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Daug pasakantieji iyykiai Vengrijoje Turkija jaučiasi grasinama
Mapcštas (UP/NZJ. Smulkiųjų ūkininkų 

ptotijai priklausęs, Vengrijos ministeris pir- 
OlMas Ferencz Nagy, kuris šiuo metu 
atostogauja Šveicarijoje, sovietų apkaltintas 
„išdavime vengrų demokratijos” atsistatydi
na Tuo prasidėjo vengrų vyriausybės kri
zė, kurį turės įtakos ne tik vidaus, bet ir už- 
aathjpolitikoje. Kartu su Nagi yra kaitina
si trisienių reikalų ministeris Janos Gyon- 
(jwsy ir parlamento kalbėtojas Bela Varga. 
Leodooo politiniuose sluoksniuose laikoma 
fina, kad tie įvykiai yra komunistų partijos 
mėginimas paimti valdžia j savo rankas. Šie 
įvykiai Vengrijoje sukėlė paniką ir indėli- 
anfau puola bankus. ,

Si krizė prasidėjo tuo, kad š. m. kovo mėn. 
mietą slaptoji policija suėmė vengrų sunul- 
tiąjų ūkininkų partijos, kuri turi daugumą 
parlamente, sekretorių Bela Kovacs, kurį 
taip pat apkaltino ruošus sąmokslą prieš 
vengrų vyriausybę ir prieš sovietų okupacinę 
raidžią. Neseniai Nagy kreipėsi į sąjungi- 
linkų kontrolinę tarybą Budapešte ir reika- 
Uvo Kovacs’ą paleisti. Rusijos okupacinių 
pajėgų vadas ir rusų atstovas kontrolinėje 
taryboje, generolas Sviridov’as, vengrų vy- 
risosybės reikalavimą atmetė motyvuodamas, 
tad dar nesąs baigtas tardymas.

Gegužės 14 d. minisieris pirmininkas Na- 
p ra visa savo šeima, apart vieno 5 metų 
tanelio, išvyko j Šveicariją atostogauti.

Šiomis dienomis generolas Sviridov’as įtei
ki vengrų vyriausybei oiicialią notą, kurioje 
puiremiant Kovacs’o raštiškais „liudininko 
puodymais”, visiems tiems paminėtiems vy- 
rirasybėg nariams yra primetamas dalyvavi
me respublikos išdavime. Tuojau po to Na- 
gy gavo ultimatumą grįžti į Budapeštą, nes 
kitaip jis būsiąs automatiškai laikomas at- 
lįtatydinusiu. Nagy susijungė telefonu su 
uvo partijos draugais. Jam buvo pasakyta, 
tad grįžęs jis turėtų tikėtis būti patrauktas 
letenau už valstybės išdavimą. Tuojau pat 
per vengrų pasiuntinybę Berne jis pareiškė 
uvo atsistatydinimą. Valstybės prezidentas 
Zohan Tildy gegužės 30 d. spaudos atsto
tu* pareiškė: „Nagy nebegrįš”.

Buvusiojo ministerio pirmininko būstinėje 
ir jo bute Budapešte slaptoji policija darė 
Imtą, o jo asmens sekretorius, Dr. Ferencz 
Kapocs, yra suimtas, UP praneša, kad pas jį 
etą rasta Nagy dukters laiškai, kuriose ji 
kaltina savo tėvą. Net esą įrodyta, kad jis 
ii Šveicarijos daręs pastangas užmegsti ry
šį ra vengrų pogrindžio organizacijomis. Be 
to, jis esą nuolatos davęs pinigus sąmokli- 
einkams, savo partijos nariams, iš įmonių 
įpiatacų.

Associated Press skelbia gegužės 31 d. 
Tauki pranešimą, kad Vengrijos ministerių 
taryba tą pačią dieną nutarė visuose stam- 
bfootiuose bankuose įvesti valstybinę kont
rolę. Visuose 13-je potvarkio paliestų ban
ką esą pastatyta po įgaliotinį, kurio pareiga 
yra „nuolatinė banko veikimo kontrolė ir 
kapitalo saugumas”. Iš Vienos pranešama, 
tad toje kontrolėje vengrai įžiūri nacionali
zavimo priemones ziš sovietinių komunistų' 
pusta, ir stengiasi gelbėti tą, ką dar išgel
bėti galima. Pinigų biržose tą dieną nebuvo 
ai vienos operacijos.

AFRIKOS URANIJAS It JAV
Briuselis. Briuselio universiteto profeso

riuj P. Libois vienoje konferencijoje pranešė, 
tad Belgų Kongo uranijas eina į Jungtines 
Valstybes. Jo manymu, JAV atominių bombų 
atsargos turinčios apie 10.000 to, kas sudaro 
letena daugiau energijos kaip iš visų JAV 
naftos rezervų. (LM)

Sudaryta Italijos vyriausybė
Uadonas. (BBC) Italijoje po 18 d. bevil- 

tiiką pastangų pagaliau de Gasperri sudarė 
naująją vyriausybę vien iš savo partijos žmo 
"U t y. iš krikščionių demokratų, išskyrus 
užsienio reikalų minister) grafą Sforca, ku
tą nepriklauso jokiai partijai. Naujoji vy— 
ritosybė parlamente tik tada turės pasitikė
jimą, jei už ją stovės ir vyriausybėje neatsto' 
viujamų partijų dalis, nes krikščionys demo
kratai nesudaro daugumos.

Trumanas lankysis Kanadoje 
šeštadienį Baltieji Rūmai pranešė, kad pre

zidentas Trumanas birželio 9 d. išvyks į 
Kanadą ir, atrodo, išbus tenai iki birželio 
12d.

Dėkoja Trumanui už paramą
Graikijos karalius Povilas ir Turkijos" pre

zidentas Inoniu padėkojo prezidentui Tru- 
mmiui ir amerikiečių tautai už" finansinę 
Paramą, kuri tiems kraštams bus suteikta. 

Atrodo, kad iki šiol buvęs krašto apsau
gos minisieris Lajos Dinnyes, kuris priklau
so smulkiųjų ūkininkų partijai, perims mi
nisterio pirmininko pareigas.

Britų vyriausybė sprendimų iš to nedaro, 
bet laukia tolimesnių pranešimų iš Budapeš
to, Pagal „Times” korespondento pranešimą, 
tikrosios tų įvykių priežastys glūdi tame, kad 
dar prieš sovietų kariuomenės atitraukimą, 
kuris turi įvykti per 90 dienų po taikos su
tarties pasirašymo, rusai nori perduoti val
džią savo patikimoms partijoms. Oficialiai 
pranešama, kad esą generolas Sviridov’as 
prieš įtęikdamas sovietų notą Vengrijai ne
suėjo į kontaktą nei su britų, nei su ameri
kiečių atstovais kontrolinėje komisijoje.

Londonas. (BBC) Vengrijos vyriausybės 
krizę, kurią, anot anglų laikraščio ,'Times”, 
buvo iššaukę sovietai savo žūtbūtinėmis pas 
tangomis pastatyti visiškai Maskvai atsida
vusią vyriausybę, atrodo, laikinai yra paša
linta. Naująją vyriausybę, prezidento pave
dimu, sudarė taip pat smulkiųjų ūkininkų 
partijos narys, buvęs senojoje ,vyriausybėje 
krašto apsaugos ministerių, ir šią vietą pa
silikęs ir naujoje vyriausybėje.

Patvirtino Lovett’o paskyrima
Vašingtonas. (AP) JAV senatas patvirtino 

Lovetto paskyrimą užsienio reikalų 'vice- 
ministeriu, vieton, neseniai pasitraukusio iš 
tos vietos, Dean Achesono.

Robert Abercrombie Lovett’as gimė 1895 m. 
Studijavo Yale ir Havard universitetuose ir 
įgijo akademinį laipsnį. Pirmojo pasaulinio 

■karo metu tarnavo laivyno aviacijoje. 1921 
m. pradėjo tarnauti National Bank of p>m- 
merce, Naujorke. Ligi antrojo pasaulinio 
karo užėmė Įvairias atsakingas vietas kaipo 
finansjninkas ir direktorius įvairiose geležin-f 
kelių ir draudimo bendrovėse.

Tuo metu jis pasižymėjo politiniuose ir 
ūkiniuose sluoksniuose kaip talentingas or
ganizatorius ir nepaprastai gilaus sąmojaus 
vyras.

Kaip senas Marshall .o prietelius 1940 m. 
buvo paskirtas krašto apsaugos vicerrtiniste- 
riu. Marshallis tuomet buvo Jungtinių Ame
rikos Valstybių generalinio štabo šefas. 1941 
m. jam' buvo pavestas oro karo Skyrius (de
partamentas). Jis rado JAV karinę aviaciją 
dar užuomazgoje.

Lovett’as tuomet iš karto pradėjo piršti vi 
siems savo nuomonę, kad dabartinis karas rei 
kalauja vieno dalyko, būtent: bombonešių ir 
dar sykį bombonešių. Jam pasisekė atitinka
mus sluoksnius įtikinti ir kapo metu jis su
tvėrė tokią JAV aviaciją, kuri žymiai pasi
dėjo prie praėjusio karo nulėmimo.

Anglių užsienio politikos bruožai
Margate (BBC/NZ). Darbo partijoj suva

žiavimas gegužės 29 d., išklausęs užsienių 
reikalų ministerio Bevino pranešimo apie už
sienio politikos problemas, priėmė rezoliuci
ją, kurioje išreiškiama pritarimas Bevino ve
damai politikai.

Savo kalboje, be kita ko, Bevinas palietė 
ir Vokietijos reikalus. Jis pareiškė, jog ne
galima sakyti, kad zonų sujungimas nedavęs 
jokių patenkinamų išdavų. Maisto problema 
čia buvus didžiausia visako kliūtim. Bet jis 
mano, kad nuo 1 liepos pasaulyje padėtis pa
gerės. Nesutarimus Maskvoje jis neskaito ga 
lutinais ir dėl Vokietijos ūkiškosios vienybės 
jis kovos toliau. Tas dalykas, kad iki šiol 
negalima buvo susitarti, vertė peržiūrėti ang 
lų — amerikiečių zonų ūkiškąją organizaci
ją. Prisiminęs apie sudaromąją abiejų zonų 
ūkio tarybą, Bevinas pažymėjo, kad tai yra 
tik laikina priemonė ir kad tas nereiškia ga
lutino Vokietijos padalinimo. Kaip artimiau
sius uždavinius Vokietijoje jis skaito: nu
statymas vokiečių ūkio lygio ir galutinas 
pašalinimas karo pramonės. Tada vokiečiams 
bus leista laisvai kurti savo ūkį. Esą netiks
lu kalbėti apie pokarinį Europos sutvarkymą, 
kol nėra sureguliuotas Vokietijos klausimas.

Bevinas pareiškė, kad dabar turi iškilti To
limųjų rytų problemos visoje savo pilnumoje 
Taikos sutartis su Japonija greitai pasidarys 
opiausiu klausimu. Korėja esanti rimtu pa
vojaus židiniu. ‘Ilgą laiką taika priklausys 
nuo Indijos problemos. Šiuo metu Azijos kon 
tinentas pergyvena didelius pasikeitimus, ku
rie turėtų būti labai atsargiai svarstomi. Jei 
Olandų Indijoje įsigyventų ta’ka. tai su ten 
esančiais žaliavų ištekliais laike vienų metu 
galėtų būti išspręsta r--''-ma dėl pasau'io 
aprūpinimo riebalais. Liesdamas Artimuosius

Ankara (DPD) Turkijos ministeris pirmi
ninkas Recep Peker praėjusią savaitę par
lamente pranešė, kad „viena žinoma užsienio 
galybė” reikalavo Turkijoje karinių bazių. 
Peker nepažymėjo tos svetimos valstybes 
vardą bet pareiškė, jog tie reikalavimai esą 
statomi „po priedanga savitarpio apsigyni
mo”. Jis dar pridėjo, kad Turkija yra aki
vaizdoje teritorijalinių reikalavimų, nukreiptų 
į jog suverenumą. „Šioje pilnoje pavojų at
mosferoje Turkija turi likti budri” — kalbėio 
minisieris pirmininkas Peker.

