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Britu vyriausybės priemonės 
Opozicija nenori gelbėti socializmo

AMERIKIEČIŲ PASKOLOS NEUŽTEKS IKI METŲ GALO. BUS DIDINAMAS EKSPORTAS, O MAŽINAMAS IM
PORTAS. NUMATOMAS DIDELIS KARINIŲ PAJĖGŲ MAŽINIMAS. ŪKIŠKOJO GYVENIMO SUVARŽYMAI, KOivlŲ 

ANGLAI NĖRA MATĘ

Londonas (Dena/Reuter). D. Britanijos 
ūkiškosios būklės klausimais debatus Že
muosiuose rūmuose opozicijos vardu pra
dėjo buv. kolonijų ministeris Oliveras Stan 
ley, kuris ir buvo tų debatų reikalavęs. Stan 
ley pareiškė, kad D. Britanija negali visą 
laiką gyventi iš Jungtinių Amerikos Vals
tybių išmaldos. Didžioji britų tautos masė 
yra priešinga tokioms ateities perspekty
voms. Visa tai, ką ministeris pirmininkas 
parpiikalaus šiuo momentu visuomenės var
du, turėjo būti pareikalauta jau prieš me
tus laiko. „Nieko neveikti, reiškia savižu
dybę. Mes paremkime visas vyriausybės 
priemones, kurias ji skaito reikalingomis, 
D. Britanijai gelbėti. Mes darysim visa D. 
Britanijai gelbėti, betgi nieko socializmui 
gelbėti.” Stanley kalba buvo palydėta plo
jimais.

MIN. PIRMININKO PAREIŠKIMAS
Po to padarė pareiškimą ministeris pir

mininkas Attlee.
Jis pareiškė, jog jis neatsakys į visą 

Churchillio kalbą, bet jis konstatavo, kad 
joje yra nepalankių pastabų, kurios gali 
D. Britanijai pakenkti užsieniuose. Chur
chillio tvirtinimą, kad vyriausybė esanti 
amerikiečių paskalą lengvapėdiškai išeik
vojusi, jis paneigė sakydamas: „Tai ne 
tiesa”. Bet jis pripažino, kad ta paskola 
dar prieš metų pabaigą galinti būti sunau
dota ir nurodė, jog JAV užsienio reikalų 
ministeris esąs išreiškęs savo sutikimą tar
tis dėl tos paskolos.

Toliau Attlee pasakė, jog kasyklų prol- 
, sąjungų vedėjas yra pdaręs pasiūlymą, kad 
tam tikrą laiką kasdien būtų dirbama vie
ną pusvalandį ilgiau, bet neatsisakant nuo 
penkių darbo dienų savaitėje. Teikiant ang 
lims pirmenybę transporto srityje, turėtų 
būti suvaržytas prekių ir keleivių perve
žimas.

tiesdamas maitinimo reikalus Attlee pa
žymėjo, kad maisto produktų gamyba turi 
būti padidinta 20%, o įvežimas tokių mais 
to gaminių, kuriuos kraštas negali sau 
leisti, turįs būti suvaržytas. Bendrai pre

Ar kaltas Hirohito?
Tokio (Dena/INS). Tarptautinio karo 

nusikaltėlių tribunolo pirmininkas, austra- 
liėtis Sir William Webb,, dabar vykstan
čiame 25-kių japonų buvusių aukštų pa
reigūnų procese pareiškė,- kad galimas 
daiktas, jog imperatorius Hirohito dėl 
Japonijos įstojimo į karą esąs lygiai kal
tas, kaip ir tuo metu buvusioji japonų 
vyriausybė.

Tas klausimas iškilo tuo metu, kada 
vienas gynėjas išsireiškė, jog paskelbti 
karą imperatorius buvęs pakurstytas sa
vo patarėjų. Tada Sir William Webb 
atsakė: „Faktas yra, kad tie kurie pata
ria daryti nusikaltimą, nėra daugiau kalti, 
negu tas, kuris duoda įsakymą nusikalti
mui vykdyti“.

Diskusijų metu vienas gynėjas, kuris 
stojos ginti imperatorių, reikalavo jam 
konstitucinės apsaugos, bet pirmininkas 

Mūsų atvaizde karališkoji šeima Halsingborge. Iš kairės: kronprincas Gustavas 
Adolfas, karalienė Ingrida su princu Karoliu Gustavu ir princesėmis Benedikti
ną ir 'Margarita ir karalius Frederikas (Dena—NYT—Bild)

kių eksportas iki- 1948 m. galo turi pakilti 
iki 160%, palyginus su 1938 m. eksportu. 
Ryšium su įuo, svarbesnėse pramonės šako 
se turi būti pailgintas darbo laikas.

Britų vyriausybė numato iki šių metų ga 
lo iš užjūrio tarnybose esančių karių at
leisti 133.000, o iki 1948 m. kovo mėnesio 
dar atleisti virš 200.000. Taip pat. bus at
leista šiais metais 34.000 ne britiškųjų ka
reivių. Kartu Attlee pažymėjo, kad, nežiū
rint tų atleidimų, nei britų užsienio poli
tikoje, nei apsigynimo planuose neįvyksią 
jokių pakeitimų.

Be to, būsiąs suvaržytas filmų ir benzi
no įvežimas, o liuksuso prekių ir tam tik
rų žaliavų įvežimui sumažinti būsią skiria
ma mažiau devizų. Dabar pradėtąją kovą 
su ūkio negerovėmis turinti paremti visa 
tauta, nes tik tokiu būdu vyriausybės prie
monės turės pasisekimą ir prives prie per
galės.

ATTLEE REIKALAUJA ĮGALIOJIMŲ
Londonas (UP). D. Britanijos ūkio sun

kumams nugalėti min. pirm. Attlee Žemuo
siuose rūmuose pareikalavo tokių įgalioji-

Anglu - egiptle^u ginčas Saugumo Taryboje
Lake Success (UP). Egipto ministeris pir 

mininkas Nakraschi Pascha labai griežtoje 
kalboje, pasakytoje Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje, kaltino D. Britaniją. Jis rei
kalavo baigti Nilo slėnio okupaciją ir atsi- 
kyti nuo Sueso kanalo kontrolės, kol dar 
beišseko egiptiečių kantrybė.

Nakraschi Pascha prašė Saugumo Tary
bą dėti pastangas:

1. Kad britų karinės pajėgos tuojau ir 
be jokių sąlygų išsikraustytų iš Nilo slė
nio.

2. Kad britai atsisakytų nuo Sudano val
dymo ir kad tas kraštas galėtų susijungti 
su Egiptu.

3. Kad būtų panaikinta britų — egiptie
čių 1936 m. sutartis, nes ji nėra suderi
nama su JT Charta.

4. Kad būtų reviduota dabar vienai D.

nurodė, kad jei vyriausybė pataria kara
liui daryti nusikaltimą ir jei karalius lie
pia tą nusikaltimą vykdyti, tai jis negali 
naudotis konstitucine apsauga.

AMERIKIEČIŲ KARIAI BERCHTESGA- 
DENE

Berchiesgadenas (AP). Aukšti amerikie
čių kariai iš Graikijos, Italijos ir Austrijos 
susitiko su karo ministeriu Royalliu Berch- 
tesgadene. Royallio adjutantas pareiškė, jog 
tam faktui, kad pasitarimuose dalyvavo ge 
nerolas Livesay* iš Graikijos, nereikia skir
ti didelės reikšmės. Reikalas esąs papras
tas, nes karo minisferis neturėjęs laiko ap
lankyti pavienius karo vadus, todėl jis juos 
sukvietęs pas save. Karo ministeris Royal- 
lis pirmadienį grįžta į Vašingtoną.

ntų, kokius vyriausybė turėjo karo metu. 
Jis reikalavo praplėsti 1945 m. pereinamuo j 
sius nuostatus šiais atvejais: skatinant pra 
monės ir žemės ūkio gamybą, reguliuojant 
eksporto apyvartą, mažinant visų prekių rū 
šių importą ir normuojant prekių kainaL 
Vyriausybės vardu ministeris Morrisonas 
pageidavo, kad įstatymas būtų priimtas dar 
prieš parlamento vasaros atostogas. Ede
nas, atstovaudamas opoziciją, paprašė laiko 
susipažinti su įstalymo projektu. Jis davė 
suprasti, kad ir opozicija rems vyriausybės 
pastangas. '

Šio įstatymo projektas su plačiais įgalio
jimais reiškia dar nebūtus suvaržymus,' ko- Į 
kie anglų tautai dar nebuvo uždėti nei tai
kos, nei karo metu.

VYRIAUSYBĖ GAVO ĮGALIOJIMUS
Londonas (Dena-Reuter). Po kelias 

dienas užtrukusių debatų dėl britų ūkiš
kosios krizės 251 balsu prieš 148 balsus 
Žemieji Rūmai pasisakė už įstatymą su
teikiantį vyriausybei plačius įgaliojimus 
kovoje su ūkiškąją krize. Opozicijos, pa
keičiamasis pasiūlymas tuo pačiu balsų 
santykiu buvo atmestas.

Britanijai tenkanti atsakomybė už Sueso ka 
nalą.

Egipto ministeris pirmininkas pareiškė, 
kad šio ginčo įtempimas jau yra išsivystęs 
iki tokio laipsnio ,kad gresia pasaulio tai
kai. Jis nurodė, jog britų pozicijos Egipte 
yra pagrįstos jų imperialistine galia ir kai
po tokios ilgiau negali būti pakenčiamos.

Britų atstovas Saugumo Taryboje Sir. A. 
Cadoganas atsakė į Nokraschi Pascha kal
tinimus ir pažymėjo, kad Egiptas neturi 
jokios teisės reikalauti 1936 m. sutarties re 
vizijos. Cadoganas nurodė, jog ši sutartis 
dar devynis metus turi galioti, kol viena 
kuri šalis turės teisę reikalauti jos revizi
jos. Todėl jis reikalavo, kad egiptiečių 
skundas būtų išimtas iš dienotvarkės. Jis 
ginčijo, kad britų veikimas ir laikysena 
Egipte grėstų pasaulio taikai.

AFP praneša, kad Saugumo Taryba ati
dėjo savo posėdį iki penktadienio.

Europos ūkinis bendradarbiavimas
Paryžius (Dena/INS). Europos ūkinio ben 

dradarbiavimo komisija jau gavo atsaky
mus iš visų 16-os Europos kraštų į patiek
tas anketas. Atsakymą suteikė ir prancūzų 
karinių pajėgų vadas Vokietijos okupacinė
je zonoje. Britų ir amerikiečių karinių va
dų atsakymai yra'laukiami. Abejojama, ar 
atsakys sovietų okupacinių pajėgų vadas. 
Bendradarbiavimo „ komisija yra sudariusi 
„Centrinę grupę”, į kurią įeina po vieną 
atstovą šių kraštų: Prancūzijos, D. Brita
nijos, Benelux (Belgijos, Olandijos, Luksem 
burgo), Italijos ir Švedijos. Panaudodama 
anketų duomenis, grupė paruoš planą Mar 
shallio pasiūlymams vykdyti.

SOVIETAI NEUŽPILDĖ ANKETOS
Paryžius (UP). Sovietų karinių pajėgų va 

das Vokietijos okupacinėje zonoje jam pa

JAV diplomatu aktyvumas
zervus, D. Britanija ateityje nebus pajėgi 
nešti visą naštą okupacinių išlaidų. Iš sa-

Paryžius (Dena/INS). Aukštieji amerikie
čių diplomatai Europoje, Jeffersonas Caf- 
fery, pasiuntinys Paryžiuje, Lewis Douglas, 
pasiuntinys Londone ir Robertas Miirphy, 
generolo Clay politinis patarėjas, šiomis 
dienomis turėjo Paryžiuje konferenciją su 
Williamu L. Claytonu, viceministeriu ūkio 
reikalams.
Pasitarimų metu buvo iškelti du pagrin
diniai JA Valstybių užs. politikos momen
tai Vokietijos atžvilgiu, būtent: dėl perė
mimo išlaidų britų okupuotoje Vokietijos 
zonoiagir dėl išdėstymo prancūzų vyriau- 
syb^Hplano, kuriuo numatoma pakelti vo
kiečių pramonės gamybą ir padidinti ang
lių iškasimą.

