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Nelaimingi mįsu tautiečiai 
bėga ifc bveuija

Stockholmas (Dena/Reuter) Pabaltiečiai 
pabėgėliai iš sovietų okupacinės zonos Vo
kietijoje šiuo metu bėga į Švediją. To bė
gimo priežastimi nurodoma tai ,kad sovie
tų okupacinės įstaigos yra pradėjusios vi-
sus baltus, kurie randasi jų zonoje depor
tuoti į Sibirą. Pabaltiečiai pabėgėliai esą 
prašę švedų įstaigas teikti jiems prieglobs
tį. Principe Švedija sutinka, jei baltai gali 
įrodyti jog karo metu jie nepriklausė vo
kiečių Wermachtui. Švedija stato tas sąly
gas todėl, kad praėjusiais metais su Sovietų
Sąjunga yra sudariusi sutartį, pagal kurią 
visi Švedijoje esantieji baltai, kurie karo 
metu kariavo vokiečių pusėje, turi būti iš
duoti.
. Daugumoje baltus per Baltijos jūrą per
kelia vokiečių žvejų laivai. Prie Švedijos 
vandenų, trijų mylių atstume nuo kranto, 
dažniausiai jie persėda į gumines valtis, 
kurias karo metu lakūnai naudojo gelbėtis 
jūrose. Didelis skaičius birželio mėnesį at
vykusių į Švediją pabėgėlių pasirodė esą 
apecialistai ir tokie Švedijoje mielai priima 
mi. Jie randa darbo pramonėje, nes daugis 
susikalba švediškai.

Prieš Tafta
Vašingtonas (AFP) Amerikiečių profesi

nių sąjungų CIO politinė komisija pasisa
kė prieš Taftą, kuris tikriausiai leis save 
nominuoti kandidatu į prezidentus ateinan
čiais metais. Komisija pareiškia, kad dėl 
infliacijos, kuri gresia JA Valstybėms, esąs 
kaltas ir Taftas. Savo cinišką nusistatymą 
jis. parodęs tuomet, kai jis leido perbalsuo- 
ti naująjį darbo įstatymą. Būtų didelis smū 
gis respublikonų partijai, jei Taftas’ būtų 
pastatytas kandidatu.

Churchillis kritikuoja savo vyriausybę
Konservatoriai rems tik išmintingus pasiūlymus

D. BRITANIJA NETENKA PERGALE UŽSIPELNYTOS GARBĖS. KITI KRAŠTAI ATGYJA, O D. BRITANIJOJE VEIKIA 
RACIONĄ V1MAI. JIS PEIKIA VYRIAUSYBES POLITIKĄ BURMOJE IR INDIJOJE

Londonas (Dena/Reuter). Savo gimtajame 
! mieste Winstonas Churchillis kalbėjo 50000 
j tautiečių miniai. Tai buvo po pirmoji kalba 
i po pasisekusios operacijos. Be kita ko jis 
; pasakė:

„Prieš beveik du metus mes laimėjome 
i karą ir visi mūsų priešai besąlyginiai pa-
; sidavė. Pasaulyje mums teko stambi pozi
cija. Mūsų vardas ir mūsų g»«bė buvo 
švenčiama daugelyje kraštų.

Tuo pat metu kai kontinente kai kurie 
kraštai, buvę priešo užimti ir nuniokoti, 
dabar jau savo tautoms vėl sudarė akty
vaus ir žydinčio gyvenimo sąlygas, — D. 
Britanija yra priversta gyventi užsienio pa 
šalpomis ir pasiduoti griežtiems racionavi- 
mo suvaržymams, kokių nebuvo nė karo 
metu.”

Naujieji patvarkymai, kuriuos ministeris 
pirmininkas Attlee žada paskelbti, esą per
daug pavėluoti ir jie negali padėties beiš- 
gelbėti, nes jų laukia nepasisekimas. Visus 
išmintingus pasiūlymus konservatoriai rems 
bet, iš kitos pusės, bus kovojama su visais 
neprotingais, nereikalingais ir iš klasių pa 
vydo kylančiais pasiūlymais.

„Lengva širdim vyriausybė atsisakė nuo 
Burmos ir Indijos ir užsikabino dabar už 
mažutės Palestinos. Sunkiomis ir skausmin
gomis apystovomis diena iš dienos laukia 
kiekvienas kareivis, kad vyriausybė suda
rytų kokį nors planą”.

Liesdamas vyriausybės politiką Vokieti
jos atžvilgiu Churchillis pasakė:

„Vieton uždėjus vokiečiams patiems at
sakomybę už savo reikalus ir juos galimai 
parėmus, mes panaudojome savo pergalę 
tam, kad primestume jiems visiškai nepa
jėgią administraciją. Tas leidžia jiems su
versti mums atsakomybę. už visą negerovę, 
už kurią jie patys yra kalti."

Britų politikos pagrinde, jo nuomone, tu 
rėtų būti tamprus ryšis su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis 'ir taip pat rėmimas 
jo plano sudaryti Jungtines Europos Vals
tybes.

DEBATAI ŽEM. ROMUOSE ;
Londonas (Dena). Pirmadienį Ze,rf. Rū

muose prasidėjo debatai dėl britų politikos 
Vokietijos ir Austrijos okupacinėse zonose. 
Konservatorių atstovas Haroldas McMilla- 
nas taip blogai atsiliepė apie britų admi
nistraciją Vokietijoje, kad net pažymėjo, 
jog D. Britanija gali’ būti priversta pasi
traukti iš Vokietijos. Jis siūlė vėl sudaryti 
karinių pajėgų vyriausiąją būstinę vado
vaujant generolui Eisenhoweriui, kuris ga
lėtų įgyvendinti ūkinį ir politinį vakarinių 
zonų sujungimą. f

Užsienių reikalų ministeris Bevinas atme 
tė McMillano pasiūlymą. Jo manymu' žings
nis po žingsnio reikia duoti valdžią pa
tiems vokiečiams į rankas kol susidarys at 
sakominga Vokietijos vyriausybė su kuria 
galima būtų pradėti tartis. Yra laukiama, 
kad lapkričio mėnesį užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijoje Londone galutinai 
paaiškės ar galima Vokietiją suvienyti, ar 
ne. Atsakydamas į užmetimus Bevinas pri
pažino .kai kurios funkcijos” šiek tiek
pergręi perleistos vokiečiams.

ANGLAI TRAUKIASI IŠ INDIJOS

Londonas (UP). Karalius Jurgis VI Indi
jos dominijos generalgubernatoriumi pa
tvirtino lordą Mountbatteną, o Pakistano 
dominijos — Mohamedą Alį Jinnahą. Visų 
britų karinių pajėgų atitraukimas prasidės 
praėjus dviem dienom po oficialaus val
džios perdavimo naujai sudarytosioms do
minijoms — Indijai ir Pakistanui. Tuo bū
du anglų kariuomenės pasitraukimas prasi
dės rugpiūčio 17 d.

Britu spauda apie derybas su sovietais

Šios dienos numeryje: •
CHURCHILLIS KRITIKUOJA SAVO 
VYRIAUSYBĘ

SOVIETŲ AGENTŲ LIZDAS BERLYNE

KAS NAUJO PAS NEGUSą?
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Prezidentas Trutnanas Baltuose Rūmuose priėmė indėnų delegaciją, kuri Įteikė 
jam dovanas. (Dena—NYT—Bild)

„Times” pažymi, kad „durys pasiliekan- 
čios atviros”* Galima tikėtis, kad sutartis 
dėl sovietų statybos medžiagos tiekimų D. 
Britanijai ir toliau pasiliksianti galioj. Ta
čiau, laikraščio nuomone, negalima laikyti 
atsitiktinu sutapimu tą faktą, kad sovietai 
sutartį dėl tiekimo 1948 metais kviečių Če
koslovakijai pasirašė kaip tik tuo laiku, kai 
Maskvoje vyko derybos su britais. Sovietų 
Sąjunga, tur būt, norinti laukiamą javų 
perteklių panaudoti savo satalitiniams kraš
tams kaipo atsvarą Marshallio planui. Savo 
vedamajame „Times” pabrėžia, kad iš D. 
Britanijos tvirtos laikysenos finansinių su
tarčių atžvilgiu, nežiūrint jai skubiai rei
kalingų žaliavų ir maisto produktų, ma
tyti, jog ji dabar visuose prekybos susita
rimuose turinti skaitytis su savo dolerių 
atsargomis. D. Britanija negalinti pakanka
mais kiekiais eksportuoti Sovietų Sąjungai 
reikalingas mašinas arba iškeisti jas 4 di
delius javų kiekius, nes to pasekmėje būtų 
pasireiškęs didelis sterlingų nuostolis, kuris 
galų gale būtų privedęs prie sumažinimo 
dolerių santaupų ir reikštų naują valiutos 
įsipareigojimą.

„Daily Telegraph” visiškai neigiamai ver
tina pasekmes tvirtindamas, kad perspek
tyvos atsiekti abiems pusėms palankų pre-

TERORAS PALESTINOJE
ANTISEMITINĖS DEMONSTRACIJOS ANGLIJOJE. SUĖMIMAI PALESTINOJE. BOMBŲ SPROGIMAI VIENOJE

Londonas (Dena/Reuter). Žydų 'teroristi
nei organizacijai „Irgun Zwai Leumi”, Pa
lestinoje pakorus du britų seržantus, visoje

Britų armija ir Palestinos policija pada
rė daug suėmimų iš civilinės administraci
jos, spaudos ir žydų revizionistinio judėji-

Tie gandai atgijo ryšium su ponios Pe- 
ronienės atsilankymu Madride ir Lisabono
je. Portugalijoje kalbama, kad jos apsilan-

kybos šusitarimą dabar nutolusios „be galo 
toli”.

„Manchester Guardian” komentuoja, jog 
praraja Europos viduje yra padidėjusi dėl 
to, kad Sovietų Sąjunga ir D. Britanija ne
galėjusios rasti palankių sąlygų tarpusavės 
prekybos palaikymui. Atrodo, Rytai ir Va- 

i karai turėsią atsistatyti ekonomiškai ne tik 
skirtingais, būdais, bet ir be tarpusavės pa
galbos. Tačiau laikraštis pabrėžia, kad vis 
dar nėra tikra, ar pasitarimai su Sovietų 
Sąjunga yra galutinai nepasisekę.

„News Chronicle” ir „Daily Herald” pa
teisina britų delegacijos laikyseną. „Daily 
Herald” pabrėžia, kad susitarimas būtų ga
lėjęs . sumažinti politinį įtempimą. Vienok D. 
Britanija negalinti sau leisti mokėti aukštų 
kainų.

Vien tik komunistų „Daily Worker” 
puola vyriausybė rašydamas, jog D. Brita
nijos galimybės gauti maisto produktus iš 
kraštų, nepriklausančių dolerių blokui, nuė 
jusios niekais vien dėl užsispyrimo politi
kos Sovietų Sąjungos atžvilgiu.

JAV karo pramone
Vašingtonas (AP) JAV karo ministerija 

paskelbė, jog yra numatyta 60 įmonių lai
kyti paruoštyje, kad karo atveju jos tuo- 

i jau galėtų pradėti atitinkamą gamybą, jei 
JAV gręstų karo pavojus. Tų įmonių ver
tė siekia 2,3 milijardus dolerių. Karo mk 
nisterio Royallio pranešime sakoma, kad 
jau du kartus mūsų amžiuje amerikiečių 
pramonė įrodė, jog ji gali pralenkti bet ko 
kio krašto gamybą karo metu, jei ji turi 
pakankamai laiko persiorganizuoti.

ŠIO KARO KNYGOS PUSLAPIUOSE

VALIO, LIETUVIŠKAS BALETAS!

LIETUVIAI ŽEMES OKIO PARODOJE 
ANGLIJOJE ,

IŠ MOSO GYVENIMO ir kt.
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Šauksmas prieš žmogaus 
teisią. paniekinimą

Ženeva (St.Z.) Buvęs Rumunijos užsienių 
reikalų ministeris Gregori Nicolescu-Buzes 
ti, kuris neseniai pabėgo iš Rumunijos, 
pravažiuodamas per Ženevą pareiškė, kad 
masiniai suėmimai Rumunijoje ir ypač su
ėmimas ūkininkų vado Juliaus Maniu su
darė labai sunkų būvį. Dąugelyje Rytų Eu 
ropos kraštų jėga pastatytosios vyriausybės 
siekiančios likviduoti demokratinę daugu
mą, kurią palaiko viešoji nuomonė, nes tik 
tokiu būdu mažuma gali laikytis valdžioje. 
Jis paskelbė atsišaukimą į didžiąsias anglo 
saksų valstybes atstatyti Rumunijoje demo
kratinę valdžią. Jis taip pat paskelbė at
sišaukimą į Jungtines Tautas nelikti abe
jingomis dėl tos organizacijos tokių vyriau 
sybių, kurios niekindamos elementarinius 
žmogaus teisių dėsnius gresia taikai.

Pradės ruoštis Londono 
konferencijai >.

