nemažiau nustebo už 
Vaizgenį, kai velnias ji Įvedė į Matjošaičio ir 
Karaliūno kambarį- Kaip sakoma, stalas lūžte 
lūžo nuo paukštienos, jautienos ir kiaulienos, 
nebekalbant jau apie vinigretus, marinuotas 
silkes, raugytus grybus ir kitus skanėstus, 
šeimininkas vikriai sukinėjosi aplink atskirą 
staliuką, kur buvo sustatyti gėralai: degtinė, 
pora bonkų konjako, vyno ir net kažin kokio 
rausvo likerio. Vaizgenis dėjosi nepastebįs 
Benediktaičio sumišimo, bet jo širdis šokinėjo 
iš džiaugsmo. Jis žinojo, kad Benediktaitis jį 
niekina ir pasijuokia, o dabar koks revan
šas! Jis jį privedė prie staliuko ir rodyda
mas bonkas paklausė:

— Gal to? Gal to? Gal to?
— Bet, sakyk, Vaizgeni, iš kur tu tą viską 

ištraukei?
— Velnias marguti atsiuntė.
— Nekvailiok, aš rimtai ...
— Aš nejuokauju: velnias man padovano

jo auksinį margutį.
— Prie tokio stalo, žinoma, tu gali būti ir 

sąmojingas, — pyktelėjo Benediktaitis.
Aišku, Vaizgenis iš savo svečio šaipėsi. 

Kerštas ne kaltas, bet vis dėlto malonus. Bet 
širdies gilumoje jis galvojo kitaip. Kad tas 
senas sukčius Dargužis jam būtų nei iš šio 
nei iš to pats pasiūlęs penkis (tūkstančius 
markių, normaliai galvojant, buvo nejtikė- 
tina. Kažin kas į tą reikalą turėjo įsimaišyti. 
Gal čia ir tas velniūkštis bus savo trigašĮ 
prikišęs, o gal, kaip žmona sako, šventoji 
dvasia bus jos giminaičiui protą apšvietusi. 
Pildamasis sau taurelę konjako, Vaizgenis 
galvojo apie Atvelyki. Jei tas pragaro pa
siuntinys nepameluos ir vėl pasirodys, koki 
atsakymą jis jam (!"«’

(Pabaiga)

Vis dar nerimsta
aš dar buvau Muenchene, norėjau greitai su 
Stasiu dėl to pasikalbėti. Deja, jis neturėjo 
laiko — jis turėjo dalyvauti protesto de
monstracijoje, kuri sekančią dieną buvo orga
nizuojama prieš Baltijos kraštų Įjungimą į 
Rusiją tų kraštų DP vardu.

Ar aš jau pasakiau, kad Stasys yra vikrus 
jaunuolis ir visada gerai prisitaiko? Ne tik 
jis. Vienok Stasiui bus sunku marškinių 
spalvą dar kartą pakeisti — su galvosena tu
rėtu jis galimas dalykas mažiau sunkumų.

' Karl-Heinz Oiildenpfennig”
Rimtas laikraštis tokių pasakų dėti nega

lėtų, bet kai jam buvo duota skambi antraštė 
ir yra Įterptas toks sakinys: „ir ne tik jis 
vienas”, jau pats straipsnis Įgavo visiškai ki
tokį pobūdi ir pilnai atitiko vokiečių vedamai 
neapykantos politikai prieš svetimšalius. Štai 
kokie tie DP, buvę ŠS, o sdabar užima geras 
tarnybas amerikiečių Įstaigose. Išvados per
šasi aiškios ir mums visiems gerai žinomos. 
Pirmiausia norėtųsi keletą žodžių tarti dėl 
pačių faktų, iškeltų paminėtame straipsnyje 
p. Karl-Hėinz Guldenpfennig dedasi tokiu 
naiviu, kad jis bando įtikinti savo tautiečius, 
jog jis nežinojo įstojimo tvarkos į SS, nes 
pagal to tvirtinimą pakanka nusipirkti arba 
nusidažyti rudus marškinius ir jau esi SS. 
Toliau, tvirtinimas, kad minimas Stasys iš 
Kauno tuos pačius išdažytus marškinius ir 
dabar turi ir kad jis stengėsi ilgais pasikal
bėjimais įtikinti p. autorių vokiečių politikos 
teisingumu. Galima drąsiai tvirtinti, kad nei 
p. Kari ..., nei minimo laikraščio redakto
rius šiai sufabrikuotai pasakėlei netiki, bet... 
reikia rašyti viską, kas bent kiek juodina DP 
vardą ir iškelia jų „bendradarbiavimą” su 
naciais. Ponui autoriui yra gerai žinoma, kad 
Lietuvoje, nežiūrint nacių pastangų ir Įvairių

::::::::::::
i

„Regensburgo ordinariato Įsakymu, 15 
dienų be pertraukos Teresė buvo stebima. 
Buvo išklausinėti gydytojai, kaip ilgai žmo
gus gali gyventi be valgio ir gėrimo. Jie 
visi atsakė: „Daugiausia vienuolika dienų”. 
Keturios vienuolės slaugytojos, Malersdorio 
pranciškonės, gydytojų priežiūroje turėjo 
dieną naktį Teresę saugoti. Per visą sergė
jimo laiką Teresė nė valandėlės nebuvo pa
likta viena. Visą laiką prie jos buvo dvi se
serys. Taipogi iš Waldsasseno nuolat atvyk
davo sanitarijos tarėjas Dr. Žeidei. Buvo iš
kviestas Erlangeno Universiteto Prof. Dr. 
Ewald. Prieš bandymą ir po jo — seserys 
pranciškonės buvo prisaikintos.

