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Britai pasilieka ir toliau Graikijoje PASIRAŠYTA BRITŲ — SOVIETŲ PRE
KYBOS SUTARTIS

Londonas (AP) Maskvoje buvo pasirašy-

Slos dienos numeryje:
FAŠIZMAS NEŽUVO KARTU SU MU-.

Atėnai (UP). Maištininkai atkirto Įėjimo 
kelius Į apsuptą Konicos miestą. Apsupime 
atsidūrė viena vyriausybininkų brigada. 
Teisėtos graikų vyriausybės aviacija vie
noje vietoje nutildė sukilėlių artileriją.

Sukilėliams vadovaująs patsai „genero
las” Markos. Į nelaisvę paimtieji sukilė
liai pasakoja, kad jis savo daliniams pra
nešęs, jog netrukus būsią gauta iš užsienių 
pastiprinimų artilerija ir oro pajėgomis. 
Sukilėlių siųstuvas paskelbė, kad jų dali- 

z niai esą Įsiveržę į kai kurias Konicos mies
to dalis.

INS Londone patyrė, jog britų vyriausy
bė numato savo karines pajėgas Graikijo
je, kurių skaičius siekia 5.000 vyrų, atsi
žvelgiant į dabar susidariusią rimtą pa
dėtį, palikti ir toliau Graikijoje neribotam 
laikui. Taip pat Graikijos vandenyse lik
sianti ir stipri britų karinė misija.

Graikų vyriausybės atstovas gruodžio 30 
d. pareiškė, kad mūšyje dėl Konicos vy
riausybininkai laiko iniciatyvą savo ran
kose. Bet Epirse prieš vyriausybininkus 
esą sutraukta 10.000 sukilėlių.

šveicarų radijas iš Berno praneša, kad 
graikų vyriausybė paskelbusi komunikatą iš 
kurio aiškėja, kad tariamojo generolo Mar
kos generalinis štabas ir vyr. būstitiė ran
dasi Monastir miesto apylinkėse, tai yra 
pietinėje Serbijoje. Be to komunikate skel
biama, kad Markos „švietimo ministeris” 
esąs dabar Ciuriche, o jo „teisingumo mi
nisteris” nuolat važinėjąs tarp Belgrado ir 
Bukarešto, kur jam esą leidžiama naudo
tis radijo siųstuvais.
GRAIKIJOJE UŽDRAUSTA KOMUNISTŲ 

PARTIJA
Atėnai (Dena-Reuter). Graikijos vyriau

sybė vėl atgaivino 1929 metų Įstatymą dėl 
komunistų partijos uždraudimo. Pati ko
munistų partija ir jai priklausą junginiai 
yra paleidžiami. AP iš Atėnų praneša, kad

Didelis banditų pralaimėjimas prie Konicos
dabar visi komunistai bus atleisti iš tar
nybų, o asmenims, kurie bus pripažinti 
kaltais siekus nuversti vyriausybę arba at
skirti Graikijos teritorijos dalį, gresia di
delės bausmės, įskaitant ir mirties bausmę.

Iš patikimų šaltinių pranešama, kad 
Graikijos tikroji vyriausybė tuojau pat 
kreiptųsi Į kai kurias' valstybes prašydama 
karinės pagalbos, kaip tat numato Jungti
nių Tautų Chartos 51 straipsnis, tuo at
veju, jei bent viena kuri svetima valstybė 
pripažintų maištininkų vyriausybę.

JAV ĮSPĖJA BALKANŲ VALSTYBES
Vašingtonas (Dena-Reuter). JAV nurodė 

Albanijai, Bulgarijai ir Jugoslavijai, kad, 
jei pastarosios pripažintų graikų sukilėlių 
vyriausybę, būtų pažeisti JT chartos dės
niai.

JAV užsienių reikalų ministerio pavaduo
tojas R. Lovett pareiškė, kad Markos 
riausybės pripažinimo atveju, graikų 
riausybė kreipsis Į Jungtines Tautas.

