
LAIKRAŠTIS >L IE TUVIU. BENDRUOMENE. I
(S00) Memmtngenas, 1947 m. birželio 12 d. n metai

Prezidentas Trunvanas
„Vesti pasaulio tautas prie pastovios taikos yra mūsų įsipareigojimas"

Jungtinių Amerikos Valstybių armijos 35-os 
pėstininkų divizijos buvusiųjų karių suva
žiavime, įvykusiame Kansas City, preziden
tas Trumanas, kuri* pirmojo pasaulinio ka
ro metu buvo šioje divizijoje baterijos vadu, 
pasakė kalbą ir nužymėjo tuo* amerikiečių 
akio principus, kuriuos jis laiko būtinais, 
kad Amerika galėtų atlikti savo vadovauja
mą rolę tveriant pastovią taiką.

Pradžioje savo kalbos prez. Trumana* pa
gerbė kritusius 35-os divizijos karius ir tarp 
luta ko pasakė: .

„Vesti pasaulio tautas prie pastovios tai
kos yra mūsų įsipareigojimas. Remdami 
Jungtines Tautas, mes turime laikytis prin
cipo, kad visos tautos turi teisę sudaryti 
savo vyriausybes nesibijodamos užpuolimo 
ir pagal savo laisvą pasirinkimą. Likimo 
mažiau apdovanotoms tautoms, kurios ryž
tingai siekia atstatyti savo laisvės ir nepri- 
Idauomybės rūmą, mūsų pareiga yra teik
ti pagalbą ir padėti pasiekti taiką. Mūsų 
įsipareigojimus taikos tarnyboje mes galė
sime tiktai tada įvykdyti, jei mes išlaikysi
ma savo stiprumą.”

Vengrijoje prasidėjo suėmimai
Budapeštas (AP/NZ) Nauja suėmimų ban

gi, kuri prasidėjo visame krašte, kelia pani
ką Budapešto gyventojų tarpe. Politinė poli
cija ir komunistų saugumo valdininkai su
ima visus „reakcija įtariamus asmenis.” Bu
dapešto miesto burmistras turėjo užleisti vie
tą vienam kairiojo sparno socialdemokratui. 
Skaitlingi pabėgėliai, patekę į britų okupuo
tą zoną Austrijoje pareiškia, kad jie pasi
liks už savo krašto ribų tol, kol nebus pa- 
faliata komunistų įtakoje esanti vyriausybė.

Naujasis vyriausybės šefas, ministeris pir- 
atkuakas Lajos Dinnyes, seniau buvęs pus
karininkis, kurį, kaip „Daily Mail” praneša, 
į šią vietą pastatė pats generolas Sviridovas, 
- pasivadino save „visos vengrų tautos pa
tikėtiniu” ir nurodė, kad jis vengrų tautą 
vesiąs „tikruoju demokratijos keliu.”

Ženeva (Dena) Buvęs vengrų ministeris 
pirmininkas Ferencz Nagy, jam primestus ap 
kaltinimus dėl jo tariamo dalyvavimo sąmoks 
le, pavadino „juokingais ir visiškai netikrais”. 
Komunistinis perversmas jau buvo supla
snotas dar prieš jo atsistatydinimą. O taip 
pat ir jo dimisija Budapešte jau buvo pa- 
ikelbta 24 valandas anksčiau prieš jo apsi- 
įprenditną.

Viena (UP) Bela Varga, buvęs vengrų par
lamento pirmininkas, atbėgo į Austriją. Aus
trą vyriausybės atstovams jis pareiškė, kad 
nišai ketina po maždaug dviejų mėnesių sa
ro karines pajėgas iš Vengrijos atitraukti. 
Balint Szupy, vienas smulkiųjų ūkininkų par
tijoj narys, tiems patiems austrų vyriausybės 
atstovams pareiškė, kad Vengrijos preziden
tu Zoltan Tildy vengrų komunistinės polici
jos yra nuolat saugojamas, kadangi vyriau- 
lybėg krizei prasidėjus jis yra pareiškęs pa
sidavimą atsistatydinti.

Londonas (Reuter). Buvęs britų užsienio

Bet išlaikytnaą stiprių karinių pajėgų, prezi
dentas sako, nesąs vienintelis reikalavimas. 
Lygiagrečiai reikia turėti sveiką krašto ūkį, 
išvystytą žmdirbystę ir natūraliniu* išteklius. 
Valstybės piliečių sveikatingumas esąs svar
biausias tautinio stiprumo elementas. Betgi 
gerovė ir saugumas priklauso ypatingai nuo 
natūralinių resursų. Šiuo metu Amerikos 
Jungtinėms Valstybėms esą trūksta svarbiau
sių žaliavų, kaip pavyzdžiui: vario, plieno, 
švino ir daugelio kitų. Tauta gali būti tik 
tada stipri, jei pajėgi yra jos gamyba, o tas 
pajėgumas dabar Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse esąs ribotas dėl stigliaus būvio.

Toliau prezidentas Trumanas nušvietė 
krašto ūkiškąjį būvį ir įspėjo kongresą, kad 
nesiimtų mažinti sąmatines išlaidas, kurios 
yra reikalingos kad įvykdžius įstatymines ap
saugos priemones šiai ūkiškųjų sunkumų si
tuacijai nugalėti. Jis ragino „atpalaiduoti sa
vo galvoseną nuo praeities ir pritaikinti 
1947 m. reikalavimams bei ataakomjbei.” Di
džiausia istorinė tiesa esanti ta, kad nė vie
na valstybė negalinti būti stipresnė už savo 
žemės ūkį. Alkanai ir nedamaitintai tautai 

reikalų ministeris Edenas vienoje kalboje pa
sakė, kad Įvykiai Vengrijoje esą „ciniškas 
pavyzdys vienos didžios valstybės įsimaišymo 
į mažo kaimyno vidaus rikalus”. Jam atrodo, 
kad tai esančios pastangos pastatyti Vengri
joje komunistų kontroliuoja
mą vyriausybą dar prieš rusų 
kariuomenės atitraukimą.

* Vengrų dabartinis minis
teris pirmininkas D i n n y e s ' 
spaudo* konferencijoje pasakė, 
kad Nagy iki šiol nesąs apa- 
kaltintas, o tik įtartas.

Vengrija norinti gerų san
tykių su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis ir su Didž. 
Britanija, bet ypatingai su 
kaimynin e Sovietų Sąjunga. Rinkimai į par
lamentą būsią laisvi. . (S. Zt)

Londonas (BBC). Britų Žemuosiuose Rū
muose vyriausybės kalbėtojas atsakydamas į 
paklausimus dėl įvykių Vengrijoje atsakė, jog 
apie juos Maskva nėra teikusi jokių infor
macijų. Šiuo tarpu informuojamas: Maskvo
je ir pačioje Vengrijoje., Santykiai su Vengri
ja pareisią nuo naujos Vengrijos vyriausy
bės laikysenos. /

Londonas (Reuter). Budapešto radijas pra
nešė, kad JAV pasiuntinys Vengrijoje, Arthu- 
ras Schoenfeldas išvyko iš Budapešto.

Suimtas bulgarą opozicijos vadas
Sofija (Dena). Bulgarų opozicijos vadas 

N. Petkof buvo apkaltintas dalyvavimu . ka
riškių sąmoksle ir, nuėmus parlamentini imu
nitetą, yra areštuotas. Britų ir amerikiečių 
atstovams užklausus, komunistų vadas, mi
nisteris pirmininkas Dimitrovas pareiškė, 
kad tai esąs grynai vidaus reikalas ir kad 
reikia laukti tribunolo sprendimo. 

tokie dalykai, kaip demokratinė valdžia arba 
taikingi verslai bei prekyba, yra neprieinami. 
Taika negalinti būti sukurta ant žmonių var- 
Pk

Savo kalbą Trumanas baigė šiais žodžiais:
„Bet už visus tuos faktorius yra svarbiau- 
reikalingumas Dieviškosios Apvaizdos, ku
ri valdytų mūsų žygius. Jei pasaulio tau
tos pripažintų principą, kad tai yra Dievo 
valia, kai viešpatauja taika, tada būtų taika”

„Tautinės parengties“ planas
Naujorkas. (DPD) Septyni įtakingi respub

likonų senatoriai iškėlė sumanymą' paruošti 
„tautinėj parengties” planą. Pagal tą planą 
turi būti viskas paruošta, kad karo atveju 
būtų galima greitai mobilizuoti visus Jung
tinių Amerikos Valstybių karinius ir pramo
ninius išteklius.
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Geležinkelių streikas Prancūzijoj
Paryžius/(UP). Vidurnaktį iš šeštadienio į 

sekmadienį prasidėjo prancūzų geležinkelie
čių streikas. Tūkstančiai keliaujančių įstrigo. 
Vyriausybė laikosi kieto nusistatymo nekelti 
atlyginimo, kol streikuojantieji negrįš į sa
vo darbo' vietas. Transporto ministerija tarp 
svarbesniųjų miestų susisiekimą palaiko ka
riuomenės sunkvežimiais. Sostinės viešbučiai 
yra perpildyti keliaujančiais, kurie dėl strei
ko negali išvykti. Lėktuvuose ir omnibusuo
se bilietų beveik negalima gauti. Tuojau įsi

galėjo spekuliacija; nedidelės 
keliavimo galimybės parduo
damo* penkiariopomis kaino
mis. Tik gyvybiniams maisto 
tiekimo reikalams kursuoja 
keli specialūs trakiniai. Ge
ležinkelių profesinė sąjunga 
paskelbė, jog ji kiekvienu mo
mentu yra pasiruošus tartis 
su vyraiusybe, tik negali są
jungos narius reikalauti grįžti 
prie darbo, kol nėra paten

kinti minimalus reikalavimai dėl algų pa
kėlimo.

Tuo pat metu viešųjų tarnybų profesinė są
junga irgi paskelbė, kad penktadienį bus 
įvykdytas vienos paros streikas darbininkų, 
dirbančių gazo įmonėse, elektros jėgainėse, 
požeminiuose traukiniuose ir omnibusuose. 
Šiuo streiku siekiama atkreipti vyriausybės 
dėmesį į darbininkų reikalavimus.

Londonas (BBCj. Prancūzijos geležinkelie
čių streikas tebeina. Vyriausybė tebesilaiko 
savo nusistatymo su jais nesiderėti kol jie 
streiką nebaigs ir nesiims darbo. Susisieki
mo ministerio pranešimu Serburge streikuo
jantieji bandė sutrukdyti vyriausybės trans
portus.

Londoną?. Turkai numato gautą iš Ameri
kos paskolą sunaudoti šitaip: 80 mil. dolerių 
kariniams tikslams ir 20 mil. pastatymui ke
lių, jungiančių Juodąją jūrą su Viduržemio i 
jūra. (NF) x I

JAV kariuomenės biudžetą sumažino 8 nnosim
Vašingtonas. Atstovų rūmų lėšų komisija 

pritarė, kad kariuomenės 1948 m. biudžetas 
būtų sumažintas 8°/o (= per 500.000.000 dol.), 
nors gen. štabo viršininkas gen. Eisenhove- 
ns ir karo ministaris Pattersonaa ir prieši
nosi. Komisija sumažinimą motyvavo argu
mentu, kad „1.070.000 armijai numatomiems 
uždavinianįs tesėti lėšos dar pakankamo dy
džio”. ’

Karo ministeris pareiškė komisijai, kad 
biudžeto sumažinimas trukdys armijos veiks
mingumą ir susilpnins okupacines progra
mas. Gen. Eisenhoveris nurodė: „Mūsų rei
kalautasis vyrų skaičius ir lėšų suma sudaro 
nemažinamas normas, už kurių ribos pra
sideda tikras pavojus”.

Ryšium su lėšų komisijos pranešimu buvo 
paskelbtas ir lig tol slaptai laikytas aviaci
jos viršininko gen. Spaatzo raportas. Gene
rolas nurodo, kad JAV . valstybėms pulti 
ateityje bus panaudota tolimų distancijų 
bombonešiai ar vairiniai šaudmenys,

„Sudarydami šį biudžetą mes turėjome 
visą laiką omenyje arktikos frontą Nors, be 
abejo, nežinome, kada gali karas prasidėti, 
bet visai rimtai patikėtinai galime pasakyti, 
iš kur jis ateis.

Tokio dydžio karai, kurie galėtų stipriai 
smogti JA Valstybėms, turi turėti du pa
grindinius elementus: gausų gyventojų skai- 1

čių, kurie pasidarytų karo geidžią, ir gilų 
ginklų gamybos pramonės šaltinį.

Žvilgsnis į žemės paviršių rodo tučtuojau, 
kad pietinis pusrutulis atpuola. Į pietus nuo 
pusiaujo nėra nei gausiai gyventojų, nei 
plačios ir galingos pramonės.
Tačiau šios sąlygos egzistuoja trijose šiau
rinio pusrutulio šalyse: Vakarų Europoje, 
rytinėje Eurazijoje su artimosiomis salomis 
Ramiojo vandenyno vakarinėje dalyje ir cen
trinės Azijos žemyno masėje. Todėl galima 
spėti, jog jei reikės ves,i gynybą tarp mūsų 
ir priešų, tai ji bus sutelkta Arktikos fronte.”

Kiti armijos karininkai, darydami pareiški
mus lėšų komisijai, palaikė karo ministerijos 
lėšų reikalavimą, kuriomis būtų galima fi
nansuoti plataus masto arktinius manevrus 
ir išrutuloti šaudmenis, galinčiu* skristi po 
4.500 km valandoje. (Daily Telegraph).

Naujorkas (Dena) JAV vyriausybės patiek
tą kariuomenės išlaidų sąmatą Atstovų Rū
mai sumažino 7,5°/o. Sąmata yra patvirtinta 
ir siekia virš penkių milijardų dolerių. Lėk
tuvų statymui Atstovų Rūmai paskyrė 40 
mil. dolerių daugiau, kaip kad karinė komisi
ja buvo numačiusi. .

— JAV Atstovų Rūmai vienbalsiai nutarė 
40 mil. padidinti kariuomenės išlaidas lėktu
vų p’rk'mui. Tam reikalui paskirtą 436 mil. 
dolerių. (St. Zt.)

Svarsto DP Įsileidimo klausima
Vašingtonas (Dena). J. Hildringas, JAV

užsienių reikalų ministerijos pasekretoris gy
nė Atstovų Rūmų imigracijos komisijoje įs
tatymo projektą, pagal kurį per 4 metus po 
100.000 DP kasmet turėtų gauti leidimus įva
žiuoti į Jungtines Amerikos Valstybes. Tuo 
klausimu jis taip išsireiškė: „Mes dėsime vi
sas pastangas kiek galint daugiau tų išvie- 
tintų asmenų įkurdinti Europoje ir Pietų 
Amerikoje, o taip pat surasti Palestinos klau
simo teisėtą sprendimą, kad tenai būtų ga
lima įkurdinti didelį skaičių žydų.”

JAV kongreso komisijai yra patiektas įs
tatymo projektas, pagal kurį JAV turėtų įsi
leisti per keturis metus po 100.000 išvietin- 
tųjų kasmet. Valstybės pasekretoris J. H. 
Hildringas pareiškė, kad kongresas šiam 
planui „visa širdim pritaria”. (NZ).
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Kokios buvo sovietu pietenzi|os dėl DP
Paryžius. Prancūzijos" užsienio reikalų mi

nisterija atsakė dviem notomis į Sovietų 
s-gos gegužės 13 d. notą dėl tremtinių; 
abiem atremdama Maskvos kaltinimus.

Sovietų s. notoje buvo nurodyta, kad pran
cūzų zonoje Austrijoje įvairiose stovyklose 
esą 12.000 Sovietų s-gos repatrijuotinų pi
liečių.

Prancūzų notoje pareiškiama, kad 12.000 
skaitmuo yra netikras ir nurodo šias sumas: 
a) 4.947 ukrainiečiai, buvę Lenkijos pietie
čiai; b) 1.244 pabaltijiečiai ir c) tik 296 Sov. 
s piliečiai, kurie yra neukrainiečiai ir nepa- 
baltijiečiai. (NF)
Komunistinis kalėjimas žiauresnis už Dachau

Bukareštas (Dena). Britų pasiuntinys iš 
Bukarešto praneša, kad Pitesti kalėjimo su
imtieji protestuoja, jog jų kalėjimo būvis 
esąs „tamsesnis ir žiauresnis kaip Dachau”.

TRUMPAI
* Sį mėnesį Sovietų s-ga žada pradėti teikti

D. Britanijai naftą. Per šiuos metus ketina 
pristatyti 500.000 to valytų degalų ir 100.000 
to sunkiųjų alyvų. (NF)

* Graikijos krašto apsaugos ministeris
Caldaris pareiškė, kad JAV neketina siųsti 
kariuomenės į Graikiją. Pasitenkins tik ka
rinėmis misijomis. (NF)

* Bulgarija pareikalavo atšaukti JAV ka
rinės misijos narį pulk. Struman’ą, dėl 
tariamo nepalankaus atsiliepimo apie Bulga
rijos vyriausybę ir Sovietų s-gą. Diskusi
jose dalyvavęs Dr. Angelov’as, gydytojas 
bulgaras, suimtas. (Daily Telegraph)

* Anglija ketina 25'/« sumažinti karines
pajėgas ir civil, tarnautojų skaičių Austri
joje. (Daily Telegraph).

* Amerikos siunkiųjų tvirtovių bombone
šių eskadra birželio 9 d. atskrido svečiuotis 
į Angliją. Po 2 metų pertraukos Norfolke 
vėl bus girdimas jų dūzgimas. (DT)

Briuselis. Ministeris pirmininkas Spaakas , 
pranešė socialistų partijos susirinkime, kad J 
Belgijos 1946 m. eksportas viršijo tų metų 
importą 44“/o, o dabartinį 1947 m. balandžio 
mėn. importą — 82“/o. Valiuto* vertė yra 
labai aukšta. , (NF)
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Šio straipsmo amorius yra USA pulk. Itn. 
David B. Parker, karo departamento atomo 
sekcijos pareigūnas. Straipsnio paraštėje pa
žymėta, kad šiame rašinyje išreikštos mintys 
bei pažiūros yra paties autoriaus ir jos ne
būtinai tari atitikti karo departamento. Red.

1952 m. vasario 25 d. Rogeris Jones, New 
Yorfco gyventojas, pabudo rytą 3,30 vai. 
apimtas stipraus neišaiškinamo blogumo -(jū
ros ligos), kuris tęsėsi ketvirtį valandos. Ka
da jis vėl grįžo J lovą, pastebėjo tirštą miglą, 
kuri veržėsi pro langą. Tas nustebino jį, nes 
iš vakaro buvo gražus oras ir pūtė stiprus 

. vėjas.
Ellis C Manchester, New Yorko uosto ko- 

misionierius, 3 vai. 40 min. atvyko į uostą. 
Jis buvo telefonu iškviestas jo pavaldinių, 
kurie jį sutiko prie Pier 10 — iki kur pa
siekė milžiniška viską nusiaubianti banga. 
Nežiūrint tamsos ir miglos r>j’a galėjo ma
tyti didelius sunaikinimus toliau — Hudsone. 
Susijaudinę žmonės kalbėjo apie didelę pot
vynio bangą, toli jūroje žemės drebėjimo 
sukeltą. Kada komis ionierius žengė prie savo 
aototnobilio, jį apėmė staigi jūros ligos 
ataka.

Beveik tuo pačiu metu Dr. H. Strandberg, 
Koiumbios Universiteto radiologistas, kuris 
dažnai ištisas naktis dirbdavo savo labora- 

— folijoje, pastebėjo, kad trys radio aktyvų 
matavimo rodyklės buvo aiškiai nuslinkę nuo 
plokštelių (ciferblatų). Skubiai palyginęs su 
kitais instrumentais, paskambina žmonai, 
kad tuojau apleistų miestą. Po to, pranešė 
policijai, burmistrui ir armijos štabui. Kai 
kurie atsiliepusieji, nors mandagūs, bet neį
tikinami, kiti mieguistai tingūs.. Kada 
Strandberg apleido savo laboratoriją, pama- 

. tė, kad migla veržėsi su žvarbiu pietvakarių 
vėju — kombinacija, kurios jis niekad anks
čiau nepastebėjo.

Penktą valandą burmistro įstaiga buvo 
pilna tarnautojų, laikraštininkų ir radio žmo
nių. Išbalę ir nesiskutę jie klausėsi moks
lininkų, tarp kurių buvo garsus fizikas 'ir 
Nobelio premijos laimėtojas Dr. Feliksas 
Novak, mėginančių išaiškinti katastrofą, ku
rios nematė veik nė vienas patikimas liudi
ninkas.

Nepraėjus mėnesiui, paaiškėjo visa nelai
mės istorija. AtoęnĮnė bomba buvo „išsprpg-t 
dinta giliai New Yorko uosio varidė'ffyjį/AT 
bomba buvo paleista iš povandeninio laivo, 
ar iš lėktuvo, kuri po tam tikro laiko spro
go, nenustatyta. Ji sprogo 3-čią valandą 
ryto, kurios duslus trenksmas buvo juntamas 
miegančių keleto milijonų miesto gyventojų. 
Ekspiozija išspaudė į orą keletą milijonų 
tomų vandens — nekompaktinėje masėje, bet 
lietaus miglos pavidale, prisotinto radici ak- 
tyvinių fragmentų, kurie savo tikslui idealiai 
tinkamą naktį: 30 myliu stipr. vėjas pūtė nuo 
bombos sprogimo vietos išilgai ilgos Man
hattan salos iškyšulį. Nepraėjus ir valandai 
mirties* Metus jau krito virš viso miesto. 
Nors radio aktyvų depozitų intensyvumas 
labai skirtingas ljatskiruose blokuose, tačiau 
mirtis grąsino kiekvieną.