Toliau kalbėdams min. pirmin. pareiškė, 
jog šiuo metu nėra jokių žymių, kad ta 
užsienio pajėga atsisakytų nuo savo reikala
vimų. Todėl po nuodugnių svarstymų turkų 
vyriausybė yra priėjusi išvados, kad šiose 
apystovose Turkijos' karinių pajėgų demobili
zacija yra negalima. „Me® nenorime mažinti 
tą sunkumų naštą, kurią mums gali likimas 
užkrauti naujo pasaulinio konflikto atveju". 
Dabartine savo padėtimi Turkija virto kerti
niu akmeniu Viduriniuose Rytuose.

Ministeris pirmininkas prašė parlamentą 
pratęsti apgulos stovio galiojimą Stambule ir 
prie bulgarų bei graikų rubežių. „Negalima 
žinoti, -kuomet atsiras invazijos į Turkiją

Todėl suprantama, kodėl Marshallis pasi
rinko Lovett’ą vėl savo pirmuoju pavaduo
tojų. Šių dienų amerikiečiai kovoja nebe 
greitais ir galingais bombonešiais, bet dau
giausiai doleriais. Lovett’as yra didelis finan
sų srities žinovas, todėl jis kaip tik tinka pa
dėti vadovauti tai Jungtinių Amerikos Vals
tybių politikai, kuri yra dažniausiai paremta 
paskolomis.

Lovett yra geras Europos reikalų žinovas, 
nes būdamas Brown Brothers, Harriman ir 
Co, Naujorke, vadovu, kasmet kelis mėnesius 
]ig praleisdavo Europos kontinente.

Jo turimi turtai nevaržys jo visą savo ener 
giją paskirti naujoms pareigoms. Kalbama, 
jog Dean Achesonas pasitraukė iš tų parei
gų vien dėl to, kad būdamas advokatu galė
tų užsidirbti daugiau pinigų.

Kinijoje komunistai puola
Nankinas. Kinų komunistai pradėjo mūšį 

dėl-Čančungo, Mandžtūrijoje. Komunistų da
liniai atkakliai puola šį miestą, kuris yra vi
sai atkirstas nuo apylinkių. Jie jau užėmė 
aerodromą, ir kai kuriuos priemiesčius. Ko
vos vyksta pačiame mieste.

Sunkus gyvenimas Kinijoje vis dar sunkė
ja. Galėtų pagelbėti tik stipri JAV parama, 
kurios neskuba teikti jos, neturėdamos jo
kios garantijos ateičiai.

Rytus jis pabrėžė, jog Didž. Britanija negali 
leisti sau, kad ten esamos pozicijos būtų pra
rastos. Britų vyriausybė stengsis Egipto klau 
Simą išspręsti tiesioginiai, o ne per Saugumo 
Tarybą. Dėl Dardanelų britai yra visuomet 
pasiruošę tartis su kitomis, Montreux sutartį 
pasirašiusiomis, valstybėmis, kad ta sutartis 
būtų peržiūrėta. Sovietų reikalavimus dėl ba
zių Dardančiuose Anglija negali priimti, nes 
tai pažeistų Turkijos nepriklausomybę. Pa
lestinos problema yra perleista Jungtinėms 
Tautoms, kad žydų klausimas būtų galutinai 
sureguliuotas. Jo manymu Jungtinių Ameri
kos Valstybių parama Graikijai yra pateisi
nama. Bevinas rūpinsis, kad 114.000 lenkų 
karių, esančių dabar Didž. Britanijoje, būtų 
galima repatrijuoti. Jis esąs nekaltas, kad 
Austrijoje dar iki šiol tebėra svetimos ka
riuomenės. Jau du metus jis dėjo pastangas 
kad sutartis su Autrija būtų sudaryta.

Buvo priimtas nutarimas paskubinti suda
ryti prekybinę sutartį su Sovietų s-ga. Su
važiavimas Bevinui pritarė. Taip pat ir vi
sa anglų spauda giria politikos liniją.

Londono laikraščio „Evening Standard” vie 
nas diplomatinis korespondentas praneša, kad 
Bevinas atmetė pasiūlymą užimti „Anglijos 
ūkio diktatoriaus” vietą. Jis esąs ministers 
pirmininką C. R. Attlee painformavęs, jog 
jis norįs likti užsienio reikalų ministerių iki 
busimosios Londono užsienių reikalų ministe
rių konferencijos pabaigos.

Londonas. (BBC) Ties Palestinos krantais 
sulaikytas laivas su 322 nelegaliais žyd>’ emi
grantais, plakiąs po Panamos ir sionistų vė
liavomis. Sis laivas yra 33 iš ei'ė“ šiais me
tais sulaikytas ties Pah: "'■os krantais su ne 
legaliais žydų emigrantais.

pavojus. Tas grąsinimas šiandien yra tik 
ateities galimybė. Bet yra taip pat negalima 
tikrai tvirtinti, jog to grąsininzo nėra”.

Parlamentas nutarė apgulos stovį pratęsti.
Londonas. (DPD) Ankaros siųstuvas pra

nešė, kad Turkijos ministeris pirmininkas 
vienam JAV žurnalistui pareiškė, jog Turki
ja nori draugingumo su Sovietų s-ga, bet tik 
ne „Muencheno sąlygomis”. *) „Laimei šian
dien nebėra prie valdžios jokių CltamberlaVą 
arba Daladierių, kurie stumtų Turkiją į 
„Muencheną”, norėdami patenkinti Sovietų 
is-gą. Bet Turkija yra pasiruošusi Sovietų 
s-gos atžvilgiu vesti geros kaimynystės poli
tiką. Kad atstačius abiejų tautų draugingumą. 
Sovietų s-ga turėtų liautis stačius reikalavi
mus, kurtė yra nesiMer narni sn Turkijos 
nepriklausomybe. Turkija niekuomet nesutiks 
svetimų valstybių reikalavimas dėl perlccfi- 
mo bazių, net nė svarstyti.”

*) 1938 m. rugsėjo 29 d. britų min. pirm. 
N. Chamberlain’as ir prancūzų min. pirmi
ninkas Daladier’as Muenchene sutiko atiduoti 
Hitleriui, daugumoje vokiečiais apgyventą, 
Čekoslovakijos dalį — Sudetus. Red.

TRUMPAI
* Italija ir Egiptas užmezgė diplomatinius

santykius. Italų pasiuntinys jau išvyko į 
Kairą. (UP)

* Italų policija sulaikė 211 iš Rytų Euro
pos kilusių žydų, kurie nelegaliai norėjo 
pereiti austrų — italų sieną. (DPD)

* Amerikiečių zonos žydų centrinis komi
tetas kreipėsi į Trygve Lie, kad Palestinos 
komisija aplankytų čia esančias žydų stovy
klas ir įsitikintų kaip jie Čita blogai gyvena.

* Sovietų okupacinių įsta'gų patvarkymu, 
jų sektorius Berlyne maitinimu atžvilgiu yra 
nuo kitų sektorių atskirumas. (Data)

Ankara (DPD). Turkų policija susekė 
slaptą organizaciją, kuri neteisėtai gabeno 
ginklus iš Rumunijos į Palestiną.

Atėnai (DPD). Graikų žinių agentūra pra
neša, kad gaujoj buvo užpuolusios miestelį 
Floriną, prie Jugoslavijos sienos. Netekę 85 
užmuštais ir 30 sužeistais banditai pasitraukė 
Jugoslavijos kryptimi.

* Šveicarų radijas praneša, kad Turkijos 
aukšč. teismo nutarimu yra uždaryta neseniai 
įsteigtoji konservatorių partija. Ji kaltinama 
turėjus marksistines tendencijas.

Vašingtonas. (UP) Birželio 6 d. prasideda 
pasitarimai dėl Italijos kolonijų. JAV kalbė
tojas pareiškė, kad geriausia būtų tam rei
kalui sudaryti komisiją.

Londonas. (BBC) Iš Genujos uosto išplaukė 
Argentinon pirmoji Italijos darbininkų grupė 
susidedanti iš 900 žmonių. Pagal vasario 
mėn. sudarytą sutartį su Argentina tam 
tikroms kategorijoms italų darbininkų teikia
ma Įvažiavimo Argentinon pirmenybė. Ma
noma ateityje bus sudarytos sąlygos kas 
mėnesį išvykti Argentinon 5000 italų dar
bininkų.

Stuttgartas. (DPD) Sąjungininkų kontrolinė 
taryba Berlyne nutarė nuo birželio mėn. 29 d. 
vėl įvesti normalų vasaros laiką. Taigi tą 
d:ena teks pasukti laikrodžius vieną valandą 
atgal.

Londonas. (BBC) Prasidėjo tarptautiniai 
pasitarimai sušaukti konferenciją paruošimui 
taikos sutarties su Japonija.

Sovietų ir amerikiečių komisija Korėjos 
reikalams po kelių posėdžių išsiskirstė ne
pasiekusi jokio susitarimo.

Muenchenas. Ruhro srities anglių iškasimo 
^vidurkis kovo mėn. siekė vietoje numatytų 
245.000 į dieną, tik 219.000 to. Dėl anglies 
trūkumo atsiliko ir trąšų gamyba, kuri teįs
tengė pagaminti 17.000 užuot pagaminus 
22.500 to per mėn., kaip numatyta plane.

Londonas. (BBC) Iš sovietų zonos 5 kraštų 
ministerial pirmininkai davė savo sutikima 
dalyvauti liepos 6 d. Muenchene šaukiamoje 
visos Vokietijos kraštų ministerių pirmininkų 
konferencijoje.
JAV santykiai su Ispanija nepakitę
Corognė. Naujasis Amr tos charge D’af

faires Mauride pareiškė, kad ,’,JAV politika 
Ispanijos atžvilgiu nepasikeitė po JT spren
dimo, bet JAV tikisi galėsiančios rutulioti 
kultūriniu,, ir ekonominius santykius su šiuo 
kraštu”.

Nankingas (DPD). Kaip AFP praneša, Ki- 
.nijos tautinė taryba 123 balsais prieš 41 balsą 
nutarė reikalauti Sovietų s-gą grąžinti Dai- 
reną ir Port Arthurą. •

Lake-Success. JT dabar tiria lėšų klausimą 
'-nęoraižiui statvti. kuriame būtų posėdžių 
salės ir patalpos sekretoriatui, šį statinį spė 
jama atseisiant nuo 80 ligi 100 mil. doleriu
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Badaujanti Eiiropa ir Amerikos vaidmuo
Neseniai vienas žymus britų daktaras pa

reiškė, kad britų tauta „mirštanti nuo bada
vimo”. Šitas jo pasakymas sukėlė karštų gin
čų gydytojų tarpe dėl dabartinės maitinimo 
padėtie® Anglijoje. Dr. Frariklino Bicknell 
viename medicinos žurnale paskelbtas straips 
ni* nevisai maloniai nuteikė vyriausybės as
menis, kuriems tenka rūpintis gyventojų mail 
tinimu. Dr. Bicknell konstatavo, kad viduti
nis vyras yra reikalingas minimum 3000,ka
lorijų dienai, kad jis galėtų dirbti nekenk
damas savo sveikatai. Tas kalorijų skaičius 
buvo nustatytas 1933 m. Britų Medicinos 
Draugijos ir priimtas JAV Tautinės Tyrimų 

/ Tarybos 1940 m.
Imdami pagrindan šitą dr. Bicknell kalo

rijų skaičių — nerasime Europoje .valstybės, 
, kurioje vidutinis pilieti® gautų reikalaujamą 

kalorijų minimumą. Pagal pasaulio maitini
mo aatoritetų paskutinius pranešimus, var
giai rasime z kontinente valstybę, kuriai per 
ateinančius du ar tris mėnesiu® netektų ma
žinti ir taip jau skurdžių maisto racionų.