JT KOMISIJA YRA BEJĖGE
Atėnai (Reuter). Jungtinių Tautų Balka

nų komisija atsiuntė į Naujorką pranešimą, 
kuriame nurodoma, jog, esant tam tikroms 
aplinkybėms, Graikijos įvykiai gali paska
tinti komisiją rekomenduoti, kad būtų su
šaukta nepaprasta JT sesija. Toliau pra
nešime reiškiama apgailestavimas, kad Ju
goslavija, Bulgarija ir Albanija nebendra
darbiauja su komisija ir tuo pačiu trukdo 
komisijos darbą. Komisija konstatuoja, kad 
jos veikimo sąlygos rodančios, jog ji ne
pajėgsianti Balkanų valstybių ginčytinus 
klausimus sureguliuoti taikingu būdu.

BANDITAI BĖGA
Atėnai (Dena-Reuter). Po visiško mūšio 

pralaimėjimo prie Konicos graikų bandi
tai pradėjo laukinį bėgimą. Į Atėnus atei
ną pranešimai skelbia, kad jie pakrikusiai 
traukiasi iš savo, taip stipriai gintų pozi-

vy-
vy-

Molotovas apie Londono konferenciją
Maskva (Dena-Reuter). Užsienių reikalų (ŠVEDIJOS VĖŽIO LIGOS TYRINĖTOJAS 

ininisteris Molotovas „Pravdos” ir „Izvies- 
tijų” korespondentams dėl Londono konfe
rencijos pareiškė, kad Vokietijos klausimo 
sureguliavimas būtų reiškęs neaiškios būk
lės galą ir visuotinę Europos taiką. „Jei 
mes tikrai norime prisidėti prie taikos kū
rimo Europoje, turime pradėti paruošimą 
taikos sutarties su Vokietija, o taip pat su
reguliuoti visus klausimus, kurie su Vokie
tijos problemos taikos konferencija yra su
rišti”. Yra atėjęs laikas, kada užsienių rei
kalų ministeriu taryba turi sukoncentruoti 
savo dėmesį į taikos sureguliavimą su Vo-'

IŠVYKO Į MASKVĄ
Stockbolmas (Dena-Reuter). Švedijos va

dovaująs vėžio ligos specialistas prof. Elis 
Berven išskrido Į Maskvą. JĮ skubotai iš
kvietė sovietų Įstaigos „padėtį rimtame vė
žio liga susirgime”. 
proL Berven 
noma, ką jis

Stockholm© 
apie tą prof, 
su vienu Stalino pareiškimu.

Sovietų atstovybė Stockholme pareiškė, 
kad ji nieko nežino apie Berveno iškvieti-

Prieš savo išvykimą 
paaišikno, kad jam nėra ži- 
turės gydyti.
laikraštis „Aftonbladet” rašo 

Berven kelionę, susiedamas ją

cijų ir mažomis grupėmis deda pastangas 
pabėgti per sieną į Albaniją.'

BANDITAI NETEKO „SOSTINES”
Atėnai (AFP). Iš paimtų belaisvių suži

nota, kad Konica turėjo būti Markos 
riausybės sostine,

Graikų vyriausybės 
prie Konicos žuvo 8 
reivis. 27 karininkai
sužeisti, o 70 žmonių dingo be žinios. Ban
ditų nuostoliai yra žymiai didesni: 500 
muštų, 200 sužeistų ir 100 belaisvių.
AMERIKIEČIŲ LAIVYNO VIENETAI 

PLAUKIA I VIDURŽEMIO JuRĄ
Vašingtonas (Dena-Reuter). Trys ameri

kiečių laivyno lengvieji kreiseriai ir vienas 
lėktuvnešis sausio 6 d. išplaukė į Viduržemio 
jūrą. Toje kelionėje bus apmoky.i naujo
kai, ir be to, laivai Įplauks į Ah'nų uostą 
Piraeus.