„Kaip vėliau paaiškino gydytojai ir ordi- 
nariatas, — bandymas negalėjo būti rūpestin- 
gesnis net ligoninėje.

„Gydytojai nieko negalėjo nurodyti kas 
butų apgaulingai padaryta, taip pat, negalėjo 
tos padėties išaiškinti paprastu gamtišku 
būdu”.

Tėvas Gemelli, kuris pirma buvo ne kata
likas, vėliau atsivertęs ir tapęs pranciškonu, 
yra Įžymus mokslininkas ,ir žinovas medici
nos srityje. Jis porą kartų Konnersreuthe yra 
daręs rūpestingus tyrinėjimus ir įsitikinęs, 
kad pas Teresę histerijos nėra. Apie Kon- 
nersreuthą jis atsiliepęs labai palankiai.

Kadangi Teresė Neumąnaitė nieko nevalgo 
ir negeria, tai ji neima iš Wirtschaftsamto ir 
maisto kortelių. Vietoj to, ji gaunanti didesnę 
normą muilo ir skalbimui miltelių kraujuo
tiems rūbams išsiplauti.

Po ilgesnio pasikalbėjimo su šeimininke ir, 
nors prabėgomis, pasiskaitymo gausios lite
ratūros tuo reikalu, jau apie gerą vidūnakj 
nuėjome gulti, nes rytojaus dieną, S valandą; 
turėjome vykti Į pamaldas, o po to — aplan
kyti stigmatizuotąją.

Rytojaus dienos Įspūdžiai

Iš ryto, 8 valandą, jau buvo atvykę :š Arz- 
bergo ir kiti mūsų bendrakeleiviai, su ku
riais kartu nuvykome Į bažnyčią. Bažnyčia 
buvo pilnutėlė žmonių. Pamaldos tęsėsi iki 
9 vai. 30 min. Joms pasibaigus, žilaplaukis 
klebonas paskelbė, kad po pamaldų bus gali
ma aplankyti Teresę, bet prašė prie įėjimo 
visiems užsilaikyti rimtai: nesistumdyti, ne
sipykti, nesibarti ir pan.

Kai išėjome iš bažnyčios, prie Neumanai- 
tės namų jau pastebėjome didžiulę minią 
žmonių. Prieš namus, aikštėje, stovėjo visa 
eilė lengvųjų mašinų ir didžiulis autobusas, 
kuriomis iš Waideno ir kitur buvo atvykę 
amerikiečiai ir jų šeimos.

Minioje buvo geras puskapis ir dvasiškių. 
Ju tarpe didelė dalis liteuvių. Kai lankytojai 
jau buvo sustoję į eiles, po 10—15 žmonių 
buvo pradėta leisti Į vidų. Pirmiausia leido 
amerikiečius ir dvasiškius. Konnersreutho 
gyventojai tą dieną klebono buvo paprašyti 
visai neiti Teresės lankyti, kad leidus atvyku- 
siems ją pamatyti.

Dar stovint kieme ir stebint išeinančius, jų 
veiduose buvo justi gilus pergyvenimas. Išė
jęs vienas amerikietis karininkas, suplojo 
savo draugui per petį ir pareiškė: „Ką tu 
šiandieną pamatysi — per visą gyvenimą ne
pamirši” ..,

grąsinimų, nepavyko suorganizuoti joks SS 
dalinys. Sis fakta, šiandien daug kam yra ne
malonus, užtai ir visi šia prasme taikymai 
lietuviams einą visuomet pro šąli. Užtat ir 
nenuostabu, kad negalint tiesioginiai prikišti 
kaltės, bandoma kurti pasakėles apie marš
kinių pirkimą ar dažymą.

Taip pat, ponas autorius, kuris tariasi ge
rai pažįstąs Kauną, gerai turėtų žinoti kokio 
masto Lietuvoje buvo išvystytas rezistencijos 
judėjimas ir kokios vyravo Lietuvoje nuotai
kos, tuo metu, kai gerb. p Kari ... „svečia
vosi” Kaune.

Tokių „entuziastų” Stasių tikrai su žiburiu 
būtų sunku surasti, o jeigu ir buvo tai jau 
ne Stasiai, bet iš Šančių Fricai ar iš Kybartu 
Josefai — vietos vokiečiai, aktyviausi nacių 
bendrininkai.

Na. žinoma, būtų geriausia iškelti visą eilę 
kitų faktų ir tokių pasakėlių, kokias parašė 
p. Kari ...galėtų kiekvienas lietuvis mažiau
siai po šimtą parašyti apie tokius pačius po
nus, kurie vokiečių okupacijos metu švaistėsi 
Lietuvoje ir plėšė turtą, gabeno žmones pri
verstiniems darbams i Reichą, žudė, kišo i 
kalėjimus ir tt., bet ne tas rūpėjo mums čia 
pažymėti.

