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Trumano paramos vertinimas
'Naujorko spauda pritaria Trumanui. Tass’as įžiūri fašistų rėmimų

Palestinos klausimas be pažangos

Naujorkas (DPD) Trumano paramos Grai
kijai ir Turkijai programa tiek senate, tiek 
ir atstovų rūmuose buvo priimta su didesne 
daugumos persvara, negu bet kuris kitas gin 
čytinas įstatymo projektas nuo pat pradžios 
antrojo pasaulinio karo. Tą aplinkybę pa
brėžia „New York Times” sekmadienio ve
damajame. Ir kituose Naujorko laikraščiuo
se yra iškeliamas greitas kongreso apsispren
dimas. Tas greitas apsisprendimas yra sieja
mas su ta aplinkybe, kad Jungtinių Tautų 
Balkanų ty mo komisijai buvo atsakytas (va
žiavimas j .ugoslaviją ir Albaniją. Laikraš- 
tiai nurodo, kad tie įvykiai Balkanuose yra 
ryškus įrodymas neteisingumo tų tvirtinimų, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės savo pa
ramos programa būtų aplenkusios Jungtinių 
Tautų organizaciją. Tų pat laikraščių nuo
mone, kaip tik Balkanų kraštuose yra žemi
namas Jungtinių Tautų autoritetas.

„New York Times” toliau rašo, kad kon-

opozicijos atstovų kalbų tas vietas, kuriose 
Trumano parama įžiūrima kaip rėmimas fa
šistų, o pati parama esanti paremta noru va
ryti biznį su užsieniais.

Turkų laikraštis „Tanin” praąeša iš Istan
bul©, kad Turkija „pasijuto pasaulyje ne vie
na”. Laikraštis rašo: „Europa ir Amerika 
mus remia prieš komunistų grąsinimą. Ta 
tikrovė turi įkvėpti kiekvienam turkui pasiti
kėjimą ir saugumą.”

Ankara. (DPD) Turkų laikraštis „Aksham” 
praneša, kad Amerikos inžinieriai birželio 
mėnesį pradės statyti naują aerodromą ne
toli Ankaros. Kartu bus sumoderninti ir kiti 
aerodromai, esantieji vakarinėje Turkijoje.

Maskva (UP). Maskvos radio praneša, kad 
Graikija provokuoja vis dažnėjančius kon
fliktus prie graikų — albanų sienos. Graikų 
kariniai daliniai paskutinėmis dienomis esą 
keturis konfliktus sukėlę, o graikų lėktuvai 
tris kartus (skridę į albanų oro erdvę. (Allg.)

Naujorkas. (Dena) Svarbiausias Palestinos 
problemos punktas — busimasis Palestinos 
statusas — ir po dviejų savaičių debatų Jung
tinių Tautų plenume vis dar tebėra neaiškus. 
Didelėje begalėje skirtingų ir prieštarau
jančių reikalavimų galima dvi ryškesnes 
sprendimo galimybes atpažinti:

1. Padalinimą Palestino# į dvi — žydų ir 
arabų — va!'‘”bes,

2. Laike ų penkių metų valdymą
Palestinos ' teisėmis.

Sovietų a>. ‘ n-omyfco politinėje
komisijoje reiki padaryti Pales
tiną nepriklausoma jue. JAV pasisakė 
prieš sovietų reikalavimą. Kaip UP praneša, 
Gromyko paaiškino, kad Sovietų s-ga yra 
užintereuota išimtinai Palestinos politiniais 
aspektais, o ne išvictintųjų asmenų įsileidimo 
į Palestiną klausimu.

Ir tarp dalyvaujančių žydų organizacijų 
atstovų nėra vieningumo. Dalis žydų pasisa
ko už padalinimą, o kita yra priešinga pa
dalinimui. Treti prašo paskirti patikėtinių

žydai turėtų gauti lygias teises dviguboje 
Palestinos valstybėje. Mandatinės sistemos 
netinkamumą yra įrodęs dabartinis britų ne
sugebėjimas išeiti iš padėties ir kreipimasis 
Į jungtines Tautas.

v
IRO pradės veikti nuo birželio 1 d.

Naujorkas (Dena). Gegužės 12 d. Islandi
jos atstovas padėjo penkioliktąjį parašą IRO 
statute. IRO paruošiamoji komisija nutarė 
nuo birželio 1 d. perimti Unrros veiklą. (NZ)

• Irgi i,Kanadai
Kanadoje gyvenantieji žydai Įteikė. vyriau

sybei prašymą įleisti tam tikrą skaičių žydų 
iš Europos. Vietiniai žydai žada atvykusius 
paruošti tokioms verslų šakoms, kuriose yra 
trūkumas darbo jėgų. (Dena)

TRUMPAI
gresas priėmė Trumano programą, kad įro
džius, jog Jungtinės Amerikos Valstybės tik
rai yra užinteresuotos išlaikyti taiką ir tvar-
ką Artimuosiuose Rytuose.

„Herald Tribune” savo vedamajame pažy
mi, kad netikus būtų politika, jei Anglijai ir 
Prancūzijai būtų leista suirti dėl stokos kre
ditų ir jei tie kreditai tektų kraštams, esan
tiems Sovietų s-gos įtakos sferoje.

Kaip iš Maskvos pranešama, sovietų ži
nių agentūra T as s didžiavosi opozicijos ats
tovų pavartotais argumentais prieš Trumano 
paramos programą. Tūkstančiai laiškų, ku
riuos gavo kongresas, esąs įrodymas, kad 
Trumano doktrina neturi tokio tautos prita
rimo, kokio buvo tikėtasi. Didelė priešų di
džiuma es< traktuojanti šią programą kaip 
smūgį Jungtinėms Tautoms. Tass’as citavo

Belgradas. (Dena) Jugoslavijos radio pra
neša, kad britų okupacinės įstaigos Kaern- 
tene gyvenantiems ‘slovėnams uždraudė da-
ryti politines sueigas.

valdybą.
Londonas. (BBC) JT pilnaties susirinkime 

Palestinos reikalu sovietų atstovas Gromy-
ko pareiškė, jog sovietų nuomone arabais ir

Paryžius pagerbė Chur chilli
Paryžius (Dena) Didžiajame pergalės pa

rade, kuris įvyko Paryžiuje Place de la Na
tion, buvęs britų ministeris pirmininkas 
Winstonas Churchillis buvo labiausiai gar
binamas asmuo. Į paradą jis atvyko pasipuo
šęs nauju ordenu, kuris vakarykščiai jam 
buvo įteiktas. Dieną prieš tai Paryžiaus gy
ventojai jį triukšmingai sveikino, kai jis iŠ 
anglų pasiuntinybės pėsčias ėjo į Elyzėjų, 
kur turėjo dalyvauti prancūzų valstybės pre
zidento jam suruoštose vaišėse. Parado tri

Nauji pasireiškimai
• Paryžius (Dena). Winstono Churchillio at
silankymas pa8 prancūzų užsienių reikalų mi- 
nisterį O. Bidault’ą paskatino Reuterio ko
respondentą Harold’ą King’ą parašyti straips 
nį apie naujuosius prancūzų vidaus ir už
sienio politikos pasireiškimus.

Tą atsilankymą Kinga’s traktuoja kaipo 
didesnį Prancūzijos suartėjimą su anglo
saksų valstybėmis ir kaipo pirmąjį mėgini
mą nukrypti nuo to kelio, kuriuo Prancūzi
ja ėjo iki šiol, svyruodama tarp Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Amerikos Valstybių

Nor> ministeris pirmininkas Ramadier’as 
neseniai pareiškė, kad tiek vidaus, tiek ir už
sienių politika lieka nepakeista, bet vistiek 
rašo minėtas korespondentas, tarptautiniuose 
santykiuose yra įvykę penki svarbūs faktoriai, 
kurie negali likti be Įtakos 'prancūzų vidaus 
ir užsienio politikai.

Po Maskvos konferencijos ir ypač padarius 
susityimą dėl Ruhro krašto anglies, Pran
cūzijai opus kuro klausimas ir su juo suriš
tas visas politinių klausimų kompleksas yra 
pagrindinai pasikeitęs. Prieš konferenciją 
anglies klausimas, nedraugiškai prieš 
Angliją nusistačiusiems prancūzų sluoks
niams, buvo įrankis pulti anglus. Dabar 
viskas virto kitaip: šis įrankis perėjo 
i rankas tų prancūzų, kurie yra nedraugiš
kai nusistatę prieš sovietus.

Antras žymus faktorius, kuris gali paveikti 
prancūzų užsienio politiką, yra tas, kad, iš
sprendus anglies klausimą, palinkimas sujung 
ti Vokietijos prancūzų okupuotą zoną su 
anglosaksų zonomis yra gerokai padidėjęs. 
Įtakingi prancūzų sluoksniai yra Įsitikinę, 
kad neatsiras tokios vyriausybės, kuri atsi
sakytų sujungti zonas, jei tas klausimas pa
sidarytų priklausomas nuo gavimo anglies iš 
Saaro krašto dar prieš tai, kol tas kraštas 
t>us oficialiai įjungtas į prancūzų ūkį.

Grįžę iš Maskvos prancūzų diplomatai 
vieningai tvirtina, kad Maskvoje yra įvykęs 
pastebimas prancūzų suartėjimas su ameri
kiečiais. Tai trečias faktorius, kuris neabejo
tinai paveiks prancūzų užsienių politiką.

Kitu svarbiu faktorium yra laikoma pre
zidento Trumano kalba dėl teikimo paramos 
Graikijai ir Turkijai. Si kalba Prancūzijoje 
sukėlė įspūdį, kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės galutinai yra nusistačiusios keisti po
litinį .kursą ta prasme, kad Įgyt# daugiau 
naujų sąjungininkų Sovietų Sąjungos sąs
kaitom To pasėkoje prancūzų diplomatija tik 
riausiai parodys didesnį palankumą sueiti į 
artimesnius santykius su Jungtinėmis Ameri
kos valstybėmis.

Generolo de GauH’ės grįžimą į politinę sce
ną korespondentas laiko penktu faktorium.

prancūzu. politikoje
Kol gen. de Gaullė nebuvo sutvėręs savo 
tautinio susivienijimo, prancūzų užsienių po
litikos kritika kildavo tik iš kraštutinai kai
riojo sparno, o dabar reikės skaitytis ir su 
kritika iš dešinės. ,

Londonas. (BBC) Prancūzijo3 ministeris 
pirmininkas Ramadier pakvietė profesinių 
sąjungų atstovus ir Jiems išdėstė savo pa- 
žiūras dėl aukštų atlyginimų pavojaus, franko 
stabilizavimo ir kasdieninio vartojimo pre
kių kainų numušimo.

Londonas. (BBC) Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Ramadier nutarė pats perimti 
maitinimo ministerijoj iki naujojo derlaus. 
Profesinės sąjungos pasižadėjo iki liepos 1 
nekelti algų pakėlimo klausimo.

Londonas. (BBC) D. Britanijos konserva
torių partija paskelbė savo ūkio planą. Pagal 
tą planą turėtų būti įkurta koordinavimo 
ministerija, pakeistas darbo įstatymas, įvesta 
visų, taigi ir valstybinių, monopolių kontrolė 
ir atsisakyta suvalstybinimų.

būnoje be valstybės prezidento Auriol ir be 
ministerio pirmininko Ramadier dalyvavo 
visi ministerių kabineto nariai, o taip pat 
ir visas diplomatinis korpusas. Paradas buvo 
imponuojantis pražygiuojančiųjų spalvingu
mu. Vakarop Churchillis išskrido atgal į D. 
Britaniją.