Pirmasis klausimas iškilo ryšium su bri
tų prekybos ministerio Sir. Stafford Crip- 
so pranešimu viceministeriui Claytonui, kad 
atsižvelgiant į tirpstančius dolerinius re-

SKAUDI TIKROVE
Karinės valdžios anglų zonai 

vokiečių kalba Hamburge leidžia
mas savaitraštis „Die Zeit“ pas
kelbė vedamąjį pavadintą „Prievar
ta ir teisė Pabaltijo kraštuose“, ku
riame rašoma:

— Estija, Latvija ir Lietuva pagal 
Londono,- Paryžiaus ir Vašingtono proto
kolus vis dar „de jure“ tebėra nepriklau
somos /valstybės. Pabaltijo kraštai yra 
turėję nelaimės, neturėti jokių galingų 
draugų, draugingieji kraštai nebuvo pa
kankamai stiprūs, ir stiprieji kraštai ne
buvo pakankamai draugiški. Tų faktų 
akivaizdoje jiems tas nieko nepadeda, kad 
jie su savo pretenzijomis galėtų turėti 
„teisę“ Yra baimės, jog nepriklausomai 
nuo to, ar tų kraštų statutas pasidarys 
kada nors ginčytinas, kad nedingtų pats 
ginčo objektas. Traukiniai su deportuoja
mais nepaliaujamai rieda į rytus, tuo 
tarpu tūkstančiai rusų kareiviu, valdinin
kų bei naujakurių plūsta ir užima žemes. 
Viskas kas Rusijoje vyksta, vyksta val
stybės interesuose. Valstybės interesas 
reikalauja, kad pasienių sritys būtų apgy
vendintos rusais ir kad perkcldinamosios 
tautos būtų galimai toliau po visą didžią
ją rusų imperiją išklaidytos. —

Ir austrus išveža
Viena (Dena). Sovietų karinis teismas 

Vienoje nuteisė du austrų policininkus 
deportuoti 10-čiai metų į Sovietų Są
jungą. Abu policininkai jau yra iš Austri
jos išvežti. Į austrų vyriausybės paklau
simą dėl suėmimo motyvų sovietų įstaigos 
dar nedavė jokio atsakymo.

4s Sovietai atmetė švedų protestą dėl lan
kymosi uždraustoje zonoje. Švedų kelionių - 
biuras esąs pasakęs, -kad įvažiavimas į tą 
zoną nebuvęs uždraustas — sakoma oficia
lioje rusų notoje. (N de F).

Kinijos karo pobūdis
Sanghajus (UP). -Kinijos karas nėra 

toks, kurį būtų galima palyginti su karais 
aprašytais istorijos knygose arba spaudos 
pranešimuose. Kinijos pilietiniame kare yra 
nežinomi frontai; tenai nėra apkasų, nebū
na puolimų iš oro ir niekas nespausdina 
nuostolių sąrašų. Nežiūrint to, čia vyksta 
kruvinos kovos, kuriose žūsta tūkstančiai 
žmonių. •

Šiuo momentu svarbieji mūšiai vyksta į 
šiaurę nuo Jangtse upės. Tose kovose, ku
rios visuomet turi kautynių iš arti pobū
dį, šautuvas, rankinė granata ir kulkosvai
dis yra labiausiai vartojami ginklai. Abi 

tiektą atimtą grąžino neužpildytą. Savo lyd 
rašfyje jis pažymėjo, jog Bendradarbiavimo 
komisijos pageidavimą, suteikti žinias apie 
Vokietijos Rytų zoną, jis negalįs išpildyti.

RUHRO KONFERENCIJA
Vašingtonas (AP). JA Valstybių užsienių 

reikalų ministerija rugpiūčio 4 d. paskelbė, 
kad britų amerikiečių pasitarimai dėl ang
lies iškasimo padidinimo Ruhro krašte pra 
sidės rugpiūčio 12 d. Konferencijos tikslas 
yra aptarti priemones kaip pakelti anglių 
iškasimą iki 300.000 to per dieną. (Dabar iš 
kasama 225.000 to). Anglių iškasimo pasta 
tinimas yra numatytas kaipo pirmasis įna
šas Marshallio' plano programai.

* Feldmaršalas lordas Wawellis, buvęs 
Indijos vicekaralius, atvyko į Berlyną. Dema 

vo pusės JAV vyriausybė laukia iš D. Bri
tanijos, kad , suteikus šią, pagalbą, ji atsi
lygindama sutiks su Ruhro kasyklų reor
ganizavimu. Bet D .Britanija turėtų atsisa
kyti sumanymo dėl žymesnio savo okupaci
nių pajėgų sumažinimo Vokietijoje.

Pasiuntinys Callery nušvietė sunkią pran 
cūzų vyriausybės būklę ryšium su tuo, kad 
komunistai ją kaltina, jog prisidėjimas prie 
Marshallio plano gresia Prancūzijos sau
gumui. Konferencijoje buvo išreikštas nu
sistebėjimas, kodėl prancūzų užsienio rei
kalų ministeris Bidault, ryšium su komu
nistų opozicija dėl Marshallio plano, ne
nurodo jiems į tai, kad pirmąjį paskatini
mą padidinti vokiečių plieno gamybos kvo
tas padarė Molotovas Maskvos konferenci
joje.

S’/o.s dtenos numeryje; i
BRITŲ VYRIAUSYBĖS PRIEMONES

SKAUDI TIKROVĖ

GINČAS DĖL VAKARŲ VOKIETIJOS

KELIONE Į MĖNULĮ

GOEĮ1BELSAS PRIES RIBBENTROPĄ

PIRMOJO VIEŠOSIOS NUOMONĖS
APKLAUSIMO REZULTATAI

STOVYKLOS PARODA KEMPTENE 
ir kt.
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INDONEZIJOS KONFLIKTĄ 
SPRENDŽIANT

Australijos delegacijos Saugumo Taryboje 
pirmininkės Col. W. R. Hodgsonas (kairėje) 
kalbasi su Olandijos atstovu prie Saugumo 

Tarybos Dr. Elco van Kleffensu
(Dena-INP-Bild)

pusės turi artilerijos, bet ji nėra motori
zuota ir vartojama dažniausiai mūšiuose 
dėl miestų. ■

Komunistai arba „tautos išlaisvinimo ar
mija”, kaip jie patys save vadina, siekia 
prasiskverbti į derlingas žemės ūkio sritis 
ir į anglies kasyklų rajonus. Jų strateginis 
tikslas yra užgrobti žemės turtus ir maisto 
tiekimo aruodus, kad pradėtų badauti mies. 
tai. Visoje šiaurinėje Kinijoje yra kariau
jama visiškai nuo vienas kito izoliuotuose 
„katiluose” ir palei pagrindines geležihke- 
lų linijas.

Vyriausybės pajėgos yra prasiveržusios 
palei geležinkelio liniją giliai į Sansi pro-
vinciją, kur randasi didelės anglių kasyk
los. Antras vyrausybės pajėgų puolimo tiks 
las yra Honano provincija — turtingas že
mė ūkio kraštas. Komunistai nuo vyriau
sybininkų puolimų yra pasitraukę J kalnus. 
Jie veda banditinį karą puldami vyriausy
bininkų tiekimų linijas, sprogdindami tiltus 
ir ardydami kelius bej.gele^hkelius. Ši tak
tika centrinei vyriausybei yra padariusi žy
mių nuostolių ir šiuo momentu yra prisi
dėjusi prie ūkiškosios krizės sukėlimo. Di
džiausios kovos vyksta Mandžiurijoje, kur 
komunistai vis dar iniciatyvą turi savo, 
rankose.

Klausant vien tiktai komunistų radio siųs 
tuvus galima susidaryti (spūdį, kad vyriau
sybės pajėgos kiekvienose pozicijose yra 
iki mažmenų sumušamos ir kad jos baigia
mos visiškai sunaikinti. Bet iš kitos pusės 
vyriausybės pranešimai apie didelius lai
mėjimus dažnai taip pat yra išpūsti.

Plačiosios kiniečių tautos masės iš viso
nesusivokia kas šiuo metu dedasi Kinijoje. 
Jos' žino tiktai už besivystančius įvykius 
esamus atsakomingus vyrus. Aiškų vaizdą 
apie karinių įvykių eigą yra negalima su
sidaryti.

TRUMPAI
* Senora Eva Peron numato iš Šveicari

jos grįžti tiesiai į Argentiną. Kad ji ne
vyksta Anglijon, tas neturi jokio politinio 
ryšio, o be to, ji nes.anti oficialiai pakvies
ta. (Dena).

* JAV užs. reikalų ministeris G. Mar- 
shallis dalyvaus Pan-Amerikos konferenci
joje, kuri prasidės rugpiūčio 15 d. Rio de 
Janeiro. (UP).

* Antroji Vokietijos kaizerio Vilhelmo 
II žmona, princesė Hermine, mirė Frank
furte a. O., turėdama 59 m. amžiaus. (Dena)

* 15 žydų tautybės DP moterų iš vie
nos stovyklos prie Kasselio, vykstant sto
vyklos kontrolei, su vertybėmis bėgo į miš
ką. Miške jas apiplėšė du vokiečiai ir vie
nas lenkas. Kaltininkai sulaikyti.
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MINTIS 1947 Vm. 12.

GINČAS DEL VAKARU VOKIETIJOS Amerika jau ruošiasi prezidento rinkimams
kiečių kariniai organai pageidauja kuo Į Amerikiečiai yra pilni dinamikos ir akty-t įvertinti viešumos nuomonę, paskjjtinioju 
greičiausiai atsakomybę už Vokietiją per- vumo. Jie savęs neleidžia valdyti nė vienam, metu nebepasisako optimistiškai apie šiuos 
duoti tiesioginiai Valstybės D-fui, kuris |j>e patys norį dalyvauti savo bendruome- respublikonų kandidatus. Jis numato demo- 
geriau galėsiąs suderinti Vokietijos politi-] ninio ir valstybinio gyvenimo tvarkyme. ] kratų pergalę, bet demokratus rinkimuose 
ką su visos Eurofios reikalavimais. Kaip] Apie šį aktyvumą liudija ypač įtempimo pil šiuo metu atstovauja vienintelis prezidentas 
tipišką amerikiečių nuomonę apie amerikie-|ni prezidento rinkimai, kurie nuo 1848 me- Trumanas. Praėjusiais metais tik nedauge- 
čių Europos politiką čia pacituosime šiuo Hd vyksta kas ketvirti metai ir kiekvieną lis dar galvojo, kad būtų galima Trumaną 
metu Vokietijoje viešinčio vieno išYMCAos kartą žymiai nulemia valstybės politiką. I „aiz ta-i-uc n„. mAnpsin™.
(jaunimo organizaijos) vadų, Mr. Sherwood T - .
Eddy, pareiškimą: „Jei Amerika vakarinę |labai didelė reikšmė valstybės politikoje, 
Europos dalį laikys „ubagystėje”, Rusija nes jis gali lemti jos kryptį ir reikale pa- 
paskelbs pažadų kalnus, kuriuos alkani ir sakyti savo veto. Su ypatingai dideliu dėme 
neturį darbo vokiečiai taip pat aklai seks siu visas pasaulis šį kartą seka ateinančių 
kaip ir Hitlerio pažadus”. Mr. Sherwood me*U priešrinkiminę kovą, nes po respub- 
Eddy, kuris kaip „privatmanas” atliko dvie- likonų laimėjimų senate ,ir Atstovų Rūmuo-į 
jų mėnesių kelionę po Europą, "pareiškė |se visus domina klausimas, kaip baigsis da jungos vadą D. Lewisą. Sis nusistatymas 
žurnalistams, kad Marshallio planas yra bartinė nepaprasta padėtis, kai aukščiausia išgelbėjo JA Valstybes ne tik nuo anglių 
paskutinė priemonė Europą pastatyti ant me valstybės poste yra mažumos partijos krizės, bet išvengė ir su tuo susietų trans- 
kojų, o Ameriką išgelbėti nuo ūkinės ’de- I atstovas. Į porto ir maisto produktų pristatymo sun-
presijos. „Amerika uždus savo sienose, jei Rinkimų kova jau vyksta visoj pilnumoj, kūmų visame pasaulyje. Trtimanas sugebė- 
nesupras, kad savo eksporto perteklių turi Abi Partijos yra paskelbusios savo pro- jo pašalinti! daug nesusipratimų kylančių 
sunaudoti Europoje.” Tokios pažiūros vis gramas bei pažadus. Lieka tik pasirinkti respublikos kongrese prieš demokratišką 
daugiau skamba iš visų amerikiečių, ofi- asmenį, kuris šiuos pažadus įgyvendintų.. vyriausybę. Kaip trečią didelį Trumano 
cialių ir neoficialių, pareišKmų. Todėl rei- Yra žinomi jau trys respublikonų kandi- nuopelną reikia pažymėti Marshallio pa
kis tikėtis, kad ir dabar užviręs ginčas dėl datai. Daugiausia perspektyvų šiuo metu skyrimą užs. reikalų ministeriu.