Burmistro 5 vai. 15 min. parėdymu įsiga- 
. lioja „Schedule 99” — New Yorko evakua

cijos planas, kuris buvo paruoštas jau prieš 
keletą metų. Betarpiški įsakymai ir perspė
jimai iš visų radio stočių užliejo orą ir greit 
jos nutilo dėl tarnautojų ir darbininkų išsi- 

i bėgiojimo. Buvo ir kitur dezertyrų, bet 
miesto gaisrininkai, policininkai krašto ap
saugos vyrai ir mokslininkai pasiliko savo 
postuose, rizikuodami gauti mirtiną dožą 
gamma spindulių.

Ramiausi miesto žmonės buvo mokslinin
kai, kurie surinko visą New Yorko kolekci
ją Geigerio aparatų — tąapgailetiną šimtinę 
mašinų, kur ir 10.000 neužtektų — ir išvyko 
užkrėtimo kontūrų nustatyti.

Po 10 min. nuo žinios gavimo apie įvyku
sią eksploziją, Dr. Feliksas Novak nustatė 
radio aktyvų pavojingumą. „Daugiausiai pa
liestose miesto srityse!’, jis pareiškė bur
mistrui, „vidutinė doza gamma spindulių yra

Oro susisiekimas aplink pasaulį 1
Londonas (BBC). • Liepos mėnesį pradės 

kursuoti keleivių transporto lėktuvai aplink 
pasaulį. Skridimas eis iš Naujorko per Airi
ją, Londoną, Istambulą, Karachi j Kalkutą. 
Čia bus keičiami lėktuvai. Toliau' bus skren
dama per Manilą, Honolulu, San Francisco 
į Naujorką. Kelionė tęsisU20 valandų.

Vašingtonas (DPD). Amerikiečių kainų 
kontrolės įstaiga (OPA) š. m. gegužės 31 d. 
oficialiai nustojo veikusi. Ji buvo įsteigta 
1941 m. gruodžio mėnesį ir»per visą karą at
liko didelį kainų priežiūros ir prekių racio-1 
navimo darbą. Po karo jos funkcijos nuola
tos buvo mažinamos. Dabar dar galiojančią 
nuomų kontrolę ir cukraus rackmavimą pe
rėmė atskirų valstybių (steitų) įstaigos.
Mėsos suvartojimas JAV

Vašingtonas (Reuter) Kviečių derlius JAV, 
kaip spėjama sieks 34 mil. to. Paskutiniųjų 
dešimties'metų vidurkis buvo 20 mil. to. Alė 

, sos gamyba būsianti 5% didesnė kaip pra-

MIRTIES MIGLA VIRS NEW YORKO
Ištraukos iš ateities istoriko bloknoto 

pakankama, kad būtų fatališka tiems, kurie i 
ten pasiliks daugiau kaip tris valnandas. Ta- i 
čiau mirtis gali įvykti mažiausia po 9-nių ' 
dienų — galimas dalykas, kad ir po 6 sa- Į 
Vaičių, — kad mirtų po dviejų ir trijų 
dienų, simptomų nėra. Tik retose vietose, 
kur žmonės gaus *okią koncentruotą dožą, 
kad jie iš karto susirgtų, mira laike 4-rių 
dienų. Tie žmonės, kuriems pavyks tuojau 
apleisti miestą, sekančią savaitę gali ne
tekti dalies savo plaukų, gali šiek tiek pa
kilti temperatūra, bet jie visiškai pasveiks. 
Tik ateitis parodys, kokią įtaką gamma 
spinduliai turės jų ainiams”.

Dr. Novak mirė 9 dieną po įvykusios ne
laimės. Nežiūrint, kad jo vertinimai buvo 
nepaprastai tikslūs, daug buvo mirties atsi
tikimų nepraėjus jo numatyto minimalinio 
laiko. Nei jis, nei burmistras, nei policija nei 
jauni kareiviai, kurie verkė šaudydami į 
minią, nenumatė tokios histeriškos New 
Yorkb gyventojų reakcijos, kada jie mėgino 
išsiveržti iš savo siaurų salelių. Tai buvo 
baisiausia panika visoje žmonijos istorijoje.

Tūkstančiai buvo mirtinai sutriuškinti po
žeminėse stotyse, ant tiltų, tuneliuose ir pan. 
vos praėjus pirmai panikos valandai, išėji
mai iš miesto buvo užkimšti sulūžusiais ve
žimais ir Irt. kad tik nedaugeliui guvių (gerų 
plaukikų ir kt.) žmonių pavyko išsigelbėti1. 
Traukiniai, kurie buvo mieste anksti rytą

T

Zuvusiems JAV kariams pagerbti Berlyne įvyko JAV okupacinės kariuomenės paradas.

Neramumai ir sukilimai yra būdingi reišfci-• 
niai Pietų Amerikoje. Tai yra įprasta3 bū
das valdžiai pakeisti. Jie prasideda staigiai, 
vyksta gerai organizuotai ir greit pasibaigia. 
Bet Paragvajuje šį kartą viskas vyksta ki
taip ir tie įvykiai kreipia''viso pasaulio dė
mesį ypač todėl, kad ten dalyvauja jėgos, 
kurios yra už valstybės sienų. Sukilimas 
prieš dabartini prezidentą Higinio Morinigo 
prasidėjo jau prie? du mėnesius ir dabar ten 
siaučia tikras pilietinis karas. Pietų Ameri
kos diplomatų sluoksniuose vyrauja įsitikini
mas, lead Argentinos prezidentais Fjęronas re
mia prezidentą Morinigo, ir patys paragva
jiečiai tvirtina, kad jų prezidentas nuo pi
lietinio karo pradžios nakvoja Ispanijos pa
siuntinybėje.

Paragvajuje yra daug dalykų, dėl kurių už
sieniečiai stebisi. Ten pav. civiliai vadinami 
fašistais, o kariškiai — demokratais. Civiliais 
vadina žmones, kurie dabar turi valdžią- ir 
kurie nešioja uniformas. Kariškiai yra visi, 
kurie turi uniformas, bet tik iki pulkininko 
laipsnio. Dar aukščiau stovi valstybės prezi
dentas, kuris nepriskiriamas nei civilistų nei 
militaristų luomui, bet yra generolas. Parag- 

ėjusiais metais. Šiuo metu JAV vienas gyven- 
metus.

*
Sovietų Sąjungoje, pagal oficialius penk- 

tojas sunaudoja 150—155 svaru® mėsos per 
mečio plano duomenis, 1950 metais numato
ma pagaminti 1.304.000 to mėsos. Tuo būdu 
vięnam gyventojui per metus tektų, jei pla
nas, būtų 100ė/o įvykdytaSį po 7 kg. arba 
apie 15 svarų.

Londonas. Prof. John Oarstang, neseniai 
grįžęs iš Turkijos, pranešė Archeologų Są
jungai Londone, kad jis aptikęs netoli mažo 
uosto Maršine pačio seniausio, iki šiol ži
nomo, miesto pėdsakus, kurie atskleidžia 
bendrą tos vietovės evoliuciją per tūkstan
čius metų. Prof. Oarstangas, pasiremdamas 
įvairiais paties atliktais archeologiniais kasi
nėjimais, tvirtino, kad miestas yra egzistavęs 
prieš 8.000 metų. Įvairūs pėdsakai leidžia 
spręsti apie tų laikų žmonių civilizaciją, »e- 
rai pastatyta gyvulininkystę ir aukšto lygio 
keramiką. (NFĮ

išėjo su pilnu 
niu herojiškos 
evakuaciją kol 
sumažėjo. Bet 
miestą ir tuo 
cijos minučių

apkrovimu. Daugelio trauki- 
įgulOs panoro sugrįžti ir tęsė 
miestas aptuštėjo ir panika 

tas savanoriškas sugrįžimas į 
būdu prisidėjus keletui radia- 
— užteko, kad prarastų, lyg

svarą ir baigtųsi mirtimi vos keletui savai
čių praslinkus.

Eksplozijos metu Manhattane buvo dau
giau 2 mil. žmonių. 'Pagal nevisai tikslius 
vėliau gautus davinius, laike 6 savaičių 
389.101 naujorkietis buvo miręs arba dingęs. 
Dauguma išlikusių kentėjo nuo įvairių ra
diacijos ligų. Be to, dar daug tūkstančhę už 
Manhattan ribų buvo' paliesta, ypatingai 
Bromto ir Westchesterio apygardose ir dide
lis skaičius iš jų mirė. Aukų pareikalavo 
net ir iš, už 180 mylių esančio Watkins Glen 
miesto, kur oro bangos išmetė koncentruotų 
fissiono produktų.

Dr. H. Strandberg, pirmas žmogus paste
bėjęs tą baisų sukrėtimą ant savo pragaiš
tingų instrumentų .kaip Geiger — registra
torių grupės narys dirbo dieną ir naktį, pa
kol Dr. Novak nebuvo visai iš miesto išsiųs
tas. Praėjus porai savaičių po ekspliozijos, 
jo plaukai pradėjo slinkti. Po 18 dienų pra
dėjo kristi svoris ir karščiuoti. Po keturių 
savaičių jis buvo mirtinai išbalęs, kentėjo 
nuo nosies kraujavimo ir nustojo svorio 25 
svarus. Tiktai gausiomis kraujo transfūzijo-

Pilietinis karas Paragvajuje
vajaus nepastovi politika yra davusi dar tre
čią žmonių grupę — tremtinius. Jie gyvena 
Formozoje, Argentinoje, Brazilijoje ir kt., at
skirai nuo aktyvaus dalyvavimo politikoje ir 
laukia momento, kada Paragvajuje vėl laimės 
jiems palanki grupė.

Dešįniosios krypties partiją vadina Colora
do, kas reiškia raudonas. Komunistai labai 
nepatenkinti tokiomis priešo spalvomis, nes 
pagal internacionalo įstatymą jie turėtų ne
šioti priešingą spalvą.

Paragvajuje kiekvienam vyrui tenka pen
kios moterys. Vyrai kariauja ir politikuoja ir 
tuomi aiškinamas jų mažas skaičius. Moterys 
daro visą kitą. Jų pareiga yra padidinti Pa
ragvajaus gyventojų skaičių, kuris per dau
gelį karų ir neramumų yra katastrofingai su 
mažėjęs. Todėl ten pripažįsta poligamiją. Po 
1870 metų karo, kada paragvajiečiai kariavo 
prieš Argentiną, Braziliją ir Uragvajų, — 
Paragvajuje buvo likę 300.000 vyrų. Visi da
bar gyvenu paragvajiečiai yra šio nedidelio 
skaičiaus įpėdiniai, ir 70% iš jų negalėtų pa
sakyti, kaip vadina jo senuolį.

Tenka stebėtis, kodėl tokiose sąlygose pa
ragvajiečiai išnaikina vienas kitą pilietinia
me kare. Tyi mirtis slepiasi kiekviename žings 
nyje. Numirėlių yra tiek daug, kad prieš 
juos nejaučiama jokio respekto. į kapines 
juos gabena paprastai tramvajais, kuriuos 
okupuoja artimieji ir pažįstami.

Dabartinis, pilietinis karas prasidėjo visji 
nepastebimai.' Paragvajuje tai ■ yra visai pa
prastas nuotykis, kaip kad Čilėje žemės dre
bėjimas, Nuo to laiko, kai generolas Mori- 
nigo paėmė valdžią 1940 m. paragvajiečiai 
jau pergyveno 43 nepavykusius sukilimus. 
Kartais negalima nė pastebėti, kaip greit Su
kilimai yra likviduojami. Bet šiuo kartu su
kilėliai visur išklijavo atsišaukimus. Assun- 
cionos gatvėse, tuonii paskelbdami savo maiš 
tą. Sekant; rytą sostinės policija, šaudydama 
į visas puses, ligi pietų sukilimą numalšino. 
Tik po trijų dienų sostinės gyventojai suži
nojo, kad sukilimas apėmęs visą valstybę ir 
kitur vyksta su dideliu pasisekimu.

Šiuo kartu sukilimą ruošia militaristai ir 
jis nukreiptas prieš generolą Morinigo ir 
Colorado partijos civilistus. Jam vadovauja 
pulkininkas Franko, kuris jau kartą po vals- 
'ybė? nerversmo buvo nir:da"’S valstybė' 
■'rez'!,ntu, bet greit. u.--!o suk” cio dė,;”' 
buvo priverstas išvykti užsienin. Nežiūrint į i nės

ir vienkartinė

buvo tęsiami 
radio - aktyvų 
jūros vandeniu,

mis hainiooų sutvarkymu ir vitaminais pavy
ko išgelbėti jo gyvybę. Wall Streeto nakties 
budėtojas, pas kurį pastebėti buvo tie patys 
simptomai, mirė 32 — rą dieną. ' 1

Tai užtruko beveik visą savaitę iki buvo 
visa kas gyva iš New Yorko išgabenta. Nie
kam tur būt nepavyks sužinoti kiek mirė dėl 
kitų priežasčių (be radiacijos) — kiek pri
gėrė upėse, kiek žuvo požemio keliuose per 
susidūrimus ir kiek nušauta beplėšikaujanl

Kovo 6 d. vos keletas drąsių mokslininkų, 
su Oeigerio aparatais rankose, slinko savo 
kelią atgal per nežinomus mirties tunelius, 
kad atgautų brangius dokumentus. Palaips
niui, silpnėjant radiacijos jėgai miesto sienose 
grindiniuose ir kitur, panašių ekspedicijų 
buvo daugiau organizuojama, kai kurios net 
su specialiais armijos tankais.

Tai nebuvo lengva rasti savanorių tokioms 
ekspedicijoms, net ir su Geigerio aparatų 
apsauga. Gamma spindulių efektas buyo ku- 
mulatyvinis ir pakartotinas pasirodymas 
(įėjimas į apkrėstą sritį) gali taip pat su
daryti mirtiną pavojų kaip 
koncentruota doza.

Visą pavasarį ir vasarą 
valymo darbai. Didelė dalis 
buvo nuplauta nuo gatvių su 
bet jau kartą paviršutinį sluoksnį pašalinus, 
pakartotinas valymas mažai efektyvus. Tai 
buvo ypatingai sunku nuvalyti pastatų išo
rinę pusę, nes plaunant juos žemyn, apačioje 
susidaro gyvybei pavojingi kiekiai. Nebuvo 
jokių chemikalų kuriais galima būtų neutra
lizuoti radioaktyvų nuodus. Mašinos nesus
kaitomų milijonų vertės — totalinė žala. Net 
jeigu jos ir būtu buvę išgabentos, užnuodi- 
jitnas jose pąsi'1' ,a.
j. Beveik metams praėjus New Yorkas buvo 
oficialiai paskelbtas vėl tinkamu gyventi ii- 
likusiems nuo katastrofos gyventojams.

Trys nurodymai, kurie reikalingi atsiminti 
apie šią hypotetišką ataką: 
Pirma —

Jokia smulkmena, kurią jūs skaitėte šiame 
pranešime, nepriklauso nuo ateities ato
minio mokslo progreso. Bomba, kokia yra 
šiandien, bei bombos, kurios buvo numes
tos Japonijoje ir išbandytos Bikini, gali 
padaryti čia aprašytus nuostolius.

Antra —
Dauguma kariškių, kurie dirbo prie bom
bos, abejoja ar išviso gali būti išvystyta 
efektyvi gynyba, panaudojus atominę 

bombą tokiu būdu.
Tyeči a —

Mes turime daryti viską ką galime, kad 
būtų sukuria atom, energ. kontrolė. Vy
rai, kurie dirbo prie atominės bomba, 
jaučia, kad JAV pianas, kurį Bernardai 
M. Bąruchas patiekė JT, yra geriausiai 
atsakymas į visą šią problemą.

Iš „Readers Digest” vertė M. Vėtra 

tokią agresyvią praeitį, pulkininkas Franko 
užtikrina, kad esąs demokratas ir dabar no
rįs valdyti kaip teisėtas prezidentas, vado
vaujantis konstitucijos nuostatais.

Assuncionoje padėtis kasdien darosi rim
tesnė. Šiuo metu ten viešpatauja teroras. Su
ėmimai ir butų kratos yra nuolatinis daly
kas. Visoje valstybėje kovose yra naikinamai 
gyventojų turtas, .nužudyta daug kareivių ir 
kalėjimai pripildyti suimtais sukilėliais. Tik 
pietų metu paragvajiečiai gali ramiai gyven
ti savo namuose, nebijodami nei kratų, nei 
sukilėlių trukdymų.

Pietų ramybė ten yra ne tik tropiškų karš
čių dėliai, bet ir senas paprotys, nuo kurio 
niekas nenori atsisakyti. Paragvajuje visi ke 
liasi labai anksti. Parduotuvės ir kavinės ati
daro duris 5 vaL ryto. 7 vaL pradeda dirbti 
įstaigos, bet 11 vai. visi darbai ir-judėjimas 
sustoja. Kaip mieste taip ir laukuose, karei
vinėse ir parduotuvėse, visi paskęsta snaudu
lyje arba paprastai tingi, nes karštyje atsisa
ko veikti net mintys. Ligi 6 vai. vakaro ne
dirba- vyriausybė ir sustoja taip pat pilietinis 
karas. (Ltv. Z.)

kos
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Sovietai apie karo galimybes
Berlynas (UP). Rusų majoras Savalevn 

kalbėjo per Berlyno radiją apie taiką. Jis 
pasisakė prieš skleidžiamus gandus dėl ne
va galimo kilti karo, kviesdamas netikėti, kid 
karas tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtinių 

. Amerikos Valstybių galįs įvykti. Pasiremsi
mas Stalino pareiškimais, jis įrodinėjo, kad 
tarp rusų ir amerikiečių tautų nesą jokių 
rimtų nesutarimų. Visos tautos esančios ka
ro išvargintos ir karo nenorinčios Rusą tau
ta netiki, kad karas galėtų kilti, nes, girdi 
visos tautos kontroliuoja savo vyriausybių 
veiksmus. Savalevas pareiškė: „Jungtinių 
Amerikos Valstybių tam tikruose sluoksniuo 
se atvirai kalbama, kad Rusiją reikėtų pulti, 
bet amerikie'ės motinos nesiųs savo sūnų 
per jūras.”

Be to jis dar tvirtino, kad Maskvos konfe- 
rencijoje buvusi padaryta didelė pažangi tu 

linkme. Be Rusijos dalyvavimo Vokieti- 
klausima nebūsią galima išspręsti. Ji* 
pat pas:sikė ir prieš Hooverio sepsnti- 
taikos planą.
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Anglijos
par fan gi i> gimlriai išnarpliojamą britų 

minMiĮ ir nuotaikų istoriją apie karą ir 
nfsipnio politiką tarp 1019—1939 metų, 
atrodo tiksliausia tuomet viešpatavusias tris 
Įagrindinea nuomones pavaizduoti šiuo 
ĮĮnrkščin palyginimu. Kai mus klausiama, 
kodėl du šunes gatvėje riejasi dėl kaulo, 
mes galime nurodyti vieną iš trijų prie
žasčių arba ir visas jas kartu, t y. kad 
jiedu nėra pririšti, kad jiedu abu turi tik 
vieną kaulą ir kad lojimas ir kandimas yra 
šunų įgimta ypatybė. Perkėlus tai į žmonių 
reikalus, pirmoji sąvoka reiškia tautų są
jungos politinius pagrindus, antroji socia- 

■ llstų motyvą už naują žemės turtų pada
linimą ir trečiosios pagrinde glūdi paci

fistinis ir religinis pradas, pagal kurį išo
riniai veiksniai karo pašalinti negali, nes 
jo šaknys yra žmonių sugadintoje pri
gimtyje arba blogame jaunuomenės auklė
jime.

Bet už viso šito buvo dar kitas konflik
tu. D." Britanija laikotarpyje tarp abiejų 
pasaulinių karų ypatingai troško taikos. 
1914—1918 metų karo patyrimai buvo tokie 
pasibaisėtini, jog platūs valdančiųjų ir 
darbininkijos sluoksniai nuo karo buvo 
nusigrįžę ir juo baisėjosi Be to, jie bijojo, 
kad naujas karas gali baigtis pasauline re
voliucija. Chamberlaino beviltiškos pastan
gos užsienio fašizmą nuteikti taikingai ir 
Rytų Europos kraštų sąskaiton laimėti sau
gumą, buvo daromos turint vilties, kad ga
lima esą pasitikėti Hitlerio žodžiu ir kad 
be to , jis brausis į Rusiją, o ne į Vakarus 
ir mums tokiu būdu duos kurį laiką atsik
vėpti Tai buvo daugiausiai viduriniojo luo
mo pažiūra. Pacifizmas, į kairiųjų politiką 
įnešęs sumišimą, buvo tai moralinis pasi 
biaurėjlmas karu, už kurio buvo dar pa
tyrimai, jog darbininkija karo atvejais vi
sur daugiausiai nukenčia. Be to, mums re
voliucija davė naują Impulsą viso pasaulio 
darbininkijai susivienyti, juos varžančias 
grandines sutraukyti Ir bendru pasiprieši
nimu kapitalistiniam karui įgyvendinti pa
saulyje socializmą.

Aš pats 1916 m. buvau 19 metų amžiaus 
krikščioniškas pacifistas. Aš įstojau į vieną 
Kvakerių ambulatorijos skyrių ir laike pas
kutinių 18 karo mėnėslų dirbau Prancūzi
joje. Bet aš nuo pacifizmo nukrypau, kai 
įsitikinau jog jis teduoda taikos viltį, t. y. 
tarptautines pastangas, kurios, gal būt, jau 
reiškia karą. Abisinijos krizės metu ši pro
blema paaiškėjo.