Londonas (UP) D. Britanija pasiūlė JA 
Valstybių, Prancūzijos ir Sovietų S-gos 
vyriausybėms sušaukti spalio mėnesyje už
sienių reikalų miniterių pavaduotojų kon
ferenciją, kuri atliktų paruošiamuosius dar
bus lapkričio mėn. užsienių reikalų minis- 
terių konferencijai. Kaip žinoma, lapkričio 
mėnesį Londone vėl bus mėginama paruoš
ti taikos sutartis su Austrija ir Vokietija.

Trys didžiosios valstybės bq’tų pasiūly
mą priėmė. Užsienių reikalų mmisterių pa 
vaduotojų susitikimo terminas dar nėra nu
statytas.

TRUMPAI
* Rumunija paskelbė laike aštuonių die

nų ratifikuosianti taikos sutartį. (Dena).
* Tarptautinis skautų sąskrydis prasidė

jo Moissone, netoli Paryžiaus. Dalyvauja 
40.000 skautų iš 40 kraštų. (Dena)

* Į Pyreusą atvyko pirmasis transportu 
karinių medžiagų pagal amerikiečių teikia
mos Graikijai paramos programą.

* Profesinių s-gų ir darbdavių sąjungos
susitarimu Prancūzijoje uždarbiai vėl pa
kelta 14°/o. (St. Z.)

* Pirmuoju Indijos pasiuntiniu Į Sovietų 
S-gą yra paskirta ponia Pandit Nehru, da
bartinio indų viceprezidento sesuo. Ji jai 
išvyko iš New Delhi į Maskvą. (Dena)

D. Britanijoje prasidėję išsišokimai prieš 
žydus, daugelyje miestų plačiu mastu yra 
vykdomi toliau. Liverpulyje turėjo įsikišti 
policija, kuomet kelių šimtų asmenų minia 
žydų kvartale mėgino daužyti žydiškas krau 
tuves. Ryšium su antisemitiniais išsišoki
mais Manchesteryje buvo suimta 35 asme
nys. Londone buvo išdaužytos žydų krautu
vių vitrinos.

Britų spauda smerkia antisemitines de
monstracijas. „Daily Express” rašo, jog 
tokios demonstracijos D. Britanijai garbės 
nedaro. „Manchester Guardian” daro tokį 
palyginimą: „I Palestinos terorą atsakyti 
tomis pat priemonėmis Anglijoje, yra tik
ras hitlfl-izmas”.

Jeruzalė (Dena/Reuter) Žydų teroristų 
organizacija „Irgun Zwai Leumi” per sa
vo slaptą radiją „Kovojančio Siono balsas” 
pareiškė, jog sąskaita dar nesanti išlyginta. 
Dar septyni britų kareiviai esą numatyti 
kartuvėms. Reuterio korespondento praneši
mu, reikia suprasti, kad šįmet buvo įvykdy
ta mirties bausmė 9 žydų teroristams, o iš
lyginimui dar esą pakarti tik 2 britų ka
reiviai’.

Jeruzalė (AP). Britų pionieriai pirmadie
nį susprogdino vieną namą, kuriame buvo 
rastas slaptas ginklų ir municijos sandėlis.

mo asmenų tarpo. Suimta Nathania, Tel 
Avivo ir kelių kitų miestų burmistrai. Taip 
pat suimtas amerikietis žydas, advokatas 
Max Kritzmann.

Viena (AP). Pirmadienio rytą žinomo 
viešbučio „Sacher” rūsyje sprogo dvi pa
degamosios bombos. Tai pereinamasis ang
lų karininkų viešbutis. Pasakojama, kad 
jau prieš pusmetį buvo gauta grasinimo laiš 
kų iš žydiškų teroristinių organizacijų.

„DANTIS UŽ DANTĮ”
Jeruzalė (UP). „Už kiekvieną žydą, vie

nas britas” — paskelbė „Irgun Zwai Leu
mi” slaptasis siųstuvas. Radijo pranešimas 
taip kalbėjo: „Mes esame britus įspėję, jog 
mes laikysimės biblijos žodžių — akis už 
akį, dantis už dantį — bet jie mūsų įspėji
mo nepaklausė. Ateityje už kiekvieną pa
kartą žydą žus vienas britas”.

Lotymų blokas
Londonas (DPD) Lopdono laikraščio 

„Sunday Times” korespondentas iš Lisabo
nos rašo, kad Lisabonos diplomatiniuose 
sluoksniuose atvirai kalbama apie sudary
mą atskiro „lotynų bloko”. Tuo reikalu ini 
ciatyvos turi imtis Argentinos respublikos 
prezidentas generolas Peronas.

kymas turįs ryšį su tam tikrais planais, ku 
riuos Argentinos pasiuntinys šį pavasarį 
esąs pasiūlęs generolui Franco. Išviršiniai 
šis blokas turėsiąs ūkinį ir finansinį cha
rakterį. Šio bloko susidarymas būtų tuo at 
žymėtinas, kad tarptautinės politikos areno 
je iškiltų trečioji jėgų grupė. Tos grupės 
tikslai ir ideologija žymiai skirtųsi tiek 
nuo vakarų demokratijos kraštų, tiek ir nuo 
sovietinių valstybių grupės.

Korespondentas rašo: „Žinoma, šis, taip 
vadinamas, Perono planas labiausiai Mad
ride būtų sveikinamas”. Bet nėra abejonės, 
kad ši mintis rastų pritarimą ir Italijoje, 
nes tai sudarytų sąlygas mažiau priklausy
ti nuo JAValstybių dolerio.

Italija ratifikuos sutartų
Roma (DPD). Italijos respublikos prezi

dentas de Nicola pasirašė įstatymą dėl tai
kos sutarties ratifikavimo. Šiuo įstatymu vy 
riausybė yra įgaliojama taikos sutartį au
tomatiškai ratifikuoti, kai tiktai Sovietų 
S-ga ją ratifikuos.

* Italų parlamentas 262 balsais prieš 68 
balsus (galiojo vyriausybę ratifikuoti tai
kos sutartį.

Sovietu agentu lizdas Berlyne
Amerikiečių savaitraščio „Newsweek” 

Berlyno korespondentas rašo:
— Berlyne rusų sektoriuje, viename stip

riai saugojamame name yra sovietų žinių
I biuro (SNB) ir Tass žinių agentūros biuro 
buveinės. Be to čia randasi pašto skyrius 
vienos įsidėmėtinos organizacijos, kuri va
dinasi. — „Vokiečių socialekonominių prob 
lemų institutas”. Visos tos organizacijos 
yra rusų slaptosios tarnybos skyriai.

j Prisidengus žinių agentūros pasivadini- 
mu, SNB visoms sovietų zonos laikraščių 
redakcijoms ir radijo stotims tiekia rusų 
žinių karininkų patikrintas žinias. SNB ve 
dėju yra buvęs pulkninkas, dabar civilis, 
Bespalovas, kuris savo pranešimus turi 
siųsti per generolą Georgevą. Pastarasis 
yra maršalo L. B. Beria, vyriausiojo Krem
liaus agento ir buvusiojo MVD šefo, gene- 
raladjutantas Vokietijoje.

Jo štabe dirba 25 buvę rusų karininkai, 
kurie dabar civiliai nešioja. Lygiai 200 vo
kiečių turi tas institutas savo žinoję. Jie 
Sėdasi mokslininkais, bet ištikrųjų yra agen 
tai, kurie visą rusų zoną yra kaip su tink
lu apipynę. Jie yra rūpestingai parinkti. Jų

pranešimai siunčiami užsienių reikalų mi
nisterijai į Maskvą. Agentai Vakarų zono
se dirba taip pat tam pačiam biurui. Su
rinkta medžiaga rūpestingu būdu yra nau
dojama sovietinei propagandai, kurį yra 
tikrinama ir tvirtinama rusų karininkų.

| Dirbdamas bendrai su SĖD, minėtas 
j SNB biuras dabar praplėtė savo veikimo 
radiusą ir pasamdė didelį skaičių naujų 
agentų. Neseniai „propagandinė mašina” 
buvo užbaigta ir pradėjo savo veikimą. 
Naujosios akcijos tikslas yra: „populiarin
ti SSRS Vokietijoje... ir tiesti tiltą tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos”.

Višaį priešingai reparacijų tiltui, per ku
rį Vokietijos fabrikai ir įrengimai ištisus 
du metus keliavo į rytus, — dabartinis nau 
jasis tiltas turi tarnauti abipusiam susisie
kimui: žinios apie Vokietiją, Vakarų Euro
pą ir Vakarų sąjungininkus keliauja. Į už
sienių reikalų ministerija Maskvoje, o pro
pagandinė medžiaga apie didžiulę demo
kratinę Sovietų Sąjungą atgal, t. y. Į Vo
kietiją. Statant šį pionįerinį „gerų kaimy
nystės santykių” • rūmą nė vienas akmuo 
nelieka nepanaudotas. (NZ).
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Konfliktas dėl gamtos turtu
„Azija — azijatams”, toks buvo japonų 

šūkis ašies valstybių pirmajame pasisekimų* 
laikotarpyje, kada norėta sukelti Azijos 
tautos prieš D. Britaniją ir JA Valstybes. 
Japonai yra nugalėti, bet jų propagandos 
šūkis liko gyvas Azijos tautų siekimuose 
dėl tautinės nepriklausomybės. Anglai ir 
amerikiečiai greit suprato, kad kolonijinių 
valstybių ligšiolinė struktūra savo dienas 
atgyveno, ir todėl prie pasitarimų stalo 
sudarė naujus santykius su tautomis, ku
rios suprato savo pajėgumą ir 
sukurti savo nepriklausomas 
Amerikiečiai atsisakė Filipinų 
anglai šiuo metu vykdo savo 
pertvarkymą Indijoje, Burmoje ir Ceilone. 
Atsisakymą nuo savo politinių privilegijų 
abi didžiosios valstybės skaito kaip prie
monę būsimiems geriems santykiams ūki
nėje ir kultūrinėje srityje. Prancūzija ir 
Olandija taip elgtis neišdrįsta ir savo nuo
savybę bei politinę įtaką Pietų Azijoje 
bando išlaikyti ginklų pagalba.

Indonezijos neramumų ir nesusipratimų 
istorija yra ilga. Olandija Rytų Indijos 
salas valdo jau 350 metų ir yra uždėjusi 
savo kultūros antspaudą. Kolonijos gamtos 
turtai prisidėjo prie olandų praturtėjimo ir 
pakėlė gyvenimo lygį metropolijoje. Olan
dijos pramonės ir jos prekybos laivyno vi
sai negalima įsivaizduoti be didžiųjų nuo
savybių ir pajamų Javos, Bornes, Madu
ro* ir mažesnėse apylinkės salose.

Indonezija yra natūralus salų tiltas tarp 
Azijos pietryčių ir Australijos. Indonezijai 
priklauso Sumatra, Java, Madura, Borneo, 
Cetebcsas, pusė Naujosios Gvinėjos ir šim
tas nesuskaitytų mažesnių salų su neištir
tom džunglėm, kur dar gyvena galvų skal- 
puotojai ir net zoologams nežinomi žvė
rys. Olandijoje ant 35.000 kv. km. gyvena 
9 milijonai žmonių, o jos Indonezijos salų 
teritorijoje — 70 mil. ant 1,9 mil. kv. km. 
Ir neapsiriksim sakydami, kad pagrindą 
kruvinoms kovoms tarp Hagos vyriausybės 
ir Indonezijos respublikos sudaro nuomonių 
skirtumas dėl kolonijos turtų pasidalinimo.

Po išsilaisvinimo iš vokiečių okupacijos, 
Olandijos vyriausybės paruošti planai vals
tybės atstatymui numatė žaliavų ir išteklių 
įplaukimą iš Tolimųjų Rytų kolonijų, kaip 
tai buvo prieš karą. Bet tikėtų pajamų 
vietoje atsirado naujos išlaidos: didelės ko
lonijinės kariuomenės išlaikymas ir negau
ta pajamų iš prekybinių operacijų, nes 
tokių bendrai nebuvo. Po Japonijos sumu
šimo, Indijos vandenyno salose išsivystė 
situacija, kokios olandai anksčiau niekuo
met ir negalėjo įsivaizduoti.

Dar japonų okupacijos metu trys didžio
sios salos — Java, Sumatra ir Madura su 
60 mil. gyventojų — buvo sudariusios taip 
vadišramą Indonezijos respubliką, kurios 
vadovai mielai pradėjo pasitarimus su 
Olandijos vyriausybės atstovais dėl būsimų 
savitarpio santykių ir savo teritorijos 
praplėtimo. 1<M6 metų pabaigoje susitarta 
dėl Olandijos karalystės ir naujosios rytų j

pasiryžimų 
valstybes, 

globos, o 
imperijos

ka
tile

dar 
dar

„didžiųjų rytų” vyriausybė, kuri apima 
Ualj, Timorą, Celebesą ir Molukų salas. 
Vyriausybė sudaryta taip pat Borneo va
karinėje dalyje, tuo tarpu kita Borneo 
dalis, kaip ir Naujosios Gvinėjos vakarai, 
ir toliau oficialiai skaitosi olandų kolonija.