Londonas. (BBC) Winston Churchillis kal
bėjo Jungtinės Europos idėjai remti komi
teto sušauktame susirinkime. Jo nuomone 
Europa, jei norinti gyvuoti, privalanti susi
burti JT rėmuose Į Europos valstybių są
jungą, kurioje ir Vokietija be jokių specialių 
garantijų niekad nebesudarytų jokio pavo-
jaus taikai. JAV šios idėjos įgyvendinimą 
tikrai paremsiančios, gi Sovietų s-ga taip 
pat negalėtų būti priešinga, nes ši sąjunga 
tebūtų tik defenzyvine.

Iškilmingas pagerbimas
Portsmutas (Reuter). Anglų karališkoji po

ra ir abi princesės grįžo iš kelionės po Afri
ką ir pirmadienį išlipo Portsmute. Naktį bu
vo atvykę tūkstančiui lankytojų, kurie norėjo 
pasveikinti karališkąją šeimą. Apvažiavusi 
miestą karališkoji šeima išvyko į Londoną.

Kovos laivas „Vanguard” atplaukė sekma
dienio vakarą. Laivui įplaukiant, uosts buvo 
apsuptas daugelio šimtų tūkstančių žmonių. 
Karališkoji šeima pasirodė aukštai prie pa
trankų platformos. Įplaukiant „Vanguard” 
pasitiko jachta, kurioje buvo karaliaus bro
lis, Glocesterio hercogas. Visi uoste buvu
sieji laivai pasipuošė vėliavomas. Sveikinimo 
saliutas nuaidėjo per miestą.

Vokietijai daugiau savistovumo
Londonas. (BBC) D. Britanijos įgaliotinis 

Vokietijai lordas Pakenham grįžęs iš savo 
kelionės P° Vokietiją turėjo ilgą pasikalbė
jimą su užsienio reikalų ministerių Bevinu 
britų zonos maitinimo reikalais.

Kariniai anglų — amerikiečių zonų guber
natoriai, kreipėsi Į savo kraštų vyriausybes 
prašydami skubios pagalbos maistu.

Rheinlandvestfalijos ministerių kabinetas 
po karštų diskusijų nutarė atsistatydinti, jei 
nebus tuojau daugiau maisto teikiama negu 
lig šiol tiekta. Pereitą savaitę daug kur ne
buvo įmanoma išduoti nei mėsos nei rie
balų normų. Manoma, kad kabinetui atsista
tydinus turėtų atsistatydinti partijų ir profe
sinių sąjungų vadovybės.

Londonas. (BBC) Į Londoną atvyko su sa
vo padėjėjais karinės britų zonos guberna
torius oro maršalas Douglas ir jo pavaduo
tojas gen. Robertsonas. Jie turėjo dvi va
landas trukusį pasitarimą su Bevinų, kuriame 
dalyvavo ir naujasis britų ministeris Vokieti
jai lordas Pakenham.

Tuo tarpu Vokietijoje tebesitęsia protesto 
demonstracijos dėl blogo maitinimo. Solin- 
geno miesto taryba savo posėdyje pasisakė 
negalėsianti toliau dirbti, jei maitinimas ne
pagerėsiąs. Flensburge (Danijos pasienyje) 
įvyko didžiulis darbininkų protesto susirin
kimas.

Rheinlandwestfalijos ministeris pirmininkas 
dr. Amelunksen pasiuntė Hooveriui telegra
mą, kurioje prašo pagalbos dėl katastrofiškos 
maitinimo būklės.

Gen. Clay mano, jog krizė dar tęsis apie 
3—4 savaites. Po to turėtų ateiti pagerėji
mas, nes laukiama nauji javų transportai iš 
Amerikos. Dalis ^iuntų jau pakeliui. Dėl 
krizės esą kalti ir vokiečių ūkininkai, kurie 
delsia su prievolių atidavimu.

Londonas. (BBC) Naujasis britų įgaliotinis 
Vokietijos reikalams lordas Pekenham spau
dos konferencijos metu Berlyne pareiškė, jog 
vakarų Vokietijos maitinimo padėtis esanti 
katastrofiška. Didžiosios jo pastangos bū
siančios nukreiptos į Vokietijos pramonės 
atstatymą, 'kas priklauso nuo anglies gamy
bos pakėlimo. Gi anglies gamybą pakelti 
neįmanoma nepagerinus maitinimo padėties 
Todėl pirmoje eilėje jis ieškosiąs būdų mai
tinimui pagerintu v

Berlynas (Dena). „JAV vyriausybė yra 
tos nuomonės, kad dabar, su tam tikromis 
saugumo priemonėmis, vokiečių tautai turi 
būti perleista pagrindinė atsakomybė už 
krašto reikalų tvarkymą, kad tuo būdu ji 
labiau pažintų demokratijos esmę ir kad ją 
galėtų praktiškai Įgyvendinti“ yra sakoma 
karinės valdžios direktyvoje, išleistoje ba
landžio 25 d. Kaltinė vyriausybė siekia su
kurti Vokietijoje tokią demokratiją, kad 
galop taikioje formoje ji galėtų dalyvauti 
tarptauniame gyvenime. Demokratijos idėja 
negali būti svetimos jėgos primesta, bet 
turi Įsišaknyti pačios tautos Įsitikinimuose 
bei praktiškuose patyrimuose. Šiuo atveju 
vokiečių tautai ir vyriausybei reikab'nga tik 
paaiškinimai, taktiniai patarimai ir nuro
dymai.

* JAV užsienio reikalų viceministeriu paskir
tas Robertas A. kovėtas, Naujorko bankinin
kas ir buvęs krašto apsaugos viceministeris.

(UP)
* Prezidentas Trumanas pareikalavo kon

gresą paskirti 35 mH. dolerių administraci
jas aparato „valymo” reikalams. Vist komu
nistai ir nepatikimas elementas turi būti pa
šalinti. (UP)
. * Brazilijos policija uždarė komunistų 
centrinę Rio de Janeiro mieste ir Visas ko
munistų buveines provincijoje. (Dena)

* Paskutinieji amerikiečių laivyno pėsti
ninkai išsikraustė iš Kinijos (Dena).

■ * 30 graikų parlamento atstovų įnešė 
Įstatymo projektą siūlydami uždrausti komu- 
stų partiją.

Vidurinę Mongoliją komunistai paskelbė 
autonomine respublika.

* Rytiniame Amerikos pakraštyje šiomis 
dienomis įvyks didžiausi JAV istorijoje oro 
manevrai. Be kita ko dalyvaus virš 100 su- 
pertvirtovių.

* Vatikano siųstuvas dementavo spaudoje 
pasklidusias žinias apie diplomatinių santy
kių atnaujinimą tarp Šv. Sosto ir Lenkijos.

* Meksikos prezidentas užbaigė savo ke
lionę po Jungtines Amerikos Valstybes* ir 
grįžo į Meksiką.

Londonas. (BBC) Budapešte šaukiama Bal
kanų valstybių socialdemokratų partijų kon
ferencija tikslu išdirbti bendrą ūkio politikos 
planą rytų Europos socialistinėms valsty
bėms.

Londonas. (BBC) Buvęs Reichsbanko vaidy
tojas šachtas Stuttgarto nunaciuimo teismo 
nubaustas 8 metais priverstiniems darbams 
ir turto konfiskavimu iki 8000 RM somos. 
Jis pasisakė duosiąs apeliaciją.

Londonas. (BBC) Vienoje pirmajam posė
džiui susirinko Maskvoje sudaryta IminWIa 
sutarties su Austrija paruošimui

Nąnkinas (NF). Kariniai kiniečių vakMos 
sluoksniai patvirtino komunistų ofenzyvos 
pasisekimą Sansi ir Hanon provincijose. Jk 
nurodo, kad komunistai laike praėjusio mė
nesio išilgai geležinkelio linijos Tantung - 
Putsen užėmė penkis svarbius miestus. Ba
landžio mėn. komunistų užimta sritis abe
jose provincijose sudaro 25.000 kv. km. San
si provincijos sostinei Taiyuan gresia koora- 
nistų apsupimo pavojus.

Atsistatydino de Gasperi
Rymas. (UP) Italų ministeris pirmininkas ' 

de Gasperi antradienį pranešė apie minėte- 
rių kabineto atsistatydinimą. Iš komuniųue 
aiškėja, kad atsistatydinimas įvyko iš priežas
ties nesusitarimo su socialistais dėl italų 
vyriausybės praplėtimo. z

Svečiai iš JAV Turkijoje
Ankara. Turkijos prezidentą* Ismetaa įno

rius priėmė audiencijos JAV ambasadorių 
Turkijoje M. Wilsoną ir svečiuotis atplau
kusio laivyno admirolus. Šio susitikimo pro
ga turkų laikraščiai deda straipsnių turkų ir 
amerikiečių sąjungos tema. (N.d.F.)

Protestas dėl mokėjimo auksu
Varšuva. Lenkijos vyriausybė susitarė par- 

iuoti Portugalijai anglies ir užmokestį paimti 
auksu.

Anglija, JAV ir Prancūzija įteikė notas, 
kuriomis protestuoja prieš tokią prekybą, nes 
ižmokesčiui imamasis auksas galįs būti na
cinės kilmės. Jei būtų iš pastarosios kate
gorijos, tai pagal Bretton Woodso susitari
mą ir 1944 m. vasario 22 d. deklarabiją aukso 
reikalu, Lenkija negalėtų jo panaudoti ki
tiems mokėjimams. (N.d.F.)

)
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Generolas Nathan F. Tvinging apie ateities aviacija
Tai bus tik sidabrinė juosja debesyse — 

smailus lėktuvas su tampriais sparnais ir 
uodega. Niekas jo negirdės, kai jau ji9 bus 
perskridęs, nes jis skris greičiau kaip gar
sas. Jis skris dp ar tris kartas greičiau už 
greičiausius lėktuvus kokius tik pažįstame 
šiandien.

Šio lėktuvo išradimas yra svarbiausias 
(vykis aviacijos istorijoje. Naujosios mašinos 
varyklis jau paruoštas ir išbandytas.

Tai nėra fantazija. Mes esame pasiekę 
aviacijos eros viršūnę. Naujųjų mašinų grei
tis, palyginus su senosiomis, bus toks pat, 
kaip išvystytas automobilio greitis, su jaučio 
velkamu vežimu.