Aš prisimenu vieną savo kalbą, kurią 
1935 m. turėjau viename susirinkime Bir- 
TpfpgHam n miesto hplėje, dalyvaujant nu
stebusiam ir apstulbusiam Abisinijos pa
siuntinio sūnui. Pirmasis kalbėtojas atsto
vavo nuomonę, jog mes turitume prieš Mu-

Suvartojimo normavimas Anglijoje
Glasgowas. Glasgowo miestas, nežiūrint 

ten anksčiau pastatytų gražiausiųjų karo lai
vyno ministerijos rūmų yra visai nenukentė
jęs. Tai yra didelis uostas, iš kurio neseniai 
buvo išvažiavusi britų imperijos karališkoji 
šeima į kelionę po Pietų Afriką. Miestas pa- 
ližymi ne tik savo gražiomis gatvėmis, bet 
ir turtingomis krautuvių vitrinomis, tačiau 
pirkti viską galima tik pagal korteles. Ciga^ 
retes ir skrybėlės galima gauti be kortelių. 
Geras grynos vilnos kostiumas čia kaštuos 
ja 8 svarus sterlingų. ‘v

Anglai labai sąžiningai pildo visus pot
varkius liečiančius normuotų prekių prekybą. 
Be kortelių jie nieko neparduoda, nors jiems 
ir siūloma dviguba kaina. Pas' juos „juodoji 
rinka” neegzistuoja.

Kiekvienas pilietis gauna po 40 kuponų 
per metus. Už kostiumą reikia duoti 16 ku
ponų, už vieną porą batų 8, už marškinius 
6 kuponus. Anglai labai prisilaiko jiems pa
skirtų normų ir užtai galima kartais gatvėse 
sutikti pasiturinčių žmonių, bet prastai ap
sirengusių.

Visi tie suvaržymai veda prie vieno tiks
lo — atsipalaiduoti nuo priklausomumo 
Amerikai. JAV paskolino Anglijai laike ir 
po karo dideles pinigų sumas. Darbiečių vy
riausybė stengiasi dabar padidinti eksportą, 
kad ku0 greičiausiai išsimokėti skolas. Iki 
karo vieno sterlingo vertė buvo 4 doleriai, o 
dabar tik 2. Anglai galėtų pasiekti prieška
rinį santykį tarp svaro ir dolerio smarkiai 
dirbdami ir daug eksportuodami.

Kinoteatruose pertraukų metu rodomos 
trumpos iilmos, raginančios mažiau rūkyti, 
nes, taip vadinama, angliška taboka yra Įvež
ta iš Amerikos. Įdomus reiškinys, kad nenor
muotas tabako „Player” pokelis yra Angli
joje brangesnis negu užsienyje. (N. de F.)

ANGL’l RACIONAI
Šių metu balandžio mėnes Londono syven 

tojai gavo tokias maisto ir kt. prekių nor
mas:

viesoji nuomone
(Redaktoriaus apžvalga)

solinį pavastoti ūkines sankcijas, bet karo 
kiekviena kaina vengti. Po to, paėmiau aš 
žodį, kuriame prieš mane kalbėjusiam 
sankcijų klausimu pritariau, tačiau pareiš
kiau, kad sankcijos tam tikromis aplinky
bėmis galėtų privesti prie karo ir kad šią 
riziką mes turėtume prisiimti. Sekantis kal
bėtojas dėkojo man už mano atvirumą ir 
pasisakė prieš kiekvieną akciją, kadangi iš 
sankcijų taikymo galįs kilti karas. Ketvir
tasis kalbėtojas reikalavo tuoj užblokuoti 

-Sueso kanalą ir penktasis, vieton kalbėjęs 
apie visas problemas, visu savo iškalbingu
mu ir užsidegimu atsišaukė į pagrindines 
Evangelijos tiesas.

Man pačiam ir tūkstančiams kitų ta pro
blema pasidarė galutinai aiški Ispanijos pi
lietiniame kare. Aš manau, jei mes savo 
laiku nebūtume tikėję nesikišimo melui ir 
būtume sutelkę respublikonų vyriausybei 
pagelbą, į kurią ji turėjo teisę, tada, kartu 
paėmus, būtų pakakę taiką mylinčioms val
stybėms jėgos Hitleriui karą iš' viso su
trukdyti.

Bet D. Britanijos valdantieji sluoksniai 
per vėlai priėjo nusistatymo, kurį sociali
stai jau turėjo. Tik paskutinėje Ispanijos 
pilietinio karo stadijoje Churchillis apsi
sprendė, jog būtų geriau, jei laimėtų res
publikonai. 1938 m. Kalėdas aš praleidau 
badaujančioje Barcelnonoje, kurioje jau bu
vo girdėti Franko patrankos. Vieną naktį 
aš išsėdėjau kartu su Negrln iki 4 vai. ry
to. Aš jam kalbėjau apie mūsų valdančių
jų sluoksnių nusistatymo pasikeitimą, kad 
jie jau nebetiki į nesikišimą. Jis tik pasa
kė: „Per vėlu“ ir po to mes kalbėjom apie 
kitus dalykus. *

Tačiau tikrasis minčių pasikeitimas 
įvyko tik po to, kai Hitleris užgrobė Austri
ją. Aš dar prisimenu, kad dėl šios prie
žasties mes pakeitėme savo laikraščio for
matą. Pirmą kartą per visą pirmąjį puslapį 
stambiomis raidėmis buvo pranešta apie 
šį įvykį. „5 minutes prieš 12“, sakėme mes 
tuomet ir kaip po to pasirodė, tai pasitvir
tino. Tame pat numeryje tilpo mano ke
turias skiltis apimantis straipsnis, kuriame 
aš išvedžiojau; kad mums dar yra dvi ga
limybės: arba mes turime priimti Chamber
laino iš karo baimės pasirinktą nusistatymą, 
D. Britaniją pažeminant į antraeiles vals
tybes ir pasaulį perleldžiant Hitleriui, arba, 
jei apsisprendimas būtų netoks, tuomet 
sudaryti Churchillio siūlomą plataus pa
grindo koalicinę vyriausybę su Edenu, 
Churchilliu ir liberalų bei socialistų vadais.

Sis pasiūlymas priimti Chųrchillį, pa
žangiuosius konservatorius, įvesti privalo-

Savaitinis maisto racionas: % svaro rieba
lų, margarino arba sviesto, % svaro mėsos, 
l/» svaro sūrio, 2 plonos riekutės bekono ir 
apie 2 litr. pieno.

Mėnesinis priedas: 1 sv. marmelado, 2 sv. 
cukraus, % sv. arbatos, 1 sv. šokolado.

Be to papildomai dažnai duodama nepasto
viais kiekiais konservuoto maisto, įvairių 
kruopų ir keksų. Daržovės, bulvės, žuvys, 
vaisiai ir tabakas nėra racionuoti, bet kar
tais sunku gauti ’ir gana brangūs.--ę----- ...
40 darbo valandų savaitė D. Britanijos anglių 

kasyklose
Londonas. Nuo gegužės mėn. pradžios D. 

Britanijos anglių kasyklose įvesta 40 darbo 
valandų savaitė. Tačiau negalinta numatyti ar 
šitas pasikeitimas pasiliks ilgam. Sumažinant 
darbo valandų skaičių anglių kasyklose, Att
lee vyriausybė išpildo savo pasižadėjimą, ku
rį jau seniai kuro ministeris M. Shinwell da
vė kasyklų darbininkams. Tačiau yrą aišku, 
kad, jei šita priemonė iššauks didelį produk
cijos (gamybos) kritimą, ji. turės būti iš nau
jo svarstoma. Šitaip nusistatę yra ir M. 
Shindwell ir angliakasių profesinės sąjungos 
generalinis sekretorius M. Horner', kuris yra 
aktyvus Anglijos komunistų partijos narys.

Atsargumas, su kuriuo buvo įvesta 40 va
landų savaitė, reikalauja dar didesnio apdai
rumo, nes Anglijos pramonė turi papildyti 
tai, ko buvo nustota dėl kuro krizės. Be to 
Sir Crippso iniciatyva nuspręsta padidinti 
fabrikams šią vasarą tiekiamą anglies kiekį.

Angliakasiai pareiškė, kad 40 darbo valan
dų savaitė jokiu būdu neatnešiantn gamybos 
sumažinimo, o atvirkščiai gamyba padidės 
dėl individualinio produktingumo, tai jau bus 
galima pastebėti sekančiomis savaitėmis. Ap
lamai šiuo atžvilgiu čia visi yra labai skep
tiškai nusistatę. Jie tikisi, kad darbo sąlygų 
nagerinimas pritranks"daug nauju angliakasių 
o jų skaičiaus pad:dėjimas prisidės nrie ga- 

| mybos paskatinimo. (N. deF.) 

pries 1939 metus 
mą karo tarnybą ir išplėsti ginklavimąsi, 
tą pačią savaitę rado atgarsio, jei neklystu, 
A. V. Aleksanderio kalboje. Bet pažangieji 
konservatoriai, kaip ir darbiečiai, šitoms 
toli einančioms priemonėms buvo tik 
tuomet pasiruošę, kai priešas 1940 metais 
stovėjo prie vartų. - ■

Po įsibrovimo į Austriją jau beveik ne
buvo abejonių, kad karo būtų galima 
išvengti. Vienintelis šansas šia kryptimi 
buvo atstatymas kolektyvinio saugumo su 
pagalba karo sąjungos su Rusija, tačiau 
buvo žinoma, kad Chamberlainas, lordas 
Simonas, lordas Halifaksas ir Sir Samuel 
Hoare, kurie tuomet Angliją valdė, tokią 
sąjungą nemokėjo laikyti rimta. Chamber
laino jėga buvo jo tikslo aiškume. Nežiū
rint visų priešingų įrodinėjimų, jis vis dėl 
to tikėjo į Didžiosios’ Britanijos ir Hitlerio 
reicho draugystės galimumą. Beveik visi 
kiti žmonės nežinojo, ko jįe ištiktųjų turėtų 
norėti.

Kada Leonas Blumas po Muencheno 
susitarimo drąsiai pareiškė, jog jis jaučiasi 
blaškomas tarp gėdos ir aklo palengvėjimo, 
jis kalbėjo už 90% visų Vakarų Europos 
gyventojų. Kai kurie toliau matantieji im
perialistai, kaip Churchillis šiuo atžvilgiu 
buvo lygus komunistams, nes abeji jautė 
99% gėdos ir tik truputį palengvėjimo. Gi 
priešingoje pusėje buvo paciūstal ir Cham
berlaino šalininkai, kurie turėjo beveik tik 
palengvėjimo jausmą. Inteligentija suprato 
bendruomenės tvarką stovint prieš baisią 
dilemą: ne kariauti reiškė Hitlerio Europą 
ir fašistini pasaulį, kuris tarp kitų prarytų 
ir D. Britaniją; kariauti reiškė karą, kurio 
mes, be sovietų pagalbos rytuose, negalė
jome laimėti kuris, gal būt, reiškė galą kul
tūrai arba, kaip gudresnieji žmonės sakė, 
galą mūsų kultūrai.

Komunistai tuomet demonstravo prieš 
fašizmą ir reikalavo, kad mes kartų su 
Rusija veiktume prieš Hitlerį. Jie buvo vi
sai teisūs ir daugelis mūsų, kurie nebu
vome komunistais, prie jų prisidėjome. 
Lygiai buvo teisinga, kad sąjungos su Ru
sija atveju, Hitleris, gal būt, būtų turėjęs 
nusileisti ir karas mažiausiai būtų buvęs 
atidėtas. Bet laikui bėgant, vis darėsi 
aiškiau, kad demonstracijos „prieš fašizmą 
ir karą“ tikrumoje, reiškė reikalavimą ka
riauti, nes Chamberlaino vyriausybė są
jungos su Rusija sudaryti nenorėjo. Tačiau, 
nežiūrint net, kad tokia sąjunga ir būtų 
buvusi, karo pavojus vistiek būtų buvęs 
realus. Tomis piktomis dienomis mane 
asmeniškai slėgė ne tik karo baimė, kiek 
atsakingumas, kuris glūdėjo palaikyme be
veik aiškiai prie karo vedančios politikos'. 

'Kiekvieną dieną darėsi aiškiau, kad politi
ka, kuri vakar karą būtų dar sutrukdžiusi, 
aiškiai prie jo vestų, jei ji būtų pavėluota.

Kiekvienas šiek tiek platesnės vaizduo
tės žmogus šioje surizgusioje padėtyje iš 
vidaus konfliktuose kentėjo. Aš prisimenu 
vieną Muencheno susitarimo metu sutiktą 
komunistų veikėją, kuris man sakė, kad jo 
partijai todėl taip yra sunku rasti politinę 
liniją, kad daug tos partijos pasekėjų labai 
bijo priešo bombonešių. Visa Anglija buvo 
šios grėsmės pritrenkta ir tik dėka šios 
baimės Chamberlaino vyriausybė taip ilgai 
išsilaikė. Ir kai 1940 metais ištiktųjų prasi
dėjo puolimai iš oro, jie buvo ne tiek bai
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll...... Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll.... .

Greičiausias JAV karo aviacijos turbininis lėktuvas P-84, pasiekė virš 1000 klm. greitį į va!.

sūs, kaip mūsų buvo įsivaizduoti.' Tai buvo 
mažne išgelbėjimas. 1939 metų grėsmingąjį 
žiemos įtempimą ir slegiantį neveikimą aš 
vos galėjau iškęsti, tačiau kai bombos 
ištiktųjų krito, mano, nuotaika pakilo. 
Prieš karą debatuose visada buvo tvirti
nama, jog naujas karas reikštų kultūrai 
galą. Labai dažnai kalbėtojai norėdavo su
daryti įspūdį, kad toksai karas veiktų kaip 
tvanas ir kad, gal būt, nebūtų jokio išsigel
bėjimo. Turtingieji tuo norėdavo pasakyti, 
kad karo pasėkoje įvyksianti revoliucija, 
tuo tarpu kai kultūra jie laikė jų žinomą 
socialinę santvarką. Pagaliau savarankiš
kesnės galvos manė, kad karo sunaikinimų 
ir aistros pasėkoje būtų sunaikinta socia
linės vertybės ir gyvenimo būdas, kuriais 
remiasi mūsų iš Graikijos, Romos ir 
Judėjos atneštoji kultūra.

Komunistai ir daugelis kitų su panieka 
atmesdavo šią pesimistinę pažiūrą, tvir
tindami, jog kapitalistinė bendruomenė 
kiekvienu atveju turinti prieiti prie Ka
tastrofos, dėl to reikia pasirįžti išlaikyti 
Sovietų Rusijoje išsivysčiusią naujos rūšies 
civilizaciją. Nos aš tikrai reiškiau nuomonę, 
kad karas galutinoje išdavoje, gal būt, pri
vestų prie socialistinės revoliucijos* bet po 
atominės bombos išradimo manau, jog pa
tys komunistai savo tikėjime į pasaulio 
kultūrą po naujo karo tapo abejingais, net 
jei nugalėtų komunizmas. Visos problemos 
jų naujose formose lieka neišspręstos ir 
visos senos dilemos egzistuoja toliau, kaip 
ir prieš tai.

Tarptautinės politikos svoris iš Europos 
persikėlė į Tolimuosius Rytus ir Azijos pa
budimas yra vienas padėties supratimo 
raktas 1947 metams. Atominė bomba, ga
lingas Rusijos išsiplėtimas, jaudinančioje 
baimėje vykstąs lenktyniavimas tarp Va
karų ir slaviškojo pasaulio, atgaivinimas 
tendencijos matyti Vokietijoje bastijoną 
prieš sovietiškąjį komunizmą, suvereninių 
valstybių politinė/ sąjungos atstatymo sun
kumai, kapitalizmo nesugebėjimas išspręsti 
savo prieštaravimus ir kolonialinių sričių 
laikymas vien žaliavų šaltiniais ir eksporto 
rinkomis — visi šie veiksniai iškyla šian
dien prieš mus. Kaip vaiduokliai ir naujoje 
formoje pastato tas pačias problemas, prieš 
kurias pasaulis po 1919 metų buvo toks 
bejėgis. Kas pasibaisėtiną dabarties vaizdą 
įžiūri blaivia akimi, tas mato, kad karas 
yra sukūręs naują didžiųjų tvarką, bet ne 
esminį skirtumą. Karas paskubina jau esa
mas tendencijas, tačiau jis neduoda joms 
naujos krypties. Klasių kova ir tarptau
tinis chaosas palieka egzistuoją.

Mano nuomone, daugelis mūsų skirtumą 
matome sekančiame: Prieš 1939 m visi mes 
dėl karo baimės ir moralinio atsakingumo, 
sudarytų nepalenkiamos alternatyvos „Ka
ras arba fašizmas“, buvome pusiau par
blokšti. Šiandien padėtis yra tiek pat bloga, 
tačiau ji mūsų nebeparblokš. Dabar mes 
nebebijome. Kaip su vidaus, taip ir su 
išoriniais konfliktais mes esame apsipratę. 
Dievaži, mes buvome teisūs karo bijodami, 
kaip visų žmogiškų niekšybių sumos. Pa
tyrimas mūs neapykantą jam ir mūsų pa
siryžimą pašalinti jo priežastis tik susti
prina. Tačiau baimė prieš prievartą mums 
nebekliudo objektyviai galvoti ir protingai 
apsispręsti. Šiandien žmonės, vadinamieji 
inteligentais, yra Išmokę veikti daugelyje 
pavojų. v

(Iš Neue Auslese Nr. 5)
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Kaip Goebbelsas tarnavo fiureriui
L

Nora Dt. Goebbelsas ir sudegė reicho kan
celiarijos bunkeryje, bet jo propagandos ma
sinos pasėtoji sėkla užsiliko. Iš kūno palai
kų sąjungininkai berado Goebbelso suanglė
jusią galvą, kurioje liepsnos neišnaikino pik
tos šypsenos, rodančios, jog jos savininkas 
žmo, kad jo dienos dar nepasibaigė. Todėl 
Dr. Goebbelsas yra vienintelis iš didžiųjų 
nacių, kuris tebėra gyvas ir nusipelno gvil
denamas.

Paulius Josephas Goebbelsas buvo kilęs iš 
griežtai katalikiškos smulkiųjų miestiečių šei 
mos Rheydte, Duesseldorfo priemiestyje, ir 
religingai užaugintas. Būdamas luošas nega
lėjo eiti J karą ir ten pasižymėti, o tat buvo 
pagrindas mažavertybės kompleksui, kurio 
jis negalėjo atsikratyti visą amžių; dėl to 
komplekso jis jautė reikalą glaus t is prie žmo 
nių, kurie buvo už ji stipresni, ryžtingesni ir 
abejonių mažiau tekankinami.

Toks žmogus buvo Richardas Flisgesas. 
Goebbelsas susipažino su juo, po pat pirmo
jo D. karo bestudijuodamas Heidelberge. Flis
gesas buvo kare sunkiai sužeistas; jis buvo 
netekęs rankos, bet gavęs daug ordenų; jis 
buvo agnus vyras, o svarbiausia — komu
nistas, tad Goebbelsas gerbė jį nuoširdžiai 
tiek dėl drąsos agnumo, tiek dėl idėjų, ku
rios jam rodėsi nuostabios.

Flisgesas atskleidė jam marksizmą ir su
pažindino su Rusijos revoliucija. Goebbelsas 
buvo bepasidarąs komunistas. Bet prieš žen
giant lemiamą žingsni, draugai turėjo skir
tis. Flisgesas buvo neturtingas, negalėjo lik
ti Heidelberge ir pasidarė angliakasiu. Jis 
žuvo vienoje kasyklos nelaimėje.

Goebbelsas ieškojo naujų draugų, kitų žmo 
nių, stiprsnių ir ryžtingesnių už save, žmo
nių, galinčių jam vadovauti; ir surado jų 
tarp jaunų nacionalistinių sluoksnių vyru
kų, kurie buvo dalyvavę ne tik D. Kare, bet 
ir keletoje privačių karo žygių, kur jie buvo 
turėję vadovaujamus vaidmenis. Jie buvo: 
Hansas, Haunsteinas, Gerhardas, Rossba- 
chag ir Albertas Schlageteris.

Koks svyruojąs ir neapsisprendęs Goeb
belsas buvo tada (ir dar ilgai po to), maty

ti iš to, jog tuo pat metu, kada buvo kuo- 
glaudžiausiai susidraugavęs ,su tais naciona
listais, norėjo gauti vietą „Berliner Tage- 
blatt” dienraštyje.

Ooebbelsui neliko1 pasirinkimo.'" ^Berliner 
Tageblatt” nenorėjo nė žinoti nieko apie j|. 
Tad jis, vis glaudžiau šliejosi prie naujųjų 
draugų. Vieną vakarą Miunchene nusivedė j| 
| susirinkimą, kur kalbėjo Adolfas Hitleris. 
Goebbelsą sužavėjo. Jis tuojau paprašo pri
imamas Į partiją, kurioje tuo metu nebuvo 
net nė dešimties tūkstančių narių. Hitleris 
pasidarė Ooebbelsui Flisgėso įpėdinis; stip
rus ir ryžtingas vyras, prie kurio glaudies, 
kuriuo galima sekti: fiureris tikriausia to, 
žodžio prasme.

Netrukus P° to Hitleris bandė savo garsųjį 
1923 m. lapkričio 9 d. perversmą, kuris ne
pavyko, o Hitleris buvo suimtas ir nutęistas. 
Hitlerio paskutinis žodis teisme taip sujau
dino jaunąjį Ooebbelsą, jog parašo jam il
gesni laišką, prasidedanti žodžiais „Verehr- 
ter Herr Hitler” (Gerbiamasai pone Hitlerį). 
Jame Goebbelsas pabrėžia, kad teismo pro
ga Hitleris išaugęs | visų didžiausio laips
nio vadus. Po Bismarko jis pirmas suradęs

Vaiku respublika
Prieš Paryžiaus- vartus yra susikūrusi ma

žutė vaikų respublika. Ji susideda iš vaikų 
bendruomenės, apgyvendintos „Maison de 
Sevres”, kadaise ponios de Maitenon kilmin
gosioms mergaitėms įsteigtame internate. Tai 
yra deportuotųjų vaikai, šiuose namuose ra
dę sau naują tėviškę.
mae laikraštis yra papuoštas-fantastiškais pie 
šiniais, kuriuos paruošia patys vaikai. Yra 
5—7 metų amžiaus raidžių rinkėjų ir linoti
pininkų.