Kol vyriausybių atstovai ginčijosi dėl sa
vitarpio santykių ateityje, salų derlius plau
kė į sandėlius ir tvirtas olandų karo lai
vynas blokavo visą pakrantę, neleidžiant 
respublikos vyriausybei pradėti užsienio 
prekybos operacijų, kurios jai duotų apy
vartos išteklius. Normaliose sąlygose pusę 
Indonezijos eksporto pajamų davė gumos 
plantacijos. Eksportuoti kokoso riešutai ten

respublikos unijos, bet pasitarimai dėl jos 
įgyvendinimo susidūrė su sunkumais dėl 
skirtingų interesų. Didžiausią nuomonių 
skirtumą sudarė klausimas dėl užsienio 
prekybos kvotų. Olandai reikalavo sau pu
sę, o indoneziečiai galvojo, kad jiems tu
rėtų priklausyti daugiau. Jie norėjo turėti 
didesnių teisių valdymo srityje ir savo 
riuomenę. Tuo tarpu olandai pasiūlė 
mišrią žandarmeriją.

Bet kaip jau minėta, Indonezijoje yra 
daug kitų salų ir šiose kitose salose
daug* kitų žmonių. Celebese, Javos salos 
rytuose, Naujosios Gvinėjos vakaruose ir 
daugelyje salų apie šias sritis gyvena dar;
9 mil., kurie nori tokios pat laisvės kaip kiną vieną ketvirtadalį viso pasaulio suvar 
Indonezijos respublikos piliečiai. Borneo ■ tojimo. Dabar šios pajamos negautos ir nuo 
saloje gyvena 3 milijonai, kurie taip pat karo pabaigos žymiai sumažėjo. Viena ame
--c.._ I rikiečių spaudos agentūra pranešė, kad in

doneziečiai grasina sunaikinti šią vertingą 
ją medžiagą, taip pat cukraus ir naftos at-

nori nepriklausomybės. Sutartis, kurios ne
silaikymą indoneziečiams primeta general
gubernatorius von Mookas, vadinasi Lin- 
gadjati sutartis, nes sudaryta Lingadjati sargas, jei sandėlius grasintų užimti olandų 
mieste Jivos saloje. Ji numato Indonezijos pajėgos.
Jungtinių Valstybių sudarymą, kurioje In- j Hagos vyriausybė oficialiai informavo JT 
donezijos respublika būtų tik jungtinės generalinį sekretorių, kad pradėti karinius 
valstybės dalis.

Visi ginče dalyvaujantieji, kaip olandai 
taip indoneziečių socialistai bei respubli
konai yra vienos nuomonės, kad visų salų 
valstybės skaitomos kaip ūkiškas vienetas. 
Respublikonai mano, kad jos bet kuriuo bū
du turi tapti ir tampriu politini i '-lenetu. 
Jau 1945 metais, tuoj po japonų kapitulia
cijos jie sudarė laikiną vyriausybę; jie 
pranešė, kad pajungia laikinai vyriausybei 
ne tik Ja į, Sumatrą ir Madurą, su kuo 
olandai sutinka, bet ir Borneo, Balį, C de
besų ir kitas salas. Su tuo olandai nesu
tinka, 
geriau 
sybes.

Yra
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olandai galvoja, kad kitoms saloms 
patiktų, jei jos turėtų savo vyriau-

taip pat sudaryta taip vadinama

veiksmus ją paskatinęs Indonezijos respub
likonų elgesys, u...:- „„..-.-„„a

1 iiaubų sutartį, 
palietė Europą 
nuomonės, kad 
rūpintis taikos 
kampe, kurios gaminiai būtinai reikalingi 
pasaulio ūkiui. Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Bevinas oficialiai Žemuosiuose 
Rūmuose paskelbė, kad D. Britanija pasiry
žus daryti visa kas galima konflikto sutvar
kymui tiesioginio tarpininkavimo būdu. 
Reikalo perdavimas Jungtinėms Tautoms 
turėjo didelės reikšmės, nes Saugumo Ta
ryba pirmą kartą įrodė, kad ji pajėgia su
stabdyti karo veiksmus. Dabar pasitarimai 
vyks taikiose apystovose. (au)

kurie peržengė sudarytą pa- 
Įvykiai Indonezijoje žymiai 
ir Ameriką. Buvo išreikštos 
didžiosios valstybės turėtų 
atnaujinimu šiame Azijos

MANDŽURIJA KOMUNISTU RANKOSE
Žinios, kurios paskutinėmis savaitėmis 

ateina iš Kinijos pilietinio karo frontų, liu-j u*i aismuauiaa <»«, „„„ maisaias <,«•>»«,- 
dija apie kovos veiksmų atnaujinimą dau- šėkas nesąs kompromisų šalininkas. Bet ir 
gelyje svarbių vietų. Nors bendrai infor
macijos apie šiuos įvykius yra nepilnos ir 
situacija Kinijoje europiečiui, stebėtojui nie- ______ , .... . _ . __
kuomet nėra buvusi aiški, bet vis tik da- ■ galės centrinės vyriausybės jėgas. Suakty- 
bar, atrodo kad įvykiai šiuo metu vystosi j vinti prieš komunistus nukreiptus karo 
greitu tempu. „Associated Press” birželio j veiksmus reikalauja ir Kinijos laikinojo 
paskutinę savaitę pranešė iš Vašingtono,1 parlamento ir kuomintango centrinio komi- 
kad centrinė vyriausybė prašė JAV padi- j teto priimtas bendras nutarimas. Bendra- 
j:-<s pagreitinti žadėtą jam posėdžiui vadovavo pats Cankaišekas,

Kinijos pilietinio karo užsitęsimas daž
nai aiškinamas tuo, kad maršalas Cankai-

Dr. Sunfo skelbia, jog su komunistais nėra 
prasmės pradėti taikos pasitarimų, juos 
reikia sumušti, nes priešingu atveju jie nu-

dinti ginklų siuntimą ir 
ūkinę pagalbą.

Būdingus paaiškinimus 
perspektyvas Kinijoje davė centrinės vy
riausybės vicepremjeras Dr. Sunfo, kuris 
pripažįsta,' kad komunistų įtakoje jau yra 
85% Mandžurijos teritorijos.

Paliaubų sutartyje rusai esą žadėję pa
dėti kiniečių vyriausybei atnaujanti tvarką 
šioje iš japonų okupacijos išlaisvintoje 
šiaurės Kinijos dalyje, bet faktiškai yra 
ten suorganizavę komunistus. Taip Sovie
tų Sąjunga vienpusiškai sulaužė 1945 metais 
pasirašytą sutartį. Be to, neleidžia Kinijai 
naudotis Port Arturo ir Daireno uostais, 
tuo tarpu šiaurinės Kinijos komunistai gali 
jais naudotis. Interview, kurį Dr. Sunfo su
teikė Nankino laikraščiui „Hsin Min Pav”, 
pareiškia, kad pageidauja atkreipti JAV ir 
Anglijos dėmesį j šias kovas Kinijoje. 
Paklaustas, kas įvyktų jei JAV j jo pagei
davimus nereaguotų, vicepremjeras atsakė, 
kad Kinija tai įžiūrėtų kaip Amerikos at
sisakymą pagelbėti, ir vyriausybei tuomet 
teksią reviduoti savo politiką.

apie padėti ir

. Bendra- 
į ' jam posėdžiui vadovavo pats Cankaišekas, 

kuris mėgino optimistiškai nuteikti savo 
. pranešime apie viemj svarbaus Mandžuri

jos geležinkelių mazgo atėmimą iš komu
nistų. Iš to miesto, po komunistų išvijimo, 

I liko tik griuvėsiai.
Jei Kinijos respublika netektų Mandžiu- 

rijos, ji prarastų ne tik strategiškai, bet ir 
j ūkiškai svarbią sritį. Japonų okupacijos 
metu apskaičiuota, kad ten randasi dideli 
žemės turtai. Beveik visi tie turtai dabar 
jau yra komunistų rankose ir jiems išnau
doti trūksta tik mašinų, kurias išvežė rusai. 
Yra prileidžiama, kad sovietų Mandžurijos 
susidarymo atveju, dalis mašinų sugrįš į 
senas vietas kaip „broliškų sovietų tautų” 
dovana.

1,3 mil. kv. km dydžio Mandžurija yra 
ir didelė strateginės reikšmės teritorija. Ji 
yra prieš likusią Kiniją nukreiptų milita- 
rinių operacijų natūrali bazė. Kokia kryp
timi įvykiai Kinijoje vystysis toliau yra 
neaišku, bet tas faktas, kad prezidentas 
Trumanas paskyrė vėl savo nepaprastą įga
liotinį, rodo, jog JA Valstybės Kinijos 
neišsižada.

Prezidento Lincolno palikimas

Italijos užsienio reikalų ministeris grafas Sforza kalbasi su žinoma prancūzų žurna
liste Mme. Genevieve Talouis. (Dena-INP-Bild)

Vašinglonas (Dena-INS). 1800 privačių 
laiškų ir valdiškų dokumentų, priklausiu
sių 1865 m. balandž. 14 d. nužudytajam Ame 
rikos prezidentui Abrahimui Lincolnui, tu
rinys buvo viešai paskelbtas. Šitas neįkai
nuojamas rinkinys prezidento sūnaus, Ro
berto Told Lincolno, mirusio 1926 m., no
ru buvo perduotas kongreso bibliotekai su 
sąlyga, kad užantspauduoti dokumentai bus 
atidaryti tiktai po 21 metų. Dokumentų
tarpe randasi italų laisvės kovotojo Gari
baldžio sveikinimai. Pasiremiant tais laiš
kais ir dokumentais galima Lincolną laikytu 
tikruoju demokratijos simboliu. Laiškai pa
rodo visus sunkumus, kuriuos turėjo didy
sis žmonijos principų užtarėjas su savo ka
bineto nariais

MARGASIS PASAULIS

Saintes Maries de la Mer. Kiekvienais 
metais traukia didelės maldininkų minios t 
Sainte Marie de la Mer Pietų Prancūzi
joje. Į neseniai ten įvykusi maldininkų su
važiavimą atvyko iš įvairių Prancūzijos 
vietų daugybę čigonų, kad atšventus savo 
patronos Sv. Saros šventę. Tuoj po vidur
nakčio, margais fantastiškais rūbais apsi-

rengę, čigonai nukeliavo prie jūros kranto 
ir, nešdami savo Šventosios statulą, įbrido 
toli-į jūrą. Vyskupas Aix palaimino nuo 
kranto tą tūkstantinę minią, kuri čia buvo 
atvykusi be pastovios gimtinės su savo 
visu turtu: arkliais, asilais, šokančiom meš
kom ir ožkom. Šitą didelę šventę švenčia 
čigonai nuo 15. šimtmečio kiekvienais me
tais vasaros pradžioj.

EINŠTEINAS IR ANALFABETAS

Didysis fizikas Albertas Einšteinas, be
keliaudamas traukiniu po 
kos Valstybes užėjo į 
Kelneriui-negrui padavus 
Einšteinas pastebėjo, kad 
akinių. Jis paprašė kelnerį jam paskaityti., 
meniu. Negras linguodamas galvą atsakė, 
pilnu užuojautos balsu: ,JDeja, ir aš nemo
ku skaityti.”

Jungtines Ameri- 
vagoną-restoraną. 
patiekalų sąrašą, 
neturįs prie savęs

Kad ateity apsaugojus įžymų ' Leonardo 
da Vinčio paveikslą „Kristaus paskutinią
ją vakarienę” nuo nepastovios temperatūros 
įtakos bus pastatyta stiklinė siena, dviejų 
metrų atstume nuo paveikslo, už kurios 
prožektorių pagalba bus išlaikyta pastovi 
temperatūra.

Radio telefonas automobilyje
Amerikoje jau gaminami automobiliai, 

kariuose būna įrengtas radijo telefono 
aparatas: priimtuvas ir siųstuvas. Šiuo me
tu visas šitas įrengimas sveria 40 kg, bet 
jo ištobulinimas yra tik laiko klausimas. 
Aparato veikimui būtinai reikalinga antena, 
18 colių aukščio pasikalbėjimams mieste, 
arba 7 pėdų aukščio — tolimesniems pasi
kalbėjimams.

Šitoks ' telefonas stipriai suinteresavo pri
valus verslininkus. Jau prieš metus St. 
Luise buvo įrengta pirmoji telefono cen
trini pasikalbėjimams au automašinomis. 
Susidomėjimas ir pareikalavimas naujojo 
aparato yra milžiniškas. Bendrai Amerikoje 
telefono bendrovės stengiasi įruošti ati
tinkamas radijo stotis ir apmokyti dar
bininkus naujiesiems uždaviniams. Mano
ma, kad 1950 metais jau kokiuose 100 
miestuose veiks panašios centrinės auto- 
tclešono susisiekimo tvarkymui. Jei Ameri
kos piheėio automašinoje yra toks telefono 
aparatas, jis gali susižinoti su 27 milijo

Moderniškasis tautu kraustymasis
13 ^milijonų vokiečių pabėgėlių, suspaus

tai apgyvendintų viename trečdalyje su
griautos Vokietijos, persikėlimą galima pa
vadinti didžiausiu bet kada žinomu pasau
lio istorijoje. Šitie žmonių milijonai nesu- 
daao vienos masės, persikėlusios su visais 
savo tūriais, bet šimtus tūkstančių išardytų 
šrimą, Mkrikytų po visą sugriautą Vokie- 
«k

Mtaose ,¥otaeiijoe zonoae be perslojimo 
vąĄtaa žmonių kjinofimaata, kuris dar dau- 
piani apsunkina esamą padėą. Vokiečių 
taritoa uždavinys yra kuo greičiausiai pa- 
ttgtMiaa Įkurdinti ir įtraukti darban, kad 
Mįjfęa^Mų su-lrflu: tapti revoffncionieriš- 
kuMementu. Trip pat labai svurtm, kad

nais telefonų abonentų ir pareikalauti pasi
kalbėjimo net su užsienio kraštų telefono 
abonentais.