Britanijoje pagal dabartines normas, vidu
tiniškai, vieno asmens maisto racioną® su
daro apie 1.600 kalorijų. Tačiau čia yra kai 
kurie maisto produktai nenormuoti, kuriais 
papildžius normuoto maisto racioną, bendra? 
kalorijų skaičius, vidutiniškai, asmeniui su
daro 2.100 kai; dietiai. Turtingieji, kurių ki— 
šernus leidžia maitintis restoranuose, gali* 
„dieninių kalorijų” žymiai daugiau „susime
džioti”.

Maitinimo padėtis Britanijoje ir kontinen
te autoritetų laikoma gana rimta. Kai kurie 
iš jų, (skaitant ir JT special, ekonom. komi
teto nartus, maitinimo padėtį skaito esant 
blogesne, negu ji buvo prieš metus.

Praėjusiais metais apie šį laiką Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybė ir Unrro® va 
dovybė vedė plačią propagandą, kad kiek
vienas JAV pilietis atsisakytų nuo riekutės 
duonos, pakeisdami ją kruopomis, nes tuo 
būdu, sutaupyti maisto kiekiai reikėjo pa- 

, siųsti Europos ir Tolimųjų Rytų badaujan
tiems' gyventojams.

T* propaganda buvo efektyvi ir tuo būdu 
buvo išvengta bado Europoje ir plačiose To
limųjų Rytų srityse. Jeigu maisto krizis su 
1946 m. neužsibaigė, ypatingai kas liečia Eu
ropą, tai ne vyriausybių kaltė, bet įtaka blo
go oro bei klimatinių sąlygų, kurių praėju
siai* metai® negalima buvo numatyti.

v Kas liečia Britaniją, reikia pasakyti, kad 
maisto trūkumas, lyginant su praėjusiais me 
tais, yra didesnis. Krašte teturima tik 5—7 
savaitėms kviečių ir miltų atsargos ir rei
kalinga imtis visų atsargumo priemonių, be 
laukiant ateinančios žiemos. Prie to dar, kie
ta praėjusį žiema ir po jos sekę dideli pot
vyniai, sunaikino apie trečdalį avių ir dau
giau kaip 50.000 skerdimui tinkamų raguo
čių, be to liko neapsėta javai® šimtai tūks
tančių akrų dirbamos žemės,' kas labai at- 
silieps ( aprūpinimą duona. <

Prancūzija taip pat, dėl praėjusios šaltos 
žiemos, neteko didelės dalie® kviečių pasėlių 
ploto. Tokio® žiemos neturėjo prancūzas jau 
visą pusę šimtmečio. Taip pat yra ir su Bel
gija bei Olandija.

Visų blogiausia padėtis Europoje yra Ru
munijoje. Jau visiem® yra žinoma ka® Atsiti
ko Moldavijoje — daug gyventojų čia mirė 
nuo bado. Jeigu ne Ameriko® skubi pagalba, 
galima įsivaizduoti, kiek badas galėjo parei
kalauti aukų paskutinėmis žiemos savaitėmis 
ir pavasario pradžioje. Remianti® kompeten
tingų asmenų pranešimai® — derliaus pers
pektyvos čia nėra drąsinančios. Nors ir der
liu* būtų patenkinamas, tačiau dar porą mė- 

( nėšių situacija Rumunijoje vis dar bu® kri
tiška. ?

Pagal oficialius pranešimus, maisto klausi
mas-taip pat labai aštru® Austrijoje, Vokie
tijoje ir Italijoje. Italijoje jau pereitą rudenį 
miesto gyventojų racionas nesiekė 2.000 ka
lorijų dienai. -

Britų ir amerikiečių zonose oficialus mais
to dienos racionas yra apie 1.550 kalorijų, ne 
skaitant papildomų kalorijų, kurio® sudaro-

būstinė
27 d.

Kaltės išpirkimas
Amerikiečių karinių pajėgų vyr. 

Frankfurte paskelbė, kad gegužės 
Landsbrege buvo pakarta 22 buvusieji vienos
koncentracijos stovyklos prižiūrėtojai. Toje 

‘ koncentracijos stovykloje buvo nužudyta 
virš 100.000 žmonių. Visi kaltinamieji buvo • 
nuteisti amerikiečių karinio teismo. (Dena)

Kitiems 26 asmenims, nutiestiems už tą 
patį nusikaltimą, mirtie® bausmė buvo įvyk- 
dyfa gegužės 28 d. (AP/NZ)

Frankfurtas. - (NF) Amerikiečių vyriausios 
būstinės pranešimu nutarta sutelkti vienon 
vieton visas dvizonines įstaigas. Tuo būdu 
ūkio 
ūkio 
kimo 
tos J 
privalo užtikrinti sklandų bendradarbiavimą 
tarp atskirų zoninių įstaigų, o tuo pat metu 
ir derinimą abiejų zonų ūkio tikslų.

Kairas. Egipto žemės ūkio mit”'«fpris r>a- 
sikvietė du agronomus vokiečius, kurie dirbs 
jo ministerijoje du metuš.

taryba ii Mindeno, maitinimo ir žemės 
taryba ii Stuttgarto, o taip- pat susisie- 
taryba iš Bielefeldo būsiančios perkel- 
Frankfurtą. Suvienijimas šitų įstaigų

mos iš transakcijų juodojoje rinkoje. Nežiū
rint to, tvirtinama, kad kalorijų kiekis nesie 
kia vidutinio 2.200 kai .dienai.

Žiauri žiema, kuri skaudžiai palietė būsimą 
derlių (potvyniai) ir suardė numatytą turimų 
atsargų paskirstymą, iššaukė didelių sutri
kimų aprūpinant maisto produktais net pagal 
išduotas maisto korteles. Tas iššaukė aštrią 
maisto kriz'ę, kuri pasireiškė nelabai malonio
mis .apmaudo apimtų gyventojų, demonstra
cijomis Hamburge ir kituose didesniuose bri
tų zonos miestuose.

Austrijoje kritiškiausias laikas (maitinimo 
atžvilgiu) buvo praeitą vasarą ir 
rudeni, kada vidutinis maisto dienos 
nesudarė 1.550 kalorijų.

Remiantis vėliausiais pranešimais 
mo padėtis ir kitose šalyse nėra džiuginanti; 
žinoma, miesto gyventojų. Kaimų gyventojai 
paprastai būdami patys maisto produktų tie
kėjai, lieka maisto krizės mažiausia paliesti. ‘ 
Lenkijoje, Vengrijoje, Portugalijoje ir net, 
iki paskutinio laiko, Ispanijoje dienos maisto 
kaloringumas yra žemiau 2.000. Graikijoje, 
Jugoslavijoje ir Bulgarijoje — svyruoja tarp 
2.100 ir 2.400 kai. dienai.

Šveicarijos, Belgijos ir Olandijos gyventojų 
dieninė norma pastaruoju metu šiek tiek su
mažėjo, tačiau vjdutinis pilietis vis dar gau
na tarp 2.400—2.500 kai. dienai.

Bene geriausia padėtis, lyginant su kitais’ 
- Europos kraštais, yra Danijoje, kur kiekvie

nas gyventojas gauna maisto normą apie 
2.900 kai. dienai. Čekoslovakijos piliečiai gau 

. na apie 2.600 kai. dienai. Norvegijoje, Švedi
joje ir Suomijoje irgi taip pat.

Gyvenimo sąlygos Sovietų s-je nežinomos. 
Tačiau neoficialiais (amerik. laikrašč.) pra
nešimais gyvenimo sąlygos esančios „kietos”, 
bet turimi maisto kiekiai paskirstomi „fair”.

Tokia yra faktiška dabartinė Europos mai 
tinimo padėtis. Nė vienas, bendrai imant, eu
ropietis šiandien nėra sotus. Kad tokia pa
dėtis po šito karo bus, vadovaują ekono
mistai numatė iš anksto.

Jau 1941 m. pradžioje buvo prieita vienin
gos nuomonės

1) kad tik vieno® JAV po šio karo turės 
pakankamą produktų perteklių, kurios galės 
padėti pasauliui atsistatyti; f

2) kad pasaulio valstybės netufės dolerių, 
kad galėtų pirkti savo kraštų atstatymui rei
kalingų gėrybių;

3) kad JAV noras arba nenoras duoti pa
skolas doleriais bei gėrybėmis nulems — ar 
Europa atgis, kaip tvarkinga, stipri demo
kratinių valstybių bendruomenė, ar paskęs j 
komunizmo ir anarchijos balą.

Šiandien jau yra mums visiems aišku, kad 
JAV užsienio politikos tikslas yra sukurti 
pasaulyje tokias sąlygas, kad ir kitos pasau
lio valstybės galėtų kurti savitą gyvenimą, 
laisvą nuo prievartos. Totalitarinių režimų 
sėklos randa dirvą skurde ir nedaktekliu5še. 
JAV vyriausybė viską gerai numatydama pa
sirašė Atlanto Jungtinių Tautų Chartas, Bret 
ton Wood susitarimą; paskolas — Britanijai, 
Prancūzijai, Italijai ir 1t. Ji motyvuodama 
taip pat, kad Britanija nebegali išlaikyti svar 
bių strateginių punktų —‘užima jos vietą. 
Strateginė ir militarinė programa Graikijoje 
ir Turkijoje yra JAV rankose.- Aišku yra, 
kad ne vien tik duoną ir doleriai gali užtik-

ankstyvų 
racionas

maitini-

■ rinti pasaulyje taiką ir ramybe, reikalinga 
turėti ir tam tikri atramos punktai savo poli 

'tinei bei ekonominei programai vykdyti Orai 
kijos .— Turkijos 100 mil. dolerių paskola, 
kuri neseniai buvo Senato ir Reprezentantų 
Rūmų aprobuota, yra tos programos vykdy
mo priemonė.

Neanalizuojant, plačiau, kiek JAV jau yra 
padėjusios nuo karo nukentėjusiem® kraštams 
nežiūrint jų valdymosi sistemos nelankstumo, 
reikia pasakyti, kad pagalba buvo skubi ir 
efektyvi. Mes galime Įsivaizduoti, kas būtų 
atsitikę su Vokietija, jeigu Amerika ją būtų 
palikusi (Dievo valiai!,

Baigiant reikia pasakyti, kad Amerika tiek 
padėjusi visiems badaujantiems ir skurstan
tiems, neatrodo, kad sustotų pusiaukelyje. 
Pasiėmusi vadovaujamą rolą pasaulyje, steng 
sis sukurti visam pasaulyje tokias sąlygas, 
kokios yra pas juos. Einama palaipsniui pir
ma šalinamas bado pavojus, o po to galės 
imtis aktyviau kitų savo politinės ir ūkinės 
pasaulio programos punktų. Kaip jai tas pa
vyks — parodys ateitis.

Pasaulinė komunistu,. statistika
Naujorkas. (UP) Komunistų šaltiniam* ati- 

tinkanti statistika skelbia, kad 46-iose žy
mesnėse pasaulio valstybėse komunistų parti
jos turi 20.100.225 narius. Sovietų s-goje 
yra 6 mil. komunistų, Europoje, neskaitant 
Rusijos, yra 11.304.525 komunistai, Kinijoje 
maždaug 2 mil., Azijoje, atmetu® Kiniją, Ru- 
siją ir Maž. Aziją, — 30.000, Artimuosiuose 

'^Rytuose — 13.700, Siaurės Amerikoje — 
(141.000 ir Pietų Amerikoje — 340.000 
komunistų.

Vyšinskis atostogauja Karlsbade
Muencheno radijo pranešė, kad sovietų 

užsienio reikalų ministerio pavaduotojas An
derėj Vyšinskij yra atvykęs į Karlsbadą 
(Čekoslovakijoje) ir apsigyvenę® viename 
kurorto viešbutyje.

Gerėja pašto ryšis
Nuo birželio 15 d. galima siųsti iš Vokie- 

tijo® į užsienį fotografija® ir reikąjų raštus, 
kurie liečia' prekybinius susitarimus. Siun
čiamo® į užsienį fotografijos neturi vaizduoti 
fašistinių ir prieš sąjungininku® nukreiptų 
tendencijų. (,,Schw. Ztg.”M. Vėtra

Prancūzijos krizės problemos

J. Švaistas
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plieno produkcija jau pasiekė 85’/« 1938 m. 
produkcijos, automobilių produkcija nuo pr.