Kam tag greitis reikalingas? Pirmiausia 
tas reikalingas valstybės saugumui. Ateities 
karo superzoniniai lėktuvai ir iš tolo vairuo-, 
jamos raketos galėtų nulemti pergalę ar pra
laimėjimą per kelias valandas. Šie nauji 
ginklai su ar be sparnų, su ir be piloto tar
nybos, kurie skris ne šimtus, bet tūkstančius 
kilometrų per valandą, perskris vandenynus 
bei kontinentus 'per keletą minučių ir naikins 
priešo kraštus. Bet svarbūs ir ūkiniai apskai
čiavimai. Tas metas, kada superzonalinius 
lėktuvus galės panaudoti prekių ir keleivių 

' pervežimui, dar yra gana toli. Reikia manyti, 
kad dar praei( nemaža metų, kol bus galima 
tai pradėti, bet mes negalime sakyti, kad tai 

I nebūtų realiai pasiekiamas dalykas. Tada ga
lėsim skristi greičiau kaip kad žemė sukasi. 
Galėsim išskristi iš Naujorko po pusryčių ir 
nusileisti Los Angeles prieš pusryčius. Galė
sim pakilti Naujorke iš ryto ir atvykti Lon
donan kokių valandą vėliau, atlikti savo rei
kalu* ir dar sugrjžti ( Naujorką ant vaka
rienė*. Ateis diena, kada laikas nebebus svar
biausias kelionės faktorius® Jūs galėsite per 
kelia* valandas patekti į bet kur| pasaulio 
kraštą. <

Bet tenka nurodyti, kad tie visi yra atei
tie* planai. Mej jau greitai pradėsime skrai
dyti su superzonaliniais lėktuvais, bet tai bus 
tik mėginimai ir tyrinėjimai. Dabar noriu 
papasakoti apie tai, ką dirbame dabar ir kaip 
mes tai darome.

Jums žinoma, kad didelius sunkumu, suda
ro oro pasipriešinimas. Be to, pasipriešini
mas didėja proporcingai greičiui. Karo metu 
reikėjo gaminti daug pajėgesnius motorus, 
kad išvysčiUj greičiausį lėktuvą nuo 650 iki 
900 km per valandą. Bet oro pasipriešinimas 
didėjo, kai artinomės garso greičiui. Šio 
greičio riboje, kurių vadiname transzonine 
riba, kiekvienos valandos kilometras rodo 
milžiniškų pasipriešinimo didėjimą.

Vien propelerio jėga nėra pajėgi šį pasi
priešinimą nugalėti. Turbininiams lėktuvams 
gal būt jėgos užtenka, bet jie, atrodo, nega
lėtų viršyti 20 km aukštį. Mes norime pasi
kelti dar aukščiau, iki 25 km aukščio, kur 
oro pasipriešinimas yra pusiau 
kaip 20 km aukštyje ir 28 kartus 
kaip prie žemė9 paviršiaus.

Todėl norime panaudoti raketini 
Tas jau padarytas. Jis yra daug mažesnis už 
paprastų prbpelerin( motorą, bet daug pajė
gesnis. Jis pajėgia užvaryti lėktuvą į super- 
zonalinį greiti per 10 ar 15 min. po starto. 

, Jėga vistik nėra pagrindinė problema. Pa
prastas lėktuvas, viršydamas garso greiti, 
nebėra kontroliuojamas, jis pradeda šokinė
ti, auktis arba kristi. Vibracija gali pasida
ryti tokia smarki, kad suplėšo lėktuvą | ga
balus. Vairavimo sunkuliai prasideda jau 
prie 850 km greičio.

Dabar esame pagaminę lėktuvą, kurĮ, ma
nome, bus galima vairuoti ir superzonalinia- 
me greityje. Mes įmontuosime šiam lėktuvui 
raketini motorą ir pradėsime atsargiai skverb
tis i U nepažįstamą greičio pasauli, kuris 
randasi už garso, ribų. > '

Su eksperimentais vėjo kanaluose, kur oro 
bangos du kartu greitesnės už garsą, esame 
paruošę lėktuvų, kuris žymiai skiriasi nuo 
dabartinių. Jo yra ilgas, plonas liemuo, smai 
la nosis, uodegos vairas daug skirtingesnis 
kaip ligi šiol, sparnai labai ploni ir aštriom 
briaunomis. Lėktuvas maždaug tokio dydžio, 
kaip dabartiniai naikintuvai, bet tvirčiau su
konstruotas. Ji5 pakankamai pajėgus, kati 25 
km aukštyje galėtų skristi 2.500 km per valan 
dą, bet dar 
greičiu skris 
kas Įvyks

Esame jau 
Ji. Nors dar 
irtu kabinoje. Esame pakėlę į didelj aukšti 
neriant su 500 iki 600 km greičiu per valan
da. Šiuose bandymuose tas modelis pasirodė 
sėkmingai vairuojamas. Kad bandymuose su 
motorų būsime pasiekę garso greit), pilotas 
pasikfels tiek toli virš 20 km aukščio, kiek 
"■’’ės, ten paleis raketini motorą visu grei
čiu., Trumpę akimirką ners, kad greitį iš-

mažesnis
mažesnis

motorą.

negaliu tvirtinti, kad jis šiuo 
sėkmingai Mes dar nežinome

pradėję naująjį modelĮ išmėgin 
be raketos modelio bet su pi-

vysčius, tada pasikels virš 25 km aukščio ir 
ten, taip mes manome, —t raketos motorag su 
visu pajėgumu (stengs tempti mašiną pirmyn 
su 1300, 1.500, 1.600 ar net dar didesniu ki
lometrų greičiu per valandą. Teoretiniai ma
šinos maksimaliais greitis bus beveik 2.500 
km per valandą. Ar tikrenybėje tai bus (ma
noma pasiekti, to niekas dar negali pasakyti. 
Ta žinosime tada, kai lėktuvas po pirmo ši
tokio bandymo nusileis, nes lėktuve bus smul 
kūs kontroliniai instrumentai.

Teoretiniai, superzonalinio lėktuvo greičio 
riba bendrai nėra (žiūrima. Dabar pastatomų 
raketinių motorų pajėgumas yra nenusako
mas. Čia pavyzdys to pajėgumo: mūsų ant
rasis superzonalinis lėktuvas galėtų pasikel
ti vertikaliai Į orą su maksimaliniu kėlimosi 
greičiu, kuris viršytų 30.000 metrų per mi
nutę. Su kiekvienu momentu greitis padidė
tų, nes kurui susinaudojant, mašina taptų 
lengvesnė. Pagal mūsų apskaičiavimus visas 
kuras būtų sunaudotas, pasiekus 60.000 metrų 
aukštj, bet mašina iš inercijos tęstų kilimą 
aukštyn iki 90.000 metrų aukščio. Tas yra 
jau virš stratosferos, daugiau kaip 5 kartus 
aukščiau, kaip kad žmogus yra pakilęs lėk
tuvu ir 4 kartus aukščiau už oro baliono pa
sikėlimo rekordą.

Praktiškai svarbesnis 
v imas.

Siom^ mašinoms bus ribotas skridimo lai
kas. Dideliam greičiui reikalinga daug ku
ro. Mūsų pirmas superzonalinis lėktuvas su
naudos kuro atsargas per nedaug minučių, 
bet' per šias minutes patirsime neįkainuoja
mas mokslines žinias.

Savaime aišku, kad 25 km. aukštyje reika
linga specialiai izoliuotos kabinos. Pilotas 
kvėpuos gryną oksigeną. Temperatūra šia
me aukštyje labai žema. Nežiūrint | tai, pilo
tui nereikės rūpintis apšildymu, — bet atsi- 
vėsinimu. Milžiniško greičio trintis iššauks 
tokį didelį karštĮ, kad antrą model) statant, 
esame parinkę specialias karšti išlaikančias 
medžiagas. Nežiūrint ( tai, kabiną reikės dirb 
tinai atvėsinti. Iš kitos pusės galima, kad 
trinties greiti su laiku galėsime praktiškai iš 
naudoti kuro taupymui.

Lakūnams, kurie pirmieji bandys pasiekti 
akinančius greičius, be abejo gresia didelis 
pavojus, nor9 padaryta visa, kad tai pašali
nus. Ir pakartoju, kad superzonaliniai skrai
dymai dar ilgai bus tik eksperimentai. Šie 
eksperimentai, manoma, kainuos apie 100 mil. 
dolerių.

Praktiški kariniai tyrinėjimai rodo, kad 
ateities sparnuotos raketos greit pasieks daug 
didesni greiti kaip 5.500 km per valandą. Vo
kiečių V2 greitis buvo^5.750 km per valandą, 
bet vokiečiai dirbo jau kitą raketą, kuri bu
vo galvota skridimui per vandenyną | Nau- 
jorką. Si 8 km aukštyje perskristų per van
denyną per 14 min., pasiekiant 21.500 
greitj per valandą. Raketai trūko dar tik 
lių techniškų smulkmenų.

Kariniai tyrinėtojai mano, kad ateities 
ketos pasieks meteorų greiti 35.000 km 
valandą. Tokio greičio raketos galėtų pakilti 
į stratosferą ir tikrai skirsti tarpplanetinėje 
erdvėje. Jau dabar didžiausia kliūtis skridi
mui i mėnuli yra tik kufo aprūpinimo klau
simas. Bet ir šią problemą teks išspręsti.

Perspektyvos, šitokių skridimų panaudojimo

keleivių susisiekimui yra daug mažesnės. Da
bartinis kuras toks brangus, kad tas negalė
tų apsimokėti. Bet kuras gali tapti pigesnis.' 
Pirmiausia raketas gal būt panaudos pašto 

, persiuntimui. Jau prieš karą du austrai da
rydavę bandymus siųsti paštą su raketom per 
vieną aukštą kalną. Atstumams, kurie nėra 
didesni kaip 500 mylių, šitokias pašto rake
tas bus pradėta naudoti gana greit. Jas, taip 
pat kaip karo raketas, galės valdyti gana tiks 
liai.

Jei bendrai pradėsim skraidyti su superzo 
naliniu greičiu, manoma, kad pradžioje skri
sime 
kad 
per 
mės 
vai.
jingas yra tik labai staigus greičio išvysty
mas ir posūkių pakeitimas. Bet tai nėra ne
galima. (Ltv.)

apie 2.000 km per valandą. Tai reikštų, 
Atlanto vandenyną galėtume perskristi 
dvi valandas, bet tolimiausią vietą že- 
paviršiuje pasiektume daugiausia per 10 
Žmogus tokj gritĮ gali išlaikyti. Pavo-

„Pavojaus meto“ prezidentas
Grupė Amerikos mokslininkų pareiškė, kad 

turėtų būti paskirtas „pavojaus meto” prezi
dentas, kuris galėtų perimti valdžią atominio 
karo atveju. Kilus tokiam karui pakaktų vieno 
puolimo ant Vašingtono, kuris gąlėtų leng
vai sunaikinti šalies prezidentą ir jo lega- 3 
liūs įpėdinius.

Jau dabar turėtų būti pasiruošta sutikti šį 
pavojų ir daugelį kitų, prieš kuriuos kraštas . 
galėtų atsidurti.

Savo išleistoje knygoje mokslininkai įspėja, . 
kad gali būti dabar pagaminti ginklai žymiai 
pavojingesni už atominę bombą. Tai galėtų 
būti radioaktyvios dujos ir ligų bombos. J. 
Coale tvirtina, kad šalies sostinė galėtų būti 
sunaikinta per vieną puolimą. Šiuo puolimo 
metu galėtų žūti prezidentas ir jo visi Įpė
diniai, bei kiti šalies vadovaujantieji asme
nys, taip kad šalis liktų visai be vadovybės.

Mokslininkai siūlo priimti įstatymą, pagal 
kurį, kai kurie asmenys negyvenantieji Va
šingtone būtų paskirti'prezidento ir kitų va
dovaujančiųjų asmenų įpėdiniais.