susitarimas 
grūdus bri-

jau sausio

SOLINIU

vy-

pajėgos praneša, 
karininkai ir 51 
ir 193 kareiviai

kad 
ka- 
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už-
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JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBES 
VĖL ATNAUJINO DIPLOMATINIUS 

SANTYKIUS SU BULGARIJA
Vašingtonas (UP). Tarp Jungtinių Ame

rikos Valstybių ir Bulgarijos -diplomatiniai 
santykiai yra vėl oficialiai atnaujinti. Nau
jasis Bulgarijos pasiuntinys prezidentui 
Trumanui Įteikė akreditavimo raštus.

* Bulgarų parlamentas priėmė bankų su- 
valstybinimo Įstatymą.

tas britų — sovietų prekybinis 
pagal kurį už sovietų patiektus 
tai mainais mokės mašinomis.

Kiti pranešimai skelbia, kad
mėnesio viduryje iš Juodosios jūros uostų 
bus išsiųsti Į Angliją pirmieji grūdų trans
portai.

TUOJAU SKUBA KITI
Maskva (AP). Sovietų sostinėje yra lau

kiama atvykstant šveicarų prekybinės dele
gacijos. Manoma, kad per šiuos pasitari
mus bus nustatyti plataus masto prekių 
pasikeitimo pagrindai.

PLANAS ĮSILEISTI DP ŽEMĖS ŪKIO
DARBAMS * •
KYLA LIETUVIŠKOS ŽVAIGŽDĖS ,

PANAMERIKOS UKRAINIEČIŲ KON
FERENCIJA

GENEROLAI, INSTRUKCIJOS, ISTO
RIJA, HUMORAS

KAIMYNŲ GYVENIMO VAIZDAI 
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Maishallis paskirtas vyriausiu Europos pagalbos vadovu
Vašingtonas (Dena/INS). Prezidentas Tru- 

manas pasirašė raštą, kuriuo užsienio rei
kalų ministerį Marshall} paskyrė atsakin
guoju vadovu pereinamajai pagalbai Euro
pai teikti. Tai pareinama jai pagalbai JAV 
Kongresas paskyrė 522 milijonus dolerių.

PRANCŪZIJA GAUNA 300 MIL. DOLERIŲ
Paryžius (Dena-Reuter). Iš gerai infor

muotų šaltinių pranešama, kad pagal pa-

sirašytą sutartį, vykdant Kongreso priimtą; 
skubios pagalbos Įstatymą, Prancūzija gau
na 300 milijonų dolerių.

IR KANADA NORI PADĖTI
Bad Nauheim (Depą). Kaip praneša Ka

nados radijas, vasario mėn. bus Įvykdyta 
rinkliava surinkti daugeliui milijonų dole
rių Europos vargui sušvelninti ir Azijos at
statymo darbams.

Gen. de Gaulle steigia jaunimo sąjungą
Paryžius (AP). Generolo Charles de 

Gaulle partija skelbia, kad yra sudaryti sa
vi jaunimo daliniai, kurie vadinsis 
semblement de la jeunesse francaise” 
cūzų jaunimo susivienijimas).

Paryžius (Dena). Prancūzų tautinis

„Ras- 
pran-

susi-

Londono konferencijos metu artimiausias Marshallio patarėjas J. F. Dulles 
lankėsi Paryžiuje. JĮ matome (kairėje) besikalbant su Prancūzijos ministeriu 
pirmininku R. Schumann (viduryje). (Dena—NYT—Bild)

rinkimas 420 balsų prieš 183 balsus nutarė 
rinkimus Alžire atidėti ligi balandžio 15 d. 
Prieš balsavimą buvo aršios diskusijos. I 
komunistų priekaištus, kad ryšium su Al- 
žiro rinkimine propaganda jiems esąs su
varžytas benzino tiekimas, vidaus reikalų 
mi-nisteris Moch atsakė: „Aš sulaikiau ben
zino tiekimą komunistų partijai, Ties res
publika turi teisę gintis. Jūsų šalininkai pa
kankamai prisivogė benzino, kai jie buvo 
užėmę fabrikus.”