’ metų padvigubėjo ir pasiekė 80% 1938 m. 
produkcijos. Anglių gamyba dabar jau vir
šija 1938 m. iškasimą apie 15°/o. Jei anglių \ 
vis dar trūksta, tai paaiškinama tuo, kad 
prieš karą Prancūzija įvežė maždaug treč
dalį sunaudojamo anglių kiekio.

Ar padėtis dabar, po naujos vyriausybės 
sudarymo./be komunistų, pagerės ar pablo
gės, — dir per anksti pranašauti. Kol ko
munistai buvo vyriausybėje, jie daug kartų 
sulaikydavo darbininkų streikus. Ar jie tai 
darys ir ateityje? Ir kaip, į naująją vyriau
sybę žiūrės kraštai, kurie galėtų suteikti 
Prancūzijai taip būtinai reikalingus išteklius 
ūkio tvarkos atstatymui?

Antrasi® didelis Prancūzijos sunkumų kom 
pleksas yra jos kolonijų politika. Valstybės 
prezidentas Auriol kelias dienas prieš vy
riausybės pasikeitimą sugrįžo iš kelių sa
vaičių kelionės po prancūzų Afriką, Tuoj 
po pasitikėjimo išreiškimo Ramadier vyriau
sybei, Prancūzijos parlamentas pradėjo de
batus dėl Madagaskaro neramumų.

Netvarkos, neramumų ir sunkumų priežas
tys buvusiose Prancūzijos kolonijose ieško
mos dviejuose Prancūzijos pokarinės konsti
tucijos punktuose, kurie laiduoja visų tauty
bių piliečiams . Prancūzijos užjūrio kraštuote 
žmogaus teises ir laisvę, kurios sukurtos 1789 
m. „žmogaus teisių deklaracijoje”. Prancūzi
ja sąryšyje su naująja konstitucija nebėra 
imperija, bet Prancūzijos unija.

Kolonijose padėtis yra tokia, kad Prancū
zijos kolonistai yra sumišę dėl minties pa
daryti vietinius lygius jiems. Iš kitos pusės 
vietiniai sumišę dėl to, kad konstitucija jientt 
žada lygias teises, bet teisių realizavimas 
vyksta lėtai ir nepilnai.

Nei Auriol, nei kiti socialistai neabejoji, 
kad uždaviny® bus sunkus. Apie tai liudija 
piliečių karas Indokinijoje, neramumai Ma
dagaskare ir netvarka beveik visose buvu
siose Prancūzijos kolonijose. (au)

Naująja! Ramadier vyriausybei — pirmai 
Prancūzijos socialistų vyriausybei, sudarytai 
be komunistų dalyvavimo — teks įrodyti, ar 
ji pajėgi išspręsti Prancūzijos problemas. 
Beveik visi stebėtojai yra vienodos nuomo
nės, kad visi šie bandymai turės lemiamos 
reikšmės Prancūzijos ateičiai. Vyriausybes 
darbus ir dar labiau jos nepasisekimus stro
piai seks opozicija ne tik viena, bet abie
juose politiniuose kraštutinumo sparnuose: 
komunistai išnaudos opozicionierių padėtį, ir 
tą pat darys gen. de Gaulle, kurio 
skaičius diena iš dienos didėja.

Prancūzijos vidau* sunkumai yra 
tyje. Patys prancūzai nėra visai 
nuomonės, kur yra svarbiausios 
priežastys. Vieni mano, kad didžiausius sun- 

- kumus sudaro anglių trūkumas, kiti sako, 
kad dar didesnius sunkumus sudaro Pran
cūzijos pinigo nepastovumas.

Dėl anglių štoko* negalima pagaminti pa
kankamai elektros energijos. Paryžiaus, gat
vės dabar naktimis neapšviestos, šie trūku
mai labiausiai pasireiškia pramonės darbe. 
Pinigo nevertingumas kelia chaosą. Paprasti 
pietūs restorane kainuoja 500 frankų, geri 
pietūs 1000 fr. ir daugiau. Franko pirkimo 
galia, pagal oficialų kursą, šiemet yra aš
tuonis kartu® mažesnė kaip 1938 m. Palygi
nus su dolerio verte, frankas šiandien yra 
keturiasdešimts kartų pigesnis kaip 1914 m. 

. Perkant prekes, franko vertė tarptautinėje 
rinkoje tapusi beveik šimtą kartų mažesnė 
kaip prieš abu paskutinius karus.

Biudžeto negalima subalansuoti, prekių kai 
nos kyla, pinigų apyvarta didėja; vyriausy
bės patvarkymus dėl kainų prisilaikymo apei 
narna arba ignoruojama. Jei vyriausybė ke
liais ' atvejais mėginusi kainų atžvilgiu būti 
labai griežta, tai įvyko katastrofos, ūkinin
kai pradėjo sušerti kviečius gyvuliams, kad 
nereikėtų parduoti javus vyriausybės nusta
tyta kaina.

Nors ir nepalankiose sąlygose, kai kurios 
pramonės šako® pradeda atgyti. Geležies ir

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
link. Aš su Pėtia ėjau priešaky, o juodu paskui. Nuolat mudu 
atsigręždavom: vis rūpėjo, kaip Onutė jaučiasi.
patenkinta — linksmesnė ir drąsesnė darėsi.

Netrukus atsiskleidė prieš mus žaviausi miesto 
dai. Ir kelias ir Girstupio slėnis vingių vingiais 
pakalnės ir uždaros daubos nepaprastai gaivino visą vietovaizdį. 
Vešli medžių žaluma, gausus krūmų, krūmokšnių žydėjimas 
džiugino akį ir krūtinę plačiau kilriojo kvapiu vėsiu oru. Daugybė 
įvairiausių paukštelių čireno, švilpavo ir čiulbėjo. Tas koncertas 
be paliovos truko, visaip niuansuojamas ir paįvairinamas. Paupio 
krūmuose solistiškai varžėsi lakštingalos. Gražus jaukus gamtos 
kampelis meilės ilgesio marinamiems.

Atėję radome jau keletą porelių. Vienos, karštesnio Įį an gavimo 
glaudžiamos, slapstėsi krūmų tankmėje, kitos, ramesnės būsenos 

sar dar tokio artumo nepasiekusios, glūdėjo paupio aikštelėse.
Onutė, matyt, buvo truputį pavargusi. J; pasiūlė pasėdėti. Viršila 
džentelmeniškai sutiko su jos noru. Mes, palikę juos, vaikštinėjom 
tolėliau. Tarėmės, kaip čia vėl surengus pasijodinėjimus. Aš buvau 
jau pramokusi gerai joti ir aistringai mėgau šį judrų sportą^ Pė
tia gėrėdavosi ir pridėdavo: „Tu leki, kaip tikras kazokėlis. Gaila 
tik, kad ne vyras, — tuojau įtraukčiau į pulko sąrašus." Tai bū
davo ligi mano vedybų. Dabar liūdniau tuo reikalu. Tačiau šiokia 
tokia viltis nušvisdavo dar. ’

Mūsų ketveriukė gražiai susigyveno. Pasivaikščiojimus į „mei
lės slėnį“ p'akartojom. Nežinau, kaip viršila, bet Onutė sužavėta 
buvo. Jaudindavęs ir nerami laukdavo, kada vėl išeisim. Jei kar
tais mūsų susitikimas ilgėliau neįvykdavo, ji man tyliai, atsargiai 
nusiskųsdavo. Dabar jau ir Onutė turėjo savo paslaptį, kurią tik 
aš viena težinojau. Tuo būdu abi mes tapom kaip ir bendro 
konspiratyvaus darbo sąmokslininkės ir vieningai veikėm.

Kartais stengdavausi vyriškomis akimis pažvelgti į Onutę ir 
surasti, ar ji gali būti patraukli dar kad ir tam viršilai. Atrodė,

• kad taip. Malonus veidas, nuoširdumu ir užmarintos meilės 
lūkesčiu spinduliuoją akys; pati stangri, pilnutė. Kalbėdavo Ir 
juokdavosi šviesiu, sultingu balsu. Eidama pasivaikščioti pasi- 
daii'ndavo dar. Siek tiek iš manęs pramoko to meno. Vienintelis 
trūkumas toji koja, gerokai trumpesnė. Kaip ji vargšė skaudžiai 
jautė šį defektą ir kaip sumaniai maskavo viršilas akivaizdoj.

ixadait dau

Onutei 
ir čia

Gerai, kad Giedrimas padengęs, nuostolius, o tai, neduok, Dieve, 
būtų tekę už krotų atsidurti. Daug pergyvenusi mergina — ir 
vietos ir garbės nustojusi. Dabar laukianti, Kol viskas paaiškės 
ar kita kokia tarnyba atsirasianti.

Turėdama kompanjonę drąsiai ,ir toliau išeidavau pasivaikš
čioti. Pakildavom mudvi į Vytauto kalną, iš čion pasigėrėdavom 
puikia miesto panorama ir pasidžiaugdavom Ąžuolynu. Kad ne- 
sikartotų atgal tas pats kelias, pasukdavom Radvilėnų plentu, pro 

. gusarų kareivines, Petro Vileišio aikštę. Viskas atrodė labai 
paprastai ir nekaltai. ,

„Atsitiktinai“ ties gusarų kareivinėmis ar Petro Vileišio aikšte 
pasitaikydvao Pėtia. Sustodavom. Tarp įprastinio gatvės pasišnekė
jimo būdavo įterpiama keletas ir reikšmingesnių žodžiu, kurių 
prasmės Onutė nesuprasdavo. Tas susitikimas su Pėtia tik 
galėjo pasirodyti atsitiktinis. Iš tikrųjų j 14 nebuvo toks: 
viskas gana suktai ir gudriai buvo suplanuota.

Onutė, su savo prastuolišku geru būdu, pradėjo man patikti. 
Su ja daug geriau sekėsi. Vienai juk nepadoru būtų buvę tose vie
tose rodytis.. Ji man sudarė tarytum priedangą ar žaibolaidį nuo 
to pikto, kuris galėjo kilti dėl pavydžių pašalinių akių ir kalbų.

Netrukus pastebėjau, kad mano Onutė pati vis dažniau krypsta 
J kareivinių rajoną. Seilę rydama žiūri ir šypsosi, kai husarai 
stangriai marširuoja, vikriai karstosi ant įvairių gimnastikos 
įrankių, ar galvatrūkčiais laksto aikštėje ant savo žirgų. Aišku 
man tapo, kad josios širdis nėra dar tokia- suvytusi, kad šaltai 
atstumtų žvalaus husaro artimesnį bendravimą.

Šita aplinkybė, būdinga pasirodė man, ir aš pasitariau’ su 
Pėtia. Kitą kartą Radvilėnų plente nebe vienas pasitaikė Pel a. 
Jis pristatė mudviem apsukrų, malonios išvaizdos ir moterų 
fronte, matyt, ne naujoką štabo viršilą. Sis tuojau gyvai, įdomiai 
pradėjo šnekinti Onutę. Toji iš pradžių užraudo ir kukliai, kaip 
drovioji kaimo mergaitė, nuleido akis.