Iki šiol šis laisvo auklėjimo metodas davė 
gerų rezultatų. Sis Prancūzijoje negirdėtas 
eksperimentas daugelio auklėtojų yra sekamas 
su dideliu susidomėjimu ir ateityje jis gali 
būti pavyzdžiu kitoms mokykloms.

Vaikai yra visiškai laisvi, ir patys tvarko 
savo bendruomenės reikalus. Išrinktoji val
džia pagal bendrai išdirbtą konstituciją rūpi
nasi savo piliečių gerove. Komisaras turi 
vykdomąją galią, teismas baudžia nusižengu
sius drausmei, o rimtais atsilikimais susiren
ka aukščiausioji taryba panaudoti. (statyme 
numatytomis aštresnėmis priemonėmis. Teis
mo pirtųininkė yra 14 metų amžiaus ir ji 
yra pilnai atsakinga už savo funkcijas. Su
augusieji niekad nesikiša į vaikų sprendimus. 
Kiekviena grupė turi spaustuvę ir leidžia 
laikraštj. 3—7 metų amžiaus vaikams skiria
mas laikraštis yra papuoštas fantastiškais pie 
šiniais, kuriuos paruošia patys vaikai. Yra 
5—7 metų amžiaus raidžių rinkėjų ir iinotipi 
ninku.

Iki šiol šis laisvo auklėjimo metodas da
vė gerų rezultatų. Sis Prancūzijoj iki šiol ne
girdėtas eksperimentas daugelio auklėtojų 
yra sekamas su dideliu susidomėjimu ir 
ateity jis gali būti pavyzdžiu kitoįris mokyk
loms.

Rašo Curias Riesas
Iš šveicarų laikraščio „Die Weltwoche” perspausdiname autentiška medžiaga paremtą 

aprašymą apie vieną ryškiausių nacių šulų Goebbelso gyvenimą ir jo vaidmenį nacių 
Vokietijoje. Sekite mūsų tolimesnius numerius. Red.

anam tolygius žodžius. Trumpai tariant jis 
išgirdęs naujo politinio tikėjimo katekizmą.

Po to jis ėmėsi darbo — Pareinėje orga
nizuoti Hitlerio partiją. Tad jis apsisprendė 
eiti su kraštutiniu nacionalsocializmu. Bet 
draugo Flisgėso komunistinių idėjų vis dėl
to nebuvo nugalėjęs. Dar 1925 m. buvo lai
kotarpių, kada ■ jis nežinojo, ar jo didysis 
vadas buvo Hitleris, ar Leninas. Vieną kartą 
jis pareiškė: „Rymas atgyveno, kita didžioji 
R yra Rusija”. Kitą kartą ji8 rašo: „Kas 
darbininkui iš to, kad jis teisus, jis turi tu
rėti galią. Jei Rusija pabus, tada pasaulis iš
vys stebuklą”. Gal svarbiausias jo tuo metu 
parašytas straipsnis vadinasi: „Leninas ar 
Hitleris”? Tame straipsnyje jis apsisprendžia 
už Hitlerį. Bet vėliau pasitaiko akimirkų, ku
riose jis atrodo nebesiryžtąs sekti Hitleriu. 
1926 m. vasario 21 d. rašo savo dienoraštyje: 
„Nebegaliu nieko pasakyti, baisi naktis, pik
čiausias nusivylimas mano gyvenime. Nete
kau didžiausios dalies savo tikėjimo Hitle
riui.”

Kitę dieną patvirtina: ' „Aš ne visai betikiu 
Hitleriu”.

Žinoma, tomis dienomis jis taria tebesąs 
revoliucininkas. Tat įrodo daugelis įrašų jo 
dienoraštyje. Tarpais Hitleris jam būdavo tik 
pilietis. Ir tą nuomonę jrašė dienoraštyje.

Po nepavykusio perversmo Hitleris priėjo 
išvadą, kad valdžią paimti jis tegali tik tei
sėtu keliu. Todėl jis yra prieš „jaunus re- 
voliucininkus” savo senoje partijoje, kaip 
antai: Greg. Strasserj, Karlą Kaulmannę ir, 
be abejo, Goebbelsą. 1926 m. pradžioje jie 
padarė Hannoveryje susirinkimą, kuris su
teikė jiems' progą pasiskųsti partijos Miun
chene vadovybe ir išplūsti Hitlerio aplinką 
bei pat{ Hitlerj. Užsipuolimuose itin pasi
reiškė Goebbelsas. Kautynių įkarštyje jis 
pareiškia pažodžiui: „Esant tokiam dalykų 
būviui siūlau smulkųjį miestelėną Adolfą Hit 
ler| pašalinti iš nacionalsocialistinės vokie
čių darbininkų partijos.”
...Bet prasliękus keletai savaičių po susirin
kimo Hannoveryje, jis vėl atsigręžia j fiu
reri, šį kartą visam laikui. Tat |vyko vado
vaujamų nacių susirinkimo metu Bamberge 
(1926 m.). Po ilgos Hitlerio kalbos ateina 
eilė Ooebbelsui. Jis palieka kišenėje pa
ruoštą opozicinę kalbą, ir visi draugą) nu
stemba, jam pradėjus miknoti: „Adolfas Hit
leris teisus. Jo argumentai yra tokie (tikiną, 
jog mums nėra jokios gėdos prisipažinti kly 
dus ir stoti | gretas su juo. Adolfas Hitle
ris savo kalboje nurodė mums visai naujus 
kelius, ir turime juo sekti.” 1

O kalbos pabaigoje pirmą kartą skambėjo 
sakinys, kurį vėliau Goebbelsas turėjo taip 
dažnai kalti vokiečių tautai ir visam pasau
liui: „Fuehrer befiehl, wir folgen dir!” (Va
de jsakyk, mes seksime tavimi).

Savaime suprantama, kad Hitleris didžiai 

J. Švaistas
17 Radaii 6ait

— Matai, Tonia, tu vėl apie materialines gėrybes. Nuolat mudu 
randamės įvairiose plokštumose, todėl ir blogai. Argi tik skaičiai 
ir svoris parodo tikrąją vertybę? O vieną kartą tikrai tu man bu
vai atskleidęs mažytj, bet tok| neįkainojamą turtą. Tik tuo tu ir 
patraukei mano sielą. Atsimeni; kai pat| pirmąjį kartą apsilankiau 
tavo sallone? Tu taip jautriai, nuoširdžiai nusiskundei: Aš toks 
vienišas, sieloje nykuma... Aš vaikiškai patikėjau ir Veikiai nusi
vyliau. Tu pats būdamas vienišas ir mane tokia pat padarei...

— Tikrai, Zina, tu klejoji ir pati įsikalbi sau visokius nebūtus 
dalykus. Tuo keliu einant, labai lengva galutinai savo gyvenimą 
užnuodyti ir nepagydomai save susirgdinti. Tačiau atsiniink ir 
kitas savo pareigas: tu jau moteris ir gali būti motina. Juk susi
lauksim mes įpėdinio ir (pėdinės!

Dabar aš nutilau. Pirmą kartą taip staigiai iškilo tasai dalykas, 
apie kurj niekad ne tik kad nepagalvodavau, bet net prisisapnavusi 
nebuvau. Jis dėstė toliau:

— Pamanyk: atsiras nauja būtybė, toks mažas meilus padarė
lis. Jis bus tavo ir mano vilčių įkūnijimas. Daug jam reikės mei
lės, kantrybės ir motiniškos globos, kad užaugtų sveikas, stiprus 
ir išmintingas. Gerai, kad tavo širdis tokia jautri ir karšta. Pra
vers dar. Tausok tas vertingas savo dvasios jėgas. Susiprask ir 
tvirčiau suimk save j rankas. Gims kūdikis, atsiras gyvenimo 
prasmė ir tikslas. Išgaruos visokį smarkumai, ir stosis aiški būtina 
tikrybė.

Aš pasijutau tarytum tirštose rudens miglose. Viskas manyje 
surizgo ir mišo. Todėl tylėjau. Jis nuolaidžiai pasakė:

- — Aš tau Olgą pakviesiu. Galės ji čia dažniau lankytis. Rasi 
su ja tau bus linksmiau — išsiblaškysi.

— Ne! Ne!! — surikau, kaip pablūdusi: Tik ne Olgą! Ką nori 
kviesk, nors pirriią pasitaikiusią elgetą gatvėj, tik ne ją...

Tačiau Olga lankėsi. Ji čia švaistėsi ir triukšmavo, kaip savo 
kambaryje. Ką gi, turėjau sutikti, nėr tirdvie grasi ir nebe miela 
ji man buvo.

nudžiugo tuo Goebbelso atsivertimu. Pasi
ėmė j| i Miuncheną, o iš ten | Berchtesga- 
deną. Tik dabar jis visai tesuprato, kad 
Goebbelsas yra žymesnė asmenybė, kaip bet 
kuri kita iš jo artimiausių palydų. Rasit, jis 
buvo jau supratęs, kurioje srityje reiškiasi 
specialus Goebbelso gabumas, ir kame galės 
j| geriausiai panaudoti. Šiaip ar taip jis pa
rodė „Mein Kampf” 2 tomo rankraščių da
lis, kurią buvo išleistas tik po metų. Dauge
li naktų juodu diskutavo klausimais, kurie 
keliami garsiająme skyriuje apie propagan
dą. Goebbelsas tada vis tebesitikėjo pasida
ryti partijos organizacinio skyriaus vedėju, 
bet Hitleris jau buvo nusprendęs, kad- jis 
turės būti, propagandos vadovas.

Netrukus po savo išvykimo, dar 1926 m. 
gegužės mėnesj, Goebbelsas rašė Hitleriui: 
„Mielasai ir gerbiamasai Adolfai Hitlerį! Aš 
tiek daug išmokau iš Tamstos. Draugiškai 
ndrodei man visai naujus kelius, jog aš tik 
dabar išvydau šviesą”. Ir laiškas baigiamas 
savotišku pranašavimu: „Gali ateiti diena, 
kada, viskas žlugs, kada minia aplink Tamstą 
spiesis ir nirš, ir smerks, ir šauks: nukry
žiuokite j|! Tada stovėsime mudu, kaip ge
ležiniai ir nenugalimi ir šauksime ir giedo
sime savo Hosannah!”

Goebbelso karjera paskesniais metais yra 
per gerai žinoma, jog bereikėtų ją liesti. Dar 
1926 m. buvo paskirtas Berlyno gauleiteriu, 

Žinomas vokiečių dirigentas Dr. Wilhelm Furtwaengleris (>irmą kartą - diriguoja 
Berlyno filharmonijoje. ‘ (

XXIV.
Bet apie tai vėliau. Dabar svarbesni dalykai. Per mudviejų pa

sikalbėjimą Tonia palietė Antrąją mano sielos stygą, kuri beveik 
nejuntama buvo. Bet užgauta labai skaudžiąi suvirpėjo. Niekad 
nemaniau, kad ji tokia opi..Visą mano būtybę užvaldė dabar di
delė mįslė: „Tu jau moteris ir gali būti motina. Juk susilauksim 
mes įpėdinio ar įpėdinės!“

Iš tikrųjų, taip ir turėtų būti. Juk tai labai natūralu ir gyveni- 
jniška. Tačiau su manitn kažkas ne taip. Šit tasai „ne taip” 
didžiu sielvartu ir prislėgė mano dvasią. Juk aš ligi šiol visai nesi
jaučiau dar, kaip būsianti motina. „Kodėl? O gal niekad aš tokia 
nė negalėsiu būti, nors kažin kaip trokščiau? Gal ankstyvos jau
nystės palaido gyvenimo saldumai pareikalavo dabar savo atpildo? 
Gal tos beprotiško siautimo ir svaigulių naktys amžinai pasmaugė 
motinystės džiaugsmą?“

Kartais lyg atsirasdavo nusiraminimas: „O gal aš tokia nuo 
pat savo gimimo? Gal čia visai ne mano priešgamtinių nuodėmių 
kaltė?“

Vis dėlto čia buvo labai menkas nusiraminimas. Man liūdna ir 
skaudu pasidarą ne dėl to, kad tais laukiamais įpėdiniais labai 
susirūpinusi būčiau, bet kad ir norėdama gal nebegalėsiu. Visai 
kitas dalykas, kai galėdama nenorėčiau. „Vadinasi, aš nesu nor
mali ir tobula, tikra to žodžio prasme, moteris. Kažkos vištgaidys, 
išgama. Mano garbė ir moteriškas pasididžiavimas visada turės 
nukentėti, kai kitos girsis ir užuominomis pešios mane. Taip, aš 
tada turėsiu droviai nuleisti galvą ir nusikaltėliškai tylėti.“

Toks siaubingas sielvartas blaškė mane, kad nebesižinojau. 
kaip nusiraminti. Visokių dalykų prigalvojau. Pagaliau nutariau 
pasitarti su moterų ligų specialistu. Bent jau žinosiu: taip ar ne? 
Ir kas gi pasitarus dar liūdniau. 

r
Jaučiau pareigą nebesislėpti ilgiau nuo savo vyro. Jis toks 

jautrus ir švelnus dabar pasirodė. O gal čia ne tiek dėl manęs, 
kiek dėl savo įpėdinių. Aš tik dabar supratau, koks čia jam svar
bus ir lemtingas buvo dalykas. Vadinasi, gal tik dėl to ir aš buvau 
reikalinga. Jis nuolat sielojosi dėl savo turtų — esamų, būsimų — 
ir jų likimo. Kaip išmanydamas jis dabar ramino mane ir-praše 
neprarasti vilties. Visai suhiekino tą mano gydytoją ir pažadėjo 
pasikalbėti su garsiu genekologijos profesorium. Apsiėmė prisi
prašyti, kad mane extra, bei eilės priimtų ir atydžiai ištirtu.

neilgai trukus partijos propagandos vadovu, 
o 1933 m., kovo mėn. — reicho propagandos 
ministeriu.

Hansas Fritsche svarbiausias Goebbelso 
bendradarbis propagandos ministerijoje, pa
sakojo man netrukus po savo išteisinimo 
Niurnberge, kad Hitlerio jtaka Ooebbelsui 
buvusi labai Stipri visus tuos metus, bent lig 
1944 m. pabaigos. „Žinoma, tarp svarbiųjų 
nacių Goebelsas buvo gudriausias. Jis per
regėdavo juos visus; žinojo, be abejo, ir fiu
rerio silpnybes. Bet nenorėjo pažinti jų, savo 
aštraus proto nenorėjo panaudoti, prieš Hit
lerį, jis nenorėjo būti teisus, jis norėjo ti
kėti fiureriu ir tada, jei fiureris kai kada 
būdavo nete.isus”. >

Beaiškindamas toliau Fritsche nurodė:
„Per pirmuosius nacionalsocialistinio val

dymo metus Goebbelsas neturėjo fiureriui 
didesnės įtakos, kaip kiti svarbūs vyrai, sa
kysim Goeringas arba Himmleris. Fiureris 
nė neparodydavo žinąs, kad gali Goebbelsu 
pasikliauti labiau, nekaip kitais. Bet tas vie
kas pasikeitė paskum karo, kada tiek daug 
kas priklausė nuo tinkamos propagandos. 
Juo ilgiau truko 'karas, juo beviltiškesnė da
rėsi mūsų būklė, tai juo labiau svarbesnė 
darėsi Goebbelso pozicija ir juo labiau Hit
leris pasitikėjo Goebbelsu. Pagaliau Goeb
belsas buvo įtakingiausia asmenybė Hitlerio 
aplinkoje”.

Mažiausia bent kartą savaitėje Ooebbel- 
sas vykdavo , pas Hitlerį, kad be liudininkų 
apkalbėtų visus bėgamuosius įvykius ir klau
simus. Jis labai didžiavosi rodytuoju pasiti
kėjimu ir |rašė savo dienoraštyje, kad jis 

(Nukelta j 7 pusi.)
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Lietuviškų knygų leidyklos
Per frontus, ugnis ir griuvėsius nedidelis 

mūsiškių skaičius savo kukliuose pabėgėliš- 
luose ryšulėliuose kaip brangiausią relikviją 
išnešė lietuviškąją knygą. Kai nurimdavo 
fabriko sirena, kai nustodavo grojusi fronto 
muzika, ištraukdavo lietuvis ją iš slapčiau
sia vietos ir, drebančiais pirštais sklaidy
davo jos poslapius, su ašaromis akyse prisi
mindavo ugnies audroje pasilikusią tėvynę ir 
brangiuosius namus. Lietuviškoji knyga, ta
rytumei ryšininkas, keliavo iš rankų į ran
kas, paliktųjų namų ir nelaimingosios mūsų 
tėvynės prisiminimais guosdama lietuvio 
širdį po svetimu dangumi.
Nedaugelis buvo tų laimingųjų, kuriems 

pavyko vieną kitą letuvišką knygą įsprausti 
tarp pačių reikalingiausiųjų daiktų, kuriuos 
paskubomis teko pasiimti iš namų. Daug 
lietuviškų knygų, kaip ir lietuvių kitokio 
tarto, pakeliui nuskendo Nemuno, Oderio ir 
Elbės vandenyse, daug jų paliko degančių 
miestų griuvėsynuose. Todėl esamosios kny
gos^ jokiu bodu nepajėgė nuraminti nuo tė
vynės kamieno atplėštos, bet gyvos tautos 
dalies spausdinto žodžio pasiilgimo. Lietuviš
kos knygos ilgėjosi .suaugusieji, lietuviškojo 
mokslo vadovėlio buvo ištroškęs jaunimas.

Pasibaigus karo veiksmams, lietuviškosios 
knygos reikalai pasitaisė. Neorganizuotai, 
privačia iniciatyva, ten, kur spietėsi lietuviai 
rašytojai, žurnalistai ir Irt. kultūrininkai, vie
nas P° kirto pradėjo rodytis lietuviški laikraš
čiu, o su jais ir lietuviškoji knyga.

Sunkus yra lietuviškosios knygos kelias 
išeivijoje, neturint savų spaustuvių, popie
riaus ir lietuviškų rašmenų. Tačiau lietuviš
kasis pasiryžimas padarė tai, kad šiandien, po 
dvejų su puse tremtyje metų lietuviškoji vi
suomenė susilaukė taip gausių lietuviškų 
knygų ir pasiskaityti ir mokykloms. Susi
pažinkime arčiau su taig centrais, kurių ini-
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Vyt Kastytis

SENUTĖLIAI
Tenai tofi toli — nž nerimo kalnų
Yra laukai pavasariu žali, 
Ir toj mums užgintoj šaly 
Du senutėliai rauda ant kapų:

— OI kam, Dievuliau, tokią liūdną dalią 
skyrei — 

Vieniem kaip įbaugintom drebulėlėm Bbaut 
ant kalvos.

Atėjo svetimi, iškirto ošusią nuo amžių mūsų 
girią — 

Km mus senus nuo šiaurės viesulo užstos T 

0 kas paguost mums prakalbės žodeli meilų, 
Kas kelionėlėn, pas Tave, Dievuli, beišleis, 
Kad svetimi kaip neprašyti skausmo peiliai 
Mums širdužėlę seną sužeidė giliai?—

0 juk ir mes turėjom užvadėli
Kaip šviesų rytmetėlĮ po vargų nakties 

juodos, 
Tik kam. Dievuliau, svetimi j) atėmė mums 

vėliai
Ir mus senus paliko ūbut ant kalvos!... •••■■■••■■■■■■■■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■fKai ir čia nieko nepadėjo, po mėnesio .buvom Jau Karaliaučiuje. Ištaigingai gulėjau moterų klinikos vienutėj. Tonia apsistojo viešbuty ir kasdien net po du kartu aplankydavo mane. Visi labai rūpestingi ir malonūs buvo. Simpatingos sesutės atsidėjusios slaugė, kaip rimčiausią ligonę. Senyvas, akiniuotas profesorius, rokietys, nuolat tėviškai paklausdavo, ar aš patenkinta, ar neturiu kurių nors nusiskundimų.Man čia patiko ir aš net džiaugiausi tokia įdomia atmaina. Jauku, ramu, gaivus oras, švelnus kvepėjimas. Ant mano stalelio puikios švaru, toks nekaltas malonus baltumas. Lovos ir mano baltiniai net gurgžda savo švarumu, rodos, ką tik iš po laidytuvo. Yra telefonas, tik, deja, neturiu su kuo kalbėtis. Bet ne tai dabar galvoje. Svarbiausia, kad plazda didelė viltis: jei ir yra manyje koks nors deiektas, tikriausiai jis bus pašalintas. Aš išeisiu iš čia sveika, išdidi moteris.Po aštuonių dienų tikrai išėjau... Mano dvasia atsigavo. Siaubinga nelemto praregėjimo krizė buvo praėjusi. Nors dabar aiškiausiai patyriau, kas esu, kaipo moteris, tačiau tas žinojimas nebekankino manęs. Atsiminiau daugiau panašių moterų. Sakysim, kad ir tokios: Vilkaitienė arba vyro brolienė. Juk jos tikriausiai nebuvo apsunkintos jaunystės nuodėmėmis.Tonia irgi neatrodė nusiminęs. Priešingai, jis buvo šnekus ir geros nuotaikos. Galėjo ir kelionė teigiamai paveikti jį. Mes grįžom puikiu traukiniu. Nekartą’ buvau jau pastebėjusi, kad keliaujant jis visada kitoks žmogus. Vos tik įsisėda į traukinį, tuojau pagyvėja, žvalesnis pasidaro, kaktos raukšlės pranyksta, o lūpos, lengvos šypsenos kutenamos, taip, rodos, ir pasirengusios ką nors juokingo ar sąmojingo pratarti. Jo kalboje, kai gerai nusiteikęs, visada apstu sąmojo, alegorijų ir palyginimų. Kalbėdavo iš reto, bet tokiais parinktais, išraitytais sakiniais. Daugiausia jis ir mėgo tokius žmones ar raštus, kurie pasižymėdavo savo sąmoju ar ju- -noru. Traukinyje, nors didžiausiais atstumas, jis niekad nesnaus- iavo ir neknarkdavo, kaip daugelis kitų jo amžiaus vyrų, kurie, vos tik patogiai susitupia, tuojau nuoboduliu pradeda varginti savo kaimynus.Ir šiuo metu Tonia nuo savo sumanymų nebuvo atsisakęs. Jis lengvai surado naują išeitį.

ciatyva ir iš kur pasiekia mus tremtyje lie
tuviška knyga, ta gyvoji mūsų tautinio drū
tumo liudininkė ir mūsų stiprintoja varga
nose be tėvynės dienose.