DARBININKIJOS PAJĖGOS
Paryžius (UP). Spaudos konferencijoje 

naujųjų antikomunistinių profesinių sąjun
gų, kurios dabar vadinasi „Force Ouvriere” 
arba darbininkijos pajėgos, vadas pareiškė, 
kad didelės dalys tų 30-ties profesinių są
jungų organizacijų, kurios iki šiol pri- - 
klausė CGT Unijai, jau yra persimetusios Į 
naująją Force Ouvriere, arba sutrumpintai 
FO, uniją. Netrukus Įvyksiąs FO steigia
masis kongresas. Atsargūs skaičiuotojai 
tvirtina, kad naujosios organizacijos 
je jau yra apie 1 milijonas narių.

FO programa numato grjžimą prie 
mokratišikųjų metodų ir sudarymą jok: 
partijai nepriklausančios profesinių sąjun< 
inijos. Jungtinių Amerikos Valstybių. C1
profesinių sąjungų unija jau pažadėjo savo 
paramą, kad FO būtų priimta Į visa 
saulinę profesinių sąjungų organizaciją.

pusė-

kietija Vakaruose ir su Japonija Rytuose. 
Vienok Jungtinės Amerikos ■ Valstybės tai 
pažiūrai atkakliai priešinasi ir neberodo 
pastangų tų problemų sprendimą paskubin
ti Tvirtinimai, kad Londono konferencija 
pasibaigė be vaisių, neatitinka faktams. Pro
cedūros klausimuose buvo padaryta pažan
gos. Vakarų galybių elgsena Vokietijos 
vienybės atkūrimo klausimu pažangą pada
lė neįmanoma, ir jų puoselėjama politika 
siekia Vokietijos išskaidymo. Taikos sukū
rimą Europoj ir Vokietijos vienybės atsta
tymą Amerika sąlyguoja nuo jos planų pri
ėmimo Vokietijai ir Europai. Toji diktavi
mo politika Sovietų Sąjungoj gali būti tik 
atmesta, ir tai privedė prie Londono kon
ferencijos iširimo.

mą Į Maskvą, ir jai taip pat nežinoma, kas 
jo bus gydomas.

1947 m. kovo mėn. valdžios organas „Iz- 
vestija” rašė, kad Stalinas pareikalavo 2 
žinomus sovietų mokslininkus atidėti visą 
bėgamąjį darbą ir pasiaukoti tiktai vėžio 
ligos tyrinėjimams. *
IRAKO KARININKAMS SULAIKYTOS 

ATOSTOGOS
Londonas (Dena-Reuter). Reuteris iš Bag

dado patikimų sluoksnių patyrė, kad vi
siems Irako armijos karininkams, gydyto
jams ir gailestingoms seserims sulaikytos 
atostogos. Irako savanoriai trijų paskuti
niųjų dienų būvyje apleido Bagdadą neži
nomu tikslu.

Sovietai to tik ir laukia
Berlynas (Reuter). Sovietų nuomonę at

stovaująs Berlyno laikraštis „Taegliclje 
Rundschau” viename straipsnyje rašo, kad 
tuo atveju, jei Įvyktų visų trijų vakarų 
[Vokietijos zonų sujungimas, sovietai tuo
jau pareikalautų Įjungti Berlyną Į sovietų 
Zoną, motyvuodami, kad Berlynas geogrdfi- 
initi, politiniu ir ūkiniu atžvilgiu sudaro 
Krieną integralinę sovietų zonos dalį. Tam 
tikruose sluoksniuose manoma, kad šis 
Straipsnis esąs inspiruotas sovietų karinės 
valdžios politinio skyriaus vedėjo pulk. 
(Tulpanovo. (D. TL)