Missuri miestas didžiuojasi tuom, kad jis 
yra pirmasis, kurio (Milicijos automašinos 
aprūpintos moderniuoju auto-telefonu. Jei 
policininkas jaučia kokioj vietoj plėšikus, 
jis gali pasilikti savo mašinoj ir stebėti 
juos, bet tuo pačiu metu gali telefonu išsi
kviesti pagalbines jėgas ir ambulatorijos 
mašiną, jei tokia yra reikalinga. Taip pat 
labai didelės reikšmės naujojo susižinoji
mo galimybė turi spaudos darbe. Laikraš
čio redakcija gali palaikyti ryšį su savo 
bendradarbiais, kurie yra išvykę Į vietą 
stebėti ir aprašyti kokį svarbų įvykį.

Inžinieriai, kurie dirba šioje srityje, pa
sakoja, kad artimiausiu laiku tai bus sa
vaime suprantamas dalykas, kad važiuojant 
geležinkeliu, automobiliu arba laivu kiek
vienas keleivis bet kuriuo momentu galės 
paskambinti savo namiškiams arba juos lau 
kiantiems, nesvarbu kur jie būtų.

pabėgėliai būtų proporcingai apgyvendinti 
visose Vokietijos zonose.

Mažiausiai pabėgėlių yra apgyvendinta 
prancūzų zonoje. Amerikiečių zonoje vie
nam kv. kilometrui tenka 160 gyventojų, 
tuo tarpu kai anglų zonoje — 228. Rusų 
zonoje galėtų būti dar 3,9 milijonai žmo
nių apgyvendinta. Šitie skaičiai vaizduoja, 
kad vokiečių tauta stovi prieš sunkią prob
lemą, kuri gali iššaukti visišką Vokietijos 
socialinės ir ūkinės struktūros pakeitimą.

•
Daugiau kaip pusė analfabetų.

Iš dviejų milijardų žmonių, gyvenančių 
mūsų planetoje, 60 nuošimčių — t. y. 

Į 1.200.000.000 asmenų — yra visiški analfa- 
I betai.

KAS
Šešis tūkstančius metų šis Afrikos kraš

tas buvo vienas tamsiausių. Sešeriopi įsi
veržėliai — egiptiečiai, persai, romėnai, 
arabai, britai ir italai daug kartų mėgino 
išnaudoti jo lobius. - Tačiau niekam iš jų 
nepavyko nugalėti plačių dykumų, garuo
jančių džiunglių, baisių ' kalnų. Kenya, 
Kongo ir kiti kaimynai buvo eksploatuo
jami dėl dramblio kaulo, gumos ir aukso. 
Tuo tarpu Etiopija, neteisingai vadinama 
dar Abesinija, turtingiausias laimikis iš 
visų, miegojo nepaliesta. Tik imperatorius 
Haile Selasie I, karaliaus Salamono ir ka
ralienės Sheba ainis, atidarė plačiai vartus 
iki to beveik visiškai nuo pasaulio izoliuo
tai tautai. Protingas, pažangus ir toli nu
matantis Haile Selasie, 1941 m. sugrįžo iš 
egzilio beveik su fantastiškais planais. Mu
solinio legijonaj nušlavė jo miestus, išsker
dė beveik kiekvieną vyrą su aukštu išsila
vinimu, išgrobė jo turtus. Vos per kgletą 
metų jis padarė didžiausią pažangą, ne
mačiusiam, sakoma, sunkiai patikimą.

Savo kraštui sukultūrinti jis pasikvietė 
reikalingus ekspertus iš Amerikos. Anglija 
pasiuntė savo karininkų jo išsklaidytos ar
mijos atstatymui, Švedija — medicinos ir 
aviacijos personalą, Šveicarija — inžinierių 
ir viešbučių ekspertų. Net ir pats impera
torius veikė pagal jų nurodymus bei re
komendacijas.

Addis Abeba, valstybės sostinė, • prieš 
karą buvo sunkiai pasiekiama dėl blogų 
kelių ir primityviškų susisiekimo priemo
nių. Imperatorius susisiekė su Amerika ir 
pasirašė sutartį sn Trans-World Airlines 
(oro susisiekimo b-vė). Ir šiandien moder- 
niškiausi lėktuvai su patogiai įsitaisiusiais 
keleiviais nuolat raižo Etiopijos padangę.

Sugrįžus Haile Selasie, įgyvendinta par
lamentarinė konstitucija, panaikinta arhaiš- 
ka teismų sistema, pristeigta modemiškų 
ligoninių, suorganizuota puiki kariuomenė,

NAUJO PAS NEGUSA?
stabilizuota krašto valiuta. (Etiopijos dole
ris lygus 40 amer. centų).

Trečdalis valstybės biudžeto (iš 48 mil. 
dol.) kasmet skiriama auklėjimo ir švietimo 
reikalams. Moderniška technikos mokykla, 
Haile Selasie’s pasididžiavimas, atidaryta 
Addis Abeboje, kurioje mokomi Įvairių 
amatų vietinių gyventojų sūnūs. Planuo
jama įkurti tautinį universitetą, bet tuo 
tarpu Etiopijos jaunuomenei dar tenka var
žytis dėl Jo Didenybės stipendijų aukštie
siems mokslams eiti Oxfordo, Sorbonos ir 
kituose žymiuose universitetuose. Greitu 
laiku rašomoji mašinėlė su 247 amhariškų 
ženklų, pakeis šimtus tarnautojų, kurie tu
rėdavo kiekvieną dokumentą vyriausybės 
archyvuose ranka perrašyti. Italai sunai
kino apie 70% Etiopijos inteligentijos, ta
čiau jie nepajėgė sunaikinti Neguso troš
kimo apšviesti savo liaudį.

Bet dar daug stebuklų teks padaryti, kur 
reikalinga patyrusių darbo rankų ir įvairių 
rūšių specialistų. Keliai turės būti pra
vesti į krašto vidų, į neįžengiamas girias 
su begalybe įvairiausių žvėrių. Turtingi 
platinos, aukso, geležies ir ,akm. anglies 
klodai niekeno nenaudojami laukia kada 
žmogaus rankos ir kapitalas įjungs tuos 
brangius žemės turtus žmonių gerovės tar
nybon. Etiopija turi potencialiai didelius 
naftos laukus, kurių eksploataciją dar teks 
išvystyti. Traktorių, auto vežimų ir sunkio
sios pramonės įrengimų įvežimas turės pa
keisti drobės ir druskos importą (Etiopijos 
pagrindiniai importo dalykai — drobė ir 
druska).

Visa tai tikisi Negusas padaryti, kad ir 
su svetimųjų pagalba. Nors jo krašto gy
ventojai, kurių jis turi 10 milijonų, apie to
kius prajovus ir nesvajoja. Žinoma, gal 
pats krašto šeimininkas dar ir nebūtų su
sigriebęs taip staigiai savo krašto lobiais 
pasinaudoti, bet kapitalas plaukia ten, kur 
randa naudą jo savininkui.

Temple Fielding laikraštyje „The Chris
tian Science Monitor” rašo ir kviečia ame
rikiečius 1948 m. praleisti atostogas pasa
kiškoj, didingai plačioj ir natūraliai gra
žioje Etiopijoje. Tai yra ne tik Kaliforni
ja, bet dar daugiau. Vos nusileidus Addis 
Abeboje jus pasitiks su maloniu šypsniu 
sveikindami imigracijos pareigūnai ir už 
20 minučių jūs pravažiuosite naują vieš
butį, kuris bus pilnai įrengtas 1948 m., ku
ris (pagal šveicarų, ekspertų nurodymus 
įrengtas) savo liuksusu galės konkuruoti su 
moderniškiausiais pasaulyje, — sako T. 
Fielding. Apsistoję dar sename Imperial 
viešbutyje užsisakysite pietus ir tokius, ko
kius tik jūsų širdis geidžia. Kai atneš 
sąskaitą — apstulbsite, vos vienas amer. 
doleris. Jis taip pat nurodo apie puikias 
galimybes medžioti ir žuvauti, kad skaity
tojas susidaro vaizdą, lyg patys žvėrys 
medžiotojo lauktų, o žuvys — žvejo. Kli
matas tinkamas — su lengvais vasariniais 
rūbais vaikščiojama ištisus metus.. Pragy
venimas pigus — išsinuomavus butą 4 as
menų šeimai visas ir geras išlaikymas te
kainuoja 80 dol. mėnesiui.

Addis Abeboje yra jau susidariusi nevi
sai maža amerikiečių kolonija. Netektų ma
nyti, kad jie čia važiuoja maloniai praleisti 
laiką. Čia greičiausiai juos viliojp krašto 
turtai. Amerikiečiai šiuo kraštu neveltui 
pradėjo domėtis ir atrodo, kad neužilgo 
jis suklestės kaip dar niekad savo istorijoje.

Mūsų svajonė — Amerika, Kanada, Pie
tų Afrika, Australija ir kt. kraštai bet nie
kas neužsimename apie Etiopiją. Negusas, 
atrodo, baltuosius mėgsta (tik ne italus), 
nes kviečiasi savo patarėjais: ar negalėtų 
jis didesnį skaičių benamių iš stovyklų 
priglauti? Marius V.
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Antrasis pasaulinis karas
Nuaidėjus paskutiniajam šūviui ir baigiant 
nuaidėti taikos sutartims, jo kontūrai dar 
skendi rūkuose. Lyg milžiniška žaizda, pil
na kraujo, kančios ir purvo, jis reikalauja 
savo įprasminimo mene. Nes istorija tik 
pusiau teišgyventa, kol ji neturi ’savo me
ninio apipavidalinimo. Homeras kadaise 
bsjęlojo, jog dievai pražudo mirtinguosius, 
kad ateinančios kartos turėtų ką apdainuo
ti. Kiek mirtingųjų, kiek daug mūsų karta 
turi apdainuoti! Žuvusieji nori sužinoti sa
vo mirties prasmę, gyvieji laukia tilto per 
šešių metų siaubo tušturiną, mūšio laukai 
geidžia pajusti skirtingą nuo visų praėjusių 
karų savo veidą.

Didieji žmonijos sukrėtimai niekados ne
aplenkdavo rašytojo. Karai suanglėjusiais 
puslapiais Įsiterpia literatūros istorijos kny 
gosna. Bet joks kitas konfliktas neturėjo 
rašytojui tokios Įtakos, kaip šis. Dar 1914 
—18 metais viena didžiausių jo problemų 
buvo: pacifizmas ar patriotizmas? Tada 
priešų vėliavose juodavo tie patys ereliai, 
skyrusi tik savo galvų forma ir snapų skai
čiumi. Karaliai nešiojo vienodas 
Kariavo valstybės. Šis konfliktas 
ideologinis. Vėliavos suplevėsavo 
spalvomis, skelbdamos skirtingas
jas. Žemė prasivėrė ir išskyrė frontus. Vie 
nas jų buvo benutraukiąs paskutiniuosius 
ryšius su dabarties europine kultūra, kitas 
skelbėsi esąs jo gynėjų. Ir mažiau nuo vi
suomeninių {vykių priklausantieji menai — 
■dailė ir muzika — pajuto tą plyšį. Virš 
■drobės pelenų ir marmuro skeveldrų iškilo 
■A. Brokerio akmeniniai antžmogiai, be fra 
dicijos, ateities, gyvybės, kaip ir amžinasis 
reichas, kuri jie turėjo išnešti ant savo pe- 
'čių. Rytuose Prokofjevas turėjo valyti savo 
partitūras nuo senojo pasaulio dulkių. Visa 
buvo aukojama naujojo pasaulio aukurūi. 
^Kovojusios ideologijos skelbė statysią atei 
ties gyvenimą tūkstančiams metų. Rašyto
jui buvo nebeįmanoma likti neutraliam. Jo 
žodis įgijo lemtingos reikšmės ir aidėjo 
tūkstantmečių oro pilių skliautuose.

Totalinis karas težinojo vieną visuotini 
mūšio lauką. Už kariuomenės dalinių žygia 
VO propagandos kolonos.

„Mes esame pirmieji, kurie savo revoliu
cijoje naudoja išvirkštinimo adatą, skalpeli 
ir sterilizacijos aparatą”, didžiavosi Koest- 
lerio veikėjas. Tų pačių instrumentų bruta
lumu buvo 
nių siela, 
kentė badą

dar nebaigtas.

barzdas, 
gi buvo 
naujomis 
ideologi-

žalojama ir suvienodinama žmo 
Praėjusiuos karuos gyventojai 

ir užkariautojų Įžūlumą. Jų dva

lietuvių rašytojo veidą; istorijos teisme jis 
bus vienas švariausiųjų.