..prioriteto — dėl to, kas pirmiau turi gauti *uri Tomas Dewes, kuris 1944 metais da- Gallupo institutas vertina Trumano per- 
i- i amerikiečių/pagalbą: Vokietija ar Prancū- lyvavo šioje kovoje, bet pralaimėjo ją prieš spektyvas 51»/o ir mano, kad už jį balsuos 

^dTaoriatTni'didinii produkciją rei-]0*“”0 Pavojaus ir tik vėliau ateis Vokieti-j ziją — pagaliau bus baigtas visus paten- Į galingąjį D- Rooseveltą. Praeity metų lap-1 konservatyvieji senesmojo^amzjaus žmonės 

M« kasyklų įrengimus modernizuoti per- >°* Pr0K* tvirtinama, kad ameri- kinančiu kompromisu. V. Meškauskas

tvuckyii vadovavimą ir atisakyti nuo britų ............  1------------------ ------ ■------ -
socials r *cijoa planų įgyvendinimo. Taip pat , T ~~ ”
aaą balsu pakelti visą Ruhro, L y. Rhein- 
laado VesMaiijoa, krašto pragyvenimo lygį. Dabar po karo pasireiškia rytų zonoje 
Tno retfcalu žadama sušaukti britų-ameri- į didelis laikrodžių ir žadintuvų pareikalavi- 
ktaafe konferenciją. U britų pmėi nurodo- t mai. Tačiiu galimybė patenkinti pareikili- 
era, kad D. Britanijai suteikta* dolerių kre- v imu* yra daug mažesnė, negu bet kurioje 
ditas taip greitai tirpsta, kad D. Britanija j zonoje. Rusų zonoje liko tik du laikrodžių 
Maafegiaaii daugiau dolerių investuoti ( gamybos centrai: Ruhlos mieste Tiuringijo- 
VKsRiją ir įvežamas J čia prekes apmo- je ir Olashuettes mieste, Saksonijoje 
kėši (totoriais. Londone net girdisi baisuj Ruhtoje randasi labai produktingas bro- 
pnr. savaitrnštU „New Statesman and Na- |jų Thiele laikrodžių fabrikas, kuris dabar 
ttan* rašo, kad Britanija dėl ddlerių I dirba sovietų akcinės bendrovės vardu. Si- 
ašdfeat, arba kita , sakant ūkinio nepajė- toje įmonėje dirba 2000 darbininkų ir kas 
gmno, turinti, kol dar laikas, nusimesti jai mėnesį pagamina 100.000 kišeninių laikro- 
nrpakvltamą Ruhro kralto okupacijos nal- džių — tai sudaro tik pusę prieškarinės 
tą, perduodant ją amerikiečiams. O „Eco- Į gamybos. Čia taip pat išdirbamas ir ma- 
notfest" siūlo prie Ruhro krašto valdymo žas kiekia žadintuvų. I ik Vh visos gatny- 
psišraukti be amerikiečių ir prancūzu*. Kai-; bos yra skirti vietiniams gyveniniams, o atsižvelgiant į jų gamybos ir paskirstymo 
hama, jog ir gen. Clay yra nuomonės, kad kita dali* eina reparacijų sąskaiton ir oku- sąlygas. 
JAV*turstų ne tik kreditu įsijungti į Ruh- 1 
JO krašto tvarkymą.

Hfeiaii didžiausi sunkumai pasirodys ta
da. Ūda bu. pradėta kalbėt, apie anglies s- JAV senate Oregono*
aisdatfeuną. Britų — amerikiečių karinių > ,<110 atatovas Walteris Norbledas atsakė 
Umfeesybių suaitarimaa pakelti Vokietijos *i«žb*«ojui, kuri, labai gyrė gyveni

mo gamybą nuo Potsdame sutartų 53 P”0 Sovietų S-goje. Jis nurodė į
.’to iki 12, ar net 16 milijoaų to, sutikoH**" •* $°v'rių S-gos gyvenimo, kurie 
’ grfeMą Prancūzijos pasipriešinimą, j Maskvos oficiahuose.laikraščiuose.
,Mnc*hnilta pakė to susitarimo neskelb- j Sovietų S-gos darbininkas už vienos sa- 

ufeienių reikalų mimateri* l vaitės uždarbį gali nupirkti 22 kg duonos. 
, kabėdamas neseniai seime jukar- Tuo pačiu metu JAV darbininkas už savo 
pabrėžė: „Prancūzija tvirtai laikosi uždarbį gali nupirkti 394 kg. Sovietų S-gos 

jpašSitrro. kad aukos turi būti geriau trak- darbininko vienos savaitės uždarbio užten- 
msijnmos už agresorių.” Kitaip sakant, V o- ka 16,9 svarų cukraus nupirkti, o amerikie- 
ihAito" angly* pirmiau turi būti tiekiamo* ti* gali įsigyti 503,7 svarus. Visai žemos 
StoMeotarm, bet nesimaudo ja mos vokiečių kokybė* kostiumą Sovietų S-gos pilietis ga 
įpfieno gamybai. Buv. tnin. pirm. Reynaudįli uždirbti per 7 savaites, o JAV darbinin- 
■tos* pačiose diskusijose užsienio politikos < ka* labai gerą kostiumą gali įsigyti už vie-

p**liuiuuųjų dviejų savaičių prieštariu-

hoop Vokietija* akini *utv»rkymą vaizdžiai 
įrodo. kad Vokietija yra raktai | Europos

Į reikalais nurodė, kad Vakarų Vokietija te
galinti pagaminti apie 3 mil. to plieno, to
dėl esą praktiškiau Ruhro anglis vežti j 
Prancūziją, kurį lengvai galinti pakelti sa
vo plieno gamybą iki 10 mil. to į metus ir 
tą plieną vėl grąžinti j Vokietiją tolimes-b«tų kalba pu tik apie Vakarų Europą. Pa-

utarnnzi del Marshallio piano ėjo skįanT niam perdirbimui; tuo būdu būsiąs paten- 
džiai iki susidurta su Vokietija. Jei Pary- kinta* ir prancūzų saugumo jausmas. Už 
žiuje ir sutarta patiekti Vokietijos kari-1 tokį būdą kalbąs ir tas faktas, kad Vokie- 
siuu gubernatoriams tokią pat 13 punktų tija neturinti geros kokybės geležies rūdos 

ūkinio balanso, kaip ir ją turinti įsivežti iš Lotaringijos. Iš kitos 
tai tas dar nereiškia, pusės „Benelux" (Belgijos, Olandijos ir 
reikalingų Vokietijos Į Luxemburgo unija") pageidauja didesnės 
dar daug ir karktai j plieno gamybos pačioje Vokietijoje. Anglo

saksai visų pirma nori sumažinti okupaci
nes išlaidas vokiečiams išlaikyti ir tikisi to 
pasiekti vokiečių pamonės gamybai 
dėjus, ko vėl bijo Prancūzija ir iš 
kiti Europos kraštai, kurių pramonei

padi- 
dalies 
graso

žurnalistams,

anuotą dėl jų zonų 
Ir kitom 16 valstybių, 
kad dėl priemonių, 
tiktu: atkutinti nebus 
griebsimai.

Tik dėl vieno punkto visi sutaria, bū
tent, kad reikia visom galimom priemonėm

i siekti liukro krašto anglies kasyklų pro- 
dtSkcrįo* padidinimo. Tačiau dėl to, kaip tą. 
produktų* padidinti ir kaip ją padalinti konkurenčių 
tarp paėuM Vokiebjo. ir jos agresijos aukų, L C“ dar Pr“lded\,r Pai*ūrų nevlfnodu-
stnmoM. smarkiai skiriasi. Užsienio spau- '‘T* vih'Jrbė« ^-to ir ameriktečtų ka- 
dallvirana, kad amerkiečui smarkiai kri- »yr»«ybės. Karinė vynausybė rei- 
bkloja britų metodus, kurie pasirodė es, klUui« ,UOJ1U dė,i v”' P«'angas Vokie- 
sdinkMi anglies kasyklų produkcijai padi- ''i01 Prjmonė’ produkcijos pakėlimui, tuo 
dm». Amerikiečių ebjtortas Robert Mo.*. UrPu Valstybės D-tas yra nuomonės, kad; 
buk tai utvo raporte JAV vyriausybė! nu-|’*‘rt,,iu e” i*«elbė'i Prancūzųą iš komu-

I vėl' išrinkti. Bet paskutiniuose mėnesiuose 
Prezidentui JA Valstybėse yra teikiama ITrumanas parodė tokį didelį politinį akty

vumą ir drąsų nusistatymą, kad nusipelnė 
tautos tikrą susižavėjimą. Daugelis jo pa
tvarkymų labai pagerino rinkimų pasiseki
mo perspektyvas. 

Pirmiausia jis 
kovodamas prieš

parodė savo ryžtingumą 
angliakasių profesinės są-

kričio mėnesį jis su didele balsų persvara ir ūkininkai. Jo populiarumas didėja ir dar 
buvo išrinktas New Yorko valstybės guber bininkų tarpe, ypač po to, kai jis pareiškė 
natorium. Tame poste jis parodė didelį su- veto prieš įstatymą suvaržantį streikų lajs- 
gebėjimą ir tapo labai populiarus. Jis turi vę. . ,__________  (au)

nacinėms na tavom* 144 n,etus amžiaus, yra energingas, su di- • Vyras su užtaisytu pistoletu buvo sn-
P pajėgom.. praklika| matoma liOre lr ugningu laikytas JAV Senato Rūmuose kelias minu-

Nuo karo nukentėjusiuose Olashuettes fab žvilgsniu. Vertinant 1944 metų rinkimus, (eg pp to> ka; ten buvo ajvykęS prezidentas 
rikliose yra gaminamos laikrodžių dalys, galima drąsiai .prileisti, kad Dewisas gaus Trumanas> kurig dalyvavo senato posėdyje 
Kad padengus laikrodžių akmenukų parei- balsų daugumą rytų valstybėse. savo senojoje vįetoje> kurią užėmė prieš 10
kalavimą, Olashuettėje statomas fabrikas, Į Kongreso narys Taftas yra antras dėme- me(ų> būdamas Missuri valstybės senato- 
kuris šlifuos iš sintetinio šafiro, atvežtus iš] šio vertas respublikonų kandidatas. Jis yra | rjumi. 
Wolfeno, laikrodžiams akmenukus.
pradedama įvežti laikrodžių dalis ir 
ca rijos-

Laikrodžiai kol kas išduodami tik
kimo, pašto ir kasyklų darbininkams, bei 
kitų specialybių tarnautojams, kuriems bū
tinai reikalingi laikrodžiai. Rytų zonoje bus 
dar ilgai jaučiamas laikrodžių trūkumas,

Laikrodžiu gamyba rytu zonoje

Darbininkas Sovietu s-goįe ir Jungi Amerikos Valstybėse
nos savaitė .uždarbį. Sovietų S-gos darbi
ninkas dirba 3 savaites, kad galėtų nusipirk 
ti vieną porą batų, o Amerikos darbinin
kas už vienos savaitės uždarbį gali nusi
pirkti 6—8 poras. Sovietų S-gos darbinin
kas turi nugalėti dar vieną sunkumą: nor
muotas prekes jis gali pirkti tik už 4O’/« 
savo uždarbio. Išleidžiant likusius 60*/«, jis 
paprastai turi mokėti keturis kartus bran
giau.

Jau prieškarinis Sovietų S-gos darbinin
kų gyvenimo lygis buvo labai žemas, bet 
dabar jis pasidarąs dar 50"/« žemesnis, tuo 
tarpu JAV darbininko gyvenimo lygis yra 
‘geresnis, palyginus su prieškariniu metu.

Dabar I Roosevelto „naujosios tvarkos” šalininkas, j 
iš Svei I57 metų amžiaus, labai santūrus ir teisin- j 

Igas. Išoriai Taftas primena ramų, protin-Į 
. . gą advokatą. Tai reiškia, kad jis neturi 

sl kaip tik to, ką mėgsta amerikiečiai: malo
nios šypsenos ir ekstravangacijos. Šios abi 
savybės pilnai pasireiškia Tomui Dervišui. 
Bet Tafto tėvas yra buvęs prezidentu ir iš 
jo jis išmoko sunkųjį politikos mokslą. Šių 
savo savybių dėliai jo kandidatūra respek
tuojama labai rimtai.