Šalis be komunistu

yra kitas apskaičia-

reikalinga daug ku-

km. 
ke-

ra-
per

'Radau dauJ. Švaistas
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Visuose kraštuose reiškiasi kova tarp de
šiniųjų ir kairiųjų. Nelikus fašistų dešinia
jame sparne, labai gerai pasijuto komunistai 
ir pasidarė patys kraštutinieji kairiųjų parti
jų fronte. Daug mes girdime visokių prane- 
.šimų apie komunistų veikimo metodus įvai
riuose kraštuose, bet beveik nieko negirdėt, 
apie Anglijos komunistus.

Komunistų partija Anglijoje susitvėrė 1920 
metais rusų revoliucijos (takoję. Surinkę šiek 
tiek šalininkų iš kraštinai kairiųjų grupių, 
jie jau tada darė mėginimus iškilti organi
zuodami streikus ir gatvių susirėmimus. Bet 
daugelio vadų (karštis praeidavo besėdint 
kalėjimuose. Visą laiką jų partija neaugo, 
nes pagal užsienio direktyvas šalindavo iš 
partijos kiekvieną, kuris tik šiek tiek savys- 
toviau galvodavo. Tuo būdu jie neteko daug 
tokių savo narių, kurie vėliau darbiečių par 
tijoje yra suvaidinę žymų vaidmenĮ.

1926 metais įvykęs generalinis streikas bu
vo gerokai padidinęs komunistų partijos ei
les. Bet po to greitai vėl prieauglis išnyko.

Visą laiką komunistai gaudė savo šalinin
kus bedarbių tarpe ir vis nepasėkmingai mė
gino organizuoti streikus, bet aukštas laips
nis anglų darbininko socialinės gerovės ko
munistams buvo didele veiksnio kliūtimi. Jie 
daugelį kartų keitė savo taktiką, bet didelio 
pasisekimo jie niekuomet neturėjo. Didžiuo
sius darbo partijos vadus jie kartais vadino 
„socialfašistais”, o kartais tiems patiems va
dams siūlė abi partijas sujungti. Ypač ak
tyviai sujungimo klausimas buvo iškeltas pa
sibaigus 1945 m. antrajam pasauliniam karui. 
Bet darbo partija ( komunistų pasiūlymą at
sakė paprasta formule: kas iš komunistų no
ri stoti ( jų partiją, prašom paduoti indivi
dualinius pareiškimus.

Dar ir dabar anglų komunistų partija ne
turi savo tvirtos linijos, kartais ji pritaria 
darbiečių vidaus politikai, o kartais puola 
atskirus ministerius. Siek tiek aktyviau jie 
pasireiškia užsienių politikos kritikoje. Jie 
laikosi principo, kad dabartinė darbiečių po
litika daro Angliją priklausomą nuo Jungti
nių Amerikos Valstybių ir kad ta politika ga
li privesti prie naujo karo Europoje. Kadan
gi šiandien Anglijoje yra jaučiamas didelis

darbininkų trūkumas, tai jie siūlo sumažinti 
kariuomenę.

Bet vistiek anglų komunistai neturi darbi
ninkų tarpe jokio pasitikėjimo! 1945 metais 
jų partija turėjo virš 45.000 narių, o praėju
sių metų gale tas skaičius nukrito iki 42.123. 
O jau dabar spėjama, kad komunistai nebetu
ri nė pilnų 40.000 narių. Iš virš 500 vietų že
muosiuose rūmuose anglų komunistai teturi 
tik 2 vietas. Tar; daugelio Londono laikraš
čių su milijonir ris tiražais, komunistų laik
raštis su savo 160.000 tiražu dingsta kaip la
šas jūroje. Komunistai neturi pasisekimo nė 
profesinėse sąjungose, nes jų valdomuosiuos’ 
organuose jie turi tik kelias vietas. Vieninte
lis jų atstovas, kuris turi šiokios tokios jtakos 
profesinėse sąjungose, yra kasyklų darbin nku 
vadas Arthur Horner.

Anglų darbininko socialinės' sąlygos yra 
vienos iš geriausių Europoje, todėl anglu 
darbininkas mažai tiki. svetimai9 „rojais”. Be 
to kiekvienas anglas yra tiek politiniai susi
pratęs, kad jis niekuomet nenori pasiduoti iš 
šalies primestai „drausmei”. jis visuomet 
galvoja savistovįai, o kiekvieną prievartavi- 
tną politinėje veikloje, jis atmeta visu griež
tumu. Bet už vis labiau anglų darbininkas 
jokiu būdu nėra linkęs pasiduoti direkty
voms iš užsienių. , Vb.

Paslaptingas lėktuvas virs 
Anglijos

Londonas. „Daily Mail” praneša, kad britų 
oro pajėgos jau visą savaitę negali išspręsti 
paslapties vieno nežinomo lėktuvo, kuri- kas 
vidurnaktj pasirodo labai didelėje aukštu
moje virš Londono apylinkės. Naktiniai nai
kintuvai niekaip negali jo pagauti. Tas lėk- 

f tuvas skrenda nuo šiaurės Jūros 640 • km 
greičiu ir dingsta po kelių minučių. Jis at
sikrato persekiotojų su tokiu vikrumu, jog 
žinovai mano, kad jame yra (taisyti radaro 
prietaisai.

Iš katrto buvo galvojama, kad lėktuvas turi * 
kontrabandinius tikslus/ bet dabar žinovai 
įrodė, kad lėktuvas yra ne anglų kilmės ir, 
kad jis yra lakiojanti bomba, atskrendanti iŠ” 
Europos žemyno. (NF)

NAUJAS ŠAUDMUO
Vašingtonas. JAV laivyno ministerija pra

neša, kad „Neptūno” vardu pakrikštytas nau- • 
jas šaudmuo. Iššautas iš vieno’karo laivo jis 
vertikaliai iškilo 320 km už garsą greitesne 
sparta. Į tolį jis lekia dveja tiek, kaip vo
kiečių V 2. Tik jo ardomasis krūvis esąs 
mažesnis. Laivynas užsakęs 10 egzemplio
rių. Kiekvienas moka po 80.000 dolerių. (N.F.)

Jis tvirčiau paleido cigaro dūmus ir neramiai krustelėjo.
— Aš-senas? Kodėl/staiga tu taip pasakei? Gal man čiuožti 

visai nepatinka ir kas kita daug maloniau.
— Suprantu, Tonia. Aš labai atsiprašau. Bet man be galo ma-v 

lonu Tiesiog svaigina. Tad leisk mane vieną.-
. — Kaip tai vieną?

— Labai paprastai: be tavęs.
— Na, žinai, Zina, šitaip mūsų visuomenėj nedaroma. Ką gi 

pasakytų žmonės. Metas susivaldyti ir rimčiau vertinti save. Juk 
tu nebe palaida mergaite kokia,, bet padori ponia. Tatai privalu 
visada atsiminti.

Mano aistra staiga atšalo. Pajutau stiprų kartelį dėl visai ne
nusipelnyto priekaišto.

— Kokia čia aš ponia?
— Kodėl?
— Visos mūsų lygio ponios eina j balius, five o’clock’us. Ką

nors panašaus namuose rengia. Vienu žodžiu, turi draugystę, savo 
artimųjų rateli. O aš? z , .

— Dėl šito nenusimink, Zina. Čia jokia nelaimė. Gal net prie
šingai: juo toliau nuo žmonių, juo mažiau pavydo, intrigų ir viso
kio purvo. 6 visa kita ateis — savo laiku ateis! Niekas nepabėgs.

— Kada gi tas laikas bus?
— Kada .. ? I

Jis padarė ilgesnę pauzą ir reikšmingai pasižiūrėjo.
— Kai aš turėsiu tokius ar panašius namus, kur dabar gyvena

me.
Aš nutilau. Daugiau kalbėti nebegalėjau. Susikaupė daug skaus

mo, neteisybės, ir ašaros veržte veržėsi. Vos sus’laiktau nepra- 
virkusi čia pat. Suspėjau'' pasišalinti ( miegamąjį ir ten nevaržo
mai jaustis.

Skaudžiai tebedraskė mano jautrumą tas pasakymas: „Kai aš 
turėsiu“. Kodėl vienaskaitoj, kodėl nepasakyta:, „Kai mes turėsi
me?“ Vadinasi, aš ir jis nėra glaudus, nedalomas vienetas. Išeina, 
kad aš kažkoks tolesnis, iš šalies prikergtas priedėlis.

Aiški man buvo ir ta tikroji mudviejų Uždarumo priežastis. 
Tikrai aš nujaučiau, tik stačiai pasakyti neišdrįsau. „Bet kodėl gi 
iš jo pusės toks suktumas Ir toks vaidinimas, lyg su vaiku? Kodėl 
gi Nizzoje jis drąsiai ir atvirai visur su manim galėjo rodytis ir 
visada drauge būti? O čia — ne? Dabar, girdi, reikia laiko. Žino
ma, reikia, kad apsiprastų ir liautųsi garsiai šnibždėti visais paša
liais. Jis mano, kad besislapstydamas, lyg zuikis, užtrins sayo pėd
sakus, , ,

„Kodėl gi ne viešai, vienu užsimojimu padaryti viskam galą? 
Kur gi tas jo vyriškumas ir pilietinė drąsa? Argi jis gerai neži
nojo, kas aš tokia ir kokia mano praeitis? Tad kam vedė? Kam 
mane išviliojo iš to gyvenimo, kur aš jau apsipratusi buvau? 
Kam ta budeliška paslauga?

Vienas po kito aštrėjo priekaištai. Gniaužė ir smaugė mano 
sielą. Jaučiau, kad visas pagalvis sudrėkęs, o paakiai — išpurtę, 
perščia. - Tikrai nežinau, kuo visa tai būtų pasibaigę. Tik gir- . 
džiu: gana atsargiai atsiveria miegamojo durys, ir švelniai guo
džia jo balsas, X. , >

— Zina, Jųverki? Be- reikalo ... Aš tau^norėjau kai ką pasa
kyti Ir nespėjau. Tu pati kalta, nes man sutrukdė! ...

Taip masinamai skambėjo Jo žodžiai, kad aš susidomėjau ir 
pakilau lovoj. Prisėdo jis šalia manęs ir prisiglaudė, glostydamas 
mano petį.

— Aš tau užsakiau puikų pianiną. Ryt pristatys. Juk tu mėg
sti dainą, muziką? Jei norėsi, galėsiu ir muzikos mokytoją nu
samdyti. Tau nereikės triikdytis: ji čion lankysis. Na kaip, .pa
tinka?

— Puiku! Puiku, brangusis! Be galo tau dėkinga .
Aš karštai apkabinau ir išbučiavau.
— Dabar einam vakarienės. Gerai?
Per vakarienę daug išsikalbėjom. Padarėm įdomią ekskursiją 

i nraeitį. Pasakodama apie savo gimnazijos laikus, prisiminiau 
keistoką paišybos mokytoją, pagyvenusį dailininką. Ta proga pasi-

i \
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Technika padeda amerikietei Paieškojimai

1940 metais J. A. Valstybėse buvo du su 
pase milijono tarnaičių. Nuo to laiko dides
ni jų dalis pasirinko kitokį darbą. Tad ne
nuostabu, kad amerikiečiai suka galvas, kaip 
galima būtų pagalbinėmis techniškomis prie
monėmis palengvinti šeimininkėms namų 
ruošą.' Jų laikraščiai kalba apie nepaprasčiau
sias virtuves, kur šeimininkės. — iš tolo val
domų saulės spndulių apšviestos — ilsisi ir 
stebi įvairiaspalvius besigaminančius valgius, 
kurie permatomomis sienomis rieda į stalą 
ir ten atitinkamai išsirikiuoja. Jumoristai, ži
noma, žiūri į visa tai iš kito taško. Vienas 

~ ją, pavyzdžiui, nupiešė automatinį plovimo 
aparatą, kurią nešvarius indus visiškai suma
la, paskui nauju^ pagamina ir padengia jais 
stalą. Paskui jis suprojektavo pusmetinio 
sušukavimo aparatą, kuriuo galima taip pat 
ir dešreles virtu Jo virtuvės plyta turi šone 
įtaisytą pianiną: norint išvirti kokį nors 
valgį, reikia groti atitinkamą melodiją; pyra
gaičiai, pavyzdžiui, iškepa tik grojant Dvor- 
žako „HomoreskdĮ”.