Svarbu pats faktas, kad vokiečiai buvo ir 
liko tokio pat nusistatymo svetimšalių at
žvilgiu ir nepamatuotų šmeižtų akciją prieš 
esančius Vokietijoje DP tesiima toliau. Čia 
negalima kalbėti apie atsitiktinius reiškinius, 
kurie tai vienur ar kitur prasimuša i viešu
mą, bet čia eina reikalas apie sąmoningai 
varomą propagandą prieš užsieniečius, kuri 
pastoviai palaikytų vokiečių visuomenėje ne
draugiškas nuotaikas DP atžvilgiu. Ir tai 
daro ne atskiri neatsakingi asmenys, bet va-

O'teumanaHe^ aplankui^
P r anys Alšėnas

Vos įžengus i jos kambarėli, pirmiausia 
pasitiko klebonas Naber. Jis dalino Sv. pa
veikslėlius su Teresės parašu. Ten pat buvo 
proga nors trumpai peržvelgti Tereses kan
čių kambarĮ ir pamatyti paįią kenčiančiąją. 
Vaizdas buvo šiurpus ir sukrečiantis. Teresė 
sėdėjo lovoje paramstyta pagalviais, pūsiau 
gulinčioje padėtyje, kuri buvo paplūdusi 
kraujuose. Iš jos veido išraiškos ir skausmin
go rankų grąžymo teko spręsti jos pergyve
namas dideles kančias. Kančios gal daugiau 
dvasinės, negu fizinės. Iš Teresės akių, o 
taip pat ir iš rankų delnų žaizdų liejosi sro
vės kraujo. Jaipogi kraujumi buvo permirkę 
balto chalato pečiai. Kraujo dėmės veržėsi ir 
iš galvos, kurios kraujavo baltą galvos ap
dangalą (vienuolišką nuometą). Nors ilgai ir 
neleido stebėti to šiurpaus reginio, bet žmo
gui sunku ir trumpai išgyventi toks šiurpus 
reginys.

Apleidom kambarėlį stipriai sukrėsti' ir su
simąstę. Kiekvienam išeinančiam Teresės 
senutė motina tarpduryje davė po Sv. pa
veikslėli, tik jau be Teresės parašo. Jokios 
dovanos: nei piniginės, nei natūra — Neu- 
manų nepriimamos. Bebūnant kieme teko 
matyti kaip amerikietės mpterys buvo atsive- 
žusios paketus dovanų, bet, išeidamos iš 
Neumanaitės namų, dovanas vėl turėjo išsi
nešti.

Vietinių žmonių pasakojimu, jeigu Teresė 
arba jos tėvai būtų ėmę bent kokias dovanas 
iš lankytojų — būtų "jie seniai milijonieriais 
tapę. ,

Juk per dvidešimti metų Teresę yra ap
lankę milžiniški skaičiai žmonių. Ir daugelis 
vis norėtų neturtingą šeimą kuo nors sušelpti, 
ką nors padovanoti. Jos aplankyti specialiai 
buvę atvykusių žmonių iš Brazilijos, Kana
dos, Amerikos ir kitų kraštų. Neumanaitę 
aplankė net Kanados vyskupas. Vien tik 
amerikiečių karių Jų namuose esą lankėsi 
apie 15 tūkstančių. Viena garsi Amerikos 
filmų bendrovė siūlė Neumanams milžinišką 
pinigų sumą, kad leistų Teresės kančias nu
filmuoti, bet ir su tuo pasiūlymu taipogi ne
buvo sutikta.

Dar šis tas iš Neumanaitės gyvenimo
Visiems Teresės lankytojams,. o ypač pa

saulio spaudos darbininkams, matytieji vaiz
dai palieka gilaus įspūdžio ir jie panorsta 
tais įspūdžiais pasidalinti su spaudą skaitan
čiąja visuomene. Po pernai metais apsilanky
mo amerikiečių laikraštis „Stars and Stripes” 
davė ištisą eilę straipsnių apie Konners
reutho paslaptį. Kitų kraštų spauda taip pat 
nemažai apie ją rašo.

Teresė Nęumanaitė kasdieną gaunanti šim
tus laiškų, kuriuose žmonės' ją prašo pasi
melsti visokiausiuose gyvenimo reikaluose. 
Žinoma, Teresė neturi jokios fizinės galimy
bės visų laiškų ir perskaityti. Kančių metų, * 
ji paimanti visus laiškus prie savęs ir pra
šanti Dievo suteikti prašomų malonių laiškų 
autoriams.

Teresė nuolat prašanti ir savo kleboną, kad 
iš sakyklos jis žmonėms visuomet kalbėtų 
apie tai, koks geras yra Is<?anytoi’s. kck’as 
balsias kančias jis sutiko kentėtų kad tik 
pasaulis būtų išganytas.

dovaujantieji ir formuojantieji voikečių opi
niją sluoksniai.

^Neseniai Augsburge (vykusiame visų tau-
tybių spaudos atstovų suvažiavime, to pa
ties laikrasičo leidėjai, labai šiltas žodžiai* 
atsiliepė apie DP padėties supratimą ir iš 
savo pusėg pasižadėjo visokeriopą paramą 
savitarpio supratimo ir bendradarbiavimo, gi 
dabar jau tame laikraštyje skelbiami tokie 
tendencingi ir šmeižiantyg straipsniai prieš 
DP.

Mes tik galim apgailestauti, kad vokiečių 
spauda pasirinko tokį negarbingą kelią, ku
ris yra labai nutolęs nuo tikro demokratiš
kumo ir taip reikalingo ugdymo ateities tau
tų bendradarbiavimo. Vis dar prasimuša ne
tolimos praeities dvasia ir, atrodo, jokios pa
mokos nepakeis savo tikslo.

Ką gi, jeigu einama tokiais keliais, mums 
tik telieka 'budėti ir pasidaryti visiškai tvir
tas išvadas apie savo laikinų pastogių ir 

• mindžiojamos žemės šeimininkus. H. Ž.
K U L T D R IN B S N A U J I E N O b

Ispanų kalbos žodyną paruošė Pulgis An
driušis ir Sinkėnas. Žodynas spausdinamas 
rotatoriumi. Be šio, Pulgis Andriušis turi 
paruošęs spaudai ir Esperanto kalbos vado
vėlį su žodynu, kuris laukia leidėjo.