KOVA DĖL BERLYNO PRASIDĖJO
Londonas (Dena/Reuter). Renferio kores

pondentas, apžvelgdamas politinę būklę, 
tarp kito ko sako: „Tūgliche Rundschau”, 
Raudonosios armijos laikraštis Berlyne ra

šo, kad suirus keturių didžiųjų kontrolei 
Vokietijoj, Sovietų Sąjunga Berlyną trak
tuos kaip sovietų zonos dalį. Londono dip
lomatiniuose sluoksniuose toks pareiškimas 
vertinamas kaip signalas prasidėjusios ko
vos dėl Berlyno.

NUŠOVĖ AUSTRIJOS PILIETĮ
Viena (AP). Nepažįstamas asmuo rusiš

koje uniformoje nušovė Vienos mechaniką 
Franzą Strubitzą. Vietos sovietinis komen
dantas atsisakė leisti austrų atstovams iš
tirti SĮ Įvykį, o taip pat atsisakė išduoti 
lavoną.
SOVIETŲ CIVILIS PRIMUSE AMERIKIE

ČIŲ KAREIVĮ
Viena (Dena/INS). Vieiras amerikiečių 

kareivis čia mirė nuo 6,ržeidima, padaryto 
vieno sovietų civilio muštynių metų.

Rumunija paskelbta liaudies respublika
Bukaresras yAP). Gruodžio 30 d. Rumu

nijos karw-as Mykolas atsisakė nuo sosto.
Tam tikra proklamacija, kurią pasirašė 

visi kabiwrio nariai, rumunų tautai! prane
šama, kad Rumunija yra paskelbta „demo
kratine respublika”.

Bukareštas (UP). Apie 15 valandą buvo 
susirinkęs rumunų parlamentas. Pusvalan
dį vėliau jau buvo per radiją perskaitytas 
jo atsisakymo nuo sosto pareiškimas. Tame 
pareiškime sakoma, kad karalius Mykolas 
atsisako nuo visų teisių į sostą ir kad mo
narchijos konstitucija sudaranti kliūtį Ru
munijos socialinei pažangai.
KARALIUS BUVO PRIVERSTAS ATSI

SAKYTI NUO SOSTO
Bukareštas (CBS). „New York Times” 

korespondentas praneša, kad karaliaus My
kolo atsisakymas nuo sosto neturi ryšio su 
jo vedybų užsimojimais. Gruodžio 30 d. 
rytą miniteris pirmininkas Groza jam pa
tiekė pasirašyti atsisakymo nuo sosto do
kumentą, praneša minėtas korespondentas, 
o jau prieš tai karališkieji rūmai buvę ap
statyti kariuomene. Groza jam įteikęs ul
timatumą, kuriam apsvarstyti arba disku
tuoti nebuvę laiko. Karaliaus pasitrauki
mas jau buvęs pribrendęs po to, kai jis 
atsisakė buvusĮ slaptosios policijos virši
ninką skirti vidaus reikalų ministeriu.

18 KARALIAUS MYKOLO PRAEITIES
Bad Nauheim (Dena). Kai Mykolo tėvas 

Karolis II-sis atsisakė nuo sosto, 1940 m.

rugsėjo 6 d. Mykolas buvo paskelbtas Ru
munijos karaliumi. Kaipo opozicijos na
rys, 1944 m. rugpiūčio 23 d. jis įvykdė 
perversmą. Tuomet visą valdžią turėjusi 
maršalą Antonescu jis pareikalavo tuojau 
paskelbti, kad Rumunija išstojo iš karo ir 
kad ji nebedalyvauja ašies valstybių pusėje. 
O kai maršalas Antonescu atsisakė jo rei- 
kalvimus vykdyti, jis jį suėmė ir davė ka
riuomenei įsakymą sustabdyti kovą prieš 
sovietus. Prieš užimant sovietams Rumu
niją jis buvo išvykęs Į Sinaią rezidenciją. 
Iš čia 1945 m. vasarą jis pareikalavo pasi
traukti komunistų įtakoje atsidūrusią Gro- 
zos vyriausybę. Bet šis jo reikalavimas li
ko neįvykdytas ir visą laiką buvo nuolati
niai konfliktai tarp jo ir vyriausybės.