I. „Baltija”. Nelyginant šviežias Baltijos 
jūros dvelkimas papūtė į mus, gyvenančius 
agnių, amerikiečių ir prancūzų srityse, iš 
Haffkrugo 1945 metų rudenį. Haffkrugaą — 
tai mažas žvejų kaimelis Baltijos jūros pa
kraštyje. Čia susispietė nedidelis kultūrinin
kų būrelis. J. Cicėnas pakišo mintį, J. Kru- 
minas pradėjo organizuoti darbą, ir bematant 
pasirodė almanachas „Baltija”, i Suorganizuo
tasis sambūris, pasivadinęs „Baltija”, savo 
leidinius pradėjo leisti pačiomis priernamiau- 
siomis tuo laiku, bet ir paprasčiausiomis 
spausdinimo priemonėmis — rotatorium. Pir
mosios „Gintaro” knygos, o paskui jas pa
sekę kitais vardais pavadintos, nors ir ne
gausiais egzemplioriais, apkeliavo visas sto
vyklas, apsilankė kiekvieno lietuvio tremti
nio gūžtelėje.

„Baltija”, persikėlusi iš Haffkrugo į Neu- 
stadtą, ir toliau nemetė darbo. Ligi šiol „Bal
tija yra išleidusi: „Baltijos” almanachą; kur] 
laiką leido J. Cicėno redaguojamą „Kelyje 
Tėvynėn”, „Gintaro” žurnalo 10 knygų, J. 
Krumino balades „Sugrįžimo laivą”, Vytės 
Nemunėlio „Tėvų namelius”, Br. Daubaro 
„Išpirktąją mirtį” ir eilę kitų leidinėlių. 
Šiam Raitijos” sambūriui nuo pat pradžios 
vadovauja "rašytojas J. Kruminas.

Lygagrečiai ir amerikiečių bei prancūzų 
zonose ėmė rodytis lietuviškoji knyga, žymiai 
didesniais tiražais ir kitokia spausdinimo 
technika, lietuviškais rašmenimis spaustuvėje 
spausdinama.

II. Brolių Sulaičių knygų leidykla „Suda- 
vija". 1944 metais gegužės mėti. 7 d. Tiurin- 
gijoje, Poessneck mieste, išėjo pirmoji šios 
leidyklos knyga — lietuviškais rašmenimis 
spausdinta lietuviška maldaknygė „Viešpatie, 
pasigailėk mūsų”. Vėliau leidykla persikėlė ] 
Bavariją, kur su UNRRAos leidimu yra iš
leidusi dailiosios literatūros:

J. Biliūno — Rinktinius raštus,
V. Kudirkos — Satyras, _
Vyt. Atlanto — Ant siūbuojančios žemės, 
Pulgio Andriušio — Ir vis dėlto juokitės, 
Eichstaeto Lietuvių Gimnazijos abiturientų 

pirmuosius žingsnius „Ūkanose” ir kt.
Tačiau daugiausia ši leidykla yra išleidusi 

vadovėlių ir mokslui skirtų leidinių:
„Diek Whittington” (angliškai), pasiskaity-, 

mo knygelė su liet, žodynėlių (paruošta M. 
Mykolaitytės ir J. Slavėno);

mok. Ličkaus paruoštą' keturženklių loga
ritmų lentelę;

Dr. Tercijono — Kūdikių higieną;
E. Dubois — 3.000 žodžių prancūziškai 

(pasikalbėjimai ir gramatika);
J. Račkausko — Lotynų kalbos vadovėli; ir 

J. Paškevičiaus — Vokiečių kalbos grama
tiką.

Šiais metais leidykla po sunkių vargų yra 
gavusi' leidimą tik vadovėliams spausdinti. 
Naujai spaudai parengta:

J. Paškevičiaus — Vokiečių kalbos vado
vėlį (jau spaudoje),

J. Paškevičiaus — Lietuviškai — vokišką 
žodyną (apie 20.000 žodžių),— Ką tu, Zina, pasakytum, jeigu mes paimtumėm Iš prieglaudos auginti?Nors aš visai netikėtai to klausimo buvau užklupta, tačiau instinktyviai bematant pasipriešinau.— Iš priglaudos? Fu!— Nešok atgal, gerai neapsižvalgiusi. Aš nepasakiau dar tau, iš kurios prieglaudos.- — Vieš tiek!— Na tai kas?___ Bet tu paklausyk. Yra tol. bai padori švento Antano parapijos prieglauda. Ten tik merginų vaikai...— Geri ir gabūs gali užaugti žmonės. Juk tai tikrosios jaunos meilės vaisius.— O kiek daug to vaisiaus be jokios meilės — apgaulės, suvedžiojimo ir pikto pasinaudojimo, nugirdžius Ugi be sąmonės. Nemaža ten ir jūsų, panašių ponų, gražių darbelių. Nuskriaudžiat naivią žydinčios jaunystės tarnaitę ar kavinės padavėją, o paskum — žinokis sau. Ne, nenoriu!— Jau tu per daug. Ne visur tinka aklo jausmo mastas. Ten galima tiksliai išaiškinti visas' aplinkybes ir pasirinkti.— Sakiau, kad svetimo nenoriu! Tegu čia man nors angelai iš dangaus nusiunčia, vis tiek nesutiksiu. Kaip galima be jausmo, be meilės geras žmogus užauginti. Be tų sąlygų net ir padorus gyvulys neužaūginamas. Savas, kas kita: savąjį gal mylėčiau. Tačiau, Tonia, aš manau, kad tai ir be manęs įmanoma, jei tau taip labai svarbu. Juk galėtų užauginti tavo brolienė arba specialiai nusamdyta moteris. Tu viską gali.Vyras truputį pyktelėjo.— Ką aš galiu, man tavo patarimas nereikalingas. Čia visai kitas reikalas. Man svarbu, kad jis turėtų mano pavardę ir jaustųsi, kaip tikras mudviejų vaikas.Mudu nutilom. Lengvai sūpuodamas bėgo traukinys. Pro langą linkčiojo rudens veidas. Jis nedrąsus ir kuklus dar buvo Nors laukuose -au tuščia ir medžių lapai priešmirtinės agonijos dėmėmis nud'' i Jačiau gyvybės tvinksėiimas visur pajėgus dar buv' pastebimas

(B. d.)

Vokietijoje
Inž. Drąsučio — Elektro* instaliaciją ir 

A, Bendoriaus — Europoj geografiją.
Br. šulaičiai knygas spausdina vokiškose 

spaustuvėse lietuviškais . rašmenimis, kuriuo; 
leidykla pati įsigijo savo pastangomis. Kny
gos buvo leidžiamos šiose spaustuvėse: 
pradžioje Poessneck Georg Veriag, vėliau — 
Gunzenhausen J. Riedel, Noerdlingene Georg 
Wagner, Augsburge Hass und Co ii$MUel- 
berg spaustuvėse!. Vokiečiai rinkėjai nėra 
pratę prie lietuviško teksto, todėl ir teksto 
rinkimas negali sparčiai eiti, kai reikalinga 
po keletą kartų daryti rinkinio korektūrą. 
Leidyklos darbą žymiai lengvino ta aplinky
bė, kad daug leidinių yra surinkęs linotipo 
mašina pats Pr. Šulaitis, kuris jau 15 metų 
yra šį darbą dirbęs Lietuvoje. Taip pat ir 
didelę "dalį techniškojo darbo vokiečių ma
šinomis teko atlikti patiem$ leidėjams, neskai
tant jau pastangų ir darbo, parūpinant po
pierių, kurio, UARRA, duodama knygai lei
dimą neduodavo.

III. „Atžalynas”. I plačiąją lietuvių trem
tinių bendruomenę leidykla „Atžalynas” išė
jo keturių spalvų Vytimi, savo veikimą pra
dėdama 1945 m. rugpjūčio mėn.ll d. Nors 
šiuokart mums terūpi vien šios leidyklos 
išleistosios lietuviškos knygos, tačiau reikia 
prisiminti, kad leidykla, labai trūkstant są
siuvinių1 ir kt. „rašomosios medžiagos, moky
klas ir visuomenę aprūpina sąsiuviniais, 
tautiniais pašto atvirukais, laiškams vokais 
ir popierium, užrašų, knygelėmis, įvairiais že
mėlapiais ir Irt.

Knygų „Atžalynas” išleido:
St. Žobarsko — Gandrą ir gandrytę (spal

votos iliustracijos);
A. Maceinos — Didįjį 'inkvizitorių;
V. Kamantausko — Anglų kalbos vadovėlį;
Tremtinių Mokyklą — mėnesinį pedago

ginį žurnalą (Nr. Nr. 1, 2, 3—4 ir 5—6);
Šiuo metu išeina iš spaudos:
Vokiečių kalbos skaitymai gimnazijoms;
Portugalų kalbos žodynas;
Lietuvos istorijos vadovėlis visoms mo

kykloms;
Ispanų ka!bos žodynas;
Giesmynas evangelikams ir kt.
Šiais metais pagrindiniais uždaviniai; lei

dykla sau stato dar didesniu mastų aprūpinti 
mokyklas rašomąja medžaga, o jei susidary
tų redakcinė kolegija, ir atejtyje leisti peda
goginį žurnalą mokykloms, teikti pirmumą 
mokslo ir mokyklų leidiniams.

Leidykla savo leidiniu; spausdina pen
kiose vokiečių spaustuvėse, iš kurių dvi dir
ba leidyklos parūpintais lietuviškais rašmeni
mis. Leidykla šiemet mini savo dviejų me
tų darbo sukaktį. Ji dirba bendrovės pagrin
dais, vadovaujama dviejų asmenų. Lietuviš
kiems * rašmenims įsigyti leidykla yra paau
kojusi daug laiko, vargo ir rūpesčio. Val
džios patvarkymai dėl leidimų dažnai keitėsi, 
ir tai žymiai atsiliepė į leidykloj darbo pro- 
duktingumą, tačiau tvirtu lietuvišku pasiry
žimu ir didele kantrybe leidykla skina kelią 
lietuviškai knygai.

IV. „Patria" Vilniui — Tuebingen. Šios 
leidyklos savininkas Jonas Lenktaitis lietu
viam; gerai pažįstamas iš Vilniau; laikų. 
Vilniuje „Patria” veikė nuo 1939 metų. So-

Baly* Anguitlnavičiua-Anglnaa

TĖVIŠKĖ PAVASARI
Ar matai — jau sodai žydi
Vyšniom apsnigti takai 
Ar jauti tą žalią midų — 
Kvepia ant pušų sakai...

O prie kelio lenkia; vinkšnos 
Ir skliautuos — šviesu, šviesu... 
Braido gandras pievoj linksmas, 
Skrenda gervė; iš dausų — — —

Ar girdi — miškai dainuoja, 
Klony skamba tiek aidų. 
Lizdas ant šakos siūbuoja, 
O lizde paukšteliai du.

O, pažvelki — bunda laukas, 
Ir žieduos paežerė. . 
Vieversys, giedros sulaukęs, 
Čia atskrido pažiūrėt.

Šypsos vagoje artojas — 
Linksmas mostels botagu — 
žemė kvepia vasarojum, 
Gegužė miške kū—kū...

Tik paliesk rasotą žemę — 
Kaista kūnas — tiek varžos. 
Tau, gimtų laukų titane, 
Ir žiedai ir vaisiai jos.

iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .
vietai ją suvalstybino. Nors vėliau vokiečiai 
spaustuvę ir buvo sugrąžinę, bet lietuviškų \ 
knygų leidyklos neleido. Tą pąčią vilniškę 
„Patria” matome dabar atgaivintą prancūzų 
srityje, Tuebingene. Ant gražiai išleistų ir 
įrištų jos knygų viršelių antrosios pusės fi
gūruoja „Patrioe” ženklas — lietuviškosios 
pirkios stogo papuošima; — žirgeliai.

„Patria” yra išleidusi: i-
St. Santvaro — Laivus palaužtom burėm; 
Stp. Žobarsko — Savame krašte;
Vytės Nemunėlio — Mažąją abėcėlę (ei

liuota abėcėlė priešmokykliniam jaunimui);
Vacį. Biržiškos — Lietuvių rašytojų ka

lendorių;
V. Kamantausko — Praktinį prancūzų kal

bos vadovėlį;
Ali. Nykos-Niliūno — Praradimo simfo

nijas; •
Stp. Žobarsko — Dalgių daina (apsaky

mėliai jaunimui vokiečių kalba).
Spaudoje:
Stp. Žobarsko — Aušrelė, I dalis;
Stp. Žobarsko — Ganyklų vaikai;
Lietuvių rašytojų metraštis „Tremtinių me

tai”; '
Edward Collins — Anglų kalbos vadovė

lis lietuviams ir kt.
Knygos spausdinamos lietuviškais rašme

nimis keliose vokiečių spaustuvėse. Be kny
gų leidimo, J. Lenktaitig rodo didelį prielan
kumą lietuviškai knygai, finansiškai remda-’ 
mas lietuvių grožinės raštijos kūrėjus. „Pat
ria” leidyklos premija vienam geriausių trem 
tyje pasirodžiusiųjų knygų autorių buvo la
bai gražus žygis. Tai dar tampresni; leidyk
los ryšys su kūrėjais, kurių veikalus leidyk
la yra pasiryžusi perteikti plačiajai lietuvių 
tremtinių bendruomenei.

V. Kitos leidyklos. Prie paskirų laikraščių 
redakcijų yra taip pat išleista nemažai lietu
viškų knygų. Pirmoji kelią pramynė „Min
tis”, išleisdama tlipl. ekon. Br. Kviklio „Lie
tuvių kova su naciais”. „Mintis” ligi šiolei 
yra .išleidusi:

1. Tuo pat vardu dvisavaitinį literatūros, 
meno ir mokslo žurnalą du numerius, kuris 
turėjo sustoti dėl spaudos suvaržymo ir

2. J. Zdanavičiaus „De Profundis”.
Toliau reikalinga paminėti „Mūsų Kelią”, 

„Žiburius”, „Tėviškės Garsą”, „Mūsų Viltį”, 
„Aidus”, „Lietuvių 2odį" ir kt., kurių dėka 
pasirodė ne tik grožinės literatūros, bet ir 
vadovėlių mokykloms.

Taip pat kiekvienoje didesnėje lietuviškoje 
stovykloje, kurioje zonoje jos bebūtų, yra 
susidariusios lyg ir savotiškos leidyklos (nor; 
ir primityviausiomis priemonėmis), kurių ne 
viena yra išleidusi tiek pasiskaityti, tiek 
mokslo reikalams rotatorinių leidinių. Tai vis 
įnašas į tremtyje sudaromą letuviškosio; kny 
gos lobyną. Pagaliau negalima pamiršti ir tv 
pavienių asmenų, kurių lėšomis išleista taip 
pat nemažas kiekis įvairaus turinio lietuviš
kų knygų.

Turint prieš aki; sunkia; knygų leidim 
sąlygas, knygų leidėjam; reikia pripažinti d- ' 
delius jų nuopelnus mūsų lietuviškėsios kny
gos bare. Lietuviškoji knyga, neprastose są 
lygose tremtinio kūrėjo gimdoma, dar ne • 
prastesniais keliais vaikščiodama su knygot 
leidėju, prieš atsidurdama skaitytojo rankose 
pereina tikrai sunkų kelią. Kūrėjo rankrašt- 
paskleisti tūkstančiais egzempliorių savo tai
tiečių tarpte gražios, lietuviškais rašmenimis 
knygos pavidalu — tai šiandien didelė prob
lema tiems, kurie rūpinasi knygos išleidimu 
ir kuriems tik vieniems tėra žinomi tie kry
žiaus keliai nuo autoriaus, popieriaus ligi da 
šų, knygrišyklos ir skaitytojo. O reikia pa- ' ,
sakyti ir pasidž^ugti tų žmonių nenuilstamu- 
mu ir pasišventimu lietuviškam reikalui.

Salomėja Narkėliūnaitė
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Musų opera su „Sevilijos Kirpėju" šiaurės ir pietų Vokietijoje
Spektakliai Oldenborge, Nwerfingene, Kempten* ir Memmingene. Pasikalbėjimas *n operos meno vadovu p. A. Katkumi.

Po ilgokos tylos nuo puikiai pavykusio* 
žaviosios G. Rossini klasikinės 4 paveikslų 
komiškoj „Sevilijos Kirpėjo” operos premje
ros ir jos pakartojimo Detmoido miesto teat
re vasario pabaigoje, Detmoido Lietuvių 
Tremtinių Operos Kolektyvą* prieš kelias sa 
vaite* pasileido su „Sevilijos Kirpėju” gas 
tralinei kelionei po „provinciją”.

Pradžioje buvo pasukta šiąurėn. Laimė te
ko Oldenburgui, kur miesto teatre, kartu su 
miesto teatro orkestru, duota Oldenburgo 
lietuviams tur būt vienkartinė proga Olden- 
burge pasigėrėti lietuvių operos menu.

Iš Oldenburgo operos kolektyvas pasuko į 
pietus. Po ilgokos kelionės sunkvežimiu pa
siekta amerikiečių zonos pietuose — Nuer- 
tingeno srityj įsikūrusi skaitlinga lietuvių 
kolonija. Čia buvo vėl duoti du „Sevilijos 
Kirpėjo” spektakliai, dalyvaujant Stuttgarto 
operos orkestrui. Abi dienas sausakimšai pri 
pildyta Nuertingeno stovyklos teatro salė ir 
entuziastingos ovacijos mūsų operos meninin 
kams bei gaustos gėlių puokštės liudijo vėl 
.lietuviško meno tyiumfą.

Toliau po du spektakliu duota Kempteno 
ir Memmiageno miesto teatruose. Čia buvo 

'■ susidurta su didele kliūtimi! cnebuvo orkest
ro. Tačiau operos kolektyvo entuziazmag ra 
do išeiti. Energingam operos dirigentui p. A. 
Kučiūnai ir koncertmeisterei p. S. Palecek- 
Levickienei fortepionais sumaniai orkestrą 
pavaduojant, ir Kemptene bei Memmingene 
visuomenė gavo progą pasidžiaugti pasiilg
ta lietuviška opera, o kitataučiai svečiai? 
amerikiečiai, anglai, vokiečiai ir kt. — nu
stebti lietuvių operos pajėgumu. Žinoma, ne
sant orkestro, teko apsieiti be turtingos pui
kios „Sevilijos Kirpėjo” uvertiūros ir 4-to 
paveikslo pradžioje esančios įspūdingos and 
ros muzikos. Tačiau, išskyrus šias spragas, 
šiaip visa opera buvo perduota pilnai, buvo 
išpildyta pasigėrėtinai puikiai ir publikos 
buvo šiltai priimta.

Teko kalbėtis su buvusiais mūsų operos 
spektaklyje Kemptene ir Memmingene vokie 
čiais, tarp jų su berlyniečiais ir drezdenie- 
čiais, mačiusiais geriausių vokiečių operų an 
samblių pastatymus. Jie visi' pareiškė, kad 
juos nustebino lietuvių solistų geri balsai, 
darnus ir tikslus išpildymas, užburianti sa
vo lengvumu, laisvumu ir nuoširdumu vai
dyba, kuri* labai puikiai derinosi su šios Ida 
šilinės operos muzika ir- liudijo gilų įsijau
timą j šios operos charakteri, toliau jie kar
tu išreiškė dideli pasigėrėjimą žaviais fr 
turtingais kostiumais, ir meniškom, skonin
gom dekoracijom. Kartu jie pareiškė, nieką-' 
da nemanę, kad fortepionu taip puikiai ga
lima būtų orkestrą pavaduoti, ir kartu dar 
vienam iš grojančių einant dirigento parei
gas, taip pat niekada nemanę, kad solistai ir 
choras tokiose sąlygose galėtų taip sklan
džiai, tiksliai ir lengvai atlikti savo partijas.

Iš kempteniškių teko išgirsti, kad mūsų 
oipera tarp daugelio kitų svetimtaučių, buvo 
nepaprastai sužavėtas Kempteno naujasis Un 
ros direktorius anglas. Jis šiaip ligi šiol bu
vęs gan santūrus ir šaltas; po spektaklio ne
galėjo atsilaikyti nepareiškęs entuziastingo 
pasigėrėjimo lietuvių opera ir lietuvių tauta. 
— Aš pamačiau, kad jūs esate dideli labai 
kultūringos tautos žmonės, esu dėkingas, kad 
davėte man progą jus pažinti. — Pasakė jis 
mūsų menininkams.

Buvęs labai paveiktas ir Nuertingeno Uo
res direktorius amerikietis. Jis pagautas en
tuziazmo puolė prie gėlių puokštės mūsų nu 
eipelnusiem* menininkams nešti besiruošian
čių lietuvaičių, pagriebė gražiausią gėlių 
puokštę ir nuskubėjo su ja scenon pagerbti 
mūsų menininkų. — Gražiausią puokštę tu
riu aš įteikti, — pasakė jis lietuvaitei, kurios 
puokštę „nusavino”.