Trečias respublikonų kandidatas yra Ha
roldas Stassenas. Tai yra didelė asmenybė, 
kuri pasitiki tik savo jėgomis. Būdamas 31 
metų amžiaus jis tapo savo gimtosios Mi
nesotos valstybės gubernatorium, šioms 
pareigoms jis išrinktas dar du kartu iš 
naujo ir šiuo metu eina šias pareigas. Pa
dėties žinovai numato jam jaunimo entu
ziastišką pritarimą. Stassenas yra garbės 
trokštąs politikas. Šiose rinkimuose jis at
sisakė nuo partijos moralinės ir geradarių 
materialinės paramos, pats sudaro savo 
kalbas ir yra įsitikinęs savo pergale. Stas
senas yra 40 metų amžiaus, jo protėviai 
paeina iš Norvegijos ir Vokietijos. Jie bu
vo paprasti žmonės ir dabar dar visi kiti 
eventualiojo prezidento šeimos nariai bei 
giminės dirba visiškai paprastą fizinį darbą

Gallupo institutas, kuris mėgsta realiai

Buv. Hitlerio adjutantas ir vėliau gener. 
konsulas San Franciske Fritz Wiedemann, 
neseniai Neuhofene prie Eggenfeldo buvo 
suimtas. Mūsų atvaizde F. Wiedemann ka
lėjimo vienutėje. (Dena—Bild)

KELIONE T MĖNULI t t

MENULIS APŠAUDOMAS
Smogą, mėosiyie gal bdt dar neasmaso, kad jam artimoje ateityje reikia 
ėkisylfe Mi jo ąaoslabio* ramybės trukdymo. Amerikos mok.linnkai vadovau
jami Dr. Fritz Zwicky (paveikite dešinėje), Kalifornijos technikos institate 
■šndšafeuii prošeaoriaa*. raošia bandymą, kari* įgalins į mėnulio paviršians 
pajsfepthi įatotorsebšL U didžiulės Y 2 raketos be* svaidomi maži sviedinėliai, 
kurte^gali pasiekti mėnulį. Atsimuša* šiems šoviniams į mėnulio paviršių 
taafgpmsa susidarymo spektro asaliro. ii karto Išvaizdos bus galima sprąsti 
apktemfeuašto poviHIaaa chemine sudėtį. Kairyti* paveiksi as vaizduoja apytikrį 

pteaą. kušp ši idėja bm realizuota. (Dena-INP-Bild)

*«*fpd*ni via stengiasi iš 
Jštaiki ^geytikaį MdafetuMą pasaulio ašį. tuo 
,feap*j*srl«ašhai antį mums otlikrmti pačiu 
2ifcjpaiivita atveja prieglobstį mėnulyje. U 
Ušmezfeon pvaosdama. kad ten tikimasi mat 
bmggapo fertejų metų siųsti pirmąsias ra- 
•«fo*į mMalį Pradžioje raketos bOsiaa- 
•rtu'dte įmonių. Prancūzų technikai tvirti- 

te’fte rimtai domisi Miarimo prob 
Irma erdvėje. Angtei dėka labu ištobulinto

rsdar-apsrato jau prieš kurį laiką yra su- 
siatrkę *o mėnuliu. Neperseniausiai uto- 
ptatiškų romanų autoriai galėjo tvirtinti, 
kad ..ketkmė į mėnulį” yra įmanoma. Šian
dien. kada jau yra atrasti atominės energi
jos šakinis,, nors tai yrs dar tik pirmieji 
žingsniai šioje mokslo šakoje ir raketų srity 
je pasiekta daug prityrimo, techniškai, at
rodo. yra visai (manoma iššaukti šovinį į 
sritį, kurioje nebeveikia mūsų žemės trau

kos jėgos. Specialistai apskaičiavo, kad 
atominės energijos varoma raketa erdvėje 
skristų 20.000 kilometrų į valandą ir to
kiu būdu pasiektų mėnulį per 60 valandų. 
Galima tikėtis, kad jau sekančiųjų metų 
bėgyje bus bandoma startuoti raketomis į 
mėnulį. Tačiau mes negalime savo labora
torijose ištirti, kas pasidarys su beskren
dančių į erdvę žmogaus organizmu, nusto
jus veikti žemės traukos jėgai. Kas bus, 
kai sąvokos „viršuj" ir „apačioj” nustos 
egzistavusio* ir kai raketos kabinoje daik
tai pradės laisvai ore kabėti. Tikrasis pa
vojus gresia iš erdvės. Viršutiniu oro 
sluoksniu, t. y. stratosferos, tyrimas paro
dė, kad erdvėje yra daug taip vadinamų 
kosminių spindulių, daug stipresnių ir in
tensyvesnių kaip patys prasiskverbiantieji 
rentgeno spinduliai. Kadangi šitie spindu
liai, praeidami pro žemę gaubiantį oro 
sluoksnį daugumoje išsisklaido, o laborato
rijose iki šiol dar nepasisekė jų pagaminti, 
tai mes neturime jokio supratimo, kokią įta 
ką jie turėtų į žmogaus organizmą ir me
džiagą, i* kurios bus padarytas „erdvės 
laivas”. Gal būt, kad šie kosminiai spindu
liai prasiskverbs tik per kūną ir metalą, o 
gal būt juos sudegins ir išardys. Amerikoje 
ketinama pasiųsti specialius lėktuvus į di
delius aukščius, su tikslu ištirti aukštumo
je esančias sąlygas.

Ką mes rastume mėnulyje, jeigu mūsų 
erdvės laivui pasisektų ten laimingai nusi
leisti? — Mažai, labai mažai ką! Nei oro 
nei vandens, tik šalį, pilną kraterių bei 
aukštų ir stačių kalnų, pliką dykumą, pa
dengtą lavos padermės akmenimis. Dienos 
metu mėnulyje šviečia saulė be gailesčio 
nuo juodo dangaus, debesų visai nė^mdo- 
ma ir sukeldama 90 laipsnrtĮ karštį. Ntfties 
metu temperatūra krenta iki 150 laijtsnių 
šalčio. Mėnulio diena atitinki 14-kai že
mės dienų, o naktis 14-kai mūsų naktų. 
Kadangi mėnulis yra mažesnis už žemę, tai 
ir visi daiktai tverta ten tik vieną šeštada
lį savo svorio žemėje. Mėnulio keliautojai

turėtų būtinai būti apsirengę apšildomais, 
orą nepraleidžiančiais rūbais, turėti kvėpa
vimui deguonio aparatus ir trumpų bangų 
radijo aparatus, kad galėtų vienas su kitu 
susikalbėti. Mėnulyje keliautojai tikriausiai 
nerastų nė vienos organinės gyvybės. 
Mėnulis lygiai taip kaip ir žemė, 
nuolat bombarduojamas didesniais ar 
mažesniais akmenimis bei metalo ga
balais. Kadangi mūsų žemė yra ap
gaubta atmosferos (oro sluoksniu), tai tos 
krentančios žvaigždės sudega. Tie gabalai, 
nesant aplink mėnulį atmosf^ps, lekia grei
čiu apie 50 km į sekundę ir krenta į jį vi
su savo svoriu. Kad įsivaizduoti jėgą, at
siradusią nuo tokio greičio, paimsim se
kančius pavyzdžius: segtuko galvutės di
dumo akmenukas, esant tokiam greičiui, 
įgauna greit važiuojančio automobilio ener 
giją, o pusę svaro sveriąs meteoras net vi
so greitojo traukinio energiją. Astronomai 
apskaičiavo, kad tokių meteorų į mėnulį 
nukrenta per 24 valandas maždaug vienas 
milijonas! Taigi mūsų erdvės lėktuvas ir 
jo įgula, jeigu jiems pakely nieko nebus at 
sitikę, tikriausiai jau pirmą dieną labai 
nukentėsią nuo tų meteoritų. Kažin kas iš 
jų ir beliktų!

Apsidairykime pasaulio erdvėje, gal mes 
rasime savo raketinei kelionei tinkamesnį 
tikslą. Po to, kai praeito šimtmečio pabai
goje buvo atrasti taip vadinamieji Marse 
kanalai, ši mūsų kaimyninė planeta pasida
rė ateities romanų autorių mylimuoju ob
jektu. Jie pradėjo vaizduoti Marsą, apgy
vendintą labai inteligentiškais, savo protu 
pranašesniais už mus žmonėmis. Astrono
mai, kurie (vairiomis savo mokslo šako
mis, kaip antai astrofizika ir astrochemija, 
pagrindiniai ištyrinėjo Marsą, tvirtina, kad 
nesą jokių ženklų, leidžiančių spręsti apie 
protingų padarų buvimą. Marsas yra mū
sų žemės vyriausias brolis, kuris dabar ran 
daei tokiame stovyje, kurį žemė pasieks tik 
tolimoje ateityje. Be abejonės ten yra van
dens ir oro, retkarčiais net būna debesų.

Vasaros metu temperatūra prie Marso ekva 
toriaus siekia 1.0—15 laipsnių šilimos. As- 
trobotanikai (naujausia astronomijos tyri
mo šaka) sprendžia iš kintančios tam tik
rais metų laikotarpiais Marso gamtos spal 
vos apie ten esantį primityvų augalų au
gimą. Buvo taip pat apsvarstyta galimybė 
aplankyti arčiau prie saulės esančią mūsų 
kaimyninę planetą Venerą. Jeigu laikyti 
Marsą vyresniuoju žemės broliu, tai Vene
rą — jos jaunesniaja seserimi. Ji yra, as
tronomiškai sakant, vystymosi periode, ku
rį žemė jau yra pergyvenusi. Spėjama, kad 
Venera dabar randasi tokioje padėtyje, ka
da galėtų atsirasti pirmosios primityviš- 
kiausios organiškos gyvybės. Venera, tar
tum gėdos sumetimais, visada yra apsisiau 
tusi tankiu debesų šydu, taip, kad astro
nomams niekad nepasiseka pamatyti jos 
tvirtą paviršių. Visos kitos planetos, net 
neatsižvelgiant į jų nuotolį, yra netinkamos 
apsigyvenimui. Ant esančio arti prie sau
lės Merkuriaus mes tuojau išgaruotume 
■nuo svilinančio karščio. Ant Jupiteriaus, 
kadangi jis yra daug didesnis už mūsų že
mę, mes būtume savo pačių svorio suslėg
ti. Visos kitos planetos yra taip toli nuo 
saulės, kad jos gauna tik mažą kiek; sau
lės spindulių ir jų temperatūra visiškai ne
žymiai skiriasi nuo erdvės šalčio.

O kas dedasi tolimoje erdvėje? Gal kar
tais ant kokios nors toli esančios žvaigždės' 
yra į mus panašių protaujančių būtybių? 
Mes to nežinome ir kažin ar kada sužino
sime. Tačiau galimybė yra, atsižvelgiant į 
nesuskaičiuotus milijonus žvaigždžių, kad 
tos būtybės egzistuoja. Taip pat galima tai 
paneigti, imant dėmesin tą labai mažą fi- 
zikalinių sąlygų buvimą, kame žmonių eg
zistavimas yra bendrai įmanomas. Kaip 
ten bebūtų, po viso to atrodo patartina, kol 
kas dar negalvoti apie kitų planetų' užka
riavimą, o išnaudoti visas mūsų žemės ga
limybes, vietoje to, kad kas keletą metų 
vienas kitą užmušinėti ir elgtis lyg žemė 
būtų viso pasaulio beprotnamis. (K. W.)
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Ką tik po antrojo D. karo pradžios Goeb 
belsas padarė staigmeną savo asmens sek
retorei klausimu:

— Ar. žinojai, kad Ribbentropas yra vun
derkindas?

Sekretorei atsakius neigiamai, jis paaiš
kino:

— Trejų metų amžiaus vaikas būdamas 
Ribbentropas apie užsienio politiką supra
to lygiai! tiek pat — kaip ir dabar.

Sis sąmojus, kurį dažnai naudojo paskiau, 
pasako viską apie'Goebbelso santykius su 
Ribbentropu.

Literatūroje apie nacius — ypačiai toje, 
kur gvildenami pirmieji metai po valdžios 
paėmimo — yra pilna atsitikimų, turinčių 
priešiškumą tarp Goebbelso ir Goeringo. 
To priešiškumo nebuvo nei prieš valdžios 
paėmimą nei paskesniais metais. Goebbel- 
sas atsigręžė pries Ribbentropą tik tada, 
kai pastarasis'pasirodė besąs visiškai nie
ko nesugebąs lepšis. Tą patį galima pasa
kyti ir apie Goebbelo santykius su kitais 
Žymiaisiais naciais. Jis visada buvo kritin- 
gas, bet matydavo ir jų pranašumus (naci
ne prasme). Jis sutiko bendradarbiauti su 
jais ir tik į pabaigą, viskam žlugus, jis 
pradėjo kritikuoti ir smerkti savo buvu
siuosius draugus ir bendradarbius. Vieną 
didelę išimtį sudarė Joachimas von Rib
bentropas. §iuo žmogumi jis nepasikliovė 
nuo pat pirmosios dienos ir traktavo jį 
■neigiamai. Jis suprato daug geriau už Hit
lerį, koks kvailas, koks visiškai negabus 
buvo Terčiojo Reicho užsienio reikalų mi- 
nisteris.

PAŠALIETIS
Ribbentropas daug kuo kėlė Goebbelso 

nepasitikėjimą. Pirmiausia jis nebuvo „se
nas kovotojas”. Prie Hitlerio jis prisisuko 
tik prieš kelerius metus pirm valdžios pa

rėmimo, o Hitleriui pasidarius reicho kanc
leriu, jis nebuvo dar nė partijos narys. Be 
to Ribbentropas buvo iš vadinamųjų kil
mingųjų. Jis buvo bajoras, turtingas. Goeb 
belsas buvo kilęs iš liaudies, iš apačios.