Šio karo pergyvenimų rūdys ilgiems me
tams užkrito rašytojų plunksnas. Karas ta
po šios rašytojų kartos kūrybos sąlyga ir 
išeities tašku. Tie karo kūdikiai pradėjo 
rašyti, ir karas dar aidi jų gyslose. Deja, 
{vykių didingumas nevisada sukrauna meni 
hj turtą. Amerikiečių „rašytojas Sinclair 
Lewis savo straipsny „Ką Joe turėtų ra
šyti” tvirtina:

„Aš apskaičiuoju, kad po šio karo atsi
ras apie 5000 iš karinės tarnybos atleistų 
vyrų ir merginų, kurie jausis esą pašaukti 
rašyti apie savo pergyvenimus. Iš jų 4750 
rašys apie tą pati dalyką ir tuomi apverkti 
nai užmuš vienas kito kūrinius. O kur tūks 
tančiai grįžusių namo Fritzų, Tommy, Jea- 
nų, Ivanų...” Nenuostabu, kad po šio ka
ro „bombų kilimų” pasipylė karo išgyve
nimų „kilimai”. Kritikos krankliai net sus
tingo ir persisotino tokioje grobio eibėje.

Knygynų vitrinos Vis dar prispildo nau
jomis šio karo iškarpomis. Tęsiasi nesustab 
domas gamtos vyksmas, kaip pavasario aud 
ros jūrose ir lapų kritimas rudeni. Mėgin
sime prabėgomis apžvelgti šio karo knygos 
puslapius, nors akys dar sunkiai suranda 
juose kelią. Objektyvus žvilgsnis, *r jis ga 
limas ,kai dar taip arti šio karo aistros, dar 
taip slegia jo neteisybės? Ir pasaulio lite
ratūros paveikslas kol kas tik fragmentais 
prasiskverbia pro tremtinio „akse*nicę už
dangą”.

JAV padangėje dar nesimato naujų ženk
lų. Po praėjusio karo jos literatūra buvo 
nepaprastai sukrėsta. Prasidėjo greitCj ro
mano kilimas, išugdęs žymiuosius romanis
tus (Dos Passos, Hemingway, Faulkner, 
Wolfe), ir išgarinęs JAV literatūrą visame 
pasaulyje, šis karas didesnių permainų ne
sukėlė. Antrojo Europos pergyvenimo ban
ga dar pakeliui. Bet jau matosi daug ža-. 
danti pradžia. Thornton Wilder, savo dra
moje „Vos išsigelbėję” (The skin of our 
teeth) perbėgdamas tūkstančių metų istori
jos vyksmą, trečiąjį veiksmą paskiria šio 
pokario atvaizdavimui. Dar sykį išsigelbė
ję „homines sapientes” nedrąsiai išlenda iš 
rūsių ir perštinčiomis akimis stebi* griuvė
sius bei suplėšytas uniformas. Iš daugelio 
„bet—sellers” išsiskiria: Fr. Prokosh 
„Griaustinio amžius”, Bowman „Raudona
sis prietiltis” (eiliuota apysaka), Harry
::::::

Brown „Pasivaikščiojimas saulėje”, Glen
way Wescott „Butas Atėnuose” ir, ypač, 
John Hersey „Varpas Adano miestui” (A 
Bell for Adano), kuris dramatizuotas su pa 
sisekimu buvo statomas Broadwa’aus teat
ruose.

John Hersey apysakoje aprašomas dar te 
besirutuliuojantis jvykis — pirmoji didelio 
masto JAV invazija Europon. Į Pietų Ita
lijos miestą Adano tuoj po užėmimo at
vyksta majoras Joppolo. JAV karinės val
džios paskirtas miesto gubernatoriumi. Jis 
nekreipia dėmesio į valdišką popierizmą, su 
plėšo instrukcijas su begale paragrafų ir 
vadovaujasi tik savo sąžinės balsu. Ilgai
niui jis laimi gyventojų širdis ir puikiai 
sutvarko miestą. Adano varpas, kuri Mus
solini išvežė sulydyti ginklų fabrikuose, sim 
bolizuoja europiečių prisirišimą prie tra
dicijų. Joppolo išsirūpina naują varpą, ir 
miestas vėl atgauna savo sielą. Bet tą pa
čią dieną, biurokratiško generolo Marvin 
įsakymu, jis atleidžiamas iš pareigų.

Apysakos vertę itin pakelia šiluma, po 
W. Saroyan netikėtas ir naujas išgyvenimas 
JAV literatūroje. Joje nebėra taip madingo 
Hemingway žuvusios generacijos nusivyli
mo. Hersey amerikietiškasis optimizmas, 
nors vietomis ir naivus, turi bendras šak
nis su didžiojo dainiaus Walt Whitman ti
kėjimu 1 demokratiją. Gausu spalvingai nu 
pieštų veikėjų, ypač italų žvejų ir ūkininkų. 
Priešas vaizduojamas su nuosaikia toleran
cija. Autorius vietomis sėkmingai vartoja 
šios dienos romane taip dažnai sutinkamą 
filminę techniką (W. Wolf, 
P. • Sartre). Neišvengiama 
lengvąjį žanrą.

„Varpas Adano miestui
kai kutais šių dienų problemas, ypač JAV 
karin|ta, valdžios pralaimėjimų priežastis. 
Daugį s jos valdininkų dar gyvena praei
ties ' Ridomis ir begalinių formuliarų pil
dymu ^to ne veiksmo demokratija, kaip maj. 
JopfWlo. Hersey viltis yra kasdienos žmo
guje.

„Jis — mūsų ateitis pasaulyje. Nei 
chillio iškalbingumas, nei Roosevelto
niškumas", nei Magna Charta, nei keturioli
ka punktų, jokia svajotojų diagrama, kokia 
ji neklaidinga ir sistematiška beatrodytų po 
pieriuje, joks planas, jokia viltis, jokia su
tartis — jie nieko negali mums laiduoti... 
mes galime pasitikėti tik mūsų Joppolais.” 

(B. d.)

* *' *
Atsimenu, kai tik paaugau, tuoj pasaulin išėjau, — 
Buvau nerūpestingas ir šypsodamas žvelgiau į dirbančiųjų dalią. 
O buvo pats pavasaris. Ir debėsėliai, lyg palietas pienas, 

sklaidės melsvumoj.
Išbėgę miško pakraštin, lapojo šviesūs ir jaunį berželiai.

Buvau be galo neramus, tai ir siaučiau vienmečių ir draugų 
būry . . .

Visi mes ėjom išdykaudami pagal saulėtą laiko upę. — 
Mergaites puošė galvas gėlėmis. Mes laužėm medžių 

pumpuruotas šakeles, 
Ir mėtėm vandenin, tegu jas neša bangos Įsisupę.
Pardien pavargę kelyje, saulėleidžio metu kalnų šlaituos susėdę, 
Giliai nurimę žvelgdavom žemyn, kur tiesės lygumos, kalnai, 
Paskui ateidavo naktis, barstydama dangun žvaigždes, 
Ir mus pavergdavo jų aukštas ir kilnus ramumas.

Ak, visa tai šiandien jau praeitis ...
Tai, knygon sukloti iš vieno liūdinčip pavasario žiedai.
Užlieja ilgesys jau gęstančias akis, 
Kai juos prisiminimų knygose vartai.

(Iš Vizijų šeštosios)

LIETUVIAI DIDELEJE BAVARU SVENTEJE

Dos Passos, J. 
nukrypimų ir J

padės suprasti

Chur- 
žmo-

Š. m. liepos 26 d. visais keliais Į Weide- 
ną (Oberpfalz) vyko savo tautiniais drabu
žiais pasirėdę bavarai. Suvažiavo jų čia iš 
Bayreutho, Niurnbergo, Ambergo, Schwan- 
dorfo, Regensburgo ir kt. apylinkių. Sekan
čią dieną visi jie dalyvaus iškilmėse, ku
rias savo 40 metų gyvavimo sukakties pro
ga organizuoja bavarų liaudies papročių 
ugdymo-Weideno sambūris „Almrausch”.

šitoje šventėje (bayerische Trachtenftst) 
visai netikėtai buvo pakviesti dalyvauti ir 
lietuviai'. Tatai atsitiko taip. Kai prieš ke
letą savaičių Flossenburge, kuris yra arti 
prie Weideno, vyko koncentracijos stovyk
loje žuvusių aukų paminėjimo ir paminklų 
šventinimo aktas, ten dalyvavusių lietuvai
čių tautiniai drabužiai sukėlė nepaprastą 
svetimtaučių svečių susidomėjimą. Todėl 
Weideno miesto vyr. burmistras, kuris kar 
tu yra ir „Almrausch” narys, kreipėsi į 
Weideno lietuvių stovyklą, prašydamas, kad 
lietuvių grupė būtinai pasirodytų šioje ba
varų liaudies šventėje. Čia pažymėtina, kad 
nuo 1933 m. panašios šventės ruošti buvo 
draudžiamos, nes naciai jose Įžiūrėjo sepa- 
ratines bavarų tendencijas, didžiai žalingas

l
„ein Volk — ein Fuehrer” dogmai. ŠI kar
tą tad šventę, po tokios ilgos pertraukos ir 
kaipo jubiliejinę, užsimota suruošti kaip ga 
lint Įspūdingiau. Nedidelė Weideno lietuvių 
stovykla ryžosi kvietimą priimti, bet, vieto
je neturėdama atitinkamų pajėgų, lietuvius. 
atstovauti pasikvietė Lietuvių Taktinį An
sambli. Pastarasis gi, atidėjęs i šalį visus 
kitus savo darbus, leidosi į kelionę.

Sekmadienį, liepos 27 d., L. T. Ansamb
lis jau gieda Weideno St. Josefs bažnyčioje 
per pamaldas, kurios skirtos vokiečiams, 
bet jose dalyvauja ir lietuvių stovyklos gy
ventojai. Vokietis kunigas per pamokslą ne 
sišykštėjo lietuviams užuojautos ir skatino 
kantriai pergyventi sunkųjį tremties laiką, 
nes tai esąs pačios Apvaizdos skirtas ban
dymas, nes ir plienas išbandomas ugnyje—

Skambiai ir galingai' aidi ansamblio ir St. 
Klimaitės solo giedojimas, kuo gėrisi visi 
pamaldų dalyviai, gi vietos lietuviai tvirti
na, jog tokio puikaus giedojimo šioje baž
nyčioje jiems dar nebuvo tekę girdėti.

Po pamaldų trumpai grįžę stovyklon ir 
papietavę, L. T. Ansamblio merginos ir vy
rai išskuba dalyvauti eisenoje. Visos atvy
kusios bavarų grupės su savo vėliavomis 
bei ženklais 14 valandą rikiuojasi centrinė-

šia likdavo švari — kas pasiduos svetimam 
šoyinizmui? Dabar, visuotinų pasaulėžiūrų 
antplūdy; jie pajuto voro čiuptuvus savo 
viduje. „Tas1 milžiniškas apokaliptinis ka
ras pastatė mirties pavojun visa tai, prie 
ko mes esame labiausiai prisirišę: žmogaus 
didybę ir jo gyvenimo prasmę”, rašė And
re Gide. Rašytojas atsidūrė didžiausiame 
pavojuje, nes jis turėjo daugiausiai ko pra
rasti. Užkariautojai atėjo su gundymais, jų 
rankose šypsojosi dovanos.

„Eikit pas mus, ir jūs būsit laimingi. Jūs 
turėsite aukso. Jums nebereikės kankintis, 
beieškant atgyvenusio grožio ir prasmės. At" 
siverskite mūsų amžiaus mitą, ar -izmo 
klausimus ir jūs maudysitės žinojime. Jūs 
įpratot vienplaukiai vaikščioti nakty, mes 
duosim jums stogą, po kuriuo bus rašytojų 
namo foteliai. Tik eikite su mumis. Dainuo 
kite su mumis”. Taip niūniavo uniformuo
tas sirenos, ir taip šiame kare išsivystė mil 
žiniškas meninio kvislingo kompleksas. Jis 
tebuvo apgama tikrajame šio karo rašytojo 
veide, nugairintame kovoje už žmogaus 
garbę. Iš drakono dantų sėklos išaugo dau 
giau didvyrių negu išdavikų. įsidėmėkime 
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Atsiųsta paminėti
Viktoras Šimaitis, VYTURĖLIAI LAU

KUOS, eilėraščiai vaikams. Autoriaus lei
dinys. Viršelis ir iliustracijos dail. Povilo 
Osmolskio. Kaina Rm. 5.— Leidinys sukrau 
tas ir gaunamas LTB Wuertembergo Apy
gardos Komitete, 14b Tuebingen, Karlstr. 11

NAUJASIS GYVENIMAS. Relig'nės kul
tūros laikraštis. Nr. 2. Redaktorius kun. V. 
Bagdonavičius. Leidžia L. Kat. kunigų Są
junga. Kaina Rm. 1.50.