Grafikas V. K. Jonynas yra laimėjęs pašto 
ženklų Saaro kraštui konkursą. Pagal šio lie
tuvių dailininko projektus pagaminti pašto 
ženklai rinkoje tebuvo neilgai ir filatelistų 
buvo ypatingai gaudomi.

Pabaltlečių filatelistų sambūris „Baltija” 
jau paruošė ir atiduoda spaudai Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pašto ženklų katalogą. 
Sis leidinys bus atspausdintas gimtosiomis ir 
vokiečių kalba. Įdomus dalykas yra tai, kad 
kataloge bus duodamos ir kai kurių pašto 
ženklų istorijos, ko, pav., nėra kituose tarp- 
tautinuose panašios rūšies leidiniuose. (ž)

(Iš „T.O.”

Neumanaitės lankytojų tarpe daug buvo 
tokių, kurie, būdami netikinčiais, ir atvykę 
tik iš smalsumo, atsivertė. Daug yra buvę 
konvertitų iš kitų tikybų. Pav. viena* Eich- 
statto žydas — moksleivis, apsilankęs DidijĮ 
Penktadienį ir stipriai sukrėstas matytojo 
vaizdo, panoro atvažiuoti dar kartą pas Te
resėlę ne kančių metu ir pasikalbėti. Teresė 
jam išpranašavo, kad jis pereisiąs Į katalikų 
tikėjimą ir tapsiąs net kunigu. Tuo Teresės 
teigimu jis suabejojo, bet pranašystė išsi
pildė. Jis buvo Įšvęntintas katalikų kunigu, 
bet neilgai gyveno ir, turėdamas S3 nietus 
amžiaus, mirė. Jis palaidotas Kęnnersreutho 
bažnyčios šventoriuje. (Tai buvo Teresės pa
geidavimas.) y

Apie savo sesers trijų metų vaiką — Te
resė pasakė, kad jis bus kunigu. Dabar jis 
studijuoja Kunigų Seminarijoj.

Teresė yra pasireiškusi ir kitokiomis pra
našystėmis, nors tos pranašystės tesiriboja 
tik reikalų ribose. Šiaip ji nenori ko nors 
pranašauti, o ypač nemėgsta politikos klau
simų.

1928 m. vienos dienos ryte, ji pasakiusi 
savo motinai, kad po pietų,' 4 valandą, iš 
Berlyno atvažiuosiąs garsus profesorius ir 
norės ją išsivežti Į savo klinikas tyrimams 
ir gydymui. Ji motinos paprašė, kad atvažia
vusiam profesoriui jos vardu pasiūlytų su
sitvarkyti pirmiau savo dvasinę ir psichinę 
būseną, o tik tada norėti Teresę išsivežti. 
Taip pasakiusi, Teresė išėjo Į bažnyčią.

Ir tikrai, 16 vai. prie Neumano namų 
sustojęs luksusinis automobilis, iš kurio iš
lipo puikus ponas >r> susiradę,. Teresės mo
tiną, išdėstė savo pasiūlymą dėėl dukters gy
dymo. Motina pareiškusi, kad Teresė jau 
žinojusi, jog profesorius atvažiuos ir pakar
tojo Teresės žodžius. Profesorių* ilgiau ne- 
bleaukęs — išvyko atgal.

Dar žodelis apie Teresės kambarĮ

Kambarėlis nėra didelis. Vos įėjus pro du- 
'sis, kairėje pusėje pastebi kampa s(ovinčlą 
Teresėlės lovą, kurioje Teresės gyvybe jau 
daugelį kartu kovojo su mirtimi ir gal da*. 
daug kartų kovos ...

Netoli lovos stovi Komunijos stalelis, ku.-i* 
užtiestas balta staltiesėle ir kurioje yra 'ša- 
dyti šie žodžiai: „Brangus Išganytojau, Ta
ve myliu, Tu esi .toks geras!”

Teresė labai myli visus gyvulius, o ypač 
paukščius ir gėles. Ant vienos sienos kabo 
narvelis su dviem kanarėlėm, kurios ir yra 
ištikimiausios Teresės draugės. Ant stalelio 
pristatyta nemaža gyvų gėlių, ties lova Sv. 
Tėvo paveikslas, o ant kitos sienos — Vai
kelio Jėzaus ir Sv. Pranciškau* Asyžiečio 
paveikslai.

Tai tiek prabėgomis įspūdžių Iš apsilanky
mo Konnersreuthe. Šie įspūdžiai surašyti iš 
to, kas matyta savo akimis, kas nugirsta iš 
vietinių gyventojų arba kas išskaityta iš tuo 
reikalu esamos literatūros.

Baigiant pasakytina, kad vis dėlto patar
tina Teresėlę aplankyti viisems, kas tik gali. 
Jos aplankymas neišeis Į nenaudą nei tikin
čiam i tai, tfti neFkinčiam. I

• (Pabaiga) •<».’*

■ ■
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prašvistų ir Lietuvos dvasia. „A u š r a”

JAV Karo Ministerija dėl Unrros screeningu
BALFo pirmininkas Kun. Dr. Juozas Kon

čius | skundą dėl lietuvių DP „screeningu” 
gavo iš karo ministerijos tokį atsakymą, ku
ris mūsų vertime šitaip skamba:

War Department
Special Stati
Civil Affaires Division

Washington 25 DC
' WDSCA 383. 7. 1947 m. kovo 7 d.