Propagandos ministerio akyse Ribben
tropas darėsi dar problemingesnis, gal būt, 
dėl to, kad jis ištikrųjų nebuvo joks „kil
mingasis”. „Von” prieš savo pavardę įsi
gijo tik adoptuotas vienos tetos, tokios te
tos, kuri jį čiulpė visą amžių, bent taip tei
gė Ribbentropas. Pinigų jis įsigijo vesda- 

. mas neapsakomai biaurią ir piktą Henke- 
lio sekto firmos savininko dukterį. Bet gal 
būtų Goebbelsas atleidęs Ribbentropui vi
są šitą, jei pastarasis būtų elgęsis kaip 
bent kiek (normalus žmogus. Bet Ribbentro
pas elgėši kaip snobas, kas jis ir buvo. Nie 
kas nebuvo jam pakankamai gera, niekas 
nebuvo pakankamai puiku. Ligi pat pasku
tinių dienų jis vis statydino naujus namus, 
tiekė jiems baldus, lėktuvais lakiodinosi iš- 
tisus butų įrengimus, lyg būtų didžiausios 
taikos metu.

RIBBENTROPAS IR HITLERIS
Bendradarbiams pasirinkti, Hitleris, ap

lamai' imant, turėjo gerą instiktą. Tiesiog 
paslaptingumu dvelkia, kaip Hitleris galė
jo apsimulkinti su Ribbentropu ir skirti jį

Goebbelsas prieš Ribbentropą
Rašo Curias Riessas • IV

schės žodžiais, turėjo daug panašumo su 
Atlanto Charta. Tas dokumentas buvo pa
teiktas Ribbentropui. Jis griežtai atmetė 
siūlymą. ' '

— To mums nereikia! — atkirto jis.

savo užsienio reikalų ministeriu.
Galima paaiškinti nebent tuo, kad Hitle

riu^ imponavo bruožas, kurį Goebbelsas

įžvelgė ir pagrįstai niekino, būtent, vadina
masis Ribbentropo kilmingumas! Smulkiam 
miestelėnui Hitleriui buvo smagu' turėti 
ties savimi vyrą iš aukštuomenės. Be to 
manė, kad Ribbentropas, kaip daug kelia
vęs, turįs gerą instiktą užsienio nuotaikoms 
— ką Goebbelsas, irgi pagrįstai, visada 
neigdavo.

Bet Ribbentropas nebūtų galėjęs išsilai
kyti, jei nebūtų naudojęs miklaus vingrio 
(triko). Ką čia pasakosiu, beveik netikėti
na, kadangi yra taip primityvu, ir visai to 
neminėčiau, j?i tos istorijos tikrumo nelai
duotų vienas svarbus užsienio reikalų mi
nisterijos asmuo, kuris nuodugniausiai ty
rinėjo Ribbentropą eilę metų.

Ribbentropas apsupo Hitlerį privačių šni 
pų grupe. Vyrai, kurie nuolatos susitikdavo 
su Hitleriu, kaip, pav., jo adjutantai Brueck 
neris ir Schaubas, viską pranešinėdavo Rib j 
bentropui. Sakysim, (imant eilinį atvejį pa- I 
vyzdžiui) praneša jam, kad fuehreris ma-Į 
nąs, jog reikia pasiųsti griežtą notą Ru- i 
munijos karaliui Karoliui. Ribbentropas I 
tučtuojau lekia pas Hitlerį, prašosi priima- ! 
mas ir sako:

— Mein Fuehrer, aš turiu idėją. Rumu
nijos karaliui Karoliui reikėtų nusiųsti 
griežtą notą.

Hitleris nustemba ir susižavi. 'Jei kam 
nors ateina į galvą jo paties mintys, tai 
reiškė, kad tas kažin kas turėjo būti ge- 
nijas. Tokiu būdu jis davėsi eilę metų ap
gaudinėjamas. Tik Goebbelsas tą žaidimą 
aiškiai suprato..

Goebbelsas ir Ribbentropas kalbėdavosi 
tik raštais. Jų vienas antram rašyti laiš
kai prismaigstyti (žeidžiamų posakių, kaip 
kepsnys lašinių griežinėlių. Sakiniai kaip 
antai: „Negaliu leisti, kad...” arba „Toks 
lindimas į mano sritį...” buvo įprastas 
dalykas. Tokia korespondencija buvo ve
dama lig paskutinio momento, nors gali
ma tarti, kad tie ponai turėjo svarbesnių 
dalykų. Goebbelso laiškai buvo kur kas są- 
mojingesni. Ribbentropas pats nerašydavo, 
o pavesdavo teismo skyriaus vedėjui Gaus- 
sui.

UŽSIENIO POLITIKA BE NUOVOKOS
Ko nežiuro Hitleris, o žinojo Goebbel

sas ir, be to, visa užsienio reikalų ministe
rija, tai, būtent, kad Ribbentropas ne kiek 
nenusivokė užsienio politikoje. Tai jau bu
vo pakankamai bloga. Bet dalykas pablo
gėjo dar labiau, kada Ribbentropas nesida
vė patariamas savo bendradarbių, senų vai 
dininkų, kurie iš pareigos žinojo daugiau 
už jį.

Pasiuntiniai, ambasadoriai ir jų bendra
darbiai visame pasaulyje žinojo jau nuo 
193S m., kad nuotaikos prieš Vokietiją ki
lo tolydžio. Daugis tikėjo, kad Vakarai ne
žiūrės abejingai, jei Vokietija pradėtų ka
rą su Rytais, ar tai su Lenkija, ar tai su 
Čekoslovakija. Hitleris, norėjo karo Ry- 
Jūose, bet be Vakarų įsivėlimo. Todėl Rib-

sadorius ir pasiuntinius j partijos suva
žiavimą Niurnberge. Ten ignoravo juos, 
vertė kelias savaites išlaukti dar Berlyne, 
priėmė juos trumpai ir griežtai pareiškė, 
jog nepageidaująs, kad jie besiuntinėtų pra 
nešimus, kuriuose nors minėtą būtų mini
ma Vakarų įsikišimo galimybė.

Ar Goebbelsas žinojo tada ką apie šią 
apgavikišką užsienio politiką, neaišku. Bet 
po pusps metų jis žinojo, kad Ribbentro
pas buvo klaidingai informuotas. Tat iški
lo aikštėn 1939 m. Propagandos ministeri
ja klausė, be abejo, visas užsienio radijo 
stotis. Prancūzijos ir Anglijos audicijų pra 
nešimai, kuriuos gavo Goebbelsas, įtikino 
jį, kad Vakarai nesėdės rankų sudėję, jei 
Vokietija užpultų Lenkiją. Goebbelsas pa
sikvietė Fritschę ir kitus bendradarbius, 
keletą dienų knisosi medžiagose, padarydi- 
no užsienio audicijų plokšteles. Dabar Goeb 
belsas buvo tikras, kad dalyką apgins: kal
bų tonas buvo tikrai pasikeitęs. Negalėjo 
būįi nė jokios abejonės, kad karas su Len
kija reikštų karą su Anglija ir Prancūzija.

Goebbelsas nuėjo pas Hitlerį ir paklojo 
savo medžiagą. Hitleris, kuris norėjo tikė
ti tuo, ką jam buvo sakęs Ribbentropas 
(kuris jam tai sakė,, kadangi Hitleris no
rėjo tikėti tuo), šypsojosi, nelinkdamas ti
kėti. Goebbelsas grįžo J propagandos mi
nisteriją. Keikdamas jis pasakė Fritschei:

.m Kad tas Ribbentropas būtų likęs savo 
sekto firmoje!

UŽSIENIO POLITIKA KARO METU
Įvyko, kas turėjo Įvykti. Vakarų valsty

bės paskelbė karą, bet Hitleris nerūstavo 
ant Ribbentropo, kad apsiriko arba, saky
sime, kad klaidingai painformavo jį. (Juk 
Ribbentropas žinojo, ką manė jo ambasa
doriai ir pasiuntiniai). Prancūziją perbloš
kė žaibo sparta, dviejų frontų pavojus ro
dėsi esąs pašalintas visiškai, Hitleris su
šaukė reichstagą ir pasakė aną garsiąją 
kalbą, kurią jis pranešė ‘daug generolų pa

keliąs į maršalus. Toje kalboje yra vieta, 
kur Hitleris paliečia „abejotojus”, kurie ti
kėjęsi blogų padarinių, o dabar turį patir
ti priešingą. Visai pagrįstai Goebbelsas tą 
vietą taiko sau. Didžiai susimastęs jis grį
žo į propagandos ministeriją ir čia įvyko 
tikrai goebbelsiškas dalykas: jis pamiršo, 
kad iš esmės buvo visiškai teisus. Sėkmė 
stojo Ribbentropo pusėje, o jis be reikalo 
užsitfaukė kritiką. Įsakė susirinkti bend- 
dradarbiams,- aprėkavo juos ir užsipuolė, 
kad jie įstūmę jį į biaurią padėtį.

Fritschė atsakė jam: ’ "
— Karas dar nebaigtas.
Goebbelsas ligi pat pabaigos niekada ne 

bekalbėdavo apie tą dalyką.
1943 m. kovo mėn. jis priminė Fritschei:
— Ar atsimeni, ką man sakei tada? Dė

koju Tamstai, kad to nepriminei man nie
kada.

UŽIMTŲJŲ SRIČIŲ POLITIKA
Jei Ribbentropas mažai tenusivokė užsie 

nio politikoje, tai tautų psichikos- nesupra
to visiškai. Kurį kraštą užėmus kariuome
nei, kaip jėgos veiksnys jis Ribbentropui 
nebeegzistavo. Jam niekada neatėjo į gal
vą, kad lenkai, prancūzai, belgai ir kt. ne
pakis okupacijos.

Goebbelsas žinojo, kad užimtuosiuose 
kraštuose bus trynimosi. Jis matė Vokieti
jai vieną galimybę. Vokietija turinti pasi
rodyti kaip išvaduotoja, o ne nugalėtoja. 
Kol gyventojai neatsikvošėję, Vokietija tu
rinti padaryti taurų gestą. „Naujosios Eu
ropos” sąvoka, apie kurią kalbėta tiek daug 
vėliau, turėjo bjjti įkūnyta.

Goebbelsas skaičiavo visiškai teisingai; 
jis samprotavo, kad užimtųjų sričių di
džioji gyventojų dalis bus nustojusi pasiti
kėjimo savo vyriausybėmis, savo didžiau
siais politikais. Ši pasitikėjimo krizė tu
rėjo būti greitai išnaudojama. Su Fritsche 
juodu sudarė savotišką „Naujosios Euro- 
pos” Magną Chartą dokumentą, kuris, Frit-

Goebbelsas baisiai jaudinosi dėl atmeti
mo, bet negalėjo nieko padaryti. Kelertų 
metų būvyje jis stengėsi sutrukdyti repre
sijas ir įkaitų šaudymus užimtuose kraš
tuose. Žinoma, ne dėl žmoniškumo, bet kad 
jis žinojo, kaip tie dalykai turi veikti užim
tųjų kraštų žmones. Kai „naujosios Euro
pos” partija buvo pralaimėta, kai jis pa
matė, kad prancūzai, belgai ir lenkai neda
rys sandoros su vokiečiais, liovėsi! tarpi
ninkavęs.

PASKUTINIEJI METAI
1944 m. rugsėjo mėnesį savo asmens ste- 

nograiui padiktavo įrašyti į dienoraštį šiuos 
žodžius: „Šiandien vėl kalbėjau su fuehre- 
riu ir prašiau atleisti Ribbentropą. Ir vėl 
nesutiko”.

Vėl. Iš to vieno žodžio matyti, kad Goeb 
belsas bus buvęs daręs panašių bandymų 
ir anksčiau. ,

Nuo tos valandos, kai prasidėjo vokiečių 
kariuomenės traukimasis, pasidarė aišku, 
ko Ribbentropas buvo vertas kaip užsie
nio reikalų ministeris. Būtent, nieko ne
vertas. Jo tariamieji pasisekimai, kurių bu
vo ligi 1942 m., nebuvo jokie politiniai pa
sisekimai. Jie buvo tik vokiečių kariuome
nės nugalėjimų kvitai. Kur vokiečių armi
jos buvo laimėjusios, ten pasirodydavo Rib 
bentropas. Kur vokiečių pabūklai ir tan
kai nebeatlaikė, ten su juo, nebesikalbėjo.

Iš dienoraščio- įrašų ir Goebbelso pokal
bių su Hitleriu aišku, kad jau 1943 m. Hit 
leris buvo supratęs situaciją. Bet nenorėjo 
atleisti Ribbentropo;. tokie atleidimai karo 
metu rodą silpnybę, o jis norėjo ir toliad 
užsieniui vaidinti stiprų vyrą. Goebbelsas 
apgailestavo tokią pažiūrą, skundėsi ja, ir 
kiek turėjo drąsos, kritikavo fiurerį dėl to. 
Ligi pat pastarųjų dienų jo dienoraštis pil
nas , nepalankių pastabų apie Ribbentropą 
ir užuominų apie jo negabumą.