ŠAUKLYS, Lietuvių sargybų, inžin. ir 
darbo kuopų laikraštis. 1947 m. liepos mėh. 
Nr. 1. Redaguoja Redakcinė Komisija. Lei
džia Lietuvių Sargybų Kuopos. Atsk. nu
merio kaina Rm. 2.—
SAULUTE, lietuvių vaikų laikraštis. 1947 
m. birželio mėn. 16 d., Nr. 6. Atsk. nume
rio kaina Rm. 2,—

fIZARO BANGOS, Iliustruotas meno žur
nalas. 1947 m. liepos mėn. Nr. 7/17. Red. i 
A.’"Naujokaitis — Kiliukas. j

Valio,
Vėl naujas ir efektingas mūsų menininkų 

laimėjimas! Beveik tuo pat metu, kai 
„Schwabische Landeszeitung” paskelbė pik
tą straipsni apie niekadarius DP, Augsbur
go gatvėse pasirodė skelbimai su Įrašu: 
„Coppelia — Einmaliges dastspiel dės 
Litauischen Ballets”. Taigi tuo metu, kai 
Augsburgo oficiozas mus kone Vokietijos 
piktžolėm iškoliojo, to paties miesto teatre 
sekmadieni, rugpiūčio 3 d., Įvykęs spektak
lis Įrodė, jog tos „piktžolės” gali sužydėti 
gražiausiais žiedais, kad ir nykiam, sausam 
dirvone.

Ir tikrai: nūdienė Vokietija ir mūsų gy
venimas joje yra dykuma, kuvioje taip sun
ku mūsų kultūrininkams išpuoselėti vieną 
kitą savo darbo vaisių, kurioje pagaliau ir 
jiems patiems, regis, tolydžio mažėja sąly
gos egzistuoti. Būkime atviri: ar daug tu
ri va draugų bei globėjų, kurie džiaugiasi, 
matydami mūsų knygas, rašytas kur sto
vyklos neramume, nerviškų bendtagyventojų 
tarpe, tarkim, kas, išskyrus mus pačius, 
nuoširdžiai pasidžiaugia mūsų ęhorais, mū
sų teatrais? ... O vienok lietuviai meninin
kai tremtyje kuria ir dirba. Nebodami niū
rios buities, jie ryžtingai imasi sunkių ir 
kartais, rodos, net neįveikiamų užduočių.

Štai ir Lietuvos baletininkai, palikę sav,o 
šeimas, suvažiavo iš visos Vak. Vokietijos 
Augsburgah, kad čia parodžius baleto spek
taklį. Apie sąlygas, kuriose jiems teko gy
venti ir dirbti, jau buvo rašyta. Pažymėsiu 
tik tiek: jeigu šokėjams tebuvo galima gau
ti vieną vienintelę repeticiją scenoje su or
kestru, jeigu dirigentui taipogi po vienos 
repeticijos teko diriguoti kažkokį Muen- 
chene surinkta orkestrėli, jeigu dailininkas 
tik prieš pat spektakli tegavo išbandyti sce
noje savo dekoracijas, tai betkuriame teatre 
1 tokias sąlygas būtų pasakyta — ne, neį
manoma, kad jvyktų baletas! Mūsų baleti- 
ninkai tačiau ir tokiose sąlygose geba 
duoti gražų, pasigėrėtiną spektaklĮ.

šių eilučių autorius ,deja, neturėjo pro
gos matyti Coppelia premjeros, Įvykusios 
liepos mėn. 28 d., jam teko pasidžiaugti an-

lietuviškas baletas!
truoju .vaidinimu, kuris buvo viešas, atseit, 
ir vokiškai publikai.

•Apie baletą „Coppelia” aplamai tepasa- 
kytina, jog tai nėra šokio meno kūrinys 
par excelence, jis turi savyje daugiau vai
dybinio, meniško elemento. Gal dėl to tarp 
vadinamiems gryniems, klasikiniams šokė
jams, kurių stichija — pats šokis, šis ba
letas yra mažiau dėkingas. -Tki buvo aki
vaizdu, matant mūsų jaunas baleto žvaigž
des — A. Liepiną ir A. Šlepetytę, kuriems 
kažin kaip neužteko „Coppelios” baleto ri
bų. Jų apibrendusiu menu norėtųsi žavėtis 
tokiame balete, kur esama daugiau šokio, 
daugiau vadinamo divertismento. Tačiau 
„Coppelia” jiems naudingas tuo, kad įgavus 
čia daugiau laisvumo ir vaidybinės bran
dos, o šalia to efektingai blykstelėjus šo
kyje.

Visą choreografinį baleto „Coppelia” api
pavidalinimą sumaniai sudarė baletmeisteris 
E. Bandzevičius .asistuojant A. Butkui'. Tiek 
tremtinių kokio teatro režisierius, tiek ba
leto teatro meno vadovas šiandien yra ne
dėkingiausiose pareigose — tiek daug Įvai
rių sunkumų jam tenka nugalėti, kiek kom
promisų padaryti, kiek visokių varžtų jo 
vaizduotę riboja! E. Bandzevičius sumaniai 
atliko savo darbą. Už efektingai pravestus 
masinius šokius (mažnika, čardašas, valsas) 
Bandzevičiui —bravo, o bravissimo visam 
kordebaletui, parodžiusiam ties tempera
mento, bei sugebėjusiam uždegti publiką, 
juoba tokiam vidurvasario tvankume. Buvo 
gražu žiūrėti, kaip laimingai spindi mūsų 
tautiečių akys, tarsi jie būtu tai akimirkai 
namie, Kaune ar Vilniuje, malonu, kai gir
dėdavai ir vokiečius dūsaujant — „wunder- 
barl”.

Šalia kordebaleto grakšti buvo solisčių 
ketveriukė: V. Adomavičiūtė, G. Cegloko- 
vaitė, N. Kaliskienė ir J. Sadzevičiūtė, taip 
pat smagi ir solistų pora — I. Drazdau- 
skaitė ir S. Modzeliauskas. Mimiškose sce
nose Įdomus buvo senis Coppelius — P. 
Maželis ir santūrus burmistras — E. 
Bandzevičius. Verti paliaupsinimo dar du 
žmonės, kurie taip pat lemtingai prisidėjo,

sukuriant tokj gražų spektaklj, — Z. Vili
mas ir A. Kučiūnas. Pirmasis nupiešė 
giedras, lengvutes, tikrai baletines dekora
cijas bei kostiumų eskyzus, o antrasis pri
tyrusia dirigento ranka temperamentingai 
akino savo surinktinį orkestrą.

Kada po spektaklio lietuviai ir nelietu
viai skirstėsi namo, turtingesni malones
niais estetiniais išgyvenimais, tūlas gal ir 
nepagalvojo apie didžiuli ir vargingą ba- 
letini'nkų atliktą darbą, tačiau kiekvienas 
svetimtautis pajuto, jog lietuviai nėra ne
kultūringa, neryški ir mirštanti tautelė, o 
mūsų kiekvienas įsitikino, jog visa tai (mūsų 
chorai, knygos, teatrai ir šis baletas) yra 
lietuvių kultūrinio gajumo pasireiškimas, jų 
menininkų dvasinis veržlumas, kurio Įkan
din seka visos mūsų tautos politinis su
brendimas ir troškimas laisvai ir nepriklau
somai gyventi. Jiirgis Tyla.

Is vokiečiu, spaudos:

je miesto gatvėje. Pirmiausia prajoja rai
teliai — šaukliai, ima gausti orkestrai — 
prasideda eisena, svarbiausioji šios šventės
dalis. Iš virš 30 vietovių atvykusios bava
rų vyrų ir moterų grupės, visos pasirėdžiu 
sios savo taut, drabužiais, sudaro virš 1 ki
lometro nusitęsusią eiseną, knrioje mūsiš
kiams paskirta gana gera eilė — jie pažy
mėti 9-sios grupės numeriu ir todėl žygiuo 
ja visai arti eisenos • pradžios. Štai jau ma
tyti aukštai iškelta mūsų trispalvė, artėja 
visa lietuvių grupė; sulaikęs kvapą žiūri | 
ją ir jauti, kaip krūtinėje stuksi širdis — 
tai mes, tai ta mažytė lietuvių tremtinių 
saujelė, iš kurios tačiau taip ir švyti verž
li, nekaip neužgesinama Tėvynės Trieilės ug 
nis!

Visoje bavarų masėje mūsiškių grupė sa 
vo taut, drabužių savitumu ir puikia jų 
spalvų bei raštų harmonija sudaro visiš
kai skirtingą, bet visiems patrauklų vaizdą, 
kuris kaip nuostabi staigmena iškyla žiū- 

(Nukelta Į 4 psl.)

Plastika ir dailės keramika Kanderne
Vokiečių laikraštis „Das Volk” Nr. 45, Į 

leidžiamas Freiburge, šitaip atsiliepia apie 
prof. V. K. Jonyno dailės Institutą:

„Lietuvio grafiko prof. V. K. Jonyno 
pastangomis, (kuris suprojektavo naujus 
dabar leidžiamus prancūzų zonoje pašto 
ženklus), Įsteigtas Freiburge Unrros glo 
bojamas meno ir dailės Institutas, kuria 
me jauni lietuviai ir latviai studentai 
kruopščiai paruošiami meno amatui.

Dėl patalpų stokos ir techniškų sąly
gų du iš penkių instituto skyrių yra 
įsteigti viename viešbuty Kanderno mies 
te. Čia prof. Marčiulionio ir jo asistento 
T. Zikaro vadovaujami, dirba plastikos 
ir dailės keramikos skyriuose 13 studen
tų. Mes turėjome progos aplankyti prof. 
Marčiulionį jo atelje ir, apžiūrėję mo
kyklos patalpas, Įsitikinti, kad čia su 
didžiausiu stropumu ir idealizmu sten
giamasi jaunus ir gabius lietuvius bei 
latvius išugdyti gerais menininkais ir 
dailės amatinipkais. Prof. Marčiulionis 
mums pareiškė, kad esant dideliems 
įrankių ir medžiagos trūkumams, sun
ku sukurti ką nors tikrai vertingo ir, 
kad jam ir jo mokiniams pirmoje eilėje 
rūpi darbas ir naudingas laiko praleidi
mas.

Prof. Marčiulionio, jo asistento ir stu

dentų gyvenamose bei darbo patalpose 
mes turėjome progos pamatyti plastikas 
ir keramikas. Iš šitų kūrinių mes galė
jome pažinti, kad jauni lietuviai — me
nininkai, nors ir būdami toli nuo savo 
tėvynės, yra persisunkę jos padavimais 
(mitais).. Tai tvirtindami mes turime gal 
voje prof. Marčiulionio reljefą „Laumė”, 
„Kąstytis ir Jūratė” ir Kristaus figūrą 
„Rūpintojėlis” bei „Kristoforą” iš Vil
niaus miesto herbo. Mes taip pat turė
jom progos pasigerėti vieno lietuvio stu 
de'nto pavykusiu darbu, kurio. motyvu 
paimta laumė — figūra iš lietuvių pa
sakų lobyno — ir to paties studento rd 
jefo „Ištrėmimas iš rojaus”. Be to mums 
padarė didelį įspūdį keli visai naujoviš
ki plastikos bandymai. Šitie vieno stu
dento darbai parodo ne tik kūrėjo indi
vidualumą, bet ir kūrybinę dvasią, ku
ria pasižymi institutas ir prof. Marčiu
lionio vadovaujamas skyrius. Tarp dai
lės keramikos dirbinių ypač krito į akis 
lietuvių ornamentika.

Prof. Marčiulionis pareiškė mums, 
kad jis. ir toliau, nežiūrint daugybės tint 
kūmų, yra pasiryžęs rimtai dirbti su sa 
vo mokimais. Jis tikisi, kad jam greitu 
laiku pasiseks sujungti laikinas Kander- 
no skyriaus patalpas su Freiburgo ins
titutu.”
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Lietuviai žemės ūkio parodoje Anglijoje
(SPECIALUS LAIŠKAS 5»NCIAI”)

BESIDOMINTIEMS ŽEMES ŪKIO PAŽANGA ANGLIJOJE * ŽEMES ŪKIO PARODA CHICHESTER’YJE * VISAS DAR
BAS ŽEMES OKYJE MECHANIZUOTAS * DIDELIS ŽEMES OKIO DARBININKŲ TRŪKUMAS * YPATINGA MELŽIA
MOJI MASINA ♦ VISUR ELEKTRA • PASKUTINIŲJŲ METŲ POKARINE PAŽANGA ♦ „IR JOSŲ TEVYNEJE TAS 

PATS TURĖJO ATSITIKTI PER PASKUTINIUOSIUS METUS?”

ir suvaro į vieną iš keletos ten stovinčių 
gardinėlių — pagal šeimininko norą. To
liau kažkur vyksta arklių paroda ir anglų 
mėgstamos lenktynės. Esą arklių atvežtų 
net iš Italijos ir Prancūzijos. Tačiau tuo 
tenka parodą ir užbaigti nes tarsi burti
ninko lazdelei mostelėjus prasideda milži
niška liūtis. Už keliolikos minučių gatvės 
beveik patvinsta kanalizacijos sistemai ne
spėjus praryti krintančio vandens. Gi ne
tolimoje apylinkėje ledai sunaikino dide
lius daržų ir sodų plotus.

Važiuodamas namo pradedu pokalbi su 
savo kaimynu ir išreiškiu nusistebėjimą ne 
paprasta mechanizacija.