Vis dėl to amerikiečių virtuvė yra tikrai 
moderni. Kiekviename bute yra elektrinis 
šaldytuvas. Šeimininkė turi duonos keptuvę, 
iš kurios apkepta riekė automatiškai iššoka. 
Daržovės ir bulvės yra lupamos elektriniu 
peiliu, visai nepaliečiant jų rankomis. Kita 
mašina iš supiltų bulvių, miltų, pieno ir 
sviesto per porą sekundžių pagamina gra
žiausią košę. Naujausias išradimas yra tam 
tikros medžiagos kempinė, su kuria mazgo
jamos grindys ir stalai, šluostomos lėkštės. 
Kempinė tuo patogi, kad nereikia nuolat 
liesti jos šlapio galo, tikrinant, ar jis pakan
kamai drėgnas: kempinės drėgnumas regu
liuojamas automatiškai. Naujo „gilumo8 šal
dytuvo” dėka galima vaisius, daržoves arba 
mėsą išlaikyti ištisais metais.

Žmonės, galvoja tik apie aukštesnius daly
kus, dažnai pabrėžia, kad amerikiečiai yra 
susidarą tiesiog kultą visų tų namų apyvokos 
smulkmeniškų patobulinimų. Tokius teoretikus 
reiktų sykį pastatyti J virtuvę: jie vis tiek 
jiems tada būti), ar jie pajėgtų susitvarkyti 
per dešimtį minučių ar per valandą.

Visi tie patobulinimai pagausėjo nuo to 
meto, kai amerikietė šeimininkė liko viena 
kovoti su namų ruošos darbais. Karas ir čia 
atnešė kai kurių naujenybių, kurios, atrodo, 
liks ir ateičiai. Daugelis mergaičių, besimo
kančių vyresnėse klasėse, susiranda pastovų 
uždarbį globodamog vakarais keletą valandų 
svetimus vaikus, kurių tėvai tuo metu būna 
išėję. Dabar jau galima kalbėti apie tokių 
porai valandų ateinančių vaikų prižiūrėtojų 
profesiją. New - Yorke yra įsikūrę bendro
vės, iš kurių kiekvienu metu galima išsikviesti 
vaikų prižiūrėtojas, arba taip pat ligonių 
slauges. Miestuose, ku suplaukus karo pra
monės darbininkų masėms — smarkiai išsi
plėtė, atsirado daug valstybinių ir savivaldy- 
binių vaikų lopšelių ir darželių.

Amerikoje esama Įstaigų, kurios atsiunčia 
vyrus kilimams išdulkinti arba moteris — 
kojinėms adyti. Žmonėms, trokštantiems po 
darbo ramybės ir poilsio, yra atitinkamos 
valgyklos, kur gaunami išvirti ir gražiai su
pakuoti valgiai.

Nuo 1930 m labai išpopuliarėjo vystyklų 
skolinimo įstaigos, koks palengvinimas jaunai 
motinai, — kai jai nebereikia kasdien skalbti 
vystyklų. Į namus pristatoma 40 ar 100 vys-

tykių ir didelis indas suvartotiems vystyklams 
sudėti. Indo dangtis taip sukonsiruotas, kad 
kiekvieną kartą jį uždarant išsipila m.lteliai, 
naikiną blogą kvapą. Du kartus į savaitę at
važiuoja automobilis — suvartoti vystyklai 
paimami, švieži įteikiami. Si „vystyklų skoli
nimo tarnyba” yra privačių įstaigų žinioje, 
kaip ir kiekvienag kitas biznis J. A. Valsty
bėse.

Vienas žymus medikas pasakė, kad jis 
savo didžiausią pagarbą norėtų išreikšti 
dviems žmonėms: tam kuris išrado valgomus 
ledus, ir tam, kuris sugalvojo šitokį vystyklų 
skolinimą. Jie esą nepaprastai daug prisidėję 
žmonių sveikalingumui pakelti. Toks vystyk
lų skolinimas yra kol kas dar brangokas da
lykas. Bet jau daugelis dalykų, pradžioje bu
vusių tik turtingųjų liuksusu, po dešimties ar 
dvidešimties metų tapo kasdieninio vartojimo 
reikmenimis, — pavyzdžiui, popieriniai puo
dukai ir nosinės.

Kai kurie skaitytojai — ypač vyrai — tur
būt linkėtų šiam straipsniui pamokančios pa-

Grazus Raud. Kryžiaus zestas
Visose lietuvių tremtinių stovyklose/tikrai 

gausu besimokančio jaunimo, tačiau daug kur 
pasitaiko labai nepasiturinčių ir net našlaičių 
mokinių. Ne vienas jų, nors kupinas idealiz
mo bei noro šviestis ir tobulėti, turi išblyš
kusį veiduką bęį jau pradedančią irti svėikatą. 
Taip pat ne paslaptis, kad daug kas iš jų ne
turi už ką nusipirkti sąsiuvinio ar išleisto 
vadovėlio. (Tiesa, šiuo metu išleidžiami, kad 
ir netobuli ir dažnai rotatoriniai vadovėliai 
kartais brangokai parduodami). Iki šiol L. 
Raud. Kryžiaus tremtyje -gausiai šelpdavo tik 
studentus. Bet štai su balandžio mėn. pa
baiga L. Raud. Kryžiaus Amerikos zonos 
Gen. Įgaliotinis išsiuntinėjo visoms tremties 
lietuviškoms gimnazijoms ir progimnazijoms

baigos. Jie gal norėtų, kad išvadoje būtų kal
bama apie žmogaus mechanizacijos polinkius, 
apie vis ryškiau iškylantį darbo nuasmenini
mą, apie tai, kad vyrai neturėtų būti stipriau 
pritraukiami prie namų ruošės pareigų. Čia 
net ir paprasti, kuklūs vyrai dažnai prišneka 
didelių nesąmonių. Tiesa, ir vyrai kartais su 

'malonumu išsiverda kokį mėgiamą valgį, tik 
to kūrybinio darbo išdavoje likusi netvarka 
turi būti kieno nors kito likviduojama. Vis 
dėlto daugumas namų ruošos darbų yra žiau 
rus vargas, nors po to misinginiai daiktai 
ir žėri, o slenksčiai blizga. Šie parginą dar
bai irgi ttfri beasmeniškumo pobūdį, — net 
ir tuo atveju, kai juos atlieka ta „vienintelė 
moteris pasaulyje”. Ir jie neturi nieko ben
dro su palinkimu ir garbinimu, reikiamais 
jos asmeniui, — nebent vyras turi sadistiškų 
polinkių ...

Mano nuomone, vyras, kuris tikrai inteli
gentišku išradimu sumažina moteriai . darbą, 
bent pusvalandžiui per dieną, padaro' daug 
gero žmogiškai sielai. (A. C., iš „N.A.” Nr. 4)

atitittkamus raštus neturtmgų mokinių šelpi
mui, ° vietos Raud. Kryžiaus Skyriams pa
vedė kas mėnuo ir reguliariai šelpti netur
tingus mokinius. Vienam neturtingam moki
niui kas mėnuo bus duodama iki 50 RM 
pašalpos.

’ Sis gražus Raud. Kryžiaus žygis tikrai yra 
sveikintinas ir reikia pasakyti, kad tai didelė 
parama tremties besimokančiam jaunimui, į 
kurį mes juk dedame visas savo viltis būsi
miems tėvynės atstatymo darbams. Raud. 
Kryžiaus sektinu pavyzdžiu gal reikėtų kai 
kam susirūpinti ir pradėti šelpti ir pradžios 
mokyklų neturtinguosius mokinius, nes pasta
rųjų procentas bene bus didžiausias.

L. E—tas.
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menų likimą ar dabartinius adresus, prašome 
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P. K. S-gos Reikalų Vedėjas, (14a) Stuttgart- 
Bad Cannstatt, Taubenheimstr. 57.

Lapuoto miško viduryje buvo aukštas, sto
ras eglės stuobrys. Buvo dienos, kai tas 
stuobrys laikė šakotą- eglės viršūpę, iškeltą 
aukštai vėjui ir saulei. Lauko balandis daž
nai tūpdavo ant viršūnės, supuo'damas paū- 
baudavo ant liaunų, visada žaliuojančių šakų.

Daug vasarų eglės viršūnėje 
pilkas erelis, augindavo vaikus.

Graži buvo eglė, iškilusi ligi 
besu.

Bet vieną vasaros dieną, kai 
ro mokyti skristi savo vaikus, 
džiais atūžė siaubinga audra. Ir sukte nu
suko eglės viršūnę su gabalu liemenio. Kar
tu su viršūne nukrito erelio vaikai, dar ne
spėję gūžtoje išsiauginti sparnų. ' Grobstė, 
puldinėjo erelių motina prie miško tankumy— 
nėję nukritusių vaikų, bet lizdas su vaikais 
buvo prislėgtas skarotų šakų.

Taip ir mirė po sunkiu eglės šakų vaini
ku dar maži erelio vaikai.

Likęs be viršūnės eglės liemuo leido at
žalas, šakomis skynėsi vietą tarp beržų ir 
lazdynų, bet1 lūžio žaizda ir širdis buvo at
vira lietui ir vėjams. Taip ir nudžiūvo eglė.

Vieną pavasario popietę maža pilka pelė

Urvo pelė ir jos vaikai
(Iš rinkinio „Gyveno kartų karalius)

L. A. R. b. Politinių Kalinių C Vaidyba
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sukėsi lizdą

vilnotų de-

erelis pano- 
miško me-

ieškojo vietos savo namams. Ji buvo stačiom 
ausytėm, mažom skubiom akytėm. Ir ji vis
ką girdėjo, viską matė, nes turėjo labai gi
lų rūpesti — pasistatyti sau namus.

Tai jinai ir pamatė galiągas eglės šaknis, 
lazdyno lapų pavėsyje tvirtai įsirėmusias. Ji 
nematė viršūnės, bet priglaudusi dešinę au
sį prie storos šaknies bukliai pasiklausė: šak 
nis neskambėjo vėjui pučiant, bet dūzgė sto
ru, buku balsu. Sumetė pelė, kad tai rhedis 
be viršūnės, be šakų.

Tai kaip tik labai gerai, nes viršūnė ir šar
kos kartais medį su šaknimis išrauna. O pelytė 
turėjo mitriai plakančioj širdyje gerą už
manymą: po tvirtomis šaknimis išsikasti ur
vą — namą.

Gudri, sumani buvo pelytė, todėl ji žino
jo, kad pustančio medžio šaknys žiemą šildo.