SUDARYTAS PREZIDIUMAS
Bukareštas (Dena). Rumunų parlamentas 

nepaprastame posėdyje priėmė Įstatymą, pa
gal kurį Rumunija skelbiama „liaudies res
publika”. Kol įvyks steigiamasis tautos ats
tovų susirinkimas įstatymų leidžiamąją ga
lią pasiėmė, sau dabartinis parlamentas, o 
vykdomosios valdžios galia pavesta iš 5 
asmenų sudarytam prezidiumui. Naujai su
darytasis ministeriu kabinetas niekuo nesi
skiria nuo buvusiojo.

EKSKARALIUS MYKOLAS VYKSTA Į 
LOZANĄ

Viena (Dena-Reuter). Rumunijos ekska- 
ralius Mykolas iš Vengrų sostinės Budapeš
to išvyko toliau Į Šveicariją, Lozanon,

NEBEREIKALINGAS PAPUOŠALAS
Kremlius šienauja Balkanuose. Vis dau

giau kaupiasi Maskvos pasisekimų stipri
nant komunitinį pietų — rytų Europos bas- 
tijoną teroro priemonėmis. Antradienį (XII. 
30) buvo paskelbta Rumunijos liaudies res
publika ir karalius Mykolas turėjo pasi
traukti.

Jau kuris laikas regento pilis sovietinėje 
, Rumunijoje buvo virtusi stebėtinu dalyku. 
Karališkoji karūna buvo instrumentu tvir
tose rankose jo didenybės užsienio reikalų 
ministerio Arnios Pauker, kurio groteskinę 
pradžią sudarė Višinskis, kada gimstant 
naujoms Balkanų valstybėms tikriausiai su 
ironija jis akceptavo sovietinės monarchi
jos keistą struktūrą. Jis tikėjosi, kad prie 
taikos konferencijos stalo monarchistinė Ru
munija tikrai darys gerą įspūdį. Po didelės 
pažangos vidaus politinėje kovoje, po lai
mėjimo visų pozicijų nuo Adrijos ligi Du
nojaus žiočių, po pašalinimo brutaliu būdu 
visų opozicijos grupių ir, pagaliau, po su
cementavimo Rytų bloko šis papuošalas pa
sidarė nebereikalingas. Dabar jau dekora
cija gali kristi

Apie ekskaraliaus ateities planus nieko 
nežinoma. Ateinančių dienų būvyje turės 
paaiškėti ar tik ir tie planai nėra jau nu
žymėti Kremliaus programoje. (St. N.) 
Neseniai sužinojome apie Annos Pauker pra 
nešimą karaliui, kad jo vestuvines išlaidas 
rumunų vyriausybė negalėsianti dengti.
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Fašizmas nežlugo kartu su Musoiiniu
Kaip Vokietijoje mirus Hitleriui ir žlu

gus nacių ’ režimui nacizmas nežlugo, taip 
ir Italijoje fašizmas išgyveno fašistinės 
valstybės ir jos tėvo — Musolinį — sunai
kinimą. Faktiškai Apeninų pusiasalyje 1a- 
šistai vėl kebą savo galvas. .

įdomu pažymėti, kad dėl to nelabai jau
dinasi nei užsienių reikalų ministerija, 
diplomatai, nei spauda ir radijas. Tik vie
nas Kongreso atstovas, vizitavęs Europą 
praėjusią vasarą, užsiminė apie tą dalyką. 
Gal būt, taip yra dėl to, kad taip daug 
mūsų amerikiečių pasidarė visiems pavo
jams, išskyrus maskviškį, akli.