Visi patraukėm Radvilėnų plentu Mickevičiaus slėnio ir fortų

pasekėjų

ūkio sri- 
vienodos 
sunkumų

Ji .atrodė visai

apylinkės vaiz- 
gyvėjo. Kalvos,

2



Dar ieškosiu išsvajoto dangaus

Mano mielas, būsimas sūnau, 
Aš tau nieko negalėsiu pasakyti.

pirmieji penki kūrinėliai meniniu 
žymiai stipresni už likusiuosius, ir 
primena mūsų senosios kartos 

J. Biliūno tos rūšies kūrinėlius, o 
ypatingai „Pirmasis jos laiškelis

Tai kukli 59 pel. vadovėliams įprasto for
mato knygelė, kurioje randame devynis sen
timentalaus pobūdžio dalykėlius. Juos auto
rius pavadino novelėmis. Neaišku, kodėl toks 
pavadinimas parinktas, nes nė viename jų 
Beužtinkame novelei būdingo bruožo: novelė, 
paprastai, apima vienos dienos įvykius, o 
„Talismano” „novelės” laiko atžvilgiu siekia 
nuo kelių dienų iki ištisų metų (Žiūr. „Pir
masis jo* laiškelis” ir kt.) Gal geriausiai 
jiems tiktų paprastų vaizdelių ar apsakymė
lių vardas. Autorius bus klaidą padaręs ir 
teikiamos medžiagos atžvilgiu: tiek pasiskai
tymui, tiek scenoje vaidinamuose veikaluose 
yra įprastą duoti pradžioje silpnesnę, o į 
pabaigą vis labiau dėmesį pagaunančią 
medžiagą. Taikomas, taip sakant, nuolat di
dėjančios įtampos dėsnis. Tuo tarpu „Ta
lismano” 
atžvilgiu 
vietomis 
rašytojo 
likusieji, 
„byloja pirmą kartą meilės „liga” sergančio 
pmnazistuko lūpomis.

Kūrinėlių turinys nesudėtingas ir giliau 
Beįsiskverbiąs į vaizduojamų personažų vi
dinius išgyvenimus. Temos taip pat nesudė
tingos. Štai, „Gimtosios žemė8 saujos” hero
jui senis ūkininkas Arūnas, vasaros popietį 
plakdamas dalgį, nerimastaudamas klausosi 
patrankų dundesio. Arūnas tiesiog' suaugęs 
tu gimtąja žeme, jam nepaprastai ją gaila 
palikti, jei artėjąs frontas verstų tą padaryti. 
Ypatingai jam brangi Surpalio Varsna - der
lingiausia jo dirvų dalis. Senis, triūsdamasis 
tu vaikais prie rugių kirtimo, vis viliasi, jog 
karo pabaisa aplenks Lietuvą ir jo ūkį, ku
riame jam viskas taip brangu, artima ir Ttiie- 
la: galvijai, arkliai, prie būdos pririštas šu
va, ir visa kita. Tačiau vaikų raginamas ir 
fronto ugnies verčiamas, jis ryžtasi ūkį pa
likti, bet nuolat girdi savo žemės šauksmą. 
To šauksmo traukiamas jis, per aplink jį pa-' 
trankų sviedinių sproginėjimą, pasileidžia 
tekinas į Surpalio varsną. Pasiekęs ją, krenta 
kmūbščia* ir glamonėja žemę. Tuo metu arti 
jo sprogta sviedinys ir Arūnas, laikydamas 
rankoje gimtosios žemės saują, žūsta. Žemės 
šauksmą labai giliai ir plačiai yra pavaizda- 
vąs lenkų rašytojas Raymonda* „Kaimie
čiuose”. Pr. Alšėno „Gimtosios žemės sauja” 
duoda tik menkutėlį ano kūrinio kai kurių 
vietų atgarsį. „Motinos sielvarte” sekame se
sės Blažienės, išauginusios dukterį Eugeniją 
ir sūnų Antaną ir išleidusios juos i žmones, 
rūpesčius ir sielvartą. Jos kančios dar dau
giau padidėja, kai vėlų vakarą į jos tvar
kingą, švarią ir rūpestingai prižiūrimą grį- 
telę įsibrauna trys ginkluoti gestapininkai ir 
kamantinėja Blažienę ir jos vyrą apie jų 
sūnų, kuris „... užsimanė Reicho valdžią nu
versti”. Jie viską išgriozdžia, bet sūnaus ne
radę, pasiima nors jo ■ fotografiją. Neramiai 
slenka Blažienės dienos. Ji ir naktimis ne
turi ramybės: „Ji sapnavo, kad vaikščiojo 
ankštomis uolotomis pakrantėmis ir vis slido 
žemyn. Čia ji graibstėsi rankomis už aštrių 
uolos atbrailų, kurios negailestingai draskė 
ir žalojo jo* delnus.” (16 pis.). Tokią naktį, 
suvargęs ir sušlapęs, atvyksta jos sūnus, pa
aiškina tėvams buvęs įskųstas dėl pogrindi-

Jis*) nėra nei aiškus nei suprantamas, jis 
yra chaosas, spengimas, mirgėjimas — tik 
ką kūdikio akis pirmąsyk atmerkus. Tačiau 
įsižiūrėjus,, jin visą gyvenimą, iki pat pasku
tinio užmerkimo — žmogus ir išeina iš jo 
nė kiek neaiškesnio, iš pasaulio. ~ 
menas, kurio jū* norite tokio aiškutėlio/Tai 
mūsų rojiškasis prakeikimas, kurį nešamės, 
atspindys netekto, besvajojamo. Kai meilė 
atidaro vokus, sušūktelime: kaip vaisku ne
paprastai! — kad dar giliau įkrist, dar siel- 
varčiau.

Štai atmetu rankas, ant galvos susineriu — 
užsižiūrėdama* įeinu vaikystėn, pačiu jos 
dugnum. Toli, kol pajuntu pirmą jos šili
mos dvilktelėjimą, antrą, trečią — visą jos 
bangą. Tada žiūriu jon, liečiu jo* jau apsi
nešusiu* papuošmenis, jo* sienų išmušalus, 
įsižiūriu pėdosin grindyse — jos rykšta, 
rykšta. /

Tai buvo Čiurlionis. To nesupratau, tai 
numečiau gal užpakalin. Tačiau jame buvo 
kažkas. Ir to kibirkštį* liko kažkur giliai, pa
sąmonėje, gal sieloje. Sakyčiau, prakeikimas, 
kurį nešiojiesi devynis metus nežinodamas 
ir dešimtuos jį praregi: praregi savy įtūnin- 
tą, nebeišimamai. Ir ji* tau nežinant, neju
čiom, pasidarė tavo, kaip kartais nugirstas 
pašnekesys, meliodija, veidas. Ir štai iškyla 
jis ir ima persekioti, (siaudžia sapnan, įeina į 
budėjimą, judesiuosna, į tavo kūno linijas 
net, ir štai, ima veržtis lauk. Tai, pagaliau, 
suformuoja skonį ir pasaulį, taip įsiėda tas 
vieninteli* pripuolamas, ko nepadaro anas 
minkšta* ir gležna® žąsyčiam* lest minkšti-

_____  _ . *) Autoriaus prašymu, kalba palikta ne
neš spaudos platinimo, jo draugus pagavę ' taisyta. Red.
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Onutės potrūkis ir nuolatiniai vyro išvykimai sugundė mane 
vėl palakstyti žirgo nešamai. Nuo pavasario Tonia neramiausiai 
jausdavosi priverstas pasilikti mieste bent vieną šventadienį. 
Dažnai jis net visą savaitgalį praleisdavo Pakarkliuose. Tas dva
ras, berodas, ir buvo visa jo aistra ir visas atliekamas nuo tarny
bos gyvenimas. Aš manau, kad Tonia ir tarnyboj tik daugiausia 
savo dvaru tesirūpino. _

(kalbinėdavo jis mane drauge vykti, bet aš griežčiausiai atsi
sakydavau. Iš pradžių ilgokai paniumėdavo ir nepatenkintas 
žvairuodavo. Vėliau apsiprato. Tik pranešdavo, kad išvyksta. Aš 
nieko daugiau neklausinėdavau, nes viskas aišku man būdavo. 
Rūpestingai paruošdavau kelionėn ir garžiai išlydėdavau — arba 
į geležinkelio stotį, arba ligi tarnybinės mašinos, čia pat prie' 
namų durų belaukiančios. Išleidusi nusitverdavau Onutę į glėbį, 
ir abi mes, susiglaudusios sofoje, akimis reikšmingai bemirksė- 
davom.

Paskiausiai mudvi su Onutė tik iš namų išeidavom kartu ir 
sutartą valandą susitikdavom, kad vėl drauge pargrįžtumėm na
mo. Manęs jau laukdavo Pėtia su dviem nerimstančiais pabal
notais žirgais. Ir Onutei viršila mielai būtų parūpinęs žirgą, jei 
ji mokėtų ir galėtų joti. Mudu'su Pėtia paspaudavom pentinais, o 
juodu nužingsniuodavo savo takais.

Miesto grindinį prajodavom žingine, laukuose paleisdavom 
smarkia risčia, pamiškėje vėl sulėtindavom aliurą. Koks nuosta
biai žavus vasarą miškas, kai be 
juo judėti, kai gyvai muistosi ir 
mylimojo ranką taip arti jauti ant 
svyra ant jo peties.

Gražesnėj aikštelėj nušokstam
lonesnį medį ir susėdam po jo plačiom 
kom. Kupinas paslapčių ir savotiškos 

• Tikrosios tylos čia nėra ir negali būti. Visur gyvenimas, visur 
gaivalinis gyvybės tryškimas. Šimtais balsu gieda, čirpsi ir klega 
paukščiai; aibių aibės vabždžių durzgia, zvimbia, zyzia; švelniai 
ošia medžių lapai; išgąstingai subraška, sugirgžda stambesnės 
šakos; kažkur pakšteri voverės paspirta kirkužė; žolė savotiškai

vargo akies patraukimu gali 
prunkščia apilsint! žirgai, kai 
savo liemens, o galva savaime

nuo žirgų. Apsirenkam ne
lengvai sūpuojamom ša- 
rimties gamtos pasaulis.

Pranio Alseno
gestapininkai, o jam pasisekę pasprukti. Da
bar turį* slapstyti*. Nurodęs tėvams, kur bū
siąs, atsisveikina ir išeina į nežinią. Dėl to 
iš motinos „širdies gelmių veržiasi lyg gaiva
linga* vulkanas, skausmo bangos.” „Atbun
danti sąžinė” supažindina skaitytoją su į Vo
kietiją karo metu atblokštu tūlu Vytautu, pa
likusių Lietuvoje žmoną ir dukrelę, o dabar 
susidėjusiu su vokiete Berta. Ji* Bertą myli 
ir ruošiasi ją vesti, tik jos teta šnairuoja į 
jųdviejų santykius, todėl, Bertos prikalbėtas, 
Vytautas apsigyvena su ja miesto pakraštyje. 
Tačiau šitame lietuvyje dar nėra galutinai 
išblėsusi tėvynė* meilė ir pareigos jausmas 
savo,šeimai. Kai jo „sužadėtinė” trumpam 
laikui išvyksta į kaimą pas draugę, Vytautas 
pasiima prieš keletą mėnesių rašytą saVb 
dienoraštį, kuriame yra jo žmonai skirtas 
laiškas, perskaito jį ir visą dienoraštį, o po 
to, sąžinės balso verčiamas, „ilgokai verkė ir 
draskė plaukus”, susikrovė savo lagaminėlį ir 
išsvyravo stoties link. „Talismanas” kuriuo 
pavadintas ir visa* vaizdelių rinkinėlis, yra 
nuolat aplink saulę besisukiojąs pilkas debe
sėlis, kurį Vincas Augėnas yra pasirinkę* s* 
vo palydovu, vadindamas jį „Tėviškės debe
sėliu”! Sis pialydova* seka Augėną Lietuvoje, 
iš kurio* bolševikai į Rusiją ištrėmė jo suža-

Ramybės paardymas linijom ir spalva
Jonas Mokas-

mas, kurį vos gomuriu suspausti tereikia Ir 
gale. O, jo buvo platu ir begaliniai, to mink
štimo — iš jo neįmanoma buvo išeit, kaip iš 
gaubto musių butelio, pripildyto išrūgų, kur 
buzgia tvankų vidūdienį, — kol vieną kart, 

Toki* ir gal netyčia, ton tuščion platumon įkrinta 
~ kietimo. O, kad daugiau jo būtų anose vaiko 

dienose kritę, — bet ten tebuvo jis vienas. Ir
— Dieve mano — kada jį išvydau vietoj 
saldžių paveikslėlių! Nežinau, ar tai ma- 
galioj tai atitaisyti — nes taip augo sko- 
visų, kuriuo* dabar Tnatau purtant galva 
taip žinančiai* mostais, galutinai-) prieš, 
tik Gaugih, Picasso, Braque, Klee, bet

sugrįžt aį

tai 
tų 
no 
nis 
(ir 
ne 
ir savo Petravičių, prieš visus keturi* raižy
tojus, — gal dar ir Čiurlionį? — ir štai Ja-

. nulį, Aęiamkevičių. Ir taip matau užaugant 
naujus.