Kun. Dr. Juozui Končiui
BALFo Pirmininkui
New York, 18/19 West, 44 Street 

Gerbiamas Kunige Končiau, 
'Atsižvelgta | Tamstos laišką, adresuotą ši

tam skyriui dėl išvietintų lietuvių screeningo. 
Intensyvi screeningo programa buvo pradė

ta 1946 m. birželio mėn. viduryje norint DP 
tinkamumą Jungtinių Tautų rūpesčiui ir glo
bai nustatyti. Aplamai imant, screeningas bu
vo paskirtas tam, kad eliminuotų karo nusi
kaltėlius, žmones, atvykusius i Vokietiją savo 
noru ir žmones, kurie nelegaliai atvyko ( 
Jungtinių Valstybių zoną Vokietijoj po 1945 
m. rugpjūčio 1 d. Papildomieji Unrros scree- 
ningai prie šitų karinių screeningu nuolatiniu 
trukdymu ir klausinėjimu turėjo tikslą už
tikrinti, kad tik rinktiniai žmonės naudotųsi 
išvietintų asmenų privilegijomis.

Matyt, kai kurie žemesnieji Unrros pareigū
nai savo iniciatyva buvo pradėję sudarinėti 
ankietas (klausimų lapus) ir ėmėsi vykdyti su
darytas ankietas, pridėdami prie jų dar savo 
individualinius klausimus, šitos procedūros 
panaudojimas sukėlė daug skundų, protesto 
peticijų iš DP pusės, greta to panaudojant 
savųjų tarpe agitaciją ir pasipriešinimą ši
tai procedūrai.

Ši aplinkybė atkreipė zoninio Unrros di
rektoriaus dėmėsi ir jis padarė žygių šitai 
procedūrai sustabdyti, įsakęs savo personalą 
ištardyti.

Paskutinis susižinojimas su zoniniu Unrros 
direktorium yra toks, kad Unrros globos ver-

Memmingeno stovyklos teatras
TrečiadienJ, balandžio 30 d., Memmingeno 

stovyklos teatre (vyksta Lietuvos operos so
listų ir baleto artistų koncertas.

Programoje dalyvauja: Operos solistai A. 
Kalvaitytė, J. Blauzdžiūnaitė, P. Kovelis; ba- 

■ lėto Solistai: T. Babuškinaitė, ir S. Velbasis 
bei muzikas-kompozitorius VI. Jakubėnas.

„Pavasario balsai”
Meerbecko stovykloje gyvenantieji P. In- 

dreika ir J. Narbutas išleido Maironio „Pa
vasario balsų” dešimtą laidą. Tai nedidelio 
formato knygutė su dailininko Vlado Vaičai
čio paruoštu viršeliu, (žanginį žodį parašė 
„Žibinto” redaktorius kun. J. Kuzmickis. Knyr 
gutė išleista su specifiniais lietuviškais ženk
lais. Autoriui priklausąs honoraras paskirtas 
Meerbecko lietuvių gimnazijai. Tiražas 1.000 
egz. Knygutė turi 151 pusi, ir nors kaina ne
pažymėta, bet pardavinėjama po 13 R.'»- 
šios knygutės leidėjus tenka pagirti, nes jie, 
išleisdami „Pavasario balsus” suteikė galimy-* 
bės Britų zonos lietuviams įsigyti vertingą 
veikalą. Taip pat šis leidinys buvo nepapras
tai reikalingas lietuvių gimnazijoms, (vj)

Pasirodė „Tremtinių Romuva”
Tremtinių stovyklose pasirodė „Tremtinių 

Romuvos” pirmasis numeris. Redakcija savo 
įžanginiame žodyje pasisako, kad laiko aktu
aliu reikalu kelti ir nagrinėti tuos klausimus, 
kuriuos nepriklausomybės laikais kėlė ir nag-. 
rinėjo „Naujoji Romuva”. Todėl laikraštis pa
siryžęs žengti „Naujosios Romuvos” pėdomis. 
Pirmajame numeryje laikraštis išspausdino 
tria vertingus straipsnius. Paliesti demokrati
jos reikalai ir nagrinėjami mūsų santykiai su 
lenkais praeityje ir dabar. Laikraštis spausdi
namas rotatoriumi, bet nei redaktorius, nei 
kaina, nei išleidimo vieta neAažymėta. Šiaip 
pardavinėjamas laikrštis po 5 RM. (vj)

Iš Bambergo.
— Balandžio mėn. 21 d. Bambergo mokslo

židiniuose: progimnazijoj, pradžios mokykloje.sais penketukais. Sekančią dieną per abitu- 
ir vaikų darželyje pradėti nauji mokslo me
tai. ’ x

Mokslas pradėtas mokinių pamaldomis, ku
riuose dalyvavo skaitlingas mūsų jaunuome
nės būrys, mokyklų mokytojai bei mokinių 
tėvai. •

— Balandžio 23 d. progimnazijos mokiniai, 
3-čios stovyklos salėje, suvaidino inscenizuo
tą pasaką „Trys broliai”. Vaidinimo žiūrėjo 
pilnutėlė salė žiūrovų, o jaunieji scenos nio- 
nieriai-pasi:mtą darbą atliko gana pirkiai. 
Vaidinimėliu suvaidintas be priekfištų. P.A.

fe
tumo tikrinimas bus tęsiamas remiantis Jung
tinių Valstybių Armijos screeningo ankieto- 
mis ir kitais turimais dokumentais, nesinaudo
jant specialiais Unrros formuliarais ar atski
ro screeningo operacijomis.