Tai ir išsikasė pilka pelė urvą po lūžu
siomis eglės šaknimis. Minkšta pernykšte 
žole išklojo patalą, keletą kambariukų ati
tvėrė žemės sienomis. Kad koks padauža 
kurmis ar kraugerė žebenkštė neįsibrautų, —

gyriau, kad aš geriausioji buvau jo mokinė. Net gimnazijos- paro- 
don buvo statomi mano piešiniai. Tonia klausėsi, klausėsi M pa- z 
darė išvadą.

— A kodėl gi tau dabar nepabandyti to meno?
Netikėta išvada mane sužavėjo. Iš tikrųjų: kodėl man nepa

bandyti?
Kitą dieną aš turėjau ne tik pianiną, bit visokiausių 

ir kitokių piešimui reikmenų. Mokiausi skambinti ir piešiau.
Pirmasis paveikslas buvo: Vergių prekyba Rytuose.

Spalvingesnis ir daug ryškesnis, negu reprodukcijoje. Tonia 
si patenkintas ir mane labai išgyrė. Davė įrėminti. Padarė
žlus, auksinius rėmus. Pakabinom salioner. Abu žiūrėjom ir gėrė
jomės. Salionas tikrai puošnesnis atrodė.

Tik dabar mudu susigribom, kad visų kambarių sienos tuščios. > 
Daug jaukiau tie kambariai atrodytų, jei puoštų juos gražūs pa
veikslai. Nusipirkau daugiau įdomesnių reprodukcijų, atvirukų 
pavidale. Keleriopai didinau jas ir niuansavau pagal savo skonį 
Ir nuotaiką. Didesnė paveikslų dalis buvo natur — mortai, peiza
žai. Užtenkamai papuošiau visus kambarius.

dažų

Išėjo 
liko- 
gra-

-XI.

Artėjo Kalėdos. Susirūpinau, kaip iškilmingiau ir jaukiau 
toms tradicinėms šventėms pasiruošti. Mano džiaugų laukimą 
nuolat pakirsdavo neišaiškinti prieštarayimai: ar sutaps mudviejų 
skoniai, pažiūros? Juk lietuvių, tur būt, kitoki įpročiai?

Nutariau pasikalbėti su vyrų ir paklausti, ką jis manytų dėl 
Kūčių paruošimo. Jis patylėjo valandėlę. Paslaptinga šypsena 
žaidė jo veide. Pagaliau pratarė. ,

— Šituo reikalu tu visai nesisielok. Viskas bus paruošta ir 
sutvarkyta.

Pasijutau skaudžiai įžeista: vadinasi, aš čia visai menka ir ne
reikšminga. Yra vertingesnė, su kuria gali jis aptarti švenčių 
reikalus. Suerzinta aštresniu tonu pasakiau:

— Ar galiu paklausti, jei ne labai didelė paslaptis: kas visa tai 
paruoš ir sutvarkys?

— Atsiras...
— Ką tai reiškia?

— Labai paprastai: šventėms išvažiuosim į dvarą.
— Į dvarą?
— Taip, lįina. Mieste tuo metų pasilieka tik tokie, kurie neturi, 

kur prisiglausti. Visi stambieji miestelėnai ar aukštesnieji val
dininkai, net pats valstybės galva visada išvyksta.

Man dar skaudžiau ir liūdniau pasidarė. Aiškiai supratau, kad 
nebūsiu savarankiška šeimininkė ir neturėsiu savų, artimų, jaukių 
švenčių. Tonia, matyt, pastebėjo šį mano atvirai reiškiamą liūdesį.

— Nenusimink, Zina. Užtikrinu, kad nesigailėsi. Čia tau, tarp 
kitko, savotiška staigmens rengiama.

Jis vėl ypatingu pasitenkinimu nusišypsojo. Manęs tatai nė 
' kiek nepaguodė. Provincijoj niekad nebuvau dar buvusi. Vien tik 

pagalvojus apie tai, grąsus jausmas supurtindavo mane visą. 
Dvaras ar kaimas tolygus man buvo. Visada vaidendavosi tam 
tikras nykumas, klaikuma. Su tikra užuojauta ir pasigailėjimu 
prisimindavau visus tuos žmonės. Sąmoningai vengdavau su jais 
susitikti, nes neišmaniau nei kaip prašnekti nei kas atsakyti.

Tonia judresnis, labiau patenkintas atrodė. Jis atsidėjęs ir, 
matyt, planingai rengėsi tam apsilankymui. Kas vakarą kažką 
rašė ir braukė elegantiškoj savo užrašų knygutėj. Jo kabinete 
kasdien augo ryšuliai, dėžės ir įvairūs paketėliai, atsinešami ir 
pristatomi iš krautuvių.

Aš visai abejinga į visa tai žiūrėjai]. Tuo pat prievartos jausmų 
sėdau į traukinį dieną prieš Kūčias. Ilgai nuobodžiai važiavom. 
Visur vienodi be ypatingo įspūdžio reginiai. Arba tušti apsnūdę, 
laukai, storu sniego patalu apkloti, arba spygliuočių miškai su 
kranksinčiom alkanom varnom.

— Zina, jau lipam!
Staiga išgirdau savo vyro balsą ir pajutau, kad lengvai mane 

judina už- peties.
— Zina, greičiau! Čia neilgai stovės...
Pasirodo, traukinio supama ir vaizdų monotoniškumo nuobo- 

dinama, giliai buvau įmigusi. Pažadinta laba) gailėjausi savo 
sapno. Kažką labai gražaus sapnavau. Stengiausi prisiminti, bet 
veltui. Toks sumišimas, toks skubotumas kilo traukiny.

Mažytė lauko stotelė, o žmonių išlipo gana daug. Vis miestie
čiai, vis išdidūs pasipuošę švenčių sveč’ai. Kiekvieną kas nors 
sveikina, atvykęs parsivežti į kaimą, (B. d.)

f lauką vedančią olą išvingiavo tarp šaknų. 
Viską gerai, apdairiai pasidarė pilkoji pelė, 
kaip ir dera apsukriai', gudriai motinai.

Po kelių dienų, kai jau buvo baigtas namų 
Įkūrimo darbas, pelė atsivedė tris peliukus 
Jie buvo maži, akli, bet pelė juos dažtiai žin
dė ir šildė savo šiltu kūnu.

Peliukai cypė plonais balsais, raivėsi 
minkštame patale, augo ir pradėjo suprasti 
motinos žodžius. O motina juos labai mylė
jo, glamonėjo, puoselėjo. Kaip ir visos mo
tinos savo mielus vaikučius. Pelė turėjo pri- 
sinešusi žolelių, dobiliukų žiedų, žolių sėk
lų. Ji penėjo tris mažus vaikus, — peliukus 
vis mokindama, patardama.

— Neskubėkit valgyti, gerai sukramtykit. 
Pavalgę, paėdę, vaikučiai, gerai pamiego- , 
kit. — Ir ji vis kamšė, valgydino, guldė ir 
pati lepinosi savo gerutrfts.

Rudeniop pelės vaikai suaugo į geriig pe- 
linus, jau norėjo išeiti su motina žolių sėk
lų rinkti, bet motina perspėjo: „Nevaikščio- 
kit vieni po 'girią. Neišlyskit iš urvo. Ak, 
jus gali pagauti lapė, jus gali sugriebti nak
tibalda pelėda, kuri labai mėgsta garksuoti 
ant stuobrio, ar tąr būtų tamsi naktis, ar 

, ąkj verianti mėnesiena. *
Visi trys pelės vaikai buvo klusnūs, geri 

vaikai, jie susigūžę klausėsi mamos ir, vie
ni pasilikę, tardavosi iš kur, kaip motina vis 
ką taip gražiai žino. Vienas pelės vaikas, tas 
ką buvo su trumpa uodegyte, kartą mamą 
paklausė:

— Sakyk, mama, iš kur tu viską taip gra
žiai, taip gerai patyrei?

— Ak, vaike, mano motiną sugriebė že
benkštė, tai aš jauna likau našlaitė. Aai jai, 
kiek tai buvo vargo! — dūsavo motina, va
karienę rengdama.

— Tai, mamule, norint Rjrrkti gyventi, 
reikia būti jaunu našlaičiu? — klausė ant
ras pelės vaikas, tas tatai, ką ausimis sta
čiomis.

— Vaike, ta dar mažas tokiu, dalykus iš 
manyti, gulk, aš apklosiu, - a'sakė motina.

O visi trys vaikai manėsi <są jau suaugę 
ir norėjo gyventi sava valia, kaip ir visi su
augusieji.

Bet mama, migdydama rudenio vėjui gau
džiant, apklojo žolėmis visų trijų vaikų au
sis, kad jie negirdėtų girios medžių ošimo.

*
Vieną rudens dieną pelė išbėgo iš lazdynų 

krūmų ir surado aikštę, kur pūpsojo gube
lės nuplautų avižų. Pelė, priėdusi gardžių 
avižų, kelis grūdus sugriebusi dantimis, ne
šė savo trims vaikams. Bet ji pamatė ,lapęr- 
gulinčią prie žemės ir tykančią sugriebti. 
Persigando pelė, išmetė grūdus. Norėjo 
sprukti namo, bet lapė puolė ant jos... Lai-^ 
mė išgelbėjo, — pelė suspėjo įsmukti po ak
meniu, radusi siaurą urvelį. Ten ji surado 
vieną pelę, taip pat motiną, žiemai kraunan
čią avižų grudus.

— Gelbėk, nepyk, mane lapė užpuolė! — 
maldavo pelė, strimagalviais įpuolusi į sve
timą urvą. '

Akmens pelė mielai užleido kampą, pakvie
tė avižų pavalgyti.

(Pabaiga sekančiam numeryje)
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DP civilinė gvardija - didelė parama amerikiečiams ,\Lai gyvuoja musu menas.“
„New York Times” kovo 18 d. išspausdino 

platų savo korespondento Vokietijoje A. 
Schmidto straipsnį, pavadintų „DP civilinė 
gvardija — raktas t okupacijų”, kuriame la
bai palankiai vertinamos iš DP sudarytos 
civilinės gvardijos kuopos, ypač gražiai pasi
sakoma apie baltų kuopas.

Pradžioje autorius sako, kad iš lenkų ir 
baltų DP sudarytų civilinės gvardijos kuopų 
skaičius kai kuriose vietose išaugo iki to 
laipsnio, kad jis pralenkiąs amerikiečių ka
reivių skaičių. Tokios vietos esančios Mann- 
heimag ir Niurnbergas. Jungtinių Valstybių 
tamsiai mėlynai ir šviesiai mėlynai nudažy
tomis uniformomis vyrai, dėvį šalmus, ant 
kurių išpieštos dvi raidės CG, eina pareigas 
prie sandėlių, paštuose, karo belaisvių ir ci
vilių internuotų stovyklose, vairuoja sunk
vežimius ir džypus ir atlieka šimtus kitų dar
bų, kuriuos anksčiau atlikdavo amerikiečių 
kareiviai. Jie turi šautuvus, bet neturi jokių 
kitų ginklų. Per praėjusius metus jie pasida
rė reikšminga JV okupacinių pajėgų dalis.

Daugiau kaip 27.000 vyrų, kurių daugumas 
lenkai, yra suorganizuoti į kuopas ir apmo
kyti dirba kaip sargybiniai arba darbo specia 
Hitai. Prie šio skaičiaus dar reikia pridėti 
4.000 lenkų ir 1.000 baltų, kurie dabar yra 
apmokomi Kosciuškos stovykloje Kafertaly, 
netoli Mannheimo. JV armijos štabas Frank
furte nusistatęs suorganizuoti 40.000 tokių 
sargybinių, bet norinčių jais būti yra žymiai 
daugiau.