Penkioliką štai — gal daugiau — metų 
tempus-šalia, ar užteks tiekos pat 
galios?

Štai mokytojai — gal pariziejai kartai* — 
jie aiškina kitiems, kaip kadais ir šiesiem 
buvo: Mena* tai tik, ka* dailu, iš karto 
suprantama. Modernistai yra vapaliotojai, jie 
nėra menas, jie yra meno kekšės.. — nes 
gera yra atsikratyt to, kas viduj neramintų. 
Tik taip ramiai sėdėti, taip ramutėliu vidu
jų, maitinti* anuo, seniai išbandytu, kad ne- 
padaugyti — ir ramybė yra šventa, nes ji 
yra miegas, ir miega* nepadarys nešvento, 
kaip ir bailybė.

Ji yra neaiški, ta moderni tapyba (ne tik 
kitų, bet jau ir mūsų!), ar poezija, pagaliau , 
muzika, ir su ja galima nuštoti skaistybės ir 
ramaus miego, prieš gulant ryžių privalgius, 
ir ji* yra stipresnis už žąsyčių maišalą. Ir ,

spraksi, siulpauja, net; takelio šapeliai ir tie šiurena. Ir juose, 
kažkas knibžda, nirštingal veržiasi. Daug garso ir balsų — įvai
riausių, bet jie ramūs, jaukiai glostantieji. Nėra to triukšmo ir 
pašėlusio miesto žviegimo su atriu benzino dujų dvokimu.

Mudu tik dviese visoj toj aplinkoj. Tik du ir nieko be mūsų. 
Bet taip daug, taip neapsakomai pilnas ir turtingas pasaulis. Sa
vaime prisiderinam prie nuotaikingos visumos: aptlldom savo 
žodžius ir prislopinam kvėpavimą. Jausmai palaidai tvinsta. Su
sitelkia juose svaigus troškulys ir nerimu sukursto lūpas. Be 
žodžių, su pritemusių žvilgsniu susiranda jos vienos antrąsias. 
Po pirmojo atsargesnio prisiliesimo seka antras ir — daug... 
Vis karštesni, vis didesnio alkio audrinami.

Godžiai veržliai bučiuoja Pėtia. Aš laikausi kietai suspaudusi 
dantis! Vienintelė ir silpnoji mano užtvara. Netrukus ir ji nu
galėta. Plačiau prasižioja mano burna, o rankos spazmiškai su- 
sirakina apie jo kaklą. Aš visiškai apsvaiginta ir bejėgė tampu.

Nenusimanau, kiek ilgai trunka tasai mano valios paralyžius. 
Tiktai, kai atsipeikėju, dažnai juntu, kad aš tarytum išdarkyta ir. 
paniekinta. Nejučiomis pažvelgiu į Pėtią. Jis atrodo patenkintas 
ir išdidžiai besišypsąs dėl lengvo savo laimėjimo. Man kažkodėl 
graudu ir 
naudojasi 
žeidžia.

Dėl
ir kuo mažiausiai žavėtis, tačiau neišvengiamai pasitaikydavo. Jei 
ne tos aikštelės ir nuolat alkanos lūpos, tikrai, ramesnis \>ūtų bu
vęs man miškas ir mažiau nuodėmės.

Nekantriai laukiau Sv. Petro ir Povilo dienos. Ji sutapo su 
penktadieniu. Susidarė kaip ir trys šventadieniai. Daugelis ren
gėsi pabėgti iš miesto. Net ir Verutė pasiprašė paleidžiama visai 
savaitei. Jos parapijos bažnyčioj esą metiniai atlaidai, ir ji esanti 
padariusi apžadus, kol gyva, visada ftasimelsti ir atlikti išpažintį.

Tonia ketvirtadienį po pietų Išskubėjo į savo ūkį. Mes pasili
kome tik dviese su Onutė. Nerimom savo kailyje ir pasijutom ’ 
kaip išdykus'os mer-»ai*is. Iš t>k’"’jų survnėm truputi pa’šdy- 

ikauti. Vic? -' lė ir gera proga. Atrodė nedovanotina būtų taip 
veltui praleisti.

aštriai skaudina šaltas abėjojimas: gal jis mano aistra 
tik kaip vyras. Jei taip, tad mane labai žemina ir pa-

to visada bijojau miško aikštelių. Stengdavausi jas prajoti 
lavo. Jei

Medardas Bavarskaa

BUSIMAJAM SUKU

„Talismanas
dėtinę, nepalieka jis Augėno nė nesvetingoje 
Vokietijoje. J čia Augėną kaip, ir tūkstančius 
lietuvių, atvijo karas, ir pavertė vokiečių ver
gu fabrike. Jame per lėktuvų bombardavimą • 
Augėnas ir žuvo. Tadą nuo dangau* prany
ko įr žuvusiojo palydovą* — „Tėviškė* De
besėlis”. Rašinėlyje „Dėl Tėvynės” Pranys 
Alšėnas duoda pluoštelį žinių apie jtai, kaip 
jis platino Lietuvoje slaptąją spaudi, kaip 
buvo įskųstas, areštuotas ir įkištas į Kauno 
S. D. K. Kaip matome, „Talismane” liečia
mos nesenos, mums visiems gerai žinomos 
praėjusio karo meto temos. Autoriau* už- 
muojis pavaizduoti ano meto paskirų tautie
čių išgyvenimus, tikrai yra geras. Tačiau tas 
užmuoji* nelabai pasisekė Pr. Alšėnui meni
niu atžvilgiu. Iš jo, kaip nebenaujoko spau
do* darbe (Lietuvoje ir tremtyje Pranio Al- 
šėno-Ališausko pavardę dažnai užtinkame pe 
rijodinės spaudos puslapiuose) lauktina stip
resnių beletristinių kūrinėlių, kurių persona
žai pasižymėtų platesniaig ir gilesniais psi
chologiniai* pagrindais.

Viršelis, gana prasmingas, ir vinjetės St. 
Montvido. „Talismanas”, Unrra team 307 lei
dus, atspausdinta* Muehlbergerio spaustuvė
je. Augsburge. Tšlalgio leidinys, 1946 met. 
Kaina trys su puse Rm. J. Jašinskas

Kągi aš galėčiau pasakyti tau 
Apie šitą plačią, juodą žemą? 
Mano akys bus nešviesios, bus aptemę 
Kuo tų metų, kur išgyvenau.

Bet aš nieko gero čia nesuradau,
Ką galėčiau tąu kaip dovaną Įteikti, 
Kuo gyvensi tu,' nekaltas, nelaiminga* vaik*

„ Mano mielas, būsimas sūnau?

O mano mielas būsimas!* sūnau. 
Aš tau nieko neturėsiu pasakyti, 
Tik tavoj širdyj mažytėj 
Dar ieškosiu išsvajoto dangaus.

kanklna. Kiekvienas naujas pojūti*, nauja 
nuotaika, naujas išgyvenimas — pasauliai,‘ 
kurie noksta šiame naujame, dar nenurėlky- 
tąme, nedžiūstančiame vakardienoje, mene — , 
yra kančia. Ir' tik Kristuj žinodama* ėjo { 
kančią, ir kūrėjas eina. Ir savo kančią (deda 
į kūdikius dar, linijų ir spalvų prakeikimą— 
ir jis augs ir rūgs, iki kūdikis išaugs žmo
gumi, ir tada jis sukils, kaip Kristus, jis 
bus jų dvasios mielės, anas prakeikimas.

Ir kai žmogus mokosi skaičiavimo, dėlio
ja ratelius ar vaikščioja istorijoj — tevarto 
jis dar ir dailės vadovėli, kurio trūksta. Te
skaito ir apie tapybą. Ir ne tik sėdintysis 
strole, — tie mokytojai, kurie tokia lengva 
širdimi pasmerkia meną, kurio nepažįsta, ku 
riems buvo lemta užaugti be mielių. Teskai
to, kad jis ne visados yra aiškus — kaip per ~ 
gyvenimas — ir ne visados minkštimą* — 
kad jis yra ir kančia. Teskaito jie apie spal
vas ir liniją, jų žaidimą, ir kad pasauli* iš 
chaoso sukurtas buvo, ir kad tai irgi yra li
nijos ir spalvos, ir muzika. Ir kaip kadaise, 
įsisukę meškėnose, prigulę prie ugnių, žiū
rėjo žmonės aukštyn, į urvo skliautu* ir sie
nas, į liepsnos plevenime, šešėliuos mirgan
čius piešinius, tokiuose kaip Picasso gal, ir 
tai buvo seniai. Ir tiek yra pasilikę* dažna* 
ramusis. Ramusis, pramiegojęs 10.00Q metų. 
Ir kiek turi budėti pramiegojusia, kad jo die 
na būtų ano* neišmatuojamos naktie* verta? 
— Teatveria jis vokus, ir vienas pažiūrėjimas 
bus vertesnis už visą jo miego amžinybę — 
tok* menas yra dieviškas.

Mums skaitytojai rako:
Dėl vienos temos mūsųk literų, uro'e
Aš ne literatas ir ne kritikas, aš tik eilini* 

skaitytojas. Nenoriu nei kritikuoti, nei ką 
mokyti, tik noriu savo, eilinio skaitytojo, 
nuomonę pareikšti dėl kai kurių temų mūsų 
literatūroje. Ak, aš nenoriu nurodinėti, ką 
ir kaip rašyti; tačiau sekant mūsų negausią 
tremties literatūrą (atskirus leidinius ar lite
ratūros nuotrupa* mūsų periodikoje), me
tasi į akis viena* motyvas, kurio nepalietu* 
ilgainiui negalima nutylėti. O tai yra meilė* 
motyvas, nenormalios, ardančio* mūsų šeimų 
tvarką, nusikalstamos meilė* motyvas.

Štai vyras (vistiek — moteris), palikę* sa
vo sutuoktinę Lietuvoje, įsimyli kitą moterį; 
kitur — nieko sau šeima, bet pasikeitus, gy
venimo sąlygoms, kada vyra* nėra aukštu 
valdininku ir nebegali duoti žmonai buvusių 
patogumų žmona pradeda „nebesuprasti” 
vyro, kyla vaidai, tr vargšas vyras puola į 
kitos moters glėbį, kuri, jį geriau supranta, 
atjaučia. Būtų suprantama, jeigu kūrėja* ta* 
negerove* pasmerktų, kaip mūsų įprastų vi
suomenė* dėsnių laužymą, bet ne -r ji* tai 
panaudoja tik kaip intrigą savo kūriniui, 
konstatuodama* tik faktą, nepasisakydama* 
nei už nei prieš. O su tuo sutikti negalimai

Seimų vienybė moralės ir visuomeniniai* 
sumetimai* mums visada buvo brangi. 0 čia, 
toje baisioje mūsų tautos nelaimėje, kada 
viena* iš sutuoktuvinių, palikę* sutuoktinį 
dar net su vaikais pavojams ir vargui Lietu
voje, čia susiranda sau svetimtautį ar saviškį 
ir puola į jo glėbį, tai jau nėra taip sau 
reiškinys, bet tautiniu ir moraliniu požiūriu 
tikra niekšybė.

Kadangi tokių kūrinių autoriai šios nege
rovė* atžvilgiu laikosi „neutraliai”, tai jie ir 
nemato reikalo pavaizduoti, kaip ištikrųjų | 
tuos šeimos ardymo reiškiniu* reaguoja mū
sų visuomenė.

(Perkelta į 4 pusi?

3



Nr. 60 (297). M-FNT4S 1947. VL 4.

BENDRADARBIAVIMO PRADŽIA SU IRO
kad kaip tik kai kurių kraštų trūkstamą dar
bininkų skaičių galėtų užpildyti DP. Dabar 
gi susidaręs įspūdis, kad nėra jokio kon
kretesnio plano nei jokios įstaigos, kuri ga
lėtų įgvendinti praktišką programą. Todėl 
tuose „Patariamuosiuose Komitetuose” reiktų 
sudaryti specialias techniškų specialistų 
sekcijas.