Su pagarba
(pas.) Daniel Noce 

Major General. GSC.
Civilinių Reikalų Skyriaus Viršininkas 

(Iš „Lithuanian News”)

Kaip ilgai keliauja laiškai 
Lietuva ir is Lietuvos

Vienas lietuvis kunigas pasiuntė iš Vokieti
jos pereitais metais gruodžio 20 d. laišką sa
vo motinai į Lietuvą. Minimo kunigo motina 
laišką gavo š. m. sausio 31 d. Atsakymas bu
vo išsiųstas iš Griškabūdžio pašto vasario 
4 d., o Vilniuje laiškas buvęs vasario 22 d., 
ir Vokietiją pasiekė balandžio 3 d. Kaip at
rodo, laiškas buvo Vilniuje cenzūruotas, 
to, cenzūravo ir Britų cenzūra, (vj)

be

„Baisūs viršgamtiniai sutvėrimai
(Iš Baltijos Universiteto Hamburge)

Jau mūsų periodinėje spaudoje buvo rašy
ta apie išvykimą užjūriu didelio baltų drau
go Baltijos Universiteto globos 
Mr. R. Riggle. Išleistuvių pobūvio

karininko 
metu, su

jaudintas didelio nuoširdumo ir išskaitęs 
visuotiną nuliūdimą susirinkusiųjų studentų 
veiduose Mr. Riggle papasakojo kaip jam 
buvo nupiešta DP dar jam bebūnant Ameri
koje.

„DP esą nepaprasti žmonės. Jų yra daug 
Vokietijoje ir mažiau kituose Europos kraš
tuose. “Tai paslaptingos vaikščiojančios dva
sios, pažeme slankiojančios asmenybės. Kiek
vienas DP, kaip taisyklė, niekuomet neturi 
reikiamų dokumentų, keliaujant — reikiamų

Iš Weideno padangės
Weidenas. Progimnazija pradėjo jau tre

čiuosius mokslo metus tremtyje ir šiemet mo
kinių turi nemažiau, kaip kad dažna progim
nazija turėjo Lietuvoje. Nors pirmaisiais 
mokslo metais reikėjo nugalėti daug (vairių 
sunkumų, bet dabar, persikėlus į visai paken
čiamas patalpas ir susitvarkius su inventoriu
mi, mokslas eina visai normaliai, o besimo
kančio jaunimo gausu netik iš vietos stovy
klos, bet ir iš apylinkių — Bayreutho ir kitur. 
Progimnazijai vadovauja dek. kun. A. Spur- 
gis. <

Neatsilieka švietimo srityje ir kiti stovyklos 
gyventojai. Štai šiemet anglų kalbos kursuose 
dirbama išsijuosns net keturiose grupėse. Ne
trukus pradės veikti mūrininkų kursai, vado
vaujami dipl. inž. A. Tyliaus.

Per metini susirinkimą išrinkta nauja L. R. 
Kryžiaus Weideno skyriaus valdyba yra pla
čiai užsimojusi .šalpos ir. labdaros darbe .tikė
damasi tautiečių pritarimo ir paramos.

• L. E-tas.(

Maironio vardo lietuvių gimnazija Watensted- 
te išleido 9 abiturientus

Maironio vardo gimnazija Watenstedte ant
ruosius tremties mokslo metus baigė tik ba
landžio 19 d., nes žiemos metu dėl stokos ku
ro ir centralinio šildymo »radijatorių suspro- 
gimo, kurj laiką buvo nutrauktas mokslo dar
bas, todėl norint išlyginti praleistą laiką, te
ko kiek užtęsti ir mokslo metus. Antrųjų 
mokslo metų pabaigoje gimnazijoje mokėsi 
151 mokinys (81 mergaitė ir 70 berniukų). 
Gimnaziją baigė ir gavo brandos atestatus 9 
abiturientai. Pirmuoju gimnaziją baigė V. Be- 
renčius. Brandos atestatus gavo: J. Bendikas, 
V. Berenčiu*, I. Hornaitė, J. Kutaitytė, T. Rot 
cas, L. Ramanauskas, I. Seikaitė, V. Strolia ir 
D. Švedaitė. Mokslo metų užbaigimo proga 
buvo suruoštas iškilmingas aktas, į kurj at
silankė Unrros dir. Miss Charles. Akto metu 
ypatingai buvo pagerbta geriausia gimnazijos 
mokinė B. Namikaitė, kuri IV klasę baigė vi-

rientų išleistuves, jai mokytojų vardu buvo 
{teikta dovanėlė — albumėlis su mokytojų pa
rašais. Abiturientams brandos atestatus įtei
kė Unrros dir. Miss Charles. Vakare (vyko 
.gimnazijos meninių pajėgų’ pasirodymas. Pa
sirodė gimnazijos choras vedamas muziko V. 
Možalskio, mkt. L. Senkevičienės tautinių šo
kių grupė ir mkt. A. Markelienės vaidilutės 
ir čigonėlės. Be to,.Abiturientas V. Strolia 
skambino' pianinu, o vienas mokinys deklama
vo. Sekančią dieną (vyko abiturientų iš'“istu- 
vės, į kurias atsilankė taip pat Miss Charles.

Pirmieji DP atvyko i^Anglija^
„Die Neue Zeitung” praneša, kad pirmo

sios dvi grupės iš tų 100.000 DP, kurie 
užsirašė savanoriškai vykti darbams l Angli
ją, jau atvyko j anglų uostus.