Pradėję Oldenburge, pasisvečiavę Nuertin- 
gene, Kemptene ir Memmingene mūsų Det
moido operos menininkai baigė savo pirmą
ją gastrolinę kelionę po Vokietijos lietuvių 
kolonijas ir anksti rytą birželio 4 d. savo 
sunkvežimiu išskubėjo „namo” — Detmol- 
dan.

Mat, ten turi tuojau atvykti anglų darbo 
ministerijos komisija tikrinti norinčių vykti 
Anglijon. O mūsų operos kolektyvo nariai 
pasiryžę nepraleisti progos patekti Anglijon.

Tako pasikalbėti su eile operos kolektyvo 
narių: su meno vadovu, dirigentu, solistais, 
choristais, administratorium, technikinio per 
sonalo nariais. Visi jie daugiau ar mažiau 
išreiškė savo pasitenkinimą, kad jų darbas 
ruošiant „Sevilijos Kirpėjo” pastatymą, ir 
šie gastrolės kelionės vargai buvo neveltui, 
kad jie visur jautė mūsų tautiečių meilę sa
vam menui ir‘ įvertinimą, kartu malonu jiems 
buvo dažnai išgirsti, kad ir daugeliui kita
taučių sudarė gerą jspūdj apie lietuvius me
nininkus.

Ilgėliau pavyko „užpulti” operos meno va
dovą, mūsų operos veteraną, Kauno operos 
solistą p. Aleksandra Kutkų.

— Gal sutiktumėt trnoutt nanasakofi.- koki 
kelią teko pereiti iki „Sevilijos Kirpėjo” pa
statymo.' — pradėjau pasikalbėjimą.

— O, buvo didelių sunkumų. Tarpais at
rodė, kad gal tai persunkus uždavinys da
bartinėse aplinkybėse. Ypatingai sunku buvo 
nugalėti kostiumų ir dekoracijų klausimą. Ta 
čiau operos kolektyvo narių, entuziazmas bei 
atkalama^ ir visuomenės pagalba nugalėjo 
visas kliūtis ir, kaip girdime atsiliepimus ir 
dekoracijos ir kostiumai išėjo visai neblogi. 
(Dėl kostiumų tai reikia pasakyti, kad jie 
tiesiog puikūs!) Čia didelis nuopelnas daili

„Minties" Redakcija skelbia literatūros konkursą
„Minties” Redakcija norėdama šiais sa-lskatinti mūsų rašytoja* parašyti geresnių kfl- 

kaktuviniaia lietuviškos knygos metais pa-|rinių, šiuo skelbia

literatūros konkursą
parašyti geriausiai NOVELEI, kurioje tari būfi 
pavaizduota mūsų tautos kova už laisvę ar 
būdingai aprašytas tremtie* gyvenimas.

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai ra
šytojai tremtiniai. Konkursui patiekiami vei
kalai privalo būti dar niekur nespausdinti.

Pirmoji premija 
Antroji premija 
Trecioji premija

Premijuofieji veikalai pereina ^Minties” 
Redakcijos naosavybėn, tačiau juos atspaus
dinus autoriams mokamas papildoma* hono
raras.

Konkursiniam veiksim premijuoti bus su
daryta jury komisija iš 4 ' narių, iš kurių 2

ninko p. V. Andriušio, energingo administra
toriaus p. J. Kapočiaus, p. R. Vaselausko, p. 
J. Venciavičienės ir kostiumų siuvėjų: p. B. 
Bortkevičienės, p-lėg J. Cėpkauskaitės ir p. 
S. Umbraso.

Dideli sunkumai buvo su gaidom. Gruo
džio pradžioje atvykus Detmoldan dirigentui 

! Samanotam varpinės bokšte dieną ir naktį 
gyveno pilka pelėda. Po jos kojomis, ant sto
ro, apdulkėjusio balkio kabėjo varinis var
pas. Neskambėjo tasai varpas' kitu metu lai
ku, kaip tik švento Izidoriaus dieną, kai mal 
dininkai ir smalsuoliai po šventomis vėliavo
mis išeidavo laukų laiminti. Tą dieną pelė
da virste išviredavo iš bokšto ir pasinerda
vo netolimo miško šakose.

Kai . varinis varpas baigdavo skmbėti, 
grįždavo ir pelėda iš miško ir ilgai žiūrėda
vo | tebesisupančią virvę, kol paukščio širdis 
aprimdavo nuo varpo bildesio.

Varpinę supančiose liepose nurimdavo 
paukščio sparnai, varpinės stogo samanų ra
soje suspindėdavo žvaigždės, tada iš pasvi
rusio bokšto išnerdavo pelėda... Ją pasitin
ka šmaižus šiksnosparnis, nakties darbų bi
čiulis.

Vieną pavasarį greta pėlėdos bokšte apsi
gyveno laukinis balandis. Susisukęs gūžtą 
pačioje pakraigėje, dažnai burkavo, sveikin
damas saulės šviesą, linksmindamas savo žmo 
ną.

— Kokio galo tu taip rėkauji? — kartą 
paklausė pelėda. — Ar tau algą moka už 
burkavimą?
• Gūžtoje peri vaikus pati, tai ir dainuoju,—' 
atsakė balandis.

— Huu, sudejavo pelėda ir susigūžusi 
spoksojo | vieną varpinės kertę.

Kartą balandis tarė: *
— Sakyk, gerbiama pelėda, kodėl tu tik 

naktimis skraidai, ūbauji?
— Naktimis geriau, — murmtelėjo pelėda.
— Kai visi ilsisi, kai tamsu, tu, kaimynė, 

iškeliauji į pasauli- Galima { pinkles pakliūti, 
sprandą nusisukti, — aiškino lauko balandis. 
(Mat, jis labai geidė prikalbėti pelėdą me4ti 
naktibaldos gyvenimą).

— Koks gražu* pasaulis dieną. Matai, ten 
rugių laukas vilnyja, už rugių — želia lan
ka, ir ten ganosi baltos avys. Piemuo stovi 
su ilga lazda, prie jo kojų guli du šunes, 
sidabriniais varpeliais pakaklėje skambina 
din dilin, din dilin, — meiliai porino balan
dis varpinės kertėje spoksančiai pelėdai. — 
O ten, pakalnėje artojas žemę aria, jį seka 
šnekučiai ir kuosos, rankiodami sliekus, smul 
kytes kirmėlaites. O gi naktį nepamatytum 
net ir botkočio ne tik kirmėlaitės.

— Niekus tauški, tuščias burkočiau — 
šiurkščiai subarė pelėda. Ir vėl spoksojo 
žalsvų akių nemirkčiodama.i

Valandėlę balandis tylėjo. Vėliau parnešė 
perinčiai pačiai keletą žirnių.

— Buvau ant kalniuko liepose užsukęs, — 
vėl prabilo balandis. — Ten, matai, kur sto
vi balta, raudonu stogu, langų spalvotais 
stiklais spindinti koplytėlė. Ten mačiau žai
džiančius vaikus. Po liepomis, kur dūzgia

p. Aa Kučiūnai, paaiškėjo, kad Detmoido 
miesto teatre buvusios „Sevilijos Kirpėjo” 
gaidos kur dingusios. Dirig. p. A. Ku- 
čiūno energijos dėka pavyko išaiškinti, kad 
jas buvo paėmęs vienas vokiečių orkestran
tas. Buvo jos gautos, bet paaiškėjo vėl nau
ja kliūtis. Jos pasirodė esančios nepilnos ir 
dėl to netinkamos. Teko ieškoti naujų gaidų. 
Tačiau dirigentui p. A. Kučiūnui pavyko pa
važinėjus kiek po britų zoną greitai iškasti

Rankraštis tari būti parašyta* raš. mašinėle 
ir pasirašytas slapyvarde, o uždarytame vo
ke pridedama tikroji autoriau* pavardė ir ad
resas. Novelė privalo būti ne trumpesnė, 
kaip 25 raš. mašinėle parašyti puslapiai.

Už geriausius veikalus skiriamos 3 premijos

— Rm. 2.500.—
— Rm. 1.500.-
— Rm. 1.000.-

skiria „Minties” Redakcija ir du narius Liet 
Tremtinių Rašytojų Draugijos Valdyba.

Rankraščiai konkursui pristatomi IKI S.
M. RUGSĖJO MSN. 15 DIENOS.

Rankraščius siųsti: „Mintis”, Literatūros 
konkursui, (13b) Memmingen, Postiach 110.
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tinkamas gaidas ir tuo būdu ir tą kliūti nu
galėti.

Daug sunkumų buvo dėl darbo sąlygų, be
ruošiant pastatymą, taip pat dėl maitinimosi, 
patalpų. Buvom dažnai mėtomi iš vietos i 
vietą. Kariais atrodė, kad tiesiog pats liki
mas prieš mus. Porą savaičių prieš .premje

'Pelėda, 'Balandis Ir 'DarpaA
LIUDAS DOVYDĖNAS

(Iš pasakų rinkinio „Gyveno kartą karalius”) 

naminės bitės, po liepžiedžių vašku, po mė
lynai skaidriu dangum regėjau veidus vai
kų. Jie palaidais plaukais, saulės įdegti ir 
retai prausti, varė kiaules j dvarą. Ar žinai, 
kaimynėle, yra toks vaikiškas žaidimas?

— Ten gyvena mano bičiulis šiksnospar- 
nis, ir keli9 kartus aš ten sugavau labai suk
tas peles — kalbėjo pelėda. — Tie padaužos 
vaikai išbaido peles, kad juos imbieras.

— Skridau viršum ežeriuko, kur mažų žu
vyčių sparnai virpa saulėje greta siūbuojan
čios nendrės. Mano šešėlis ūmai perslydo per 
pakrantės dugno gelsvus akmenukus. Ir lie
josi širdyje svaigus gerumas, tarytum aš bu
vau padangėje ir tarp dugno akmenukų, tarp 
žirgelių ir sidabru tviskančių žuvyčių. Taip, 
kaimyne, kas savo akimi nematė šito vidur
dienio, aš bijau sakyti; tasai nieko nematė— 
kalbėjo balandis. x

— Ausys yra visko pagrindas, gležnas 
paukšti, — nutraukė pelėda. '

— Taip, taip, ausys geras daiktas. Girdė
jau beržų miške gegutės kukavimą, kai ji ant 
liaunos šakelės pasisūpuodama vis barstė 
ku, ku, — burkavo balandis, — bet ir akimis 
mačiau beržai bangavo šakų skaromis, vis 
nešdami kuku tolyn.

— Nagai, geri, kieti nagai reikia turėti,— 
savo kalbėjo pelėda.

— Saulė, rodos, leidžiasi už miško, tuoj 
prasidės mano gyvenimas. Prisidėk ir tū, le
pūnėli. Naktis gražesnė, geresnė nei diena. 
Dieną visi juda, trainiojasi, o naktį aš esu 
viena. Tik mano bičiulis šiksnosparnis kam
puotai smaigstosi ore. Ten, kur tu matai pie
vą, avis, ten naktĮ bus'-tylu, švaru. Jokios 
avies, jokio piemens su skambančiu šunim. 
Ir aš atsirandu viršum pievos. Viršuje manęs 
žiba žvaigždės, apačioje tamsiai žalsva žolė 
spindi rasa, o aš tarp jų. Aš viena. Supranti. 
Ką nori darai, vienui viena.

Balandis paklausė:
— Ar tau nebaisu?
— Reikia žinoti, reikia suprasti, — kalbė

jo, pelėda, lyg negirdėjusi balandžio klausimo. 
— Tu džiaugiesi, grožiesi pasauliu, o aš no
riu žinoti... Žinoti ir tamsiausią nakt|. Kiek 
viena avino galva regi, žino dienos šviesoje, 
bėt naktį tegu pabando. -Aš sklendžių naktį 
viršum rugių lauko girdėdama kur plaka vie
versio širdis. Jis tupi prie savo lizdo per 
dieną zirzine* padangėje, ilsisi kur prie 
kupstelio ir manosi, jog jo niekas nemato. Aš 
pamatau, aš sugaunu ir sakau: — Na, ką 
giesmininke?... Dreba, bijo. Kaip nebijos. t 
nes esu'nakties karalienė. Aš laukų ir miš- ' 

rą buvo susirgęs sol. p. V.. Baltrušaitis, o 
porą dienų prieš premjerą pačiupo gripas 
mane. Bet ir šios nelaimės mūsų nepalaužė. 
Premjera ir antrasis spektaklis įvyko numa
tytu laiku, ir kaip girdėjom, pavyko neblo
gai. O dabar per šią kelionę davėm dar 8 
spektaklius, kurie, berods, taip pat pavyko.

— Ar numatoma dar atlikti panašių gas- 
tralinių kelionių, kaip šioji, ir aplankyti kitas 
lietuvių kolonijas, dar neturėjusias progos 
čia tremtyje pasigėrėti lietuviška opera?

— Jei sąlygos leis, numatome liepos mėa. 
vėl pasileisti kelionėn.

— Kurias vietoves numatoma aplankyti?
— Tiksliai dabar sunku pasakyti. Bet gal

vojama apie Hanau, Kasselį, Miuncheną, 
Augsburgą, Ooettingeną, Liubecką ir eilę ki
tų skaitlingiau lietuvių gyvenamų vietovių.

Norėtume visus aplankyti.
— Kurią datą galima būtų skaityti Detmoi

do Lietuvių Tremtinių Operos įsteigimu ir 
darbo pradžia?

— Į šitą klausimą labai sunku atsakyti. 
Atrodo, kad tiksliausia būtų operos įsteigi
mu skaityti tą laiką, kai kolektyvo nariai su
sibūrė Hieldesene prie Detmoido ir pradėjo 
ruošti „Sevilijos Kirpėjo” pastatymą. Tai' 
įvyko maždaug apie rugsėjį praėjusiais me
tais.

— Gal galėtumėt pasakyti, kokie tolimesni 
Tremtinių Operos planai? Teko šį tą gir
dėti apie bandymus persikelti į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir Angliją.

— Tokie bandymai tikrai. daromi. Ameri
kos lietuvių tarpe yra fūpinamasi mūsų ope
rą atsigabenti j Chicagą. Tačiau iki šio su> 
manymo realizavimo dar labai toli. Labiau 
apčiuopiamas persikėlimo | Angliją klausi
mas. Tuo reikalu, prieš mums išvykstant šiem 
kelionėn Centrinė Baltų Taryba Detmolde 
padavė anglų darbo m-jo* komisijai prašy
mą. Norima, kad operos kolektyvo nariai bū 
tų įkurdinti Anglijoje vienoje vietoje. Tada 
būtų galima mėginti Vokietijoje pradėtą dar
bą Anglijoje tęsti toliau.

(Nukelta | 7 pusi.)

kų šeimininkė per visą naktį juodžiausią. Ką 
tu sau manai, burkačiau?

— Juk tatai baisiai pikta — apgailestavo 
balandis. « .

— Kas trokšta žinoti, ^tam niekad nepikta. 
Tu man tauškei apie ežero žuvytes ir velnio 
žirgelius. Tai niekniekiai. Aš lekiu naktį, kai 
mėnuo, žvaigždės mane pasitinka. Matau di
džiule* lydekas, kai jos karališkai plaukia ir 
sugriebia kvailą, dieną blizgusią žuvytę. Aš 
matau kaip prasižioja žiaunos ir balti aš
trūs dantys sugriebia žuvį ar varlę. Didžio
sios žuvys tik naktimis raižo ežero vandenį, 
kaip tikri karaliai. Viskas slaptinga, Išdidų 
dedasi naktį. Dieną tik paruošiama nakčiai. 
Naktis yra karalių gyvenimo metas. Kas gy
vena naktį, tas tikrai gyvena.

— Šito tai nežinojau — stebėjosi balandis.
— Ir gerai, kad nežinojai, nes ir tave imtų 

vilioti naktis. Naktis priklauso karaliams ir 
tik tas didelis dieną, kuris ir naktį nepaklys
ta. Kaimyne, balandi, aš esu naktie* dvasia. 
Supranti?

— Pasistengsiu suprasti, bet aš gyvenu tik 
dieną ir nėra geresnio meto, kaip saulėtas 
vidurdienis...

— Ne, ne! — nutraukė balandžio šneką pe
lėda, nėra geresnio laiko, kaip naktis.

Ir pelėda su balandžiu ėmė ginčytis.
Tuo metu į seną varpinę įsėlino katinai. 

Jis,tyliai užkopė balkiais prie pelėdos ir ba
landžio, kai jiedu tolydžio karsčiau ginčijosi , 
dėl dienos ir nakties. Katinas jau rengėsi 
griebti pelėdą, bet tuo metu sučirškė varpi
nės pastogėje žvirblis:

— Vyrai, vyrai katinas!
Suskubo pelėda nunerti į varpinės bokšto 

tamsą, oi balandis šaute šovė tarp liepą ša- ■ 
kų.

Mažoj bokšto palėpės gūžtoj susiglaudė 
žvirblis ir savo žmonai kalbėjo:

— Tu tik žiūrėk, žmonele, yra toks katinas, 
ir tu man, katinas gerai medžioja dieną ir 
naktį, jis lygiai gerai mato.

Žvirblio šneką išgirdo pelėda. Persigandusi 
tupėdama varpinės kertėje ji kartojo:

— Katinas gerai medžioja dieną ir naktf, 
jis lygiai gerai'mato dieną ir naktį:.. Dieną > 
ir naktį.

Pelėda susimąstė ir suvokė, kad ne ji vie
na naktį viešpatauja.

Taip ir iki šiolei pelėda dienomis ramiai 
tamsoje spoksodama, negalėdama sau atsaky- , 
ti kas naktį galingiausias: ji ar kalinąs?

Švento Izidoriaus dieną, kai suskamba se
na* varpinės varpas, pelėda iš varpinės bokš
to virste išvirsta dienos švieson i netolimą, 
juodą mišką.

Ir'kai kas sako, kad pelėdos pikta širdis 
negalinti klausytis varpų giesmės.
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šeštadienio vakarą, sugalvojau susiartinti 
H Amerikos lietuviais. Sužinojau' vieno lie- 
tariifo Galiūno „Lithuanian Village” adresą 
r (sėdęs i . •. stritkarį (autobusą), nuvažiuo
ja nurodytam vietom, kur susirenka daug Ke
toną.

Didžiulė pailga patalpa. Išilgai pagal pa- 
titnj bufetas — baras, kaip „Versalyje”, tik 
iraana daug ilgesnis, visos kėdutės užimtos, 
daug stovinčių, tižia kaip avilyje. Atskiriu 
paskirus žodžius — kalba lietuviškai. Už 
baro, sienoje gražiai įrengtos lentynos ant 
kurių pristatyta daugybę boaikų, Įvairių 
■palvą, skonio ir stiprumo. Veidrodžiai sie
nose dar padidina jų skaičių. Viename kampe 
didžiulis automatinis patefonas: (meti nikelį 
0 rentai), paspaudi norimą mygtuką — ir 
groja. Kitame kampe cigarečių automatas: 
Įmeti du dainius (du po 10 centų), paspaudi 
- „Old Gold” ar „Camd” mygtuką — ir 
Krenta cigarečių pokelis su 3 centais, nes 
tik 17 centų tekainuoja. Toliau riešutų, sal
dainių automatai. Už karo keturi padavėjai 
get suprakaitavę: vienas atraitą prašo, kitas 
brandy su džindžirėliu, trečias tris alaus 
■tiktas ... ūžia kaip bitės avilyje ...

— Va, va šitas tik dabar iš Lietuvos, 
klausk, klausk kaip tenajaus — girdžiu 
Šnibždant.
- Taigi atsiprašau, draugas, girdėjom, kad 

Tamsta ti)c dabar iš Lietuvos. Nagi prisėsk 
Ir sakyk, kaip ten? Ką gersi: Šatą ar alaus?

Lietuvljkoje karkiamoje - saliune
, (Mūsų specialaus Amerikos korespondento laisvas reportažas)

Ale, kaip pačiam pasisekė ii ten ištrūkti? 
Ale pamanykit! Na žinoma, jis čia'gimęs ... 
Ar tikrai naciai gyvus žmones degino? 
Dievo koronė! Aš tai visuomet sakiau, 
toj Europoj niekad tvarkos nebus. Ar 
tiesa, Šuipi? Na ką gersi, gal džiną 
džindžirėliu ar geriau atraitą mėgsti? 
pasakok, kaip tie ruskiai atrodo?
ria mane klausimais. Aplink mūsų stalą susi
renka dar daugiau smalsuolių ...

Stengiuos nuosekliai ir vaizdžiai dėlioti 
vaizdą po vaizdo, kaip ruskiai atėjo, kaip 
ir už ką suiminėjo, persekiojo, į' Sibirą vežė, 
apie vokiečių okupaciją, tremtinių gyvęni- 
pią... Pasakoju ilgai, bet jiems nenusibosta, 
patinka.

— Tai jei jau ir mokytų turėjot, tai kodėl 
ant streiko prieš ruskius neišėjot — staiga 
pertraukia mane Snerpūnas.

— ? — Norėjosi jam pasakyti, . kad jo 
smegenėliai tur būt streikuoja, bet ...

Snerpūnas pradeda savais atsiminimais — 
' žinot, kai aš buvau krajuje tai tėvas ant pe

čiaus, o mes tik per žiemą kamaroje miego- 
davom. Bet, kad jūs matytumėt kiek utelių, 
o tų blakių tai begalės ...
-— Negi daugiau nei carų pas mus? — 

pertraukia jau čia gimęs, Stanley.

Ale 
kad 

ne 
su 

Na 
apibe-

— Kur tau, daug daugiau — tvirtina 
Snerpūnas.

— Na jau nemeluok, kaimyne, aš gi devy
nioliktais trisdešimts penktais buvau nuva
žiavęs, mačiau visai kitaip negu sakė. Ar 
strytai (gatvės) brukavoti ir storai kaip pas 
mus Detrojuje, ir tiliponai ir električkj Įeitai, 
beveik kaip pas mu8 — tvirtina Vilkas, visą 
vasarą svečiavęsis pas brolį Lietuvoje 1935 
metais.