Iš tų pastabų matyti, kad Goebbelsas siū

bentropas teigė jam, kad Vakarai nesimai-
šysią. Tai buvo 1938 m. rudenį, po Miun
cheno. Ribbentropas susikvietė visus amba-

SPANDAU KALĖJIMAS
Neseniai Į šį kalėjimą, Berlyne, buvo atvežti Niurnbergo procese nubaustieji ka
ro nusikaltėliai Hessas, Readeris, Doenitzas, von Schirachas, Speeras, von Neura-

lė Hitleriui jį paskirti užsienio reikalų mt- 
nisteriu. Reikia manyti, kad Goebbelsas į 

Į tą postovį siūlėsi ne dėl garbės troškimo.
Kokią gi garbę galėjo teikti Vokietijos už- 

i sienio reikalų ministerio postovis 1944 m.?
• Tik prieš pat galą Hitleris išsidavė, ką
I manė apie Ribbentropą jau kelinti metai. 
Paskutinėmis dienomis, esant reicho kan-

' celiarijos bunkeryje, Ribbentropas paskam- . 
bino ir iš džiaugsmo nušvitęs pasakojo, 
kad tučtuojau turįs įvykti skilimas tarp ru 
sų ir vakarų sąjungininkų. Hitleris sušu-

, ko jąm:
— Tą patį per dažnai pasakojai man 

anksčiau! — ir pakabino ragelį.
Ryšium su tuo pokalbiu jis pasakė kele

tą neglostomų pastabų apie užsienio rei
kalų minister;.

Be abejo, Goebbelsas buvo geriausias 
trečiojo reicho vyras, o Ribbentropas pa
sirodė didžiausias nacių nulis. Kad kabi
nete sėdėjo genijas šalia pasipūtusio idio
to, gal tą faktą galima paaiškinti tuo, jog
Hitleris daug išmanė apie propagandą ir

thas ir Funkas. Kalėjimo apsaugą neša kas mėnesį pasikeisdami 4 alijantų oku
pacinės kariuomenės. Pirmieji pradėjo apsaugą rusai. (Dena—NYT—Bild)

nė kiek apie užsienio politiką.
(Pabaiga) („Die Weltwoche”)

_____V y t. Al a n t a s____________________________ ___________

PRAGARO POŠVAISTĖS
17, Ištrauka iš romano

Tuo tarpu grįžo Guiga. Jis buvo blogai 
nusiteikęs ir, sveikindamasis su Matūzu, 
nenoromis burbtelėjo savo pavardę. Paste
bėjęs, kad mūsų bonka jau tuščia, jis, ne
tardamas hė žodžio, ištraukė iš savo laga
mino bonką ir pastatė ant stalo. Paskum 
pasiėmė stiklinę, prisipylė artipilnę ir ki
tiems pripylė.

— Į panelės Danos sveikatą, — šūktelėjo 
Nargeliūnas.

Guiga piktai dėbtelėjo į ji ir išgėrė savo 
stiklą neatsikvėpęs.

— Laka kaip vandeni, — murmtelėjo 
Dzedulionis.

— Savo ,ne tavo, gerk, senas davatkinai.
— Ne, tamistėle, senam žmogui turi būti, 

pagarba, — pašoko Dzedulionis.
— Nesikarščiuok, ponas Dzedulioni, ne

verta, — pasodino Nargeliūnas spurdantį 
zakristijoną. — Geriau išgerkime ir pasi
kalbėkime. Ponas Guiga neblogas vyras, 
tik gal kiek kitaip galvoja, kaip tamsta. O 
ir mano draugas sako, kad mes turime vie
nas kitą paremti, o nesipykti.

— Bet taip drėbti senam Dievo tartiui! 
Ne nenoriu sėdėti už vieno stalo su kipšo 
pakaliku! $

— O degtinę lygiai mėgsti kaip ir kipšo 
vaikai, — šaltai pastebėjo .Guiga. Šventa 
dvasia juk nenusigeri.

— Užčiaupk savo žiotis, nepraustaburni!
— Suriko Dzedulionis, vėl pašokdamas.

— Vyrai, tyliau! Jokių ginčų! Sėdime 
prie vieno stalo ir elkimės kaip pridera 
rimtiems vyrams. Jei norite pasiskandalytl, 
eikite į rūsį: ten niekas negirdės. Čia ateis 

šeimininkė, bus nemalonumų... ramino 
Nargeliūnas.

— Šeimininkė neateis: aš jai daviau ci
garečių pakelį, — pastebėjo Guiga, vėl pri
pildamas stikliukus. — Gerkime!

— Bet šnapsas tai geras, kas teisybė tai 
teisybė, nusišluostė ūsus' Dzedulionis.

— Ir aš ne toks blogas, kaip tamsta ma
nai: be reikalo siunti mane į pragarą, — 
Guiga užsidegė cigaretę ir kitiems pasiūlė.

— Jei klausytųjų • mano pamokymų, gal 
dar ir išsipainiotum iš nelabojo žabangų...

— Pamokymų! — nusijuokė Guiga sar
kastiškai. Alkoholis jį jau buvo pradėjęs 
veikti. — Ar tamsta žinai, iš ♦rijų brolių 
aš buvau klusniausias tėvo sūnelis? Mano 
tėvai buvo gritelninkai. Vyresnysis ir vi
durinis brolis išėjo į miestą ir tėvus už
miršo. Aš vienas jais rūpinausi.. Pasi
daręs girininku, atsiėmiau juos pas save. 
Jiems nieko netruko. Motina mirė, tėvas, 
pasiliko Lietuvoje. Kas juo dabar rūpinsis?

Guiga nutilo. Tylėjome ir mes, prisimin
dami saviškius ir tėvynę. Oirin’uko jauna
me, energingame veide atsispindėjo liūde
sys, nusiminimas ir kažin karia pagieža. 
Griežtu judesiu jis vėl prisipylė degtinės 
ir vienas išgėrė.

Nori apie tai negalvoti ir vis galvoji. 
Velniava! Dzedulionis mane laiko kažm ko
kiu išsigimėliu ir paskutiniu niekšu, bet 
aš. niekados toks nebuvau ir dabar dar ne
su, bet ar toks nepasidarysiu, nežinau. Jei 
ne karas, visą savo gyvenimėlį būčiau 
nugyvenęs kaip doras žmogus ir geras pi
lietis, o dabar?-. Plūsdamas žmogų, 

tamsta turėtam pirmą paklausti, kodėl jis 
pasidarė toks, o ne kitoks, — dėbtelėjo jis 
į Dzedulionį. — Bet gerkime, jei neužteks, 
pastatysiu dar vieną bonką.

Aš gerti nebenorėjau’ ir, palietęs lūpas 
stikliuku, vėl .pastačiau. Nebegėrė ir dak
taras, bet Nargeliūnas, Dzedulionis ir Gui
ga išgėrė.
1 — Mes gyvenome girioje, mažame name
lyje. Jūs, miesto gyventojai, girios nepa
žįstate. O giria tai atskiras, stebuklingas 
pasaulis. Už jokius pinigus girios nebū
čiau išmainęs į miestą. Giria turi savo 
paslaptis ir savo dvasią. Kai aš eidavau 
vasaros rytais per girią, man rodydavosi, 
aš einu per stebuklų pasaulį. Medžių viršū
nių ošimas man atstodavo geriausius cho
rus. O kai kildavo audra ir medžiai imda
vo švokšti, dejuoti ir braškėti, negalėdavau 
atsitraukti nuo lango, nors Marytė ir bijo
davo ...

Guiga kalbėjo apie girią su užsidegimu. 
Aiškiai buvo matyti, kad jam trūksta žo
džių išreikšti ką jaučia. Jis ir pats mah 
priminė sveiką, gerai nuaugusį girios uosį.

— Dovanokite, — girininkas kaltai šypte 
Įėjo, — aš nemokytas ir nemoku gražiai 
kalbėti. Jei pagyventumėte lietuviškoje gi
rioje, jūs galėtumėte parašyti visą knygą. 
Kai dabar pagalvoju, niekur nebūčiau ga
lėjęs būti taip laimingas su savo Maryte, 
kaip mūsų mažame namelyje girios vidu
ryje, toli nuo žmonių ...

— Kas ta Marytė buvo? — paklausė 
Dzedulionis sunkiai beištardamas žodžius. 
Jis sėdėjo pasirėmęs alkūnėmis stalo ir 
beveik snaudė.

— Mano žmona. •
• — Tu buvai vedęs? Tu ją palikai Lie
tuvoje? — pagyvėjo zakristijonas. .

— Taip aš ją palikau Lietuvoje, — at

sakė Guiga skausmingai šypsodamasis ir 
vėl prisipildamas savo stiklą. Jis buvo jį 
bekeliąs prie lūpų, bet vėl pastatė ant 
stalo.

— Tu palikai savo žmoną Lietuvoje o čia 
su kitomis dūksti ... »

— Nutilk, ponas Dzedulioni, tegul kalba 
Guiga, — įsikišo Nargeliūnas.

Nežinojau kodėl man buvo to Guigos 
gaila. Vyras, kuris taip mylėjo girią, nega
lėjo būti blogas žmogus. Jis niekados nie
ko-apie save nesipasakadovo ir apskritai 
mažai tekalbėdavo. Tik alkoholis jam at
vėrė burną. O gal širdyje jau per daug 
buvo prisirinkę tvankumo ...

— Taip, aš ją palikau Lietuvoje pakastą 
po jaunu berželiu ... Per pirmą okupaciją 
liepos pabaigoje nežinau kuriais keliais 
atsibastė prie mūsų namelio sunkvežimis. 
Darė kratą, kažin ko ieškojo, kažin ką su
rašinėjo. Ką rado geresnio susikrovė, Į 
sunkvežimį: Bet tai nieko, kas turtas? Kai 
kiti susikorė į mašiną, keturi kareiviai pa
griebė mano nėščią žmoną, palingavo ant 
rankų, ir kaip maišą bloškė į sunkvežimį, 
kur kvatodamiesi tiesė alkanas, purvinas 
rankas šlykštūs, apžėlę veidai. Puoliau 
gelbėti, bet, gavęs šautuvo buože smūgį į 
krūtinę, parkritau be sąmonės. Kaip per 
sapną dar nugirdau silpną žmonos vaitoji
mą nuburzgiančioje mašinoje. Kai atsipeikė 
jau, nežinau kodėl nudūlinau ta pačia link
me, kur nuvažiavo kareiviai. Žmonos lavoną 
radau išmestą po medžiais. Ji buvo taip iš
niekinta, kad nebegalėjau atpažinti. Parne
šiau namo palaikus ir pakasiau po beržu 
palangėje.

Guiga nutilo.<- Mes sėdėjome nudūrę 
žvilgsnius. Kažin kodėl trūko drąsos paž
velgti vienas kitam į akis. Mums buvo gė
da dėl žmogaus sužvėrėjimd. Vienai aki

mirkai žvilgterėjau į Guigą: jis sėdėjo 
atsilošęs ir žiūrėjo Įsmeigęs akis į lubas. 
Nepaprastai išblyškęs veidas buvo be iš
raiškos.

—Praėjo • ketveri metai, bet tie įvykiai 
mano akyse tebestovi kaip gyvi, — vėl 
prabilo jis. — Kai Dzedulionis siūlosi ma
ne mokyti gyventi, juokas ima. Ką jis gali 
mane pamokyti? Gyvenimas mane taip pa
mokė, kad jokie mokytojai geriau nebeiš- 
mokys. Kad man kas pasakytų: už ką? 
IVIano sąžinė rami, aš nieku nenusikaltau 
nei prieš Dievą nei prieš žmones, aš buvau 
sąžiningas tarnautojas, geras pilietis ir do
ras žmogus ir tikrai būčiau buvęs geras 
tėvas. Mes su Maryte svajojome apie įpė
din;, net ir vardą jam buvome parinkę. O 
jei būtų gimusi mergytė, būtume pakrikš
tiję motinos vardu.... Jei Į mūsų trobelę 
būtų trenkęs perkūnas ir nutrenkęs mano 
žmoną, man būtų buvę suprantama: gamtos 
galybė, nesuvaldysi. Bet mus nuteriojo žmo
nės; tegul jie būna kitataučiai, tegul jie 
būna mūsų priešai, bet vis dėlto žmonės.., 
Daktaras sako, reikia tikėti žmogumi. Ma
tyt, jis dar nepatyrė ant savo kailio kas 
yra žmogus ... Tegul man šiandien visi 
šventieji sako pamokslus apie žmogaus 
žmoniškumą, aš jiems nebetikėsiu. I svei
katą! o

Guiga išgėrė savo, stiklą iki dugno, pa
žiūrėjo Į jį prieš lempą ir ėmė niūniuoti 
dainelę apie apynėlį. Dzedulionis, sukniu
bęs ant stalo, miegojo. Nargeliūnas šypso
damasis pažiūrėjo į Matūzą ir paklausė?

— Ko gi tu taip nuleidai nosį? Tuc 
būt, Guigos argumentai tave pritrenkė:

— Kaip žmogaus niekšybei, taip jo <fl- 
dybei galo nėra, — atsakė mąstingai dak
taras.