— Taip tai, — sako mano bendrakelei
vis, — tai viskas atsirado tik paskutiniai-

Švedai kaltinami dėl estu.
Paryžius. „Le Monde” liepos 26 d. įsidė

jo ŠĮ United Press pranešimą: „Švedų laik
raštis „Expresion” praneša iš vieno šaltinio, 
kurio jis nepasako, sužinojęs, kad Stockhol- 
me jau kuris laikas veikianti egzilinė estų 
vyriausybė, kuri gaunanti finansinės para
mos iš estų organizacijų ir iš privačių ame 
rikiečių. Sis atradimas turįs ryšio su špio 
nažo tinklo afera, kurią policiją susekė.

„Expresion” terašo, kad kalbamoji egzi
linė vyriausybė susidaranti iš politikų bei 
juristų ir posėdžiaujanti švedų sostinės ka
vinėse. Ji turinti du laikraščius, lėktuvą ir 
slaptą radiją”. (E 166nr).

AUSTRALIJA ATIDARO EMIGRACINIUS
Jei Anglijos žemėlapyje išvestume liniją 

nuo Hull žiočių iki Cornwall — pietvakarių 
kampo, tai rytinėje pusėje liktų visos svar 
blausios žemės ūkio sritys su Londonu cent 
re. Daugumai mūsų tautiečių žemės ūkio 

.patyrimas kaip tik ir teks pritaikyti šioje 
srityje. Veltui būtų pastangos susidaryti ko 
lq nors vaizdą apie anglų žemės ūkį kėliau

se. Toliau užklystu ant šienpiūvių ir ru- 
giapiūvių. Dažniausiai arklio vietoje čia 
specialus nedidelis vidaus degimo variklis. 
Taip pat plūgų, kultivatorių, kauptukų, lėks 
čių ir kitų panašių įrankių skyriuje daugu
moje vyrauja padargai su atskirais varik
liais kiekvienam iš jų. Šios mašinos čia.pri 
taikytos įvairaus dydžio ūkiams — prade-

tipo mašina ypač pradėjo plisti po pasku
tinio karo. Trumpai permetus akimis pieno 
ūkio skyrių nuklystu J milžinišką palapinę 
užvardinta: „Elektra žemės ūkyje”. Tenka 
pastebėti, kad anglų žemės ūkis ir elektra, 
tai beveik neatsikriami dalykai. Čia išsta
tyta įvairaus tipo mašinų ir įrankių: kiau
šinių rūšiavimo mašina, inkubatoriai, siurb

siais metais, tai pokarinė pažanga. Be abe
jo, ir jūsų tėvynėje — jis tęsia, — tas pats 
turėjo^ atsitikti per paskutiniuosius metus...”

. Mieli anglai, pagalvoju, kuriems ir prie 
geriausių pastangų sunku išaiškinti, kas tai 
yra okupacija, kas tai yra santvarka, kur i 
žmogus ir jo laisvė, tai tik pajuokos ob- Į 
jektas... Vyt. Izbickas j

BIURUS
* „Exchange” praneša, kad Australija 

atidaranti eilę emigracinių biurų, Berlyne, 
Paryžiuje, Oslo, Haagoje ir kituose dides
niuose Europos miestuose. Šitie biurai yra 
įgalioti betarpiškai išdavinėti įvažiavimo 
vizas į Australiją.

(„Valis Eesti”, Stockhojmas)
dant nuo komplikuoto triragio plūgo ir bai
giant nedideliu vienragiu motoriniu arklu. 
Klystu per parodą ir matau prieš save tik 
motorus, motorus ir dar kartą motorus. 
Beveik nudžiungu, kai vienam nežymiam 
kamputy pastebiu bailiai pasislėpusią vie
nišą arklinę šienpiūvę. Vargšė — ji tikrai 
nesiderina prie šios plieninių raumenų pa
rodos.

Toliau patenku į pieno ūkio skyrių. „Al- 
fa-Laval” firmos vardas prisimena iš Lie
tuvos, tačiau tik vardas. Dėmesio centre 
naujos sistemos karvių melžiamoji mašina 
varoma nedidelio vidaus degimo ar elek
trinio variklio. Anglijoje ypač nemėgstamas 
melžimo darbas, dirbamas beveik išimtinai 
gerai apmokamų vyrų. „Alfa-Laval” išsta
čius! melžiamą mašiną, kuria iš karto prie 
jos įrengtuose garduose galima melžti ke
turias karves. Kiekvienos karvės pienas au 
tomatiškai sveriamas, registruojamas ir to-

jaut autobusu ar skaitant knygas. Vykstant 
Anglijos puikiaisiais asfaltuotais keliais ir 
mums neįprastais gigantiškais dviejų aukš
tų autobusais, retai kur nors blyksteli vie
nas kitas javų laukas ar gausingi daržai. 
Si šalis daugiau panaši į didžiulį — bega
liniai išsiplėtusi miestą negu kaimą. Kar
tais taip norėtųsi pasijusti mūsų Lietuvos 
laukų ir miškų jirimityvinėje laisvėje ir ty 
lumoje, kuri čia dieną ir naktį drumsčiama 
nepertraukiamo motorų triukšmo.

Kiekvienais metais svarbesnės Anglijos 
žemės ūkio sritys pasipuošia turtingomis 
žemės ūkio parodomis. Viena iš jų vyko š. 
m. liepos mėn. 16—17 dienomis netoli Ports 
mouth — Chichester’yje: „West Sussex 
County Show”, kur ir teko ajasilankyti.

Tuojau į akis krinta pirmasis skirtumas: 
jei pas mus tokiomis progomis tekdavo ma 
tyti begales, sakysim, Kupiškio gamybos 
šauniausių lineikų, tūkstančius puikiausių 
žirgų, tai čia visas parkas buvo užtvenktas i liau vamzdžių sistema perduodamas į koš- 
l....,.,,—mn> .... — I) 1. r.... į ....... .. h—«X.— 1.1.1. . I. < > . . r ...Ilengvosiomis mašinomis. Prasiskynęs p5o 
šią masę pagaliau atsiduriu pačiam paro
dos rajone — i. ū. mašinų skyriuje. Skai
čiau save patyrusiu žemės ūkyje — ten gi
męs ir augęs, na, ir gerokai kartais padir
bėjęs, tačiau čia pasijutau kiek savotiškai1. 
Daug ką mačiau pirmą kartą, pagaliau vi
sai naujų minčių ir idėjų. Tiesa, daugu
mos firmų, kurios čia turėjo išstačiusios 
savo pavyzdžius, vardai buvo žinomi dar 
iš Lietuvos, tačiau įrankiai vargu.

Pirmiausia žvilgsnis užkliūva ant visokių 
tipų kombainų. Jie Anglijoje gan plačiai, 
naudojami — H viso Anglijos laukų pa
viršius daugumoje lygus, laukai gan dido
ki ir jie patogūs naudoti. Tačiau svarbiau
sias veiksnys — tai dažni lietūs Anglijoje. 
Jie neleidžia javų džiovinti lauke, jie pjau
nami nutaikus sausesni laikotarpį. Kombai
nas ateina čia į pagalbą gatavai išmesda
mas iš savo komplikuotų vidurių grūdų 
maišus, kurie surenkami nuo lauko ir bai
giami išdžiovinti specialiose džiovyklose. 
Čia pat su didžiausiu triukšmu veikia kū
gių krovėjas — konvejerinės sistemos ma
šina, kuri dantytu diržu kelia šiaudus ar 
šieną beveik į pačias padanges. Sis įran
ki* dažnai teko pastebėti Anglijos laukuo-

tuvą ir praėjęs specialų šaldytuvą patenka 
į apačioje pastatytą bidoną. Mašina labai 
lengvai ir paprastai aptarnaujama ir melži
mas nebesudaro jokių sunkumų. Pastarojo

Is Miuncheno padangės
Miunchenas. Miuncheno apylinkė

je randasi kelios DP stovyklos, kuriose gy 
vena nemažas lietuvių skaičius. Daugiausiai 
lietuvių gyvena Freimanne — buvusiose SS 
kareivinėse. Čia lietuvių skaičius siekia iki 
1200 gyventojų. Daugumoje gyvena šeimos. 
Vyrų skaičius mažėja. Per dvejus verbavi
mus į Belgiją išvyko 30 vyrų, į darbo kuo
pas — 80 vyrų; šiuo metu į Kanadą 
užsirašę 8 vyrai.

Veikia gimnazija, kuriai vadovauja 
Kazlauskas. Per dvejus tremties metus

yra

Ign. 
yra

Laim oj f tribūna
VALDYBA AR... KOMISARAS ?

spontaniškai besisteigiančius 
apjungti bei jiems vadovauti 
buvo pasišovę bene trys tuo 
besiformuoją centrai; vienas

vi 
SI 
H

pavimą ir tt. Visuomenės lėšos labai jaut
rus objektas, todėl į disponavimą jomis rei 
kėlų galimai tikslingiau žiūrėti ir jas ver
tinti. Kaip priešgina čia keliamai minčiai 
galėtų būti keliama aplinkybė, — tai sun
kus ar visai negalimas rinktosios valdybos 
nariams reikiamoje vietovėje apsigyvenimas 
į tai tenka pasakyti, kad kiek žinoma, ir da 
bartinis sąstatas „serga” ta pačia liga ir, 
atrodo, nežiūrint visų jojo paletyvų, iki šiol 
nepajėgė ir nepajėgia sudaryti reikiamą 
darbo kolegiją, o daugelį klausimų spren 
džia komisariškai. Komisariškasis darbo 
metodas, vargu ar toleruotinas, ypač nū
dienėse tremties sąlygose, 
šio metodo analizę, tenka 
daugeliu atvejų vienam ar 
suomenėje kyla abejojimų 
komisariškai buvo daroma.

Tokios mintys siūlosi pasvarstomos, lau
kiamo LRK metinio suvažiavimo išvaka
rėse ... * M. Daugailis

Nesigilinant į 
konstatuoti, kad 
kitam darbui vi 
tik dėl to, kad

administracija ir pan. 
iki šiol nėra. Praktiš- 
tik tremtinių karitaty- 
globos organizacija.

1945 m.
LRK skyrius 
ir atstovauti 
pačiu metu 
— Bamberge; antrasis — Wuerzburge įr
trečiasis — kažkur palei Bodeno ežerą... 
I.fias centrų varžybas ir prezentavimąsi įsi 
kišus mūši; pol .vyriausiai vadovybei, lai
mėjo rr liko viena LRK Vyr. Valdyba.

Buvo galvojama, kad LRK turėtų tęsti tu 
retąsias Laisvoj Lietuvoj funkcijas, tiek 
kiek jos galimos ir reikalingos dabartinėse 
sąlygose. Tokį tęstinumą prileidus, Vyr. 
valdyba negalėjo būti tremtinių renkama ir 
kontroliuojama, nes pečiu rinkimų faktu 
na organizacija būtų „sutremtininta”- 
teaft būtų bivnsi pozityvi ir graži, jei
bWų respektavę kiti veiksniai, sakysim, 
Tarptautinis Raudonasis Kryžius ar bent 
vienos zonos okup. 
Dieją, taip nebuvo ir 
kai nūdien LRK yra 
rinė ir sanitarinės
Tarp į jų žiūri visos svetimos institucijos, 
W l j* turėtų žiūrėti ir mūsų tremtinių 
bendruomenė. Iš tokios ĮMžiūros išeinant, 
reikia būti nuosekliems ir LRK visus or- 
gootn leisti rinkti visuotinam skyrių atsto
vų suvažiavimui.

Si mintis čia keliama ne todėl, kad da
bartinė LRK Vyr. Valdyba būtų neveikli ar 
pakaltinama, bet todėl, kad laikas būtų mes 
R fikcijas ir, išeinant iš esamų sąlygų, su
daryti — išrinkti tokią Vadovybę, kokia 
yra vinromonė, kurios vardu ši organiza
cija Cėrbo. H visuomenės gautasis manda
tai! rmsfiprintų drebančiųjų podėlį, positi- 
tefam ir išsklaidytų tuos girdus Ir gan- 

apie vienos grupės dominavimą, nztnr-

. liar, žolės piovėjai (garsiosioms anglų aikš 
, tėms ir kiemams), vandens šildymui įrengi- 
: mai, virtuvių šaldytuvai, valytuvai, radiato- 
. riai, pieno vėsinimo aparatai, vištų perini

mo mašina, ventiliacijos įrengimai, keltuvai, 
avių kirpimo mašina, svarstyklės 
drėgnumo nustatymui įrengimai, 
ganykloms elektrinių tvorų tipai, 
torių krovėjai, drėkinimo aparatai 
elektriniai vežimėliai, ūkio telefono siste
ma ir tt. Atrodo, be galo' būtų galima var
dinti daugumoje mums beveik nepažįstamų 
įrengimų sąrašą. D. Britanijos ūkyje šian
dien vyrauja didelė darbininkų stoka ir ka
taloguose nurodoma kiek darbo jėgos ga
lima sutaupyti kiekvienu iš minėtų įrankių. 
Anglijos kaimų sistema įgalino ūkininko 
sodybą prijungti prie pigios elektros tink
lo ir elektra šiandien kaime pasidarė tiek 
pat nepamainoma, kaip ir miesto pramo
nėje.