Parengiamąja i IRO Komisijai, gegužės 
pradžioje posėdžiavusiai Šveicarijoje, didelės 
baltų, lenkų ir ukrainiečių organizaijos Ame
rikoje ir Europoje:'Bendrasis Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas, Kanados Baltų Šalpos 
Komitetas, Latvių Organizacijų atstovai, Len
kų Sąjunga Vokietijoj, Lenkų Pabėgėliams 
Įkurdinti Taryba, Lenkijos Šelpimo Draugija 
ir Centrinis Ukrainiečių Šalpos Biuras įteikė 
bendrą raštą, kuriame Tarpt. Pabėgėlių Or
ganizacijai siūlo kiek galima greičiau už
megzti glaudų kontaktą su nepriklausomo
mis pabėgėlių organizacijomis, kurių veikla 
nebūsianti politinio pobūdžio, joks IRO ben
dradarbiavimas su nepriklausomomis pabėgė
lių organizacijomis turėtų pasireikšti ir tuo 
būdu, kad IRO informuotų jas apie savo nu- 

- tarimus ir rezoliucijas, o pabėgėlių organi- 
zacijos fe savo pusės pateiktų IRO personalą 
ir savo tarimas informacijas. Be to pačių 
autoritetingiausių pabėgėlių organizacijų at
stovai turėtų dalyvauti „Patariamuosiuose 
Komitetuose” prie IRO. Toks bendradarbia
vimas padėtų IRO žymiai ekonomiškiau, 
efektyvini ir greičiau įvykdyti jos didelius 
uždavinius.

Toliau rašte pareiškiama, kad norint ir 
tremtiniam pritaikinti 4 pagrindines Roose- 
vetto laisves ir kad bendradarbiavimas tarp 
IRO ir nepriklausomų pabėgėlių organizacijų 
ir savanoriškų draugijų būtų efektyvus, esą 
būtina, kad IRO galėtų užtikrinti pabėgėliam 
ir jų šeimom tokias pagrindines teises, kaip 
greitą išsklaidytų šeimos narių susijungimą, 
laisvą darbo pasirinkimą pagal ■ kiekvieno as
mens sugebėjimą ir patyrimą, nuosavybės 
teisę ir Lt Turi būti dedamos ypatingos 
pastangos - kad pabėgėliai galėtų laisvai 
keliauti ir kvalifikuotiem pabėgėlių organi- 

- žarijų atstovam turi būti suteiktos specialios 
kelionių ir transporto lengvatos.
• Kadangi kai kurie DP nori grįžti į savo 
kilimo kraštus, o kiti atsisako, tai būtų pa
geidautina, kad kiekvieno^ fe šių abiejų ka
tegorijų pabėgėlių administravimas priklau
sytų skirtingiem IRO skyriam. Iš pačių pa
bėgėlių angažuoti tarnautojai, kurie nori re- 
pairiuoti, neturėtų būti leidžiami tvarkyti 
nenorinčių rępatriuoti ir priešingai.

Tuo metu, kai visoje eilėje kraštų junta- 
maedidelis darbo jėgos trūkumas, labai didelis 
DP skaičius laikomas stovyklose Vokietijoj, 
Austrijoj ir kitur ir visi jie yra atsidūrę 
rimtam ilgo tinginiavimo pavojuje. Atrodo,

Lenkija IRO nedalyvaus
Tarpvalstybinio pabėgėlių komiteto susi

rinkime Lenkijos atstovas pareiškė, kad Len
kija IRO organizacijoje nedalyvausianti, ka
dangi tos organizacijos politika nukrypstanti 
nuo grynai žmoniškų tikslų, o tik ieškanti 
tam tikroms valstybėms darbo jėgų.

Apie pirmuosius lietuvius išeivius D. Britanijoje
Ir caristinis Rtlsijos režimas buvo priver

tęs daugelį lietuvių apleis-ti savo kraštą ir 
kurtis ten, kur egzistavo laisvė ir asmens 
gerovė. Tais laikais visi, kas galėjo, stengėsi 
patekti į Ameriką. Bet „Auksiniai Vartai” 
arba „Dėdė Samas” ne visiems buvo lengvai 
pasiekiami. Dalis pristigę lėšų galėjo tik 
Angliją pasiekti. Čia jie apsigyvendavo di
desniuose miestuose, kaip Londone, Liverpu
lyje, Mančesteryje, bet ir šiuose miestuose ne 
visuomet galima buvo lengvai surasti darbo, 
todėl iš didesnių miestų daug kas patraukė 
į Škotiją. Tokiu būdu jau prieš Didįjį karą 
Škotijoje gyveno apie 8.000 lietuvių, o Ang
lijoje gyveno apie 4.000. Bet ne visi ir čia 
rado ramybės ir galėjo džiaugtis demokrati
ja. Prasidėjus Didžiajam karui daug lietuvių, 
kaip Rusijos piliečiai, turėjo apleisti D. Bri
taniją ir vėl grįžti į Rusiją.

Nepriklausomybės laikų duomenimis D. 
Britanijoje gyveno 10.000 lietuvių (7.000 Ško
tijoje ir apie 3.000 Anglijoje). 1905 m. Lon
done buvo įkurta pirmoji lietuviška parapi
ja, kuri dabar jau turi savo bažnytėlę ir nuo 
latinį kunigą. D. Britanijoje tokių kolonijų, 
kaip Čikagoje, nėra, kad būtų ištisi lietuviš
ki kvartalai ir 'dar lietuviai policininkai. Čia 
visi išsiskirstę tarp anglų. Todėl tautiniam

. / Patikrinimas britu zonoje
BBC praneša, kad britų zonoje Vokietijoje 

ir Austrijoje speciali komisija patikrins visų 
ten gyvenančių DP ir karo belaisvių doku
mentus. Pavesta patikrinti visi karo belais
viai, kurie tarnavo vokiečių kariuomenėje ir 
pabėgėliai iš Rytų Europos ir Balkanų. Tuos 
kuriuos komisija pripažins karo nusikaltėliais 
ar išdavikais, išduos' atitinkamų valstybių vy 
riausybėms. (Latviešu Zinas)

Kiekvienam atvykusiam D. Britanija dalinamos dovanos
Kiekvieną dieną dalis lietuvių apleidžia 

stovyklas Britų zonoje ir kuriasi D. Britani
joje. Jau gauta iš išvykusių laiškų ir prane
šimų. Visi beveik vienodai parašo, kad 
džiaugiasi ištrūkę fe Vokietijos. „Išeivių 
Draugas” taip pat skiria nemažai vietos 
atvykusiųjų aprašymams. Senieji D. Brita
nijos -išeiviai džiaugiasi sulaukę naujų narių 
savo šeimoje. Ypatingai juos džiugina Ne
priklausomybės laikais išaugusios jaunosios 
kartos . pažangumas, tautinis susipratimas. 
Ypač fe dabar atvykusių tikimasi naujų jėgų 
apleistiems lietuvybės dirvonams. Dabar dau
giausiai atvykusieji lietuviai patalpinami Hulio 
priemestyje esačioje' pereinamoje stovykloje. 
Ir Londone yra kelios sustojimo vietos. Taip 
pat buvę Merbecko, Oldenburgo, Luebecko 
ir Braunschweigo stovyklų gyventojai yra 
apsigyvenę Malvern vietovėje. Dalis įsijungė 
į stovyklų administracinį darbą, o dalis lau
kia paskyrimo į kitus darbus. Šioje stovykloje 
gyvena jau du atvykę kunigai: A. Petraitis 
(iš Meerbecko) ir P. Kairiūnas.

Šaunūs Argentinos lietuviu žygiai
Kai buvo uždaryta Lietuvos - Pasiuntinybė 

Boeneg Aires mieste, vietos lietuviai tuoj 
subruzda Tuoj buvo kreiptasi J Argentinos 
Prezidentūrą. Delegaciją priėmė Prezidento 
Perono pavaduotojas. Jam buvo įteiktas raš=. 
tas apie sunkią dabartinę Lietuvos padėtį ir 
buvo prašyta Argentinos Vyriausybės į tai 
atkreipti dėmesį. Nežiūrint patriotiškai nusi
teikusių lietuvių, dalis eina kartų su komu- 
nistais. , Berriso miestelyje per Vasario 16 d. 
minėjimą kai kurie komunistai kreipėsi į 
valdžios organas, prašydami neleisti iškabinti ‘ 
tautinę vėliavą. (vj)

LIETUVIUS VEŽA Iu RYTPRŪSIUS
Berlynas. (Dena) Prancūzų licenzijuotas 

laikraštis' „Kurier” rašo, kad Karaliaučiaus 
srities, kuri atiteko sovietams, apgyvendini
mas padare didelę pažangą, kaip esąs 
pareiškęs tos srities civilinės valdžios šefas, 
generolas Sacharenko.

fe 500.000 žmonių, skirtų apgyvendinti tam 
kraštui, dalį sudaro lietuviai, kurie apgyven-

dinami už bausmę, kad priešinosi dėl 
krašto prijungimo prie Sovietų S-gbs. 
dalį sudaro ūkininkai iš įvairių Sovietų s-gos 
kraštų, bet labiausiai iš nuniokotų Minskp 
apylinkių. Generolas pareiškė, kad šios sri
ties ūkiai ešą suskirstyti į 50 valstybinių ūkių 
su 283.400 ha žemės ir į 190 kolchozų.

savo
Kitą

Svarbus pranešimas rašytojams
Lietuvių rašytojų tremtinių Valdybos pir

mininkas praneša, kad numatytas š. m. birže
lio 13—14 dienomis lietuvių rašytojų suva
žiavimas Kirchheim Teck miest., dėl nenu
matytų priežaščių, neįvyks.

Suvažiavimo vieta ir data bus paskelbta 
spaudoje vėliau.

Dėl vienos temos mūsų literatūroje 
(Atkelta iš 3 pusi.)

Literatūra auklėja visuomenę, ji nurodo 
naujus kelius, ryškina idėjag ir duoda nau
jus impulsus visuomenės gyvenimui. Jei 
krypstama į realizmą, lai pastarasis negali 
iškraipyti tikrą gyvenamo meto vaizdą. Tai 
kam lukštenti pačius bloguosius ir skau
džiausius mūsų gyvenimo reiškinius. Sakysit, 
krypsta į didaktiką? Tariu mūsų visuome
nės pasitaikančioms blogybėms nugalėti kar
tais ir didaktika nevengtina.

Antra, argi taip jau daug mūsuose tos 
nenormalios sužalojamos meilės? Šventojo 
Sosto Delegatas kan. F*. Kapočius savo pas
toraciniame laiške lietuviams bando paduoti 
tuo reikalu duomenis: ąpiejikiečių zonoje l’/o, 
anglų — 3°/o tokių šeimų. Kiekvienu atveju 
jie nėra dideli, kad mūsų literatūroje jiems 
būtų skirta daugiau vietos ir dėmesio, negu 
pridera.

Gal ir 'tūlam rašytojui atrodo, kad skyri- 
masis, nelegalių šeimų sukūrimas yra kaip 
tik charakteringi mūsų tremtinių visuomenės 
gyvenimo reiškiniai, ir tie'reiškiniai jo trak
tuojami kaip visai normalūs. Žinoma, tai yra 
jo valia. Bet užtat nevalia mums tylėti.

Ateis laikai, kai dabar kenčiantieji Lietu
voje taip pat turės progos ir noro susipažinti 
su mūsų tremtiniškąja literatūra. Ką jie gal
vos apie mus, skaitydami panašios rūšies 
kūrinius?

šeimų ardymo negerovės visad yra kelti
nos, bet keltinos tikroje šviesoje. Su tomis 
negerovėmis kovotina visais būdais ir viso- 
mfe priemonėmis. Literatūra toje kovoje gali . 
suvaidinti pirmaujantį vaidmenį ir to iš 
jos mes laukiame. Nagi.