— O vašmašinių pas jus ar yra? ... — 
vig dar su nepasitikėjimu klausia Stanley ...

Neatsakydamas tiesioginiai į klausimą, pra
dedu vėl iš naujo pasakoti, kokią pažangą 
padarėm palyginus per labai trumpą ne
priklausomybės laikotarpį. Vėl užsimenu apie 
tremtinių padėtį ir reikalingą jiems materialę 
paramą ...

— Ale kad davėm ir davėm. Po pirmo 
karo po šimtą, po du, ,net po penkius dayėm, 
o ką gi? Mano dvi Seserys Lietuvoje nė pu
sės dolerio negavo — išdėstė aayo „svarų” 
argumentą Gūžinąs.

— Hallo Pet, come 
Petrai, šitas vaikinas 
— pertraukia Vilkas.

— Is that’s aH? — 
taip galėčia paklausti 
draugas? Oh no, aš

over, greičiau, žiūrėk, 
tik dabar, iš Lietuvos .

nustemba Pet — a jei 
iš katros gubernijos, 

tai suvalskynis iš pat

Alytaus. Mano tėvas trys viorstai nuo ten 
larmą turėjo. —

Mano pavardė Morris, Anelė Morris — 
vėl pertraukia — Tai va ką norėjau per
traukti, kai sakai ..buvai kempėj, gal pažino
jai mano brolio sūnų' Morkūną Praniuką? 
Tai va gromatą atleidė. Baisiai gražiai su
rašė visku, mudu su tėvu net verkėm skai
tydami. Ir matosi mokytas, rašo karininku 
Lietuvoje buvo, o dabar kempėj sėdi. Su 
valgiu sako neblogiausiai, bet tų cigarečių 
visiškam neduoda. Išsiuntėm du pekidžius. 
Mes ne viską supratom, še va perskaityk, 
baisiai gražiai rašo ...

— Sakai draugas Panevėžyje gyvenai, tai 
gal girdėjai apie Lieponius Povilą ir Joną? 
Povilo sūnus net lojeris, rašė buvo, ar koks 
direktorius Kaune. Išsiuntėm jiems penkis 
pekidžius ir daug gromatų, bet jokios žinios 
nesulaukiam. Ar tiesa, kad niekiai laiškų ne- 
daleidžia? — vėl klausia. .

Klausimai, atsakymai, pasakojimai, ginčai, 
argumentai ...

Jau gerokai po vidurnakčio stovėdamas 
ant ... kornerio ir laukdamas strytkario su 
skaudančia širdimi galvojau, kad kokiais 
žodžiais nebandytum vistiek neįsąmoninai jų, 
kokia miela graži ir puiki mūsų brangi tė
viškėlė buvo ... ir kaip skaudžiai ir netei
singai mūsų Tauta kentėjo ir kenčia ...

... o stritkarių ar buvo pas Jus Lietuvoje?

... o tų blakių tai... , M. L. v

Mūsų opera su „Sevilijos Kirpėju“
(Atkelta iš 6 pusi.)

— Kokią naują operą manote ruošti?
— Čia dabar negaliu nieko tikro pasakyti. 

Dalykas toks, kad nežinome, kokios bus mū- 
aų tolimesnės darbo sąlygos. Dėl to galėsi
me apie naują operos pastatymą pradėti gal
ioti tik, kai paaiškės, kokias sąlygas mes atei 
tyje turėsime.

— Kaip žiūrite į čia, tremtyje atsiektus re
zultatus? Ar pateisino lūkesčiai, kuriuos tu
rėjote, pradėdami ši milžinišką darbą?

Čia p. 'Kutkus nuoširdžiai nusišypsojo,
— O, pilnai pateisino. Mes jaučiame pil

tu (rodę, kad lietuviai menininkai net dide
liuose tautos gyvenimo' sunkumuose gali ne 
lik duoti gerus koncertus, bet ir ištisas ope
rų statyti. Čia mes jaučiame savo įdėto tik
rai nemažo darbo pateisinimą. Gal būt mes 
toliau neišsilaikysime. Bet mes parodėme 
pavyzdį. O buvo daug skepticizmo, kai mes 
pradėjome darbą. Tuo tarpu dabar girdėjo
me, kad ir amerikiečių zonoje gyveną mūsų 
operos menininkai galvoja suorganizuoti sa
ro lietuvišką operą, ir tas darbas jau esąs 
pradėtas Augsburge. Teko išgirsti ir apie 
inmanymą amerikiečių zonoje suorganizuoti 
lietuvių baletą. Manome, kad gal ir mūsų pa 
vyzdys tiems užsimojimams davė kiek im
pulso. Linkime energijos' ir pasisekimo su- 
manytojams tuoj planus realizuoti ir tuo bū
da toliau skinti menui laimėjimus. Be to, 
mes pastebėjome, kad menininkai yra kartu ir 
lyg savos rūšies vienytojai, jie patarnauja 
vienybės ir solidarumo stiprinimui. Tai 
mums teikia didžiausią satisfakciją už mu
lą darbą. \

— Ar esate patenkinti mūsų tremties vi- 
momene?

— Labai patenkinti. Mūsų visuomenė, ne- 
žiūrin-t daugybės dabartinio gyvenimo mate
rialinių sunkumų bei rūpesčių, visur paro
dė didelį susidomėjimą savo menu, jo įverti
nimą ir meilę jam. Tas stiprina mūsų užsi
degimą- ir toliau, kiek jėgos ir sąlygos leis • 
pradėtą darbą tęsti.

— Paskutinis klausimas p. Kutkau. Kada 
numatote grįžti Nepriklausomon Lietuvon?

Čia mūsų operos veteranas valandėlę pa
tylėjo. Atrodė, kad jo mintys tuo laiku nu- 
dtriejo pamilton Tėvynėn į gerai pažįstamas 
pamiltas Vilniaus ir Kauno teatrų scenas.

— Kur mes bebūsim, aš esu giliai įsitiki
nąs, visad visų mūsų mintys strksis apie mie
lą, brangią Lietuvą. Kai tik Tėvynėje suplė- 
vesuos Laisvę ip Nepriklausomybę skelbian-, 
Ii mūsų trispalvė, tuojau visi pasuksime Tė
vynėn, kur begyventume. Tik savos Tėvynės 
operos scenoje mes galime pilnai išvystyti 
savo kūrybines galia® ir jaustis pilnai jau
kiai.

sų operos gastrolėmis tenka paminėti ir vie
ną keistą nesklandumą, kuri metėsi į akis 
„Sevilijos Kirpėjo” spektakliuose Memmin- 
gene, ypač antrajame spektaklyje. Tuo tarpu 
kai visose kitose vietose lig šiol statytuose 
mūsų operos „Sevilijos Kirpėjo” spektakliuo
se dar trukdavo bilietų, Memmingeno miesto 
teatre dairiame yra apie 700 vietų, buvo pir 
mam spektakliui išparduota apie 400 
tų, o antram — tik apie 170 (-). Tuo 
ir Memmingene dar buvo labai daug 
kurie norėjo pamatyti mūsų operą ir 
Įėjo jos pamatyti dėl to, kad nebuvo 
ganižuotas bilietų - platiivmaš. Tai, atrodo, 
galima paaiškinti tik Memmingene lietuvių 
komiteto, tvarkiusio bilietų pardavimą, or
ganizaciniu nesusitvarkymu. "Leko pastebėti 

■ ir mūsų operos menininkų globos srityje ne
pateisinamų' nesklandumų Memmingene. La
bai apgailėtinas dalykas.

Baigiant norisi palinkėti gražiai užsireko
mendavusiems mūsų Detmoldo operos meni
ninkams ištvermės ir sėkmės tolimesniame 
darbe tremtyje ir likimo palankumo greitai 
vėl susiburti pamiltose mielose , Vilniaus ir 
Kauno operose Laisvoje ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Kartu norisi mūsų visuomenei ir 
jos vadovams palinkėti visada sugebėti paro
dyti, kad mes vertiname savąjį meną, gerbia
me savojo meno išsiilgusius tautiečius, bran- 
giriame gražiai pasireiškiančius savuosius 
menininkus. J. J.

bilie- 
tarpu 
tokių, 
nega- 
sųor-

Prahoje zaidž ’ keturi lietuviai ? .
Mums yra pavykę gauti papildomų ži

nių apie lietuvius krepšininkus, kurie, 
įteikti į Sovietų Sąjungos rinktinę, daly
vavo Europos pirmenybėse Prahoje. Iki 
šiol esame turėję tikslių žinių, kad toje 
rinktinėje žaidė du lietuviai: Kulakauskas 
ir Butautai. Dabar paaiškėjo, kad Sovietų 
Sąjungos krepšinio rinktinėje figūravo dar 
du lietuviai: Lagunavičlūs ir Petkevičius. 
Šį faktą mes patyrtmė, .,Įš Jfa^^ntį‘;Į$ųfie 
patys yra buvę Prahoje ip su lietuviais 
krepšininkais dėl suprantamų aplinkybių 
tik trumpai galėję pasikalbėti. Be to, iš 
„Tiesos" sužinome, kad rungtynėse prieš 
Jugoslaviją, Sovietų Sąjungos sudėtis buvo: 
Kulakauskas (Kaunas), Ušakovas (Maskva), 
Korkija (Tbilisi), Butautu, (^iną^jįjigįįp, 
jevas (Maskva). Prieš Vengriją žaidė: Pet
kevičius (Kaunas), Konevas (Maskva), 
Aleksejevąs (Maskva), Kuliamas /Talinas), 
Liisovas (Talinas). Atkreiptam dėmesį į 
estą Liisovą, kuris Prahoje oficialiai buvo 
vadinamas Lossovu.■ ■. • c.r

Asmenys, kurie Jh-ąhpję, tprėją, jjrpgos ,. 
bent. trumpai pasikalbėti su lietuviais 
krepšininkais, pasakoja, kad Sovietų Są
jungos krepšinio rinktinė buvo gražiai 
aprėdyta. Kulakauskas net nusistebėjęs;

J J Sporto gyvenimo
kad, pavyzdžiui, prancūzų žaidikal buvo 
pasirėdę palyginti kukliais drabužiais. So- z 
vietų Sąjungos žaidikai vis dėlto neišlaikė 
konkurencijos su Egipto atstovais. Pasta
rieji buvo elegantiški pilna to žodžio 

'prasme. Prahoje buvo kalbam, kad egiptie
čiai savo atsivežtais pinigais būtų galėję 
pusę čekoslovakų sostinės nupirkti..,

Pats Kulakauskas pirmenybėse žaidęs 
neįprastinėj pozicijoj — gynlku ir, gal būt, 
dėl to. savo pajėgumo negalėjo išlukštenti, 
Palyginti su kitais žaidikais, jis vis dėlto 
buVo rimta pajėga. Bene geriausią (spūdi 
paliko Butautas.

Latvių krepšininkų Sovietų Sąjungos 
rinktinėje nesimatė. Iš pabaltiėčlų Prahoje 
dalyvavo keturi lietuviai ir du estai. Tuo 
būdų,,,pridūru?., mtipų . paskutines Intonųa- 
cijas,' pabaltiėčlų žafdikų reikšmė Sovietų 
Sąjungai'laimint Europos meisterystę, dar 
padidėjo. Nesuklysfme pasakę, 
šešių pabaltiėčlų Sovietų Sąjunga 
būtų iškopusi j pirmąją vietą.

'■Jc'al anapus

Kaip Goebbelsas tarnavo fiureriui

kad be 
kažin ar 

Ck.

Sport-
Tarjb... „ūse laikraščiuose apie 

tinį Lietuvos sportinį gyvenimą 
šykščiai rašoma. Turime pasitenkinti tik 

retkar- 
,Tiesos“

atsitiktinėmis nuotrupomis, kurios 
čiais atspausdinamos vilniškės 
skiltyse. *

dabar-
gana

betmoldo Liet. Tremtinių Operos „Sevili
jos Kirpėjo” pastatyme dainuoja Vilniaus 
operos solistai: p. p. Baltrušaitis ir lp. Nau- 
ragis, Kauno operos solistai: p. p. E. Kar
delienė, J. Vencevičaitė, A. Kutkus ir V. 
Puškorius. Čia tremtyje pradėjęs operos so
listo darbą p. V. Bražėnas. Chore dainuoja 
ponai S. Grigaliūnas, V. Kriaučiūnas, S. Ma 
linauskas, K. Mereckas, V. Strimas ir P. Vai- 
čaitis. Visi choristai Lietuvoje dirbo kitose 
profesiose, operoje dainuoti pradėjo tik čia 
tremtyje.

Pagirtinas dalykas — gražiai atspaustos 
lietuviškos „Sevilijos Kirpėjo” programos su 
Hbretto. Gaila, kad nebuvo matyti programų 
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Nors 
aišku, opera skirta lietuviams, bet propagan
dos ir tautinės reprezentacijos sumetimais at 
rodo, būtų tikslu, jei būtų ir svetimomis 
laibomis programų, atsilankantiems mūsų 
operos pažiūrėti svetimtaučiams. ,

Po visos eilės gražių dalykų sąryšy su mū

(Atkelta iš 4 pusi.)
esąs vienintelis, kuriam fiureris neturįs ne
pasitikėjimo. O paskum santykis pasikeitė. 
Daug metų Goebbelsas visaip stengėsi, kad 
savo kritingo proto nepanaudotų prieš Hit
lerį. - v

Dabar jis matė įsikalbinėjęs, kad Hitle
ris neklaidingas. Kai kada jis prasitardavo 
sava privačiam stenografui: „Turime fiure
riui padėti, turime jam padaryti įtakos,”

Juo beviltiškesnis darėsi būvis, juo despe- 
ratingiau stengėsi Goebbelsas daryti įtaką 
Hitleriui. 1945 m. sausio mėn. jis žino, kad 
tik Hitleris begali palaikyti vokiečių moralę. 
Kartkartėmis maldavo fiurerį prabilti j vo
kiečių tautą. Aš cituoju iš jo dienoraščio:

„Kad ir kaip primygtinai prašau: fiureris 
nesutinka kalbėti į tautą. Prašau jį pasakyti 
trumpą kalbą, gal būt, tokią, kuri tetruktų 
15 minučių. Ir vėl fiureris atsisakė. Aš tie
siog nebežinau, ką daryti...”

Kitą kartą jis rašo: „Fiureris tebetiki, kad 
netrukus galėsiąs kame nors sulaukti laimė
jimo. Kai kada man darosi įspūdis, lyg jis 
disponuotų divizijomis, kurių ištikrųjų — 
bėra”.

Dabar Goebbelsas mato visai aiškiai, 
jis nenori žvelgti tiesai į akis. Tiesa, jis 
lieka nepastebėjęs, kad Hitleris tolydžio 
tėja į fizinį sužnekimą, ir įrašo pastabą: 
„Man skauda širdį matant, kaip nyksta fiu
rerio kūnas, nors pats tebėra nepalūžusios 
dvasios, nors nepajudinamai tebetiki savo 
gerąją žvaigžde. Jis darosi vis mažesnis, o 
jo stuomuo yra palinkęs į priekį”. Bet jis 
tat pateisina: „Be abejo, pastarasis požymis 
bus atsiradęs nuo nuolatinio žemėlapių stu
dijavimo... “ 
reris darosi 
karalių".

Galų gale, 
pabaigą, Goebbelsas galvojo apie pasitrau
kimą iš pareigų. O po to atėjo galas. Goeb
belsas mato, kad nebėra kas gelbėti. Jis nu
sprendžia, kad verčiau galas su baisybėmis, 
nekaip baisybės be įjalo. Kai Keitelis ir OK 
W pranešė Hitleriui pasitraukti iš Berlyno, 
jis įkalba Hitlerį pasilikti sostinėje. Pats 
lieka su juo ir atsigabena savo šeimą iš kai-

ne-

Bet 
ne
ar-

Pačios išvaizdos atžvilgiu fiu- 
visai panašus į didįjį Prūsų

maždaug 6—8 savaites prieš

-mo, kad kaip pats sako, „nebūtų progos pa
sielgti kitaip”. '

1945 m. balandžio 22 d. visa Goebblso šei
ma — Goebbelsas ir žmona su 6 vaikaij — 
susidangina j Hitlerio bunkerį. Ateinančionfs 
dienomis Hitleriui pasidaro aišku, kad Himm 
leris ir Goeringas nori pasitraukti nuo fiu
rerio. Iš pirmųjų laikų nacių su juo tėra 
tik Goebbelsas. Šio pakto reikšmę Hitleris 
bus jautęs nepaprastai stipriai. Antroje sa
vo politinio testamento dalyje, kuria jis Him 
lerį ir Goeringą pašalina iŠ partijos, jis' ski
ria Ooebbelsą busimosios Vokietijos vyriau
sybės reicho kancleriu.

Aišku, kad šį testamentą Goebbelsas ir Hit
leris išdiskutavo pažodžiui. Balandžio 29 d.,
4 vai. ryto, pasirašo Hitleris, o Goebbelsas 
kaip liudininkas. Todėl galima laikyti tikru 
dalyku, kad Goebbelsas pažadėjo Hitleriui 
būti jo įpėdiniu, idant, kiek bu? įmanbma, 
laiduotų ir toliau nacių režimą Vokietijoje. 
Paskutines dienas Hitlerio bunkeryje išliku
sieji gyvi, kurie dabar yra sąjungininkų ne
laisvėje, visi vienodai pareiškia, kad Goeb
belsas, duodamas tokiu6 patikinimus, sąmo
ningai melavo. Jau prieš Hitlerio mirtį jis 
buvo pasiryžęs su visa savo šeima pasi
traukti iš gyvenimo. Jis to nesakė Hitleriui, 
matyti, kad palengvintų paskutines valandas.

Anuomet, 1926 m. gegužės mėnesį, jiš ra
šė: „Gali ateiti diena, kada viskas žlugs, ka
da minia aplink Tamstą spiesis ir riirš, ir 
smerks ir šauks: nukryžiuokite jį! Tada sto
vėsime mudu, kaip geležiniai ir nenugalimi 
ir šauksime ir giedosime savo Hosannah!”

Ir ta diena atėjo: 1945 m. balandž’b 29 d..
5 vai. 30 min., Goebbelsas padaro Hitlerio' 
testamento prierašą:

„Fiureris Įsakė man išvykti iš Berlyno tuo 
atveju, jei sostinės gynimas griūtų, ir da
lyvauti kaip vadovaujančiam narini jo skir
toje vyriausybėje...

Pirmą kartą savo gyvenime turiu atsisa
kyti vykdyti fiurerio įsakymą ... Išdavimų 
pamišime, kuris šiomis krlingomis karo 
dienomis supa fiurerį, turi būti bent keletas, 
kurie besąlygiškai ir iki mirties tvertų su 
juo.”

O po to jis įsivarė kulką i galvą. (DW)

Futbolas. Gegužės pirmosios dienoto 
šventės proga Kaune buvo suruoštos žaibo 
žaidynės." Dalyvavo septynios vienuolikės. 
Geriausiai pasirodė ir pirmą vietą laimėjo 
Dinamo futbolininkai, baigmėje nugalėję 
Lokomotyvą 2-0. Trečią vietą užėmė Kūno 
Kultūros Instituto komanda.

Tinklinis. Gegužės mėn. Kaune vyko 
Kauno tinklinio pirmenybės. Vyrų grup. da
lyvavo trylika komandų. Gegužės mėn. 
pirmąją savaitę pirmavo Kūno Kultūros 
Instituto šešetukas. Moterų gr. baigminiuose 
susitikimuose žaidė dvi Kūno Kultūros 
Instituto komandos. f

Tenisas. Balandžio 15 — gegužės 1 d. 
Kaune buvo teniso varžybos uždarose pa
talpose. Šiomis varžybomis buvo baigtas 
teniso žiemos sezonas. Vyrų vienetą laimėjo 
Juodikaitis, moterų grupėj pirmą vietą 
laimėjo Baltrūnienė. Jaunių vienetą savo 
naudai nusvėrė Tamulaitis. Dvejetų nuga
lėtojai: moterų — Kuprevičiūtė-San- 
kauskaitė, jaunių - Tamultdtis-Kaz.lauskas, 
mišraus — Kuprevičiūtė-Juodikaitis.

Šachmatai. Tarybų Lietuvos šachmatų 
meisteris Mikėnas be konkurencijos daly
vavo 1947 m. Baltarusijoa pirmenybėse. 
Šių metų Baltarusijos meisteriu tapo jau
nasis ' Sa’ginas. Jis teprarado tik vieną 
tašką, sužaidęs lygiomis su Mikėnu Ir su 
Vitkevičium.' Buvęs Baltarusijos meisteris 
Verezovas šį kartą liko antruoju (pralaimė
jo prieš Saiginą ir remizavo su Mikėnu). 
Mikėnas (be konkurencijos) užėmė trečią 
vietą,. Mikėnas laimėjo vienuolika partijų 
ir keturius kartus sužaidė lygiomis, (do
miausia pirmenybių partiją pripažinta tarp 
Mikėno ir Saigino. Ši partija buvo žai
džiama trylika valandų. Po permainingos 
kovos 90-tame ėjime abu prlęšinlnkal su
tiko su lygiosiomis Ck.

t
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Lietuvai laisvė ir nepriklausomybė bus grąžinta“ 
pareiškė VLIKO pirmininkas prof. M. Krupavičius „Žiburiu“ redaktoriui

„Žiburiai” Nr. 23 talpina VLIKo pirminin
ko prof. Krupavičiaus pasikalbėjimą aktua
liais klausiniais. Kadangi šiame pasikalbė
jime yra paliesti visi mus dominą klausimai,. 
todėl meg savo skaitytojams kai kurias VLIKo 
pinuininko pareiškimo vietas čia patiekiame.