Paskubomis praėjęs didžiulį mašinų sky
rių — patenku į gyvulių rajoną. Pirmiau- Nuvykusi į JAV, tuojau pasinėrė į lietuvių 
šiai susiduriu su apmokyto avinio šunies tautinį visuomeninį darbą. Ji aktyvi veikė- 
demonstravimu. Atitinkamai šeimininkui su- ja Amerikos Lietuvių Taryboje (ALT), Su
švilpus — šuo atvaro iš gardo

ATVYKO P. ELENA DEVENIENE

ir grūdų 
gyvulių 

akumulia 
daržams,

do avis

ft

Pradžios

Siek tiek 
vadovauja p. Vaz-

tarptautinis sporto 
lietuvis St. Pulkau-

išleidusi dvi abiturientų laidas, 
mokyklą veda mokyt. Povilaitis. Dar veikia 
odos ir medžio raižybos, elektromechanikų, 
instaliatorių, radijo mechanikų, siuvimo ir 
kirpimo kursai.

Meninis gyvenimas apmiręs, 
laikosi choras, kuriam 
bergas.

Stovykloje sudarytas 
klubas. Pirmininku yra
ninkas. Lietuvių sporto klube yra šios sek
cijos: futbolo, krepšinio, bokso, stalo teni
so, tinklinio, šachmatų ir lengvosios atleti
kos. Per keletą bokso rungtynių gerai pa
sirodė lietuviai boksininkai.

Lietuvių sporto klubas LSK yra išleidęs 
du neperijod. laikraštėlius „Sporto Žinios”.

Pačią stovyklą administruoja buvusieji 
Unrros karininkai, bet prie jų veikia tauti
niai komitetai, po du žmonės iš kiekvienos 
tautybės. Lietuvių grupę atstovauja: pirm. 
B. Vyliaudas ir sekr. A. Maceika.

Nekurį laiką komitetas leido dienos in
formacijas „Aidai”, kuriuos redagavo B. 
Vyliaudas. Dėl kažkokių sumetimų, stovyk
los direktorė „Aidus” uždarė, palikdama 
juos savaitinėmis informacijomis,' kuriuos? 
negalima talpinti politinių žinių, o tik sto
vyklos administracijos potvarkius, praneši
mus ir kt. Vacį. Venckus

MUSU SKAITYTOJAMS
Maloniems mūsų skaitytojams pranešame, 

kam nuo šios dienos nesiuntinėsime atski
rų prenumeratų tiems, kurie gyvena stovyk- 
loae, kuriose yra. „Minties” platintojas. 
Platintojams esame pranešę, kad jie turi ga 
limybę gauti pageidaujamą laikraščio kiekį. 
Todėl prašome laikraščio gavimo reikalu 
kreiptis į juos.

Tiems, kurie jau yra atsiuntę prenume
ratos pinigus, laikrašt) siusime sena tvarka 
iki jų prenumerata išsibaigs. O ateityje ir 
juos prašome laikrašti imti per platintoją.

Skaitytojus, kurie gyvena už stovyklos ri 
bų. prašome mokėti prenumeratą nemažiau, 
kaip už 3 mėnesius pirmyn.

Kreditan laikraštis nesiūnčiamas.
Ta pačia proga prašome visus skohnin- 

kus skubiai atsilygintu „Mint i e s” adtn-ja.

Šiomis dienomis iš JAV atvyko Ponia 
Elena Devenienė. Tai visiems gerai 
Jono Vileišio duktė. Ilgai gyvenusi Lietu
voje, o nuo 1940 metų rudens Amerikoje, į 
kurią ji paspruko iš bolševikų nagų. Nuvy
kusi į Ameriką, po 2*/a metų jai pasisekė iš 
Sibiro į Ameriką parsigabenti ir savo vyrą 
dr. M. Devenį.

Dabar ji atvyko, kaip International Rescue 
and Relief Committee (IRRC) atstovė. Šioji 
organizacija rūpinasi padėti išvykti trem
tiniams į Jungtines Amerikos Valstybes ir 
kitur. Prie visų Amerikos konsulatų šioji 
organizacija turi savo atstovybę.

Ponia Devenienė Lietuvoje buvo „Lietu
vos ūkininkių Vadovė”. Ji glaudžiai ben
dradarbiavo su Žemės Ūkio Rūmais, Žemės 
Ūkio Ministerija ir lietuvėmis ūkininkėmis.

žinomo

tautinį visuomeninį darbą. Ji aktyvi veikė-

sivienijime Lietuvių Amerikoje (SLA), Te

Iš Weideno skautu veiklos
Weidenas. Monotonišką mūsų sto

vyklos gyvenimą per šios vasaros atostogas' 
dažnai praskaidrina progimnazijos skautai. 
Vieno mėnesio laikotarpyje, be kitų savo 
pasirodymų, skautai surengė du nuotaikin
gus su plačiomis programomis laužus. Lau 
žų programų pasižiūrėti kiekvieną kartą su 
sirinkdavo gausi stovyklos visuomenė.

Ir tikrai skautai į savo laužų programas 
sudėjo daug gražių ir vykusių dalykėlių ir 
publiką patraukdavo savo nuoširdžiais žo
džiais, eilėraščiais, skoningais šposais ir 
pan. Paminėtinas pav. paskutiniojo laužo 
montažas „Juodoji tremties nedalia”, suda
rytas pagal neseniai iš spaudos išėjusią po 
eto Ben. Rutkūno poezijos knygą. Tremties 
poeto sielos šauksmas, vykusiai skautų pa
deklamuotas, buvo kartu ir visų mūsų trem 
tinių šaukimasis į kenčiančią Tėvynę.

Džiugu, kad mūsų skautai, patys auklė- 
damiesi, suteikia progos ir visai stovyklos 
visuomenei pasigrožėti jų darbo vaisiais.

L. E-tas

PRANESIMAS MEMMINGEN1ECIAMS
Sį šeštadienį, rugpiūčio 9 d. 17 vai. 

„Waldhorn” viešbučio salėje buv. Lietuvos 
Konsulas Pietų Amerikoje

Dr. Petras Mačiulis 
skaitys paskaitą emigracijos klausimu.

Lietuviai didelėje bavaru, šventėje (Atkelta iš 3 psi.)
rovų ir šios šventės dalyvių akyse. Iš visų 
kampų nuolat girdi tariant: puiku, tai lie
tuviai! Ir nė kiek neperdedant tenka pripa
žinti, kad mūsiškių pasirodyta tikrai pui
kiai, tuo labiau, kad grupė sudaryta iš žva 
lauš, rinktinio jaunimo, jų žingsnis toks tie 
sus ir tvirtas! Pažymėtina, kad šioje šven
tėje jokių kitų tautybių grupių, išskyrus 
lietuvius, nebuvo pakviesta dalyvauti.

Eisena praeina svarbesnėmis miesto gat
vėmis ir tada traukia į sporto stadijoną, 
kur kiekviena šventėje dalyvaujanti grupė 
pademonstruos savo tautinius šokius. Bet 
čia ir vėl maloni staigmena: garsiakalbis 
vokiečių kalba pagarsina, jog čia pasiro
dymuose pirmieji šoks lietuviai. Pašokami 
iš eilės 3 šokiai: mikita, kepurinė ir gyva
ta ra, kuriuos žiūrovai palydi gausiais plo
jimais. Garsiakalbis vėl garsina: 18 valan
dą miesto salėje viešas L. T. Ansamblio pa 
sirodymas, į kurį kviečiama ir vokiečių vi
suomenė.

Spektaklio publika mišri: atsilanko ame-

vynės Mylėtojų Draugijoje (TMD), BALF-e 
ir Tautinėje Lietuvių Sandaroje ir kt.

Ji jau aplankė Švedijos tremtinius. Dabar 
nori susipažinti su lietuvių tremtinių gyve
nimu ir juos .supažindinti su Amerikos lie
tuvių gyvenimu. Ji aplankys ne vieną sto
vyklą ir palaikys glaudžius ryšius su mūsų 
centrinėmis organizacijomis.

LTB Vyr. Komiteto atstovas J. Audėnas 
pirmiausia ją sutiko Frankfurte ir LTB 
vardu pasveikino. (LTB)

Sunki maitinimo padėtis 
Estijoje

Stockholme leidžiamas estų laikraštis 
„Eesti Teataja”. rašo, kad ten turimomis 
žinomis, maisto klausimas Estijoj esąs Ipbai 
sunkus.

Duona, mėsa, sviestas ir cukrus yra nor
muota. Normos yra sekančios: duonos dir
bantiems 0,5 kg, o nedirbantiems 0,3 kg t 
dieną; mėsos dirbantiems 1—1,8 kg mėne
siui. Tačiau ir šio kiekio nevisuomet gali
ma gauti, dažniausia vietoj mėsos duodama 
žuvis arba bendrai nieko neduodama. Ne
dirbantieji mėsos visai negauna. Sviestas 
yra duodamas dirbantiems 0,2—0,8 kg. mė
nesiui, nedirbantiems labai retai iki 0,2 kg. 
Sviestas kartais visai neduodamas, jo vie
toj galima pirkti aliejų. Dirbančiųjų 
cukraus norma mėnesiui siekia 0,4 kg, o 
kitų kartais iki 0,2 kg. Vietoj cukraus pa
prastai duodama saldainių.

Visi kiti produktai yra laisvi, nenormuoti, 
bet nustatyta kaina jų visai negalime pirkti. 
Jie yra gaunami juodojoj rinkoj arba taip 
vadinamose vastybinėse komercijos krautu
vėse už labai aukštą kainą.

Oficialios kainos yra šios: juoda duona
— 3,40 — 3,60; cukrus — 15.------- 17.—;
mėsa — 28.— — 34.— ir sviestas 60.— — 
66.— rubliai už kilogramą. Valstybinėse’ 
krautuvėse šios prekės daug brangesnės: 
duona — 25.— — 30.—; mėsa — 150.— — 
200.—; sviestas — 200.— — 300.— 
už kilogramą.

Palyginus dabartinius darbininkų 
bius su 1939 m. uždarbiais ir kiek
buvo tada už tuos pačius pinigus pirkti, tai 
paaiškėja, kad normuotos prekės pabrango 
400 — 1000 °/o, o valstybinės „komerciji- 
nės” kainos pakilo maždaug 4000 — 
17.000 «/o.

Dirbantieji gauna J dieną vidutiniai 1500
— 1600 kalorijų, o nedirbantieji 800 — 900 
kalorijų. Išimtys čia daromos tiktai aukštes
niems partijos ir valstybės veikėjams. Jų 
normos yra daug didesnės ir gali tuos pro
duktus pirkti specialiuose sandėliuose daug 
pigesne kaina.

rublių

uždar- 
galima

rikiečių karinės valdžios atstovai, gausu ir 
vokiečių, kurių priešakyje miesto vyr. bur-' 
mistras, nežiūrint to, jog tą vakarą jis tik- i 
rai per akis turėjo rūpesčių su savaisiais 
tautiečiais; iš lietuvių stovyklos atėjo visi, 
kas tik galėjo tai valandėlei išeiti iš savo 
barako. Rež. Gasp. Veličkos montažas „At
sisveikinimas” praeina su nelauktai dideliu 
pasisekimu, o kartkartėmis visa salė aidėte 
aidi nuo triukšmingų ir ilgai nenutilsiančių 
plojimų. Vokiečiai dalinasi įspūdžais, o čia 
matytąjį oželių šokį vadina „ein Meister- 
stiiek!”... Taip baigiama bavarų liaudies 
šventės lietuvių programos dalis.

Ją stebėjusiam tenka pasakyti- 
buvo puiki, ir vertinga lietuvių 
bužių, šokių bei liaudies dainų 
prezentacija. Daugiau tokių!

Čia geru žodžiu paminėtini Weideno 
tuvių stovykla ir josios veikėjai, kurie 
žosi šitam didžios svarbos reikalui atsi
kviesti L. T. Ansamblį ir jį per porą dienų 
globoti. K. Ap.

visa tatai 
taut, dra- 
meno re-

lie-
ry-

„The Thought” LithuanianNewsjxtper 
Authorized by Headquaters European Com 
mand Civil Affairs Division * Appears 3 
times weekly * Editor — in — Chief and 
authorised licensee: J. Vasaitis * Printed 
by Druckerei- und Vprlagsgenossenschaft 

e.G.m.b.H., Memmingen

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaitis 
- Redaktoriai Henr. Žemelis ir VI. Balsys 

Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinės Eu
ropoje * Laikraštis išeina antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais * Prenume
rata mėn. RM. 1C.—, atskiras numeris RM. 
1.— * Prenumerata į JAV ir Angliją su 
persiuntimo išlaidomis RM. 15.— mėn. 
Einam, sąskaiįa Volksbank Memmingen, 
e.G.m.b.H. Nr. 9149 ir Postscheckkonto

Mūnchen 14 210.
Adresas: „MINTIS”, (13b) Mentmingen, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Postfach 110.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go • Honoraras mokamas tik nuolatiniams 
bendradarbiams iš anksto susitarus * Pri
imami skelbimai, tik iš anksto už juor. ap
mokėjus * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną ritutę po 
RM. 1,50. * Redakcijos ir administracijos 
kalbamos valandos kasdien, išskyrų* šven
tadienius 9—12 vai. ir 14—17 vai. * Rot 

ir administracijos telef. Nr. 2077.

4


	C1BLNB1F85FC41-1947-Rugpj.9-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1947-Rugpj.9-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1947-Rugpj.9-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1947-Rugpj.9-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