Anglių produkcija mažėja
Londonas. (BBC) Maitinimo padėtis britų 

zonoje — Rheinlandvestfalijoje — po duonos 
sumažinimo iš 5 j 3 sv. periodui, pasidarė 
tiesiog katastrofinga. Sumažinimą padarė vo
kiečių maitinimo įstaigos prieš britų patari
mą, nes numatytos javų siuntos neatvyko. 
Britų (staigų žiniomis, reikalas eina ne apie 
finansų trūkumą javų pirkimui užsienyje, bet 
apie stoką transportui priemonių. Duoninių 
javų trūkumas jaučiamas ir amerikiečių zo
noje.

Ruhro anglies produkcija po paskutinio 
streiko nuolat mažėja. Iš auksčiausios 
kovo 21 dienos fiormos — 238.000 to, jau su
mažėjo iki 221.000 to, ir vis dar mažėja.

Ir D. Britanijoje anglies iškasimas vis dar 
tiek nepakankamas, kad vyriausybė rado rei-

ii

leidimų. Tokį sulaikius, jis papila pluoštą 
(vairių (vairiausių popierių, turinčių atstoti 
dokumentus ... Jie užmušinėja, plėšia, žo
džiu, baisūs viršgamtiški sutvėrimai. Todėl, 
prieš priimant asmenis Unrros tarnybai, 
jiems būdavo specialios mokyklos, kuriose, 
busimieji Unrros pareigūnai išeidavo tam 
tikrą kursą, kaip elgtis ir „auklėti” DP.” 
Taip „apšviestas” — pasakojo toliau simpa
tingasis Mr. Riggle — atvykau Vokietijon, 
Hamburgan. Vos (važiavus ( Hamburgo prie
miesčius, pradėjau dairytis, ieškodamas tų 
nepaprastų DP. Didžiausiam mano nustebi
mui, niekur nepastebėjau jokių keistų nema
tytų asmenybių. Jie, matyt, nesirodo dienos 
metu! — nusprendžiau.

Pagaliau, pačiame miesto centre radau di
delius rūmus (Deutscher Ring) prie kurių 
pastebėjau raidės „Unrra ir DP”. Apsidžiau
giau, kad tikrai galėsiu pamatyti bent vieną 
DP. Pats namas — maždaug, kaip amerikie
tiškas 5 eilės viešbutis. Koridoriuose paste
bėjau vaikščiojančia8 asmėnybe8 ... Nenorė
jau tikėti, kad tai būtų DP. Vos pastebėjau 
pirmuosius, bet jie padarė visiškai žmonišką 
įspūdi. Jie ne tik nesiskyrė nuo vietinių vo
kiečių, bet ir nuo mūsų. Jie mokėjo kalbėti 
ir žinojo ką kalba, jie mokėjo prašyti ir ži
nojo ko prašo. Ir kaip aš vėliau turėjau nus
tebti, kai tuoj turėjau iš jų ko pasimokyti. 
Jie turėjo savo tėvynes ir namus, bet nė vie
nas nenorėjo grįžti ... Vėliau aš puikiai 
supratau tai. Jie valgė tik sriubą, bet jie ne
siskundė. Aš stebėjausi jais. Pamačiau, kad 
reikia ir verta daug ko iš jų pasimokyti. 
Netikėjau, kad antrą tokią mokyklą turėčiau.

Jūs visi žinote, kaip mes puikiai sugyve
nome. Aš puikiai supratau jus, o jūs mane. 
Kas man buvo Baltijos Universitetas ir kas 
aš jums buvau, palieku tai spręsti jums pa
tiems — baigė savo atvirą žodi Mr. Riggle.

Jo netekimą, Universitetas jau spėjo pa
justi. Vienas iš studentų gyvenamųjų blokų 
(Kaunas Hali), buvo atimtas ir jame apgy
vendinti iš kitur atkelti baltiečiai, ne studen
tai. Studentai Jikusiose patalpose turėjo dau
giau susispausti, kad priėmus iškraustytus 
kolegas. Univeriteto vadovybė darė viską kas 
tik galima buvo, kad į akademini miestą ne
būtų atkelta šiaip pašalinių. Deja, tam tikri 
pareigūnai nenorėjo suprasti student ųdarbo 
sąlygų ...

Ryšium su prasidėjusiu baltiečių gabenimu 
darbams i Angliją, neoficialiai teko patirti, 
kad universiteto vadovybė dės pastangas, kad 
akademinis jaunimag būtų perkeltas kompak
tine mase į Angliją ir po darbo, laisvu laiku, 
galėtų toliau tęsti pradėtas studijas. AA.

„Atžalyno” pranešimas
Šiomis dienomis išeina iš spaudos gilia

spaude spausdintas senai lauktas liuksusinis 
leidinys — Lietuvos vaizdelių albumas. Prie 
albumo pridėta ir trumpa Lietuvos istorijos 
santrauka. Visi paaiškinimai ir tekstai lietu
vių, anglų ir vokiečių kalbomis. Šis albu
mas tinka kaip graži dovana mūsų globėjams 
užsieniečiams, užjūrio broliam,, — lietuviams 
amerikiečiams ir visiems mūsų tautiečiams — 
tremtiniams kaip prisiminimas savo brangios 
tėvynės. Egzemplioriaus kaina 15 Rm. Pa
vieniai užsakant pinigus prisiųsti iš anksto 
kartu pridedant 0,5 Rm. pašto bei (pakavimo 
išlaidoms padengti. Užsakant daugiau negu 
10 egz. duodama 10% nuolaidos. Pinigus bei 
užšakymus siųsti: „Atžalynas”, (14aj Weil- 
heim-Teck, Postfach 1. 

kalą pasiūlyti drastišką elektros ir gazo nau
dojimo sumažinimą vasaros mėn. — nuo 
pradžios gegužės iki lapkričio. 1 d.