LIETUVIŲ MOKYKLŲ IR VISUOMENES 
ŽINIAI

Mokytojo Viktoro Simaičio eilėraščių rin
kinys „Vyturėliai Laukuose” skirtas 
mokyklinio amžiaus vaikams, gausiai ilius
truotas dailininko Povilo Osmolskio spalvuo
tomis iliustracijomis, jau atspausdintas ir yra 
L.T.B. Wuertemburgo Apygardos Komiteto 
žinioje, Tuebingen, Karlstr. 11. Kaina RM. 5. 
Geriausia dovana vaikams.

Užsakyti galima, nemažesniais kiekiais, 
kaip po 10 egz. Smulkesnius užsakymus pra
šome daryti per komitetus, mokyklas ar spau
dos platintojus, pinigus prisiunčiant Apyg. 
K-to spaudos skyriui iš anksto.

„ATŽALYNO” PRANEŠIMAS
Vaizdelių albumo „LIETUVA, ŠALIS MA

NO BRANGIOJE’ laida išsibaigė. Pinigų ir 
užsakymų prašome leidyklon nebesiųsti.

Mažas tiražas šio albumo buvo išleistas tik 
dėlto, kad parodyti Gerb. spaudos mylėtojams 
kad leidyklai yra galimybė panašius albumus 
išleisti. Naująją laidą beisime tik tada, jei pa
siseks surinkti žymiai daugiau vaizdelių ir 
pritraukti daugiau šios srities talkininkų.

Leidykla „Atžalynas”
SKELBIMAS

Norintieji įsigyti SĄSIUVINIŲ: viena linija, 
langučiais, paišybai ir gaidoms, LIETUVIŠKŲ 
LAIŠKŲ su vokais ir P. Šležo — Ig. M a- 
1 i na u s ko LIETUVOS ISTORIJĄ - krei
piasi laišku į LEIDYKLĄ „GIEDRĄ” (16) 

(16) KASSEL-Oberzwehren.
Spaudos platintojai prašomi nurodyti gelžk. 
stotį, kolonijos lietuvių skaičių ir kiek moki- 
. nių pradž. mokykloje bei gimnazijoje. (4)

S

darbui sąlygos labai sunkios. Kiek vėliau įsi 
kūrė ir kita lietuviška parapija Škotijoje — 
Mosende.

Po parapijų įkūrimo buvo pradėtos orga
nizuoti ir lietuviškos organizacijos, bet dėl 
stokos inteligentinių pajėgų, tas darbas sun
kiai vyko. Šiuo metu veikia keletas organi
zacijų, bet jos yra grynai darbininkų ir ka
talikiškos. Lietuviškų mokyklų nėra nei Ško
tijoje, nei Anglijoje. Tik kai kur lietuviai ku
nigai yra iškovoję teisę atvykti į mokyklas 
ir dėstyti tikybą lietuvių kalba, gi „Rūtos” 
organizacija kurį laiką ėmėsi iniciatyvos mo 

' kyti vaikus lietuviškai.
D. Britanijos lietuviai su spauda negali di

džiuotis, nes šiuo metu leidžiamas tik vienas 
katalikiškas savaitraštis „Išeivių Draugas", 
kurį redaguoja kun. J. Gutauskas. Laikraštis 
leidžiamas Škotijoje, Belshill mieste. Laikraš
tis išeina jau nuo 1914 m. ir yra religinio 
turinio. Dar ir šiandien spausdina pirmąja- 
me puslapyje sekmadienio evangeliją ir di
džiausius pranešimus apie pamaldas. Taip 
pat spausdinamas primytiviškoje spaustuvėje. 
Tai yra pats neįspūdingiausias laikraštis lie 
tuvių išeivijoje.

Po šio karo, kai Į D. Britaniją atvyko nau
jos lietuvių bangos, jaučiamas kultūrinio ir 
tautinio gyvenimo pagyvėjimas. Jau veikia 
Lietuvių Taryba Londone, Lietuvai Gelbėti 
Draugija, sudaryta Pabaltijo Taryba, Londo
ne įsigytos patalpos lietuviškam klubui, 
įsteigtas Londone sporto ir socialinis klubas, 
išleistas leidinys „Apžvalga” ir kt. o dar ža
da susiorganizuoti -ir Lietuvių Sąjunga.

Kai atsikraustys didesnės lietuvių grupės 
iš Vokietijos britų zonos, tai reikia tikėtis 
dar didesnio tautinio ir kultūrinio gyvenimo 
pagyvėjimo. Tenka manyti, susikurs lietuviš
kos mokyklos, daugiau laikraščių ir knygų 
leidyklų. Tam tikėti yra daug pagrindo, nes 
dabar į D. Britaniją atvyksta daug intelektu
alų, kurie jau buvo padarę kultūriniame gy
venime neblogą pradžią Vokietijoje, neapleis 
to darbo naujose sąlygose. To linkėtina ir 
lauktina, (vj)

Londono Lietuviu Federacija• I B •
Londono lietuvių federacija - jungtinis lie

tuviškų organizacijų organas, kuris derina 
visų organizacijų veikimą D. Britanijoje. ' 
Taip pat atstovauja lietuviškhi kolonijai Lon
done. Visų lietuviškų organizacijų valdybos 
įeina į šią federaciją. Valdybos renka iš savo 
tarpo federacijos valdybą. Šiais metais fe
deracijai ’ vadovauja: pirm. K. Valaitis, sekr. 
P. Bulaitis (senj), kasininkas J. Kalinauskas 
ir valdybos nariai: O. Savulienė ir J. Lingis.

Federacija šiais metais yra užsibrėžusi ska
tinti visas lietuviškas organizacijas, kad kaip 
galima greičiau padėtų užbaigti tvarkyti 
Londono lietuvių klubo patalpas. Tuo tikslu 
nutarta prašyti' visas organizacijas, kad jos 
paskirtų gaunamą pelną už pramogas klubo

Kaip „Išeivių Draugo” 21 Nr. S. Sližys iš 
Pedhampton stovyklos rašo, Darbo Minis
terijos pareigūnai visą laiką atvykusiais ga
na nuoširdžiai rūpinasi. Tuoj atvykę į Hulį, 
keleiviniais _ąutobusais buvo nugabenti į 
pereinamąją stovykla, kur kiekvienas gavo 
patalinę, rankšluosčius. Taip pat buvo įteik
tos darbo , Ministerijos ir anglų visuomenės 
piniginės dovanos. Skautai jau spėjo su
eiti į pažintis su anglų skautais ir 
turėjo kelius sėkmingus pasirodymus su lie
tuviška daina. Stovykloje yra labai geras 
maistas, bet jau daug kas patys nori įsi
jungti į darbus, nes nori uždirbti pinigų.

Malvern stovykloje gegužės 10 d. įvyko 
oficialus stovyklos atidarymas. Po trumpų 
prakalbų meninėje dalyje pasirodė be lat
vių, ukrainiečių ir lietuviai, nors tik buvo 
prieš kelias dienas atvykę. Nežiūrint to, lie
tuviai pateikė ilgiausią programą. Pasirodė 
vyrų kvintetas, skubotai sudaryta tautinių 
šokių grupė. Pabaigoje, lietuviai užbaigdami 
savo programą, dar sudainavo tris liaudies 
daineles. Anglams ir lenkų kariams, kurie 
buvo pakviesti kaipo svečiai, lietuvių pasi
rodymas labiausiai patiko. Anglai tautinius 
šokius, prašė dar kartą pakartoti. Sekančią 
dieną anglai per savo ryšių karininką pro
gramos dalyviam pareiškė padėką 
tenkinimą. Šioje stovykloje atskiri 
pasirodymai numatyti kiekvieną 
šeštadieniais.

Nusipelnys chorvedys . _ . _ .
Britų zonoje lietuvių stovyklose kultūrinio paskoloms ir nuošimčiams mokėti. Taip pat

gyvenimo etapą baigiant, tenka pažymėti, kad '" ,’"J ’ “ ’ ... ...........
kai kuriose stovyklose daug buvo atsiekta 
norint pagyvinti kultūrinį gyvenimą. Pavyz
džiui, jau 1945 m. rudenį į Maironio vardo 
lietuvių gimnaziją įstojo dirbti muzikas V. 
Možalskis, kuris, net gyvendamas apie 25 km 
nuo Braunšveigo, visuomet atvykdavo Į pa
mokas ir nuo pat savd pirmųjų darbo dienų 
suorganizavo gimnazijos chorą, kuris visuo
se pasirodymuose gerai užsirekomendavo. 
1946 m. vasarą iškėlus gimnaziją į Watenstad- 
tą ir čia jos neapleido. Sugebėjo chorą pasta
tyti ne tik gerame lygyje, bet dar pritaikė 
muziką dviem poeto J. Mikuckio eilėraščiams 
„Iš toli” ir „Būrimas”. Šios dainos sulaukė 
didelio pasiskimo. Šiandien, kai choras dėka žymėta, 
muziko V. Možalskio pasidarė puikiai susi
dainuojančiu vienetu, netrukus kai kurie mo 
kiniai ir mokytojai apleis gimnazijos pasto
ges ir su mažais ryšuliukais kurs naują gy
venimą D. Britanijoje. Tik muzikui V. Mo- 
žalskiui šis kelias neįmanomas, nes jis buvo 
atsisakęs nuo DP teisių. (vj)

ir pasi- 
tautybių 
savaitę, 

(vi)

keliamas sumanymas, kad Londoino lietuviai 
sportininkai liepos mėn. suruoštų Dariaus it 
Girėno mirties sukaktuvių minėjimą ir jau
nimo dieną. (vj.)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antanas Škėma, Nuodėguliai ir' kibirkštys, 

Novelės. Išleido Patria. Viršelį piešė dail. 
P. Osmolskis. 128 psl. 1947 — lietuviškos 
knygos — .metais. Kaina 6 RM.

Asso. Prof. Dr. J. Balys. Litaui'sche Hoch- 
zeitbrauche. Lietuviškų vestuvių papročiai 
vokiečių kalboje. Išleido1 Hamburgo Baltijos 
Universitetas. 1946 m., 78 psl., Kaina nepa-

Vytė Numunėlis, Tėvų Nameliai. Eilėraščiai 
vaikams. Išleido Patria 1947 m. Iliustravo J. 
Firinauskas. 35 psl. Kairia 4 RM.

Inžinieriaus Kelias, Nr. 7, 1947 m. sausio 
— balandžio mėn. Leidžia Lietuvos Inžinierių 
Tremtinių 'Draugijos Centro Valdyba Augs
burge, redaktorius dipl. inž. J. Daniliauskas.

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO 

ieško sekančių asmenų:
KULKAKAUSKIENĖ Jadvyga, gyv. Kaunas; 
KULIKAUSKIENĖ Magdalena, gyv. Klaipeda; 

. KULPACICIUS Algirdas, 19 m., gyv. Zehha;
KŪNAS Vera, 28 metų, gyv. Muhlhausen;
KURŠIUS Adomas, 22 metų, gyv. Vilnius;
MATUSEVICIENE Leonida, 37 metų, gyv. 

Kaunas;
PELANIS Petras, 44 metų, gyv. Vilnius;
PELDŽIUS Jonas;
PETERSONAS Juozas, 36 metų, gyv. Remo- 

niškiai; .' ' '
PIPIRAS1 Juozas, iš Prussia; ■ ' ' - 
PRANSKEVIČIUS ‘ *

Vilkaviškis;
PRANSKEVIČIUS

Vilkaviškis;
PRANSKEVIČIUS

Vilkaviškis;
VALJIUS Paulis, 5 metų, iš Ansterberg;
VARIAKOJIENĖ Alvina, 32 metų, gyv. 

Steponiškas;
ZINKAVICIUS Vytautas, iš Pomerania;
ZIULPĖ Pranas, 17 metų, iš Posen;
ŽUKAUSKAITĖ Biruta, gyv. Berlin 
ZURLYS Zigmas, 22 metų, iš Linz

Antanas, 43 metų,

Konstantas, 55 metų,

Stasys, 37 metų,
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gyv.

gyv.

gyv.
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