Tai yra toji civilinė gvardija, prieš kurią 
oficialiai protestavo Lenkijos vyriausybė ir 
kurią Maskvos konferencijoje minėjo Moloto
vu. Varšuvos -vyriausybės ryšių karininkai 
laiko, kad šios sargybinių kuopos yra antire- 
patriacinės propagandos ir netgi terorizmo, 
buv. Lenkijos vyriausybės Londone šalininkų 
inspiruojamos tvirtovės.

Kuopos griežtai pąneigia bet kokią politinę 
veiklą, ttors jų antikomunistinis nusistatymas 
nėra paslaptis. Daugumas eilinių anksčiau 
yra buvę darbo vergai, o visi karininkai ir 
daugumas puskarininkių anksčiau yra tarna
vę reguliarinės Lenkijos ar Baltijos valstybių, 
armijose. Tarp ryšio karininkų, kurie palai
ko ryšius su JV kariuomene, yra tokių vyrų, 
kaip Franęois Sobolta, buvęs Pilsudskio as
meninio štabo viršininkas, ir Jerzy Zawisza, 
abu buvę plačiai žinomi prieškarinėje Lenki
joje, o YMCA atstovas prie CO yra princas 
Liubomirskis.

r Prieš priimant apmokyti, DP skryninguo- 
' jami, kad Būtų eliminuoti visi, kurie kovojo 

prieš sąjungininkus. Maža lenkų turi dėl to 
rūpesčio, bet apie lOVo lietuvių, 50% latvių 
ir 90% estų 19—35 metų amžiaus grupėje iš- 
skryninguojami. ' \ '

Septynios lenkų kuopbs, tarp jų viena ka
valerijos kuopa, saugo karo nusikaltėlius ir krizę, kardinolas Griffin pasakė, kad nėra 
(tariamuosius Dachau,- o dvi estų kuopos ei- tai pirmiausia ūkio krizė, kilusi iš kuro sto- 
na. pareigas Niurnbergo teismo rūmuose ir kos ar darbo rankų nedatekliaus, bet morali- 

lii tarybinio gyvenimo \
Mirties sprendimas Lietuvoje

S. m. .kovo 23 d. „Tiesa” įdėjo trumpą, 
bet labai būdingą žinutę, pavadintą „Mirties 
bausmė spekuliantams”. Zinutėje sakoma: 
„Šiomis dienomis Lietuvos, TSR Aukščiau
siojo Teismo išvažiuojamoji sesija Kaune 
nagrinėjo maisto kortelių įr įvairių talonų 
bei dokumentų padirbėjų bylą.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, nustatė speku
liantų nusikaltimo tikrumą ir rūsčiai juos 
nubaudė. Aukščiausioji bausmė — mirties 
bausmė — paskirta Stefanijai Jasevičienei, 
Feliksui Butkui, Eduardui Korsakevičiui-Kor 
sakaičiui, Jobui Baltrušaičiui ir Stepui Ba
ranauskui, konfiskuojant jų turtą.

Po 10 metų laisvės atėmimu ir jiems pri
klausančio turto konfiskavimu nubausti: Sta
sė Užkurienė, Balys Jamonjas, Stasė Plauši- 
nienė, Kazys Martinaitis. Nusikaltėlė Lėvi- 
nauskienė nubausta už akių penkeriems 'me
tams laisvės atėmimu ir konfiskuojant jos 
turtą. Kaltinamoji Tarasovienė nubausta lyg 
tinai trejiem3 metams laisvės atėmimu?’ J. J.

Lietuvoje rašytojai Boruta, Jakubėnas ir 
Lukauskaitė ištremti Į Rusiją

„Naujienų” 67 nr. pranešama, kad rašy
tojas Kazys Boruta, poetas Kazys Jakubėnas 
ir poetė fianė Lukauskaitė ištremti į Rusiją. 
Visi trys ištremtieji mėnesiais buvo tardyti 
NKVD kalėjimuose, o dabar jau ištremti iš 
Lietuvos. Taip pat Juozas Krikščiūnas, kuris 
ilgus metus buvo Marijampolės apygardos 
teismo teisėjas, paskutiniais metais buvo 
Kauno apygardos teismo prokuroras, mirė, 
Sibire. Krikščiūnas 1941 m. birželio mėn. bu 
vo suimtas ir ištremtas į Rusiją, (vj). į

Medalių lietus Lietuvoje
Pradedant balandžio mėn. 9 d., tai yra tuo 
metu kada Maskvoje vyko keturių konferen
cija, .J’ravda” per keletą numerių spausdino 
ilgus sąrašus SSSR aukščiausios tarybos pre
zidiumo nutarimu apdovanotųjų medaliais ir 
ordinais Lietuvos TSR žemės ūkio, pramo
nės, mokslo, kultūros ir meno darbuotojų...

Apdovanoti tapo šie ministrai rir iu. pava
duotojai: 

kalėjime. Dešimt kitų baltų kuopų tarnauja 
Niurnbergo rajone. Jungtinių Valstybių ka
rininkų ir puskarininkių kadras prižiūri kiek
vienas dvi kuopas. Brig. gen. Leroy H. Wat- 
spn, Niurnbergo srities vadas, DP civ. kuo
pų steigimo pionierius, pareiškė, kad atsi
žvelgiant j tuos plyšius, kurie JV okupacinėj 
armijoj liko po demobilizacijos, „DP civ. 
gvardija yra nuostatas laimikis Dėdei Šamui”. 
Nors lenkai bendrai laikomi neramiais, bet 
jo baltai, kaip jis pareiškė, yra kietai 
dirbą, sąžiningi ir paklusnesni negu ameri
kiečiai. Be to, Jungtinėms Valstybėms jie te- 
kaštuoja tik "aprangą, 5 dolerių per mėnesį 
vertės karinius skriptus ir apie 2 dolerių ver
tės per savaitę papildomą maistą. Likusį at
lyginimą-jiems moka vokiečių burmistrai. 
Gen. Watsonas organizuoja jiems klubus ir 
atletines varžybas ir bando traktuoti juos 
„beveik kaip amerikiečių dalinius”.

Majoras F. C. Teich, Niurnbergo kalėjimo 
karininkas, pareiškė didelį pasitenkinimą dėl 
saugumo, kurį suteikia šie „natūralūs karei
viai”. Nors jie patys save laiko kareiviais, ta
čiau tikrumoje nėra kareiviai. Jie buvo ener
gingai demobilizuoti praėjusių metų balan
džio mėnesį, kai rojalistų veikla 1.200 jugos
lavų gvardiečių tarpe sukėlė JV užsienių rei
kalų ministerijos įsakymą paleisti juos. Tuo 
pačiu metu gvardiečių žalsvos uniformos bu 
vo nudažytos mėlynai, ir jiems neleidžiama 
dėvėti tautinių ženklų, išskiriant tuos, kuriuos', 
jie turi savo patalpose ir gautus specialius 
rango ženklus, neaukštesnius kaip majoro. 
Jiems įsakyta nesisveikinti ir žygiavimo, šau
dymo ir kiti militariniai pratimai yra suma
žinti. Tačiau sveikinimasisz automatiškai te
besitęsia.

Kard. Grivinas
Jau anksčiau „Mintyje” buvo rašyta, kad 

Westminsterio arkivyskupas kardinolas Grif- 
finas D. Britanijoje rodo daug palankumo pa 
baltiečiams. Jis taip pat leido nemokamai 
naudotis pabaltiečiams jo žinioje esančia sa
le, kurioje š. m. gegužės mėn. 17 d. Londo
ne bus ruošiamas pabaltiečių koncertas ir pa 
rodą. Be to, „Išeivių Draugo” 13 Nr. rašo
ma: „Kardinolas Griffin su džiaugsmu svei
kino Prezidento Trumano kalbą dėl pagal
bos Graikijai ir Turkijai. Kardinolas tarp 
kitko pasakė:

„Atlanto Chartos pagrindai, kurių bijoma
si dabar net prisiminti, skelbė svarbias min
tis, kurių dauguma jau atmesta. Sovietų Ru
sija užėmė Latviją, Lietuvą ir Estiją ir tuo 
būdu iš Atlanto Chartos pagrindų buvo pasi
tyčiota. Derėtų, pagaliau, baigti su kompro
misais ir nuolaidomis ir grįžti prie pagrin
dų, kuriais galima paremti tarptautinius san
tykius”.

Kalbėdamas "-apie dabartinę D. Britanijos

Gedvilas Mečislovas — pirmininkas, Niun
ka Vladas — pirmininko pavaduotojas, šu- 
mauskas Motiejuj — pirm, pavad., Pisarev 
Vasilij — pirm, pavad., Sokolov Aleksandr— 
pirm, pavad., Girdvainis Juozas — pirm, 
pavad., Bartašiūnas Juozas — Vidaus reik, 
m-tras, Sokolovskij Georgij — Vidaus reik, 
m-tro pavad., Mickevičius Antanas—Vidaus 
reik, m-tro pavad., Kapralov Petr — Vidaus 
reik, m-tro pavad., Efimov Dmitrij — Vals
tybės saugumo m-tras, Martėvičius Leonar-, 
da« — Valst. saug. m-tro pavad., Sviesčev 
Jakov — Komunalinio ūkio m-tras, Astafjev 
Vasilij — Komunalinio ūkio m-tro pavad., 
Ivaškevičius Adolfas — Prekybos m-tras, 
Ooroachov Timotej — Prekybos m-tro pa
vad., Andriatis Kazimieras — Maisto pra
monėj m-tras, Terešin Fėdor — Lengvosios 
pramonės m - tras, Tvenkus Zigmantas — 
Valstybės kontrolės m-tra9 Motylev Aleksėj— 
Valstybės kontrolėj m-tro pavad., Stimburys 
Juozas — Socialinio aprūpinimo m-tras, 
Kundrotas Adolfas — Soc. apr. m-tro pavad., 
Rotomskis Povilas — Užsienių reikalų ul
tras. Knyva, Albertas — Užsienio reik, in
tro pavad., Ponomariov Aleksandr — Miškų 
pramonės m-tras, Kvedaras Antanas — Miš
kų pr. m-tro pavad., Drobnys Aleksandras — 
Finansų m-tras, Geny9 Jonas — Finansų in
tro pavad., Radionov Vladimir — Finansų 
m-tro pavad., Brašiškis Stasys Kinemato
grafijos m-tras, Augustinaitis Vladas — Sov- 
chozų m-tras, Liubimcev Nikolaj — Staty
binių medžiagų pramonės m-tras, Sermetjev 
Petr — Statybos m-tras, Ajzenas Chaimu — 
Teisingumo m-tro pavad., Micelmacheris 
Viktoras — Sveikatos apsaugos m-tro pavad., 
Šklėrius Povilaj — Žemės ūkio m-tro pavad., 
Žiugžda Juozas — Švietimo m-tras, Cigas 
Jonas — Mėsos — pieno pramonės m-tras.

Apdovanotųjų tarpe nėra: Skodin Sergej— 
Vietinės pramonės m-tras,' Zasypkin Andrėj— 
Žuvų pramonės m-tras, Damaševičiuą — Tei
singumo m-tras, Penkauskas — Sveikatos 
apsaugos m-tras ir Žemės ūkio ministras — 
Liaudis.' • J. J.