Koeln (NZ) CDU ir CSU konferencijoje 
Koelne balandžio 23 d. prieita išvados, kad 
mažas dalyvavimas balandžio 20 d. landtagų 
rinkimuose britų zonoje yra pasekmė politi
nio nusivylimo ir ūkinio beviltiškumo pla
čiuose gyventojų sluoksniuose. Demokratijos 
(gyvendinimas tokio vystymosi akyyaizdoje 
yra abejotinas. Vardan žmoniškumo ir ūki
nio išmintingumo konferencija kreipiasi | 
pasaulio opiniją su prašymu pašalinti iš kelio 
kliūtis būsimąjai Vokietijos demokratijai. An
troje rezoliucijoje vokiečių krašto valdžios 
prašomos, kaip galima, greičiau suskaičiuoti 
ir suregistruoti visus vokiečių belaisvius ir 
dingusius be žinios.

Įdomi statistika
— Sunday Chronicle kovo 30 d. paskelbė 

anketą, kurios rezultatai tokie: 38’/o anglų 
žiūri ( Anglijos ateiti optimistiškai, 17’/» 
pesimistiškai, 48% linkę manyti, kad impe
rija eina smukimo keliu, 27 % — kad atgaus 
savo didybę, 69 % numato, kad darbiečių 
partija 5 metus neišsilaikys.

Detroit (AP), Pirmaisiais trim šių metų 
mėnesiais Amerikos automobilių fabrikai pa
gamino 1.250.000 lengvųjų auto mašinų ir 
sunkvežimių. Jie stengsis išlaikyti šitą gamy
bos lygi ir sekančiais trim mėnesais, o kur 
bus galima net pakelti. 1942 m. per pirmuo
sius trig mėnesius buvo pagaminta 1.500.000 
mašinų.

Londonas (DPD). D. Britanijoj tabako mo
kesčiai pakelti 50 %. Tikimasi, kad dėl to 
sumažės tabako vartojimas ir bus sutaupyti 
doleriai jo pirkimui JAV. Tai esąs tik pir
mas žingsnis i dolerinių devizų taupymą.

— Sinajaus dykumoje po 10 tyrinėjimo 
metų buvo surasti turtingi naftos šaltiniai 
320 km ( pietų vakarus nuo Sueso. Tyrinėji
mus atleiko Standard OilComp. — bendrovė.

— JAV miestuose iš dviejų šeimų viena 
išsiskiria, 44% amerikiečių šeimų yra be
vaikiai, 22% turi tik 1 vaiką. Šeimoms ginti 
draugija pradėjo didelę akciją visose Ameri
kos bažnyčiose.

Padėka
Lietuvos Raud. Kryžiaus Valdybai ir Liet 

Raud. Kryžiaus Vyriausiajam Moterų komite
tui už rūpestį ir medžiaginę paramą reiškia 
padėką.

Schombergo džiovininkų sanatorijoj 
lietuviai

Lietuvos Raud. Kryž. Vyriausiojo Moterų 
Komiteto atstovei

p. Grajauskienei 
aplankiusiai mus asmeniškai Velykų proga ir 
paguodžiusiai mus klastingoje ligoje, širdin
gai dėkoja

SchOmbergo džiovininkų sanatorijos 
lietuviai.

Pirmoji lietuviška lirma Bavarijoje

„A U F B A U* 
spausdina (vairius, vienos ar kelių spalvų, 
blankus. Atlieka vinječių, adresų ir pan. pro
jektus 
rūšies

ir spausdinimą. Aprūpina įvairiausios 
popierių ir kita raštinės medžiaga. 
Užsakymus siųsti šiuo adresu:

,A u f b a u”, M ii n c h e n 27, Fr. Her. 
schelstr. 16.

F-ma

UNRROS PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO 

IEŠKO SEKANČIŲ ASMENŲi 
KOVALIAUSK1ENE Ona; 
LUKOŠEVIČIUS Vincas; 
MATUSEVIČIENE Leonida, 37 metų, gyv. 

Kaune;
MATUKAITIS Pijus, 51 metų;
MOTEKAITIS Jonas. 32 metų, iš Tiuringijos; 
NATKEVIČIUS Stanys, 24 metų, iš Vak. Prū

sijos;
NASLENS Janis, 48 metų;
MARKUS Vladas, 61 metų, gyv. Mažeikiai; 
NARKUS Povilas, 24 metų, gyv. Mažeikiai; 
NARK1ENĖ Rozalija, 51 metų, gyv. Mažeikiai 
NARBUJAS Petras, 32 metų, iš Vilniaus; 
NARBUTAS Povilas, 30 metų, gyv. Kaune; 
PETRULIENE Stasė, “ ' 
NAKUTIS Mykolas, 
PETRULEVIČIENE Jadvyga, 40 metų, U

Vak. Prūsijos;
PETRONS Kasifniers, 78 metų;
PPETRIKAITIS Albertas, 19 metų, gyv. Tau

ragėje;
PETRIKAITIS Valteris, 28 metų, gyv. Tafr 

ragėje;
PETRAUSKAITE Petrė, iš Sakses;
PETKUS Stasys;

Britų zonoje išleisti Maironio

gyv. Palangoje;
43 metų, iš Tutlingen;
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