Pradžioje VLIKo p-kas prof. Krupavičius 
apžvelgė dabartinę mūsų tėvynės padėtį tarp
tautiniu atžvilgiu. Nors Lietuvos nepriklau
somybės klausimas dar nėra tarptautiniame 
forume visiškai aiškiai statomas, bet visos 
įtakingos vakarų valstybės, išskyrus Maskvos 
Rytų bloką, tvirtina, kad Lietuvos egzista
vimu jos yra suinteresuotos ir pasiryžuatos 
Maskvai nepripažinti.

ToBau savo pareiškime VLIKo p-kas sako:
„Karą laimės tas, kuris išlaikys nepa

laužtus nervus ir kas sugebės semtis rei
kiamų jėgų iš' skaidrių vilties šaltinių. 
Karai einant, tiesa, sunku pasakyti, kuris 
kariaujančių laimės, tačiau iš tos tarp
tautinės politikos pokarinės evoliucijos 
galima drąsiai teigti, kad evolindnotmo- 
jama mošų naudai ir kad ateityje šis 
klausimas turės būti išspręstas taip, kaip 
kiekvienas lietuvis laukia ir reikalauja. 
Turim dar pabrėžti, kad nori Lietuvos 
klausimas dar iš slidaus kelio nėra išė
jęs, bet jei toliau tarptautinė politika 
plėtosis ta pačia linkme, kokia dabar 
eina, ji turės išeiti Į stiprų ir kietą kelią. 
M pats asmeniškai tvirtai tikiu, kad Lie
tuvai laisvė h- nepriklausomybė bus grą- 
finta.”

Dėl daromų pastangų tėvynei padėti, VLIKo 
pirarininkas pažymėjo, jog tai yra visų lie
tuvių švenčiausia pareiga. Ginklą Lietuvai 
vaduoti naudoja mūsų broliai pasilikę Lietu-, 
vos žemėje, gi tremtyje ir išeivijoje pasilieka 
politinės, diplomatinės ir kt tolygios prie
monės. Visam šiam darbui vadovauja VLIKas. 
Sudaryta Lietuvos Respublikos Vykdomoji 
Taryba. Labai daug padeda išeivija JAV-bėse 
hr kituose kraštuose.

„Kas yra padaryta visų šių minėjų 
Lietuvos laisvinimo veiksnių, būtų sunku 

’ konkrečiai visa atpasakoti. Viena tegaliu 
pasakyti, kad buvo visa padaryta ir to- 
iiau visa daroma, panaudojant visas mū
sų turimas priemones Lietuvos išlaisvini
mo tikslo siekiant Nebuvo jokio svarbes
nio gyvenimo iškelto reikalo, | kur| ne
buvo atsiliepta viena ar kita forma. 
VLIKas su visttlj Lietuvos išIaisyiąilRP 
veiksniais klibina ir gina ne tik Lietu
vos laisvinimo reikalą, bet ir tremtinių 
teises ir jų gyvenimo politinę pusę, kaip 
pvz., skryningai, jų judėjimo laisvės or- _ 
ganizacijos ir tt Be to VLIKas tarpi
ninkauja ir visiems kitiems, Lietuvos iš- 

/' laisvinimo veiksniams ir ne kartą kėlė 
savo balsą dėl daromų neteisybių mūsų

• tautai pvz„ dėl vežimo Į Sibirą, dėl ne; 
žmoniško gyvenimo sąlygų darbuose bei 
kalėjimuose ir tt

Šių VLIKo pastangų dėka, šiandien 
visų valstybių vadovaujamieji organai 
pakankamai gerai žino, kas yra Lietuva, 
kokiose sąlygose gyvena, koks yra lietu- 
vių tremtinių veidas, ko jie visi siekia 
ir koks yra jų aukščiausias šių dienų 
idealas. _____

Jauna šokio menininkė — vaidilute
čia ir judančia juodo marmuro stovyla. Re
gėjęs š| atsiminimą, ūkanoto salyno atsto
vas, matęs platų pasauli, jūrininkas, — la
kūnas prabilo;. „Cią iš tikrųjų matyti, per
gyventa. Aš supratau ją netekusią savo kū
dikėlio arba, gal, sužieduotinio? Ar ne 
taip? ..."

Menininkė linkusi Į gėri- Kai primestas 
jai „Raganiškas valsas“ ji juda scenoje kiek 
išsigandusi, nustebinta. Vos tik supranta, 
jog pikto, priviliota, staiga miršta išgąstyje. 
Siela kyla | dangų, o kūnas tai visi žiūro
vai mato — scenos viduryje dulkėmis pa
virsta (nyksta akyse).

Norėtųsi prašyti: sušvelninkit, J,Menuete“ 
Kaspino, Įnerto J suknelę, spalvos ryškumą, 
paimkit kitą atspalvi, nešaukiančios spal
vos. Kitur ryškumas tinka (Ispanijoj).

Nenusiminkit, kai kritikas, kuris prikiš 
aistros stoką. Esat jaunutė vaidilutė7kuriai 
labai pritinka švelninti, ne ryškinti, aistras.

Linkiu menininkei, kad pasiliktų audrin
goje jūroje, tarp lūžtančių bangų, lietuvė, 
kaip Birutė buvusi.

Ir negaliu ,.pro domo sua“. Gal kas nu
stebo, kad aš rašau apie baleto meną. Bet 
kodėl gi būti hipokritu? Baletą aš pažĮstu 
nuo 1894 m., kai mačiau Kšesinską ir Pe- 
tipą. Mėgstu šokius ir pats šoku. Teleista 
bus tikrąjį meną pagerbti tiek jaunuoliui, 
tiek žilaplaukiui.

Gen. T. Daukantas.

„Šokio koncertas prie fortepiono Doro
thea Georgesohn“ Šuberto menuetas, Ta
rantella, Tango Rudens romansas, truputi 
rafinuota Marabu. Po pertraukos: Talisma
nas iš Egipto, Raganiškas valsas, Iš atsi
minimų ir pabaigai — Giedros Nasvytytės 
Ispaniškas ritmas.

Tai Jonės Kviecinskaitės, aplankiusios 
„tolimą“ Flensburgą, neseniai įvykusio pa
sirodymo programa. Čia nieko nepraleis! 
nepaminėjęs, nes viskas jdomu, savo vieto
je ir kūrybiška.

Kukli, jauna, gražutė Jonė, apleidusi sa
vo tėvų mažą'ūkeli, tarp Palangos ir Šven
tosios, Birutės krašte, šiandien yra DP. 
Spamuqta keliauja ir šoka. Šoka meniš
kai, dailiai, skoningai.

Atstovaudama šiandien modernišką,, .pa
žangų ir kūrybiškai bujojantj baletą, kuri 
tik rytoj galėsime vadinti klasišku, ji griež
tai ir ryškiai atsiriboja nuo futuristiško ir 
kabaretiškai — dekadentiško „madno“ va- 
rietė. Čia atstovaujamas rimtas teatras, nors 
ir apdegusiam, i lūšną panašiam barake. 
Nei šviesos efektų, nei spalvų, o jspūdis 
gilus ir išryškintas. — ■

Pati menininkė dinamiškai pažangi. Tik
rai vos pusantrų metų laikotarpy iš kuk
laus (bet daug žadančio!) atžalo pražydo 
lietuviško pajūrio ošiančio pušyno „miškų 
gėlė“.

Šokyje dalyvauja veidelis, rankutės, pirš
tai, plaukai, skarelė šalikas, ispaniškas 
sijonas, faraonų Ja kų aprėdalai. O koks 
gilus kontrastas „(įsiminimuose", kai links
ma dangaus spalzų suknelė pati besišyp
santi, kaip žydras giedras dangaus skliau
telis, staiga ' pasikeičia skausmingai liūdin-

Pastaraisiais laikais baigiamas rengti 
pagrindinis memorandumas Lietuvos lais
vinimo reikalą ir peticija valstybių gal
voms. Memorandumas bos teikiamas tik 
lietavių vadovaujamų veiksnių vardo, o 
peticija — trijų kaimyninių Pabaltijo 
valstybių tremtyje esančių svarbesnių as
menų vardu”

— pažymėjo VLIKo p-kas.
Dėl eveoiuaiios lietuvių emigracijos iš Vo

kietijos prof. Krupavičius šitaip išsireiškė:
„...Tremtiniai tari didelę misiją savo 

paliktos tėvynės atžvilgiu. Ta misija pir
miausia yra kovoti už savo žudomos tė- 

išlaisvinimą tomis priemonėmis, 
kuriomis negali kovoti mūsų pasilikę 
broliai tėvynėje. Antra, saugoti išsivežtą 
tautini lobyną su visu šventu atsidėjimu 

' ir rūpestingumu, kaip senovės kriviai ir 
vaidilutės saugojo šventąją ugn|. Trečia, 
būti gyvąja lietuvių kultūrinės ir mora
linės vertės propaganda svetimųjų tarpe. 
Šie trys svarbiausi išeivių uždaviniai turi 
būti statomi virš visų asmeninių reikalų 
reikaliukų. Jiems turėtų būti pašvęsti visi 
savo asmens patogumai. Iš šito išeinant, 
ir emigracijos klausimas turi būti spren
džiamas. Tuo remdamasis taip pat 
VLIKas suformulavo savo emigracijos 
politinę programą, kori suvedama | šiuos 
punktus: 1) emigruoti tiktai kompaktine 
mase, nes tik šiose sąlygose bus galima 
išlaikyti ii tėvynės išsivežtą tautini lo
byną; 2) vengti emigruoti | tuos kraštus, 
kurie neduoda sąlygų tautiškai tarpti; 
prie šių kraštų priklauso visa Pietų 
Amerika; 3) emigruoti | tokius kraštus, 
kur yra stambesnės mūsų išeivių kolo
nijos, kur yra suorganizuotos mūsų kul
tūrinto gyvenimo organizacijos, kaip 
bažnyčia, mokykla, spauda; 4) kur gyve
nimo lygis yra nežemesnis už lietuvių 
gyvenimo lygi ir kur klimatas atitinka 
mūsų krašto klimatui. Šita emigracinė 
programa yra tiek mūsų tautai svarbi ir 
gyvybiška, kad joks lietuvis, jokia lie
tavių organizacija, nenusikalsdama savo 
tautai ir savo tėvynei, negali jos pažeisti. 
Ar pavyks visumoje šitą programą Įgy- 

’ vendinti, parodys ateitis. Šiandien viena 
tik reikia pažymėti, kad šitai linijai 
laužyti neturi prisidėti joks lietuvis. 
Mūsų pagrindinis tikslas ir 
iiČEiffiik f H grįžti iš trem
ties trumpiausiu keliu | Lie
tuvą. Vokietija nėra tas kraštas, ku
riame mes galėtume ilgesni laiką užtrukti, 
laukdami kelio atsidarymo l tėvynę. Ga
limas daiktas, kaip jau dabar gyvenimas 
rodo, kad prieš sugrĮžtant | Lietuvą dar 
tek* kurdintis kuriame kitame krašte. Ši
tas klausimas m<in atrodo lietuvių yra 
imamas per daug karštai, kartais net li
guistai. Kitur tiek karštai atveriamas! ir 
ieškoma emigracinių kelių užmirštant tas 
pareigas, kurias mes turim savo tėvynės 
atžvilgiu.

Ne mes galutinai spręaitn emigracinius 
klausimus ir liesim emigracinius kelius, 
bet nuo mūsų solidarumo, nuo mūsų 
vieningo nusistatymo tie keliai gali kiek

SKELBIMAS
Norintieji isityti ta'1. V. M'i 'nko II lai

dos vadovl ..Automolri’is”. pr 'ome kreip
tis Į V. Miniukas, (13b) Rosenheim, 
Schillingsweg L '

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA
AROLSENE PRIE KASSEL1O 

ieško sekančių asmenų:
GERDVILAS Leonas;
JANKUS Viktoras, 22 metų, iš Katowiz;
1GARIENĖ Konstancija,' 45 metų, gyv.

Mažeikiai;
IGARYTE Adelija, 15 metų, gyv. Mažeikiai;
KIUKYTE Marija, 19 metų, gyv. Vilnius;
KOLYTE Genė, 29 metų, gyv. Freiburg;
KRASAUSKAS Mečys;
LIAUDINSK1ENE Vita, 26 metų, iš Delmen

horst;
LICERKA Anna, 46 metų, gyv. U. S. A.;
LIETUVININKAITĖ Petronėlė, 19 metų, gyv. 

Vilkaviškis;
MALECKA Juozas, 25 metų, iš Latvijos;
MALINAUSKAS Stepas, 32 metų, gyv.MALINAUSKAS Stepas, 32

Kaunas;
MALKEVIČIUS Bronislavas,

Panevėžys;
MALKEVICIENĖ Celestina,

Panevėžys;
MANKIENE Leonora, 34 metų, gyv. Kaunas;
MARKELIS Linas, 34 metų, gyv. Zarasai;
MARMA Petras, 42 metų;
MICKEVIČIUS Pranas, 34 metų, gyv, Kaunas;
PETRAITIS Jonas, 22 metų, gyv. Pommern;
PODERIENE Janina, 36 metų, gyv. Bamberg.

52 metų, gyv.

46 metų, gyv.

priklausyti. O mūsų solidarumas ir mūsų 
siekimai turi būti pagristi mūsų vyriau
siais siekimais — lietuvybe ir Lietuva.” 

Toliau VLIKo p-kas pažymėjo savo pasi
tenkinimą mūsų kultūrine veikla tremtyje ir 
savo pasikalbėjimo pabaigoje palietė spaudos 
reikalus.

Pastebėjo, kad tremties spauda yra pasie
kusi gan aukšto lygio ir nurodė jos svar
bius uždavinius mūsų dabartiniame gy venime.

Tačiau dėl kai kurių noro ją suvisuome
ninti arba „nacionalizuoti” pasisakė neigia
mai: ■

„Mūsų lietuvių visuomenėje tenka nu
girsti dvi nuomones: 1. palikti spaudą, 
kaip buvus, privačių žmonių rankose, ir 
X spaudą suvisuomeninti — pavesti ją 
leisti stambesniems organams. Gyvenimo 
praktika parodė, kad „nacionalizavimas” 
ne visuomet išeina ( sveikatą, ypatingai 
neigiamai atsiliepia (vairas spaudos su- 
visuomeninimai arba „nacionalizavimai”. 
Ir dėl to, kad lig šiol mūsų spauda da
bartinių jos leidėjų buvo pakelta ligi 
tokio aukšto lygio, nereikėtų šioje srityje 
daryti jokių reformų. Jeigu ir būtų tokių 
organizacijų, kurios savo organo neturi 
ir būtų tokio organo reikalingos, tai jos 
turėtų teisės toki organą turėti, bet ne 
dabar leidžiamų laikraščių sąskaiton. Jei 
naujam organui leidimą gauti sunku ar 
neįmanoma, tuomet kaip išeiti galima 
pasiūlyti laisvą organizacijos susitarimą 
su kurio nors laikraščio vadovais. Tar
pusavio kova dėl einančio laikraščio pa
veržimo, ir visokias intrigas svetimose 
įstaigose laikau žeminančiu ir žalingu 
reiškiniu”. (žs)

Lietuviškos muzikos koncertas per Muencheno radiją
Birželio 3 d. 16 — 16.45 vai. Muencheno 

ridijas davė gražią lietuviškos muzikos va
landėlę. Pranešėjas vokiečių kalba trumpai 
supažindino klausytojus su „mažai pasau
liui žinoma žavia lietuviška muzika”, lietu
viais kompozitoriais, iškeldamas lietuviškos 
muzikos centrą Lietuvos Nepriklausomybės 
laikotarpyje — Lietuvos Valstybės Operą 
Kaune. Pranešėjas taip pat labai gražiai 
apibūdinto kiekvieną programoje išpildomą 
kūrini ir1 jo autorius. Programos išpMdytojai 
buvo: mūsų operos didžioji reprezentantė p. 
Antanina Dambrauskaitė (pranešėjo pažymė
ta kaip Lietuvos Valstybės Operos Kaune 
solistė) ir p. Pauš Sanders.

P-lė Dambrauskaitė, giliai Įsijautusi J 
lietuviškos muzikos dvasią, savo puikiai 
srovenančiu lyriniu sopranu, fortepionu švel
niai palydint p. Paul Sanders, patiekė klau
sytojams būdingą lietuviška muzika pulsuo
jančius mūsų žymiųjų kompozitorių kūri
nius: Aleksandro Kačanausko „Kad aš naš
laitėlė” ir „Oi gražu”, Juozo Tallat-Kelpšos 
„Rūpinosi motinėlė” ir „Mano sieloj šian-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Henrikas Nagys, LAPKRIČIO NAK

TYS. Lyrika. Medžio raižiniais iliustravo Te
lesforas Valius. Išleido Povilą^ Abelkis Frei- 
burge. 112 pusi. Kaina Rm. 7,— Šioje Hen
riko Nagio — 1946 metų mūsų tremties li
teratūros laureato — skoningai išleistoje po
ezijos knygoje atspausdinti dveji jo pirmie
ji pilni poezijos rinkiniai: „Lapkričio nak
tys” ir „Išsvajotos lygumos”.

J. Nevardauskas, DEGANTI ŽEME. Eilė
raščių rinkinys. Liubekas. Leidėjas ir kaina 
nepažymėta. Iliustracijos grafiko A. Lymanto.

MOSŲ SKAITYTOJAMS
Pranešame, kad nuo šio numerio „Mintis” 

išeis antradienniais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais.

.Minties” Redakcija.

Rinkimams 
instrukciją (irgi birželio 9 

paragrafų.

PALEIDO KOMITETUS
Kempteno apylinkės (area) Unrros direk

torius Johnas Wattlworthas š. m. birželio 
9 d., paleido visų tautybių tremtinių komi
tetus Memmingene ir nustatė, kad iki birže
lio 16 d., būtų išrinkti nauji. Komitetų pa
leidimo priežasčių nenurodė, 
vykdyti davi 
d. datos) iš t .

Atstovai liko nesužinoję direktoriaus nuo
monės apie Memmingeno visų tautybių 
skundą Unrros vyr. štabui dėl Įvairių ne
gerovių aprūpinimo srityje.

Rinkimams vykdyti instrukcijoje nepasa
kyta, nei kurio amžiaus turi būti kandida
tai, nei kiek metų privalo turėti rinkėjas. 
Taip pat pažymėta, toad tie kandidatai, ku
rie neatitinka charakterio savybėmis nega
li būti išrinktais J komitetą — apie jų tin
kamumą sprendžia direktorius.

Spėjama, kad šis paleidimas turįs ryšio 
su vieno tautybių komiteto atstovo pareiš
kimu, kuriame jis suabejojo dėl visų Unrros 
tarnautojų perėmimo Į IRO.

LTB Miuncheno Apyg. pirm, suvažiavimas
— S. m. birželio 7 d. Miunchene Įvyko 

LTB Miuncheno apygardos Apylinkių Ko
mitetų 'pirmininkų suvažiavimas.

Nutarta birželio 15 d. bendrai su latviais ir 
estais surengti prieš 6 metus {vykusių masi
nių išvežimų iš Baltijos kraštų minėjimas. 
Taip pat nutarta dėti visas pastangas, kad 
IRO perėmus DP globą, stovyklų administra 
vimas ir IRO paramos paskirstymas būtų pa
vestas Apylinkių Komitetams, suteikiant jiema 
teisę skirti, kontroliuoti ir atleisti tų sričių 
pareigūnus. (jj)

dien šventė”, Stasio Šimkaus „Lopšinė”, 
Kazimiero Viktoro Banaičio „Savo skam
bančia daina” ir kitas dvi meilės dainas (taip 
apibūdino pranešėjas) ir . pabaigai Juozo 
Gruodžio „Aguonėlė”. Programos Viduryje 
jaukiai Įsiterpė Stasio Šimkaus variacijos 
fortepionui „Siluetai”, meniškąi fortepionu 
išpildytos p. Paul Sanders. J. J.

Didieji nusikaltimai baudžiami virš 100 m.
Svabijoje, Hallėje yra DP nusikaltusiems ’ 

asmenims skirtas kalėjimas. Jame.už Įvairius 
nusikaltimus yra keli šimtai kalinių. Dau
giausia kalinių yra lenkų, ukrainiečių ir ju
goslavų tautybės. Tame kalėjime yra apie 12 
asmenų ir . lietuvių tautybės. Jie visi laikomi 
griežtoje priežiūroje. Sargyba prie šio kalė
jimo eina taip pat paimti DP iš civilinės 
gvardijos. Maistas kalėjime esąs, nors ir 
blogas, tačiau pakenčiamas. Nusikaltusieji 
daugiausiai yra už Įvairias spekuliacijas. To
kių nusikaltusiųjų tarpe nemaža esą ir žydų 
tautybės. Taičau keletas asmenų yra padariu
sių’ didesnių ir net po keletą nusikaltimų, kaip 
tai vagystėmis, apiplėšimais ir net žmogžu
dystėmis. Atsižvelgiant, kad amerikiečių 
teismo papročiais už kiekvieną nusikaltimą 
yra baudžiama atskirai ir didesnioji bausmė 
nepadengia mažesniųjų bausmių, tai kai ku
rie nusikaltę jau po keletą kartų, yra nu
bausti bendrai sudėjus, jau net virš 100 me
tų. Nors kalėjimas stipriai saugojamas, ta
čiau įvyksta pabėgimų. Nusikaltusiems norin
tiems leidžiama repatrijuoti. Tačiau jų visa 
byla yra perduodama kartu su pačiu asmeniu 
ir jie patys perduodami su labai griežta ir 
ginkluota sargyba. Manoma, kad. jiems.sav» 
bausmę reikės atlikti ir tėvynėje, ypač tiems, 
kurie yra padarę didelius kriminalinius nusi
kaltimus. (T. A.)

PAIEŠKOJIMAS
Kas žino apie likimą Pluko. Antano, 1945 

m. sausio 21 d. buvusio Heiligebeil ligoninė
je, prašome pranešti B. Čepaičiui, (16) Ha
nau a/M. Lamboystr. 84, DP Camp 554, BĮ. 
7c — 22. <-
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