(Ištraukos pabaiga)

(
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Pirmojo viešosios nuoai onės apklausinio rezultatai
l KLAUSIMUS ATSAKE TIK 18% VISŲ „MINTIES" SKAITYTOJŲ * ISSKYRUS 7, VISI IŠREIŠKĖ TVIRTĄ VILTI GRĮŽTI J LAISVĄ TĖVYNĘ * AMERIKIEČIAI 
LAIMĖJO MOŠŲ SKAITYTOJŲ SIMPATIJAS • U2 EMIGRACIJĄ • GERIAUSIA KNYGA — A. MACEINOS „DIDYSIS INKVIZITORIUS” * VIENBALSIAI PASISA-

K£ PRIES ASMENINIUS IR GRUPINIUS GINČUS MOŠŲ SPAUDOJE
gruoli | Angliją ir ( Kanadą. Pasilikti Vo
kietijoje pareiškė norą tik 3 skaitytojai.

Toliau j klausimą, kuri tremtyje išleisto
ji knyga, skaitytojų nuomone, yra pati ge
riausia — daugiausia balsų surinko prol 
A. Maceinos „Didysis Inkvizitorius", Ant-

tek taiko „MmlKM” redakcija, 
nekdifria tompraMio ryšio ru savo sluity- 
tojsis ir giliai (vertindama viešosios nuo
mones reikimą (vairiais mūsų gyvenimo 
ktaoataiata, buvo pssketouii pirmąjį viešo
sios nuomonės apktausimą aktualiais, da- .. . .. , _____ | ___

movų tremties gyvenimą liečiančia ir' roję vietoje lygiomis atsakymai pasidalino 
IdtaMšms*. už Maironio „Pavasario Balsus", St. Zo-

Katp žtooma, kituose kraštuose (JAV,' barako „Svetimame krašte” ir B. Brazdžio- 
ir SU Mntbk iHklaii- nin Svetimi

simni jau žymiai nuo seniau yra vykdomi 
Ir,Jie turi net lemiamos (takos atsakingų 
vstatjtoės vyrų sprendimuose. Kiekvienu at 
veju otitMnmi viešosios nuomonės tyrimo 
tasMMai etato klausimus plačiajai viauo- 
mroei ir jau iš anksto turi atsakymus (

Tuo pačiu tikslu „Minties” redakcija pa- 
praM savo skaitytojus atsakyti | eitą klau
simų. Ar taj dalyko naujoviškumas, ar ben 
dra musų tremties gyvenimo žymė reaga- 

< vwno susilpnėjimas ( išorinius (vykius, vis 
<Mto, palyginti labai matą mūzų skaityto
jų procentą privertė susidomėti pastaty
tais Mausimais ir pareikšti savo nuomonę. 
I’riafantė atsakymus 18% visų „Minties" 
skaitytojų. ..

Džiugu konstatuoti, kad gyviausiai atsi
liepė akademinis jaunimas — studentai, to
linti mokytojai, darbininkai ir kt. Kitos 
profesijos, kurių nuomonės tikrai buvo tau 
Uamoa, deja, labai silpnai reagavo | mūsų 
kreipimąsi.

Tačiau turimi rezultatai leidžia mums

nio „Svetimi irsią*:”.
Bendrai, sk'Jty'.oj-ą nuomonė apie trem

tyje išleistas knygas be jalo buvo (vairi ir 
beveik visos išleistos knygos surinko balsų.

Kokie straipsniai labiausiai įdomauja mū 
sų skaitytojus — taip pat būtų suuku atsa
kyti, nes nuomonės čia irgi pasidalino. 
Dauguma, vis dėlto, pasisakė už politiniais 
klausimais straipsnius, toliau gan žymus Į 
skaitytojų skaičius pasisakė už tautinės kul 
taros ir literatūros klausimais straipsnius. 
Taip pat išreikštas pageidavimas rašyti dau 
giau apie tuos kraštus ir gyvenimo sąlygas, 
kur numatoma emigruoti.

Be to visi pageidavo daugiau žinių apie 
dabartini gyvenimą Lietuvoje.

Šitaip trumpai atrodo mūsų skaitytojų at 
sakymai į patiektus klausimus.

Nors kaip jau buvo pažymėta, apie šias 
nuomones negalima daryti toli einančių iš
vadų, nes tik 18% visų skaitytojų dalyvavo 
šiame pirmame viešosios nuomonės apklau 
sime, tačiau ir tie 18%, vis dėlto, reikia ti
kėti išreiškė mūsų pageidavimus ir nuomo

nes apie vienokius ar kitokius mums rūpi
mus klausimus. Nelabai skiriasi ir mūsų 
visų galvojimas pagrindiniais dabartinio 
gyvenimo klausimais.

Visi be išimties pasisakė už vengimą 
spaudoje asmeninių ar grupinių ginčų, ku
rie kartais tik mažina mūsų jėgas kovoje 
už būvį ir laisvą ateitį ir skatina nesantai
ką bei kelia nereikalingus nesusipratimus.

— Ugdyti mūsų bendruomenėje idealiz
mą, ypač tarpusavio sugyvenimą, vienybę 
ir meilę tėvų žemei — taip vienas skaity
tojas nusako spaudos uždavinius.

Arba kitas toliau rašo:
—... mane labiausiai įdomauja tokie 

straipsniai, kurie nėra „užkrėsti” jokia sro 
vine — partine politikė, bet ugdo tautiečiuo 

! se savitarpį susipratimą, kelia kultūrą ir 
I iSko tiksliausių būdų, kuriais mes galėtu

me savo tremties gyvenimą įprasminti. —
— ... skatinti tautiečius ne tik per spau 

’ dą, bet ir visuomeniniame gyvenime mažiau 
vieni kitus kritikuoti, o būti sąžininges- 
niems savo pareigose — kitas skaitytojas 
pastebi.

Taip pat daugelis skaitytojų pabrėžė rei
kalingumą dažniau ir aštriau pasisakyti 
prieš negeroves, kurios žemina mus svetim 
taučių akyse ir tuo būdu užkerta kelią į ,
geresnę ateitį. j

Šiuo klausimu vienas skaitytojas šita’ip I
rašo: <

— ... šios negerovės taip pat turi. labai 
į didelės jtakos mūsų pavergtos tėvynės iš- 
> laisvinimo darbui. Tokiomis negerovėmis 

laikau kriminalinius ir. dorovinius nusikal
timus, intelektualiai pajėgių asmenų stovė- 

. jimą nuošaliai ir rūpinimąsi tik savim. —
Atrodo, kad mūsų skaitytojai pilnai at

spėjo dabartinio, didžios mūsų kovos, gy
venimo pulsą ir daugumoje pasakė tai, ką 
galvoja ne tik „Minties” skaitytojai, ne tik 
tie 18%, bet visi lietuviai tremtiniai.

Būta, žinoma, ir savotiškų atsakymų, ar
ba labai „filosofinių”, kaip pav. vienas skai 
tytojas į klausimą, kuri knyga yra pati ge 
riausia, atsakė trumpai:
— ... toji, kuri dar neišleista. —
Tačiau visumoje šiuo pirmuoju viešosios 

nuomonės užklausimu susidomėjimas buvo 
nemažas ta prasme, kad visi atsakė į klau
simus labai rimtai ir savo pareikštom min
tim bei pageidavimais įnešė tam tikro gy
vumo j monotonišką gyvenimą, o pačiam 
laikraščiui suteikė didelės naudos ir pamo
kančios medžiagos į tolimesni tobulėjimo 
kelią,

Sis pirmasis mūsų skaitytojų atgarsis lei ; 
džia ir ateity panašius užklausimus pakar- ' 
toti. Ir reikia tikėti, jog tadą žymiai dides
nis procentas pajus pareigą dalyvauti mus 1 
liečiančių klausimų sprendimuose ir sutvir i 
tinti tą būtiną, ryši tarp skaitytojų ir sp^it- 1 
dos. H. Z. ’

Registniojami darbininkai
i Olandija

Metutningenas. PC IRO pradėjo regis
truoti DP norinčius vykti darbams į Olan-
diją. Registruojama vyrai 18—40 m. ir mo 
terys 18—35 m. Registruojami ir vedusieji, 
jei jie sutinka šeimas palikti Vokietijoje. 
Olandijai reikalingi a) vyrai: kasyklų dar
bams, siuvėjai, staliai, spaustuvių darbinin
kai, metalo, medžio, vario specialistai švei- 
suotojai ir tt.

b) Moterys: radijo fabrikams darbinin
kės, ligoninių patarnautojos, tekstilės Įmo
nių darb. verpėjos, siuvėjos ir siuvyklų 
darbininkės. Pirmoji grupė išvyksta iš 
Miuncheno prieš rugpjūčio 15 d.Kas naujo Kemptene?

— Liepos mėn. 30 d; buvo uždaryta pen
kias dienas užtrukusi Kempteno lietuvių 
stovyklos paroda. Parodą aplankė virš 2.000 
žiūrovų, kurie galėjo susidaryti vaizdą apie 
stovyklos dviejų metų kultūrinį, ūkini bei 
ekonominį gyvenimą. Liepos 30 d. parodą 
aplankė Kempteno vyr. burmistras Dr. 
Goetz ir čia išeinančio savaitraščio „Der Ali— 
gaeuer” redaktorius. Rugpjūčio mėn. 2 d. 
numeryje minėtas laikraštis ilgesniu straips 
neliu aprašo parodą ir gražiai apie ją at
siliepia („...der in der Schlosskaserne ab- 
gelegte Rechenschaftsbericht macht den Li- 
tauern alle Ehre”.)

— Kolonijos kooperatyvas „Gintaras” 
liepos mėn. 29 d. turėjo visuotinį savo na
rių susirinkimą ir išrinko naują valdybą 
bei kontrolės komisiją. Valdybon įeina: 
Valavičius — pirm., Kaminskas — vice- 
pirm., Jonynas — reikalų vedėjas, Proč-

beat ii dalia spręsti apie viešąją nuomo
nę kai kuriais pastatytais klausimais ir rel 
kta tikėtis, jog ii nuomonė bus (domi vi
štoms mūsų laikraščio skahytojsms.

Kaip žinoma, mūsų skaitytojai buvo pa
prašyti duoti atsakymus ( šiuos klausimus:

L Kada tikini grjžti ( laisvą Tėvynę?
2. Kuriai sąjungininkų (aulai jauti di

džiausių simpatijų?
3. Ar pritari emigracijai?
4. k* ir norėtum emigruoti?
5. Kokia, Tamstos manymu, Meistoji 

tremtyje knyga yra pati geriausia?
6. Kokiais klausimais straipsniai Tams

ią labiausiai įdomauja ?
7. Kokius pageidavimus turėtumėte mū

sų redaguojamam Isikrsščiui „Mintis”
1 pirmą klausimą Išskyrus 7 skaitytojus, 

visi atsakė teigiamai, jog tikisi grįši: į lais 
vą Tėvyaę. Kada? — čia jau, žinoma, spė
liojimų sritis ir reikalauti konkrečių atsa
kymų būtų netikslu, užtat ir atsakymai yra 
laba] (vairūs.

Didžiausios simpatijos mūsų skaitytojų 
buvo pareikštos amerikiečių tautai, antroje

STOVYKLOS PARODA KEMPTENE
Liepos mėn. 26 d. Kemptene buvo sureng 

ta paroda, vaizduojanti šios kolonijos dvie
jų metų gyvenimą ir per tą laiką jos atsiek 
tus darbo laimėjimus.

Atidarymo metu kolonijos pirm. Dr. Kaš 
kelis pabrėžė, kad ši kukli kolonijos paro
da turinti parodyti visiems svetimtaučiams, 
kad ilvielinfieji lietuviai dirba ir net sun
kiausiose sąlygose, sugeba atsiekti naujų 
kultūrinių laimėjimų. Parodą atidarė Kemp 
feno PC IRO direktorius Wattleworth pa
godamas lietuvių darbštumą ir palinkėda
mas lietuviams šią kūrybinę dvasią nusi
nešti t tuos kraštus, kur jiems ateityje teks 
emigruoti, negalint grjžti namo. Parodą ap 
lankė Kauibeureno kariuomenės dalinio va
das pik. Gower, Kempteno komendantas 
Howlett ir dšugelis karinės valdžios ir PC 
IRO pareigūnų. Taip pat nemažą susidomė 
jimą parodė ir vietos vokiečiai, gausiai 
lankydami parodą ir ypač domėdamiesi mū 
sų-tautodailės ir menininkų kūriniais. Pa
rodą aplankė virš 2 tūkstančiai žmonių.

rinki. įvairi tematika ir eksponatų gausu
mas rodo, kad šios kolonijos menininkų kū 
rybinės jėgos nepajėgia užgniaužti ir žmo
gaus dvasią alinančios lagerio gyvenimo 
sąlygos. Kareivinių palėpėse įrengtose atel 
je gimsta meno kūriniai, kurie stebina vie
tos vokiečių menininkus. Iš išstatytų dai
lininkų kūrinių ypač lankytojo dėmesį pa
traukia dail. Paškevičiaus „Orinis puoli
mas”, Dokolskaitės „Alpių peizažai”, Rut
kausko — portretai, Jackevičiūtės-Petraitie 
nės mergaitės portretas ir Ingelevičienės 
dekoratyvinio pobūdžio darbai.