Dienraštyje „Naujienos” žurnalisto J. Kar- 
delio»viename š. m. vasario mėn. numeryje 
buvo patalpintas straipsnis „Ar nenorėtų 
Čikaga .turėti lietuvišką operą”, o kiek anks
čiau iš Vokietijos atvykusio studento Br. 
Budgino „Kad Ciurlionies ansamblis čia bū
tų.” Abeuose straipsniuose keliama mintis, 
kad Amerikos lietuviai rastų galimybių per
kelti esančias Vokietijoje vertingas meno pa
jėgas į Ameriką. Pasirodo, kad iškeltos min
tys sudomino Amerikos lietuvius ir „Naujie- 
n_ų” 38 nr. P. T. straipsnyje „Lai gyvuoja 
mūsų menas!” vienoje vietoje rašo: „Su čio
nykštėmis pažibomis ir talentais, kurių tiek 
daug randasi tremtinių tarpe, galima būtų 
daug ką padaryti. Dabar mes turime auksinę 
progą pasinaudoti tais talentais. Gal tokios 
progos vargiai vėliau beturėsime. Ar never
tėtų mūsų organizacijoms, bendromis jėgo
mis kaip nors atitraukti tuos talentus Ame
rikon. Jie, gėdos niekam nepadarys. Menas 
Lietuvoje labai aukštai stovėjo ir dauguma 
artistų koncertavo po didesnius Europos 
miestus — užsitarnaudami aukšto įvertinimo 
jų gabumų. Čikaga dabar lyg tapo antra 
Lietuvos sostine.”

Priekaištas moterims tremtinėms
Ne paslaptis, kad ne visi lietuviai tremti

niai atsako į Amerikos lietuvių laiškus. Ypa
tingai būtų didelis apsileidinjas tada, kai 
tremtiniai gavę iš Amerikos lietuvių paramos 
ir dovanų, ir žinodami geradėjo adresą, ne
siteiktų jiems už tai padėkoti. Viename „Nau
jienų” numeryje skaitome Detroito lietuvės 
B. Keblaitienės straipsnelį: „Mes detroitie- 
čiai dažnai gauname visokių laiškų iš trem
tinių iš visų Europos kraštų. Tai' daugiausia

dėl Pabaltijo
nė krizė, kuri kyla iš iškrypimų nuo Atlan
to Chartos pagrindų.” (vj).

Lietuvaičiu dirbančių D. Britanijoje 
ligoninėse ir sanatorijose skaičius didėja. 
Kiekvieną mėnesį iš/ Vokietijos Britų zo

nos atvyksta nauji lietuvaičių transpbrtai, 
sutikusių dirbti D. Britanijos ligoninėse ir 
sanatorijose. Jau atvyko apie 400 lietuvaičių, 
bet esčių ir latvaičių skaičius 4—5 kartus 
didesnis. Atvykusios jau pradeda įsitraukti į 
vietos lietuvių kolonijų kultūrinį gyvenimą. 
Vienos pradėjo bendradarbiauti D. Britanijos 
lietuvių savaitraščio skyriuje „Jaunimo ker
telė’?, kitos paragintos įstojo į lietuviškas or
ganizacijas. Kai kurie vietos .lietuviai mergai
tes pakviečiu pas save vaišėms. Apie tai 
„Išeivių Draugo” 13 Nr. skaitome: „Edin
burgo ligoninėse dirbti atvykusios iš Vokie
tijos lietuvaitės gražiai susigyveno su vieti
niais lietuviais. Sekmadienį Pričkų šeima su
ruošė vaišes savo bute. Buvo ten keturios 
lietuvaitės iš Edinburgo ligoninių. Jos geros 
dainininkės nes turi gerus balsus, ir padai
navo gražių dainų. Mergaitės labai dėkingos 
Pričkų šeimai, kuri jonų padėjo greit prigyti 
svetimapie krašte”. ' (vj.)

Mielus draugus - v

p. p. Ona. ii Petra'^Zilinskus -- 
liūdinčius sūnelio R i m u č i o giliai 
užjaučia ( J. S.

Mielįpms T
p. p. Žilinskams

sūnelio R i m u č i o netekusiems, 
reiškiu užuojautą. A. L. 

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO 

ieško sekančių asmenų:

ABRAMOVITZ Hinda, 39 metų;
ABRAMOVITZ Leiba, 48 metų;
CWIK Menucha;
CWIK Aron, 44 metų;
LEW1TAN Mira;
LEWITAN Misza;
MASAITIENĖ-Savickaitė, 30 metų, gyv. Vil

kaviškyje;
MATIJOŠAITIS Vytautas, 22 metų, gyv. Tau 

ragėje;
MERKEVIČIUS^ Anufras, 91 metų, gyv. Dres 

dene;
POLESKYTĖ Antanina, 27 metų, gyv. Kaune 
POLESKYTE Elena, 32 metų, gyv. Vilniuje: 
POLINAUSKAITĖ Regina, 23 metų, gyv. G6- 

tenhafene;
PULKIENĖ Elzbieta, 38 metų, gyv. Tauragė; ' 
PUODŽIŪNIENE, Leokadija, 38 metų, gyv.

Bamberge;
PUODŽIŪNAS Kazys, 38 metų, gyv. Kaune;
PUODŽIŪNAS Klemensas, 5CF metų, gyv. Ute 

noje;
PŪRAS Leopoldas, 35 metų, iš Linz/Donau;
TURKSNYS Antanas, 36 metų, gyv. Rokiš

kyje;
ULRICHIENE Marija, 57 metų iš Oberhes- 

sen — Hanau;
URBŠAITIS Jonas, 30 metų; I

padėkos už mūsų nusiųstus jiems drabužius. 
Daugiausia iki šiol gavome laiškų iš vyrų. 
Bet nekartą teko kalbėti man su kitomis lie
tuvėmis ir klausti kada pradėsime gauti pra
nešimus iš moterų ir vaikų, kuriems esame 
pasiilntę tiek daug visokių drabužių ir kitų 
daiktų. Vienų megztinukų esame pasiuntę 
virš 200. Jau ir man teko numegzti 20 to
kių megztinukų ir į kiekvieną buvau įsiuvu
si savo adresą.” Pasirodo, kad ši nuoširdi 
tremtinių rėmėja yra gavusi tik vieną lietu
vės tremtinės laišką prieš Kalėdas, kuris bu
vo išspausdintas „Naujienuose” (vj)

Čikagos lietuviai renka lėšas lietuvių našlai
čių išlaikymui

Šiuo metu Čikagoje veikia apie 10 lietuviš
kų organizacijų, kurios rūpinasi į Ameriką at 
vykusiais lietuviais našlaičiais. Našlaičių iš
laikymas Amerikos lietuviams teikia daug rū
pesčių. Reikia juos išlaikyti, pirkti mokslo 
reikmenis, mokėti mokytojams ir auklėtojams. 
Šios visos organizacijos rūpinasi našlaičių 
globojimo įstaigai pasiųsti pinigų. Pinigus 
galima surinkti tik iš geraširdžių tautiečių ir 
įvairių parengimų. Todėl š. m. balandžio 
20 d. Lietuvių Auditorijoje buvo surengtas 
didžiulis vakaras. Čikagos lietuviai šį vakarą 
visais galimais būdais parėmė, (vj).

Toronto mieste lietuviai socialdemokratai 
.minėjo kuopos 10 metų sukaktuves

Pereitais metais sukako 10 metų, kai Ka
nadoje Toronto mieste įsikūrė socialdemo
kratų kuopa. Per visą savo veiklos laiką so
cialdemokratai nepaprastai daug yra nuvei
kę. Visuomet jie būdavo ten, kur buvo rei
kalinga lietuviams parama. Ypatingai jie pa
rėmė lietuvius ta<*a, kai Hitleris iš Lietuvos 
atplėšė Klaipėdos kraštą ir didžiulės pabė
gėlių masės užplūdo laisvąją Lietuvos dalį. 
Dabartinėje Lietuvos išvadavimo kovoje ši 
socialistų organizacija remia Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbus, BALF aukų rinkimo 
vajus, (vj).

Londone projektuojama Įsteigti lietuviu 
sajnnga ‘

„Išeivių Draugo” 18 Nr. keliama mintis 
Įsteigti lietuvių sąjungą, nes šiuo metu D. 
Britanijoje lietuvių skaičius kasdieną didė
ja. Būstinę numatoma turėti Londone. Są
junga galėtų ajftovauti lietuvių reikalus, pa
dėtų dirbti Lietuvos pasiuntinybei Londone, 
nes pasiuntinybėje dabar dirba tik du žmo
nės, o darbo turima labai daug, pasiuntiny
bė į dieną gauna apie 30 laiškų, J kuriuos 
reikia atsakyti ir rūpintis kitais reikalais. 
Tuo reikalu laukiama nuomonės iš visų lie
tuvių. Visi savo nuomonę gali pareikšti se
kančiu adresu: Miss S. Prapuolenytė, 2, Ash 
Grove Skipton, Yorks, Great Britain, (vj).

„Darbininkas“ ieško korespondento
Neseniai gavau iš Amerikos lietuvių laikraš

čio „Darbininkas” vieno iš redaktorių p. K. 
Čibiro laišką, kuriame jis prašo mane ir kitus 
tremtyje gyvenančius ILtuvius žurnalistus 
siųsti jo vardu „Darbininkui” įvairių rašinių 
ir korespondencijų iš tremtinių gyvenimo Vo
kietijoje.

Toliau redaktorius p. K. Čibiras rašo: „Jei 
pavyks kaip reikiant kontaktą užmegsti, ti
kiuosi vienam kitam bendradarbiui galėsim 
nusiųsti CARE maisto siuntiniukus”. Be to, 
žinoma, bendradarbiams bus siuntinėjamas lai" 
kraštis „Darbininkas”, šį laikraštį aš jau gau
nu.

„Darbininko” adresas yra toks: 366 West 
Brodway South Boston 27. Mass. U.S.A.

, Pr. Alšėnas

PAIEŠKOJIMAS
Mokyt. Mažeika Juozas, (13b) Gauting b. 

Muenchen, DP Sanatorium, ieško savo bro
lio Antano Mažeikos ir kaimyno Petro Tu
mėno. . (3)

MINTIS
„The Thought” Lithuanian Newspaper 
• Licensed by Military Government * Edi
tor — in — Chief and licensee: I. Vasaitis 
‘Printed by Druckeret u. Verlagsgenos- 

senschatt e.O.m.b.H., Memmingen.

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaitis. 
Redaktoriai Henr. Žemelis ir VL Balsys. 
Karo valdžios leista * Laikraštis išeina 
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadie
niais * Prenumerata mėn. Rm. 10.—, 
atskiras' Nr. 0,80 Rm. • Ein. sąskaita: 
Volksbank Memmingen e.O.m.b.H. Nr. 9149 

ir Postscheckkonto Mūnchen 14 210.
Adresas: „Minti s”, (13b) Memmingen, 
Schrannenplatz 6, Laiškams: Memmingen, 

Postfach 110.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go. * Honoraras mokamas tik nuolatiniams 
bendradarbiams iš anksto susitarus * Pri
imami skelbimai, tik iš anksto už juos ap
mokėjus. * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
Rm. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1,50. • Redakcijos ir administracijos 
kalbamos valandos kasdien, išskyrus šven
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