Amatininkų skyrius yra bene pats tur
tingiausias ir geriausiai pavaizduoja šios 
stovyklos dypiškąjį gyvenimą. Čia pirmiau
sia į akis krinta Odininkų dirbtuvės dirbi
niai. Maždaug prieš metus Kemptene buvo 
suorganizuoti odininkų kursai, o kursams 
pasibaigus tuojau buvo atidaryta odininkų 
dirbtuvė ir šiandien parodoje jau matome 
visai patenkinamai išdirbtų odų ir padų 
pavyzdžius, gausybę gražiai išdirbtų avių,

triušių, lapių ir net švabiškų kurmių kailių, 
meniškai pasiūtų albumų, rankinukų, pinigi 
nių, diržų ir kit. Siame skyriuje taip” pat 
labai gražiai užsirekomenduoja siuvėjai, ir 
radijo technikai; kurie čia išstatė du visiš
kai originaliai pagamintus „Radio” pavyz
džius. Dėmesio verti yra tame skyriuje iš
statyti ir drožinėtojo Ivanausko darbai.

Taip pat yra įdomūs ir turiningi spau
dos, statistikos, filatelijos ir foto skyriai. 
Statistikos skyrius diagramomis kruopščiai 
ir ryškiai pavaizduoja šios kolonijas dviejų 
metų gyvenimą. Ypač įdomi ir įvairi yra 
foto nuotraukų tematika. Ir jrigu šie foto 
mėgėjai dar daugiau atkreip? dėmesio Į 
nuotraukų ryškumą ir perspektyvas, tai atei 
ty ši kolonija turės gražiai užfiksuotą DP 
gyvenimą.

Tenka pastebėti, kad visi bemaž paro
dos eksponatai yra išstatyti ne iš Lietuvos 
atsivežto kraičio skrynios, bet čia pat trem 
tyje sukurti, ir todėl jie yra originalūs ir 
įdomūs. A. S.

vietoje — anglų tautai, toliau - prancūzų 
tautai. Tenka pažymėti, kad skaitytojų at- 
aakymai suplaukė iš visų zonų palyginti vie 
nodal, todėl šią akaitytojų nuomonę reiktų 
ladtyli bendra, o ne atskiros zonos lietu
vių tremtinių. Jdoenu tai, kad atskirų zonų 
akaftytojal daugumoje pasisakė ui ameri- 
kfrtių tautą, nors jie gyvena ir kitose zo
nose.

Visli, išskyrus vėl tų pačių 7 skailytojų 
(to pačio skaičiaus), pasisakė už emigraci
ją ir beveik 8<T"/s nori emigruoti ( JAV-bes. 
Toliau lygiomis pasidalino norintieji emi--

Paroda tūrėjo šiuos skyrius: rankdarbių, 
tautodailės, meno kūrinių, amatininkų, 
spaudos, statistikos, filatelijos ir foto. Rank 
darbių skyriuje buvo išstatyta nemaža siu
vinėjimų ir mezginių, kuriuos pagamino 
kemptenielės, gyvendamos stovykloje. Tau
todailės skyriuje parodyta mūsų tautinių 
kostiumų pavyzdžiai, nemaža tautinių juos
tų ir audinių. Ypač (domus ir skoningas 
buvo aukštaitiško tipo kostiumas.

Meąo skyriuje išstatyta dailininkų: Paš
kevičiaus, Dokolskaitės, Rutkausko, Jacke- 
vičiūtės-Petraitienės ir Ingelevičienės kū-

PrajrtlZ.:I patarimai:
”• GRYBAI

Kas iš mūsų nežino grybų, kas jų nėra 
valgąs? Savo tėvynės miškuose mes jų ras 
davnme (vairių rūšių, naudodavome savo 
reikalams, sukdavome juos į uisiemus, net 
Mnėrikiėčiai gardžiuodavos mūsų giybais. 
Vienok ne daug kas lino, kad grybai yra 
lobai vertinga maistingOĮi medžiaga, na sa 
•o sąstate turi daug baktyrr.mių medžiagų:

100 gr. Šviežių grybų tari:
5 gr. baltymų. 3 gr angliavandenių, 
mažą kiekį riebalų, ir duoda 34 šilimos 
kalorijas, iš kurių mūsų kūnas sunau
doja 28 ML kalorijas.

100 gr. džiovintų grybų tari:
<1 gr. baltymų. 30 gr. angliavandenių, 
ir duoda 302 šil kalorijas, iš kurių 
Minas sunaudoja 210 šil. kalorijas.
Vitaminų yra tik šviežiuose grybuose, 

talent, vitamino B. ir D. bet virinant bei 
džiovinant grybus tie vitaminai pranyksta. 
Mtann DP, kurie negauname užtektinai švie 
Mm baltyminės medliagoa, grybų palieka
te pasidaro labai aktualus ir dabar, arti
nate* grybų rinkimo sezonui, kiekvienas 
tentų šia proga pasinaudoti. Baltyminės 
msdžtagiiĮ. mūsų kūnui reikalingos. kad 
ktee pasigamintų nauji narveliai, hormo
nai (buriuos Meidtia tam tikron liaukos), 
Mementai (medžiagos padedančios maistą 
suvirškinti). Vitaminai, apsigynimo mediia- 
gM non įsibraunančių bakterijų ir daug 
Mokių medžiagų yra reikalingi, kad tnttaų 
tteas tatų sveikas, stiprus, atsparus, o 
ootea skaisti, nuotaika maloni, patenkinta. 
Jd own negauname užtektinai baltyminių

medžiagų, — pradedame sirgti, esame blo
gos nuotaikos, apatiški, jaučiame silpnumą, 
(gauname galvos svaigimą, mešlunginius 
traukimus raumenyse, nervų diegimus, iš 
dalies nusilpnėjimą, vėliau ir kūno išbrinki 
mą (vandenligė).

Mūsų šeimininkės moka pagaminti iš 
grybų (vairių skanių valgių, moka ir žie
mai juos paruošti. Noriu tik nurodyti, kaip 
džiovinti grybus. Galima juog džiovinti 
krosnyse, bet nevisur yra tam reikalui tin
kamų krosnių, o ir naudotis jomis mūsų 
sąlygomis nepatogu. Geriausia pasinaudoti 
grybų džiovinimui saulės šviesa. Džiovinti 
saulėje geriausia tinka baravykai. Supjaus
tome jų galvutes skersai plonomis riekutė
mis. iidėstome ant švaraus popierio ir pa
klojame prieš saulę. Po to, juos uždengti 
marle ar kitokia plona medžiaga, kad ant 

’ grybų musės nepadėtų kiaušinėlių ir ne- 
aplerštų. Kai per keletą dienų grybai iš
džius, pasidarys trapūs, tuomet sudėkime 
juos į maišelius ir laikykime užrištus. Prieš 
paruošiant valgiui, grybus reikia išmirkyti 
vandenyje (o dar geriau piene) ir gaminti 
juos kaip ir šviežius grybus. Turėsite visai 
šviežių, skanių grybų patiekalą, kad ir žie
mos metu, o keli džiovinti grybų gabaliu
kai. virinti mūsų valgyklos duodamoje srhi 
boję, žymiai pagerins valgio skonį.

Taigi nepatingėkime, rinkime grybus, tai 
apsimoka!

Tik mokėkime jų rūšis gerai Mirti, nes 
tarp grybų pasitaiko ir nuodingųjų.

, Med. gyd. V. P-kas

IS DILLINGENO LIETUVIŲ STOVYKLOS GYVENIMO
Mūsų atvaizduose viršuje (iš kairės) scena iš vaikų teatro vaid. „Miegančioji 
Snieguolė” ir tautinių šokių šokėjų grupė. Apačioje bendras stovyklos vaizdas ir 
miške dirbantieji vyrai pietauja. Ig. Podėlio nuotr.

kys sekr. ir M. Klimas .— vald. narys, o 
kontrolės komisijon išrinkta: Dr. Micuta, 
Stulpinas ir Bačinskas. Kooperatyvas 50% 
pelno paaukojo- šiems reikalams: VLIK-ui 
— 1000,— RM, LRK Kempteno skyriui — 
300,— RM, gimnazijos ir pr. mokyklos ne
turtingiems ir gabiems mokiniams — 1.100 
RM, „Šarūnui” — 500 RM, ir „A. B. Die
nos Naujienoms” — 300 RM. Kolonijos 
nariai pageidauja, kad kooperatyvas juos 
aprūpintų visomis būtino reikalingumo pre 
kėmis ir visiems prieinamomis kainomis.

— Rugpiūčio mėn. 2 ir 3 d. d. Ingolstad- 
to Dramos trupė buvojo Kemptene ir vie
tos Miesto Teatre davė du spektaklius. Vai 
dino Putino 6 v. dramą „Valdovo Sūnus”.

— Teko nugirsti, kad rugpiūčio mėn. ga 
le kempteniečius aplankys Augsburgo Dra
mos Teatras. Juk jis jau seniai yra laukia
mas ir bus mielas svečias!

— Rugpiūčio 3 d. 12 kempteniečių lietu
vių vyrų išvyko Miunchenan su tikslu pa
tekti į Kanadą, — jų tarpe yra ir trys ša- 
rūniečiai. L. Rytas

MEMMINGENO KREPŠININKAI 
AUGSBURGE.

Augsburgas. S. m. rugpiūčio mėn. 2 
d.| Memmingeno sp. klubas „Mintis” snžai- . 
dė apygardos pirmenybių krepšinio ir tink 
linio rungtynes su Augsburgo sp. kl. Dai- . 
nava. Po sunkios kovos krepšinį laimėjo 
svečiai memmingeniečiai pasekme 31:29 
(17:14). Minties komandoje žaidė ir taškus 
pelnė: Bedržickas 15, Ručinskas 6, Žilins
kas 4, Navickas 3, Marcinkus 2, Kundrotas 
0. Dainavai taškus laimėjo: Smolinskas 16, 
Mažeika 5, Mickevičius 4, Baziliauskas ir 
Balsys po 2, Simutis 0.

Tinklinį laimėjo taip pat memmingenie
čiai santykiu: 2:1 (15:8; 13:15; 15:9). Min 
ties tinklinio šešetuką sudarė Macevičius, 
Balčiūnas, Žilinskas, Gaižutis, Marcinkus, , 
Umbrasas.

Po šių varžybų gintis turi po vieną lai
mėjimą ir pralaimėjimą, o tinklinyje 1 lai
mėjimą. • • • Gz.

I.s estiį spaudos:
•Estų profesorius Dr. A. Laur išrinktas 

Ankaros universiteto profesorium. Jis ten 
užimsiąs analizinės chemijos katedrą.

’ (Eest Post Nr. 36)
• Estų DP stovykla iš Kleinheubacho 

a. M. yra perkelta į Aschaffenburgą, į Lįt- 
gerkaserne, kur anksčiau gyveno lenkai. 
Kleinheubache buvo apie 800 estų.

(Eesti Post, Eesti Rada)
• NZZ praneša, kad 6000 DP užsirašė 

į tarptautini prancūzų legijoną. Vokiečių 
ten buvo 2400 ,o be to dar dalis Rommelio 
armijos kareivių. Tokiu būdu vokiečių kal
ba yra vyraujanti tarptautiniame legijone.

(„Vails Eesti”, Stokholmas)

Mūsų mielą bendradarbi dail.
Kosta Jezerską 

jo motinai mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame

Lietuviai Vaidilai 
^TŽALl^S”

PAIEŠKOJIMAS
Vladas Usovičius, gyv. Mannheim-Rhei

nau, Gustav Nachtigalstr. 64, prašo atsi
liepti savo gimines ir pažįstamiis.

P. G L R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSEL1O 
IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS:

BAJALIS Alfonsas, 36 metų, iš Guestrowo; 
BAJAL1S Algis, iš Guestrowo; 
BAJALYTE Danutė, iš Guestrowo; 
BA J ALYTE; Zeną, iš Guestrowo; 
BENEVIC1US Macas, iš Šiaulių;
'GLATT Ania, 46 metų, iš Danzigo; 
OLATT Liolia, 16 metų, iš Kauno; 
LEACHOWSKI Renate, iš Beelitzo; 
LEACHOWSKI Walia, iš Beelitzo; 
LEACHOWSKI Wiktor, iš Beelitzo, 
LEMME Rudolf, 35 metų, iš Rybno; 
1.ENZER Moische, 32 metų, iš Dachau; 
ULEVIČIUS Birutė, 12 metų iš Dresdeno; 
ULEVIČIUS Danutė, 18 metų, iš Dresdeno 
URBONAS Oskaras, iš Kopenhagos;
VAŠKEVIČIENE; Mina, 35-40 m., iš Rytpr. 
VASKEVICIUS Henrikas, 40 m., iš Rytpr.; 
VENSLOVAS Gražina, 10 metų, iš Vilniaus 
įVENSLOVAS Juzė, 36 metų, iš Vilniaus; 
(LUNKUS Ferdinandas, 25 metų, iš Kauno.
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