Aš susidariau įspūdį, kad italų fašistai' ir 
vokiečių naciai greitai pajuto mūsų silp
numą tuo atžvilgiu ir tą išnaudoja savo 
tikslams.

Po to, kai tokie asmenys kaip preziden-ru tu, Kai lUKic asmenys Kaip prcziuen- "'t 
♦as Tnimanas ir gubernatorius Dewey leidiniai —

kad Amerika turėtų paremti

ir italai, ištikimi Hitleriui ir 
eventualiai, kliautis

pripažino, 
kiekvieną, kuris yra prieš Maskvą, kodėl 
vokiečiai 
Musoliniui, negali,
mūsų parama. Juk jie yra prieš Maskvą. 
Kaip Vašingtonui yra gerai žinoma — jie 
visad buvo prieš. Prieš buvo Duče ir 
Fiureris.

Kad neramumai 
buvo 
kurie 
vietų 
visai 
daug 
šalčio bei alkio ir komunistų propagandos, 
prisideda dar ir įtarimas, jog fašistai vėl 
stiprėja. Mano supratimu, dauguma italų 
galvoja, gal ir klysta, kad nei jų pačių 
vyriausybė, nei Jungtinės Amerikos Valsty
bės, kurios saugo Italiją nuo sugriuvimo, 
nėra suinteresuoti laikyti fašistus prispau
dus.

Nors naujoji Italijos konstitucija fašizmą 
laiko už įstatymo ribų, bet surandama 
spragų ir išeina į viešumą kitu nekaltu 
vardu.

Per praėjusius porą metų jau buvo kele
tas tokių viešų ir slaptų pasireiškimų. Di
delė dalis atgimusio fašistų judėjimo vis 
dar tebėra pogrindyje, kuriam vadovauja 
du artimiausių Musolinio bendradarbių. Bet 
nuo 1946 m. amnestijos, daugelis fašistų 
pradėjo viešai veikti, nes jiems nebebuvo 
reikalo slėptis.

Vienas iš tokių yra Augusto Turati, ka
daise buvęs galingu fašistų partijos gene
raliniu sekretoriumi, bet vėliau, patekus į 
Musolinio nemalonę, pašalintas. Po karo 
jis buvo italų policijos areštuotas ir nu
teistas keturiem metam kalėti. Visuotinė 
amnestija jį išlaisvino. Dabar remiantis kai 
kurių Romos stebėtojų pranešimais, Turati 
Vėl esąs svarbiausiu veiksniu fašizmo atgai
vinime. Nuo išėjimo iš kalėjimo jis veikė 
daugiau ar mažiau viešai.

Carlo Scorza, vėlesnis Musolinio fašistų 
partijos sekretorius, nebuvo patekęs į poli-

Italijoje ir Prancūzijoje 
išprovokuoti komunistų, 
Maskvos nurodymus so- 
interesų labui, aš tuo

didžiumoje
veikė pagal
vyriausybės

neabejoju. Bet aš taip pat tikiu, kad 
prie Italijos masių nepasitenkinimo,

cijos rankas, bet jai buvo žinoma jo ener
ginga veikla slaptam fašistų judėjime. Sa
koma, kad Scorza sukūrė didelę slaptą fa
šistų organizaciją, skaitančią savo narius 
šimtais tūkstančių. Toji organizacija esanti 
remiama ne tik italų pramoninkų, bet ir 
Ispanijos bei Pietų Amerikos fašistų.

Pogrindžio fašistų judėjimas turi savo 
slaptus ginkluotus vienetus. Iš jų stipriausi 
yra „Musolinio akcijos būriai” ir „revoliu
cinės veiklos junginiai”. Šios militarinės 
grupės yra ypatingai stiprios šiaurės pra
moninėse srityse.

„Revoliucinės veiklos junginių” Milano 
grupė savo laiku išvogė ir Musolinio kū
ną. Jai, gal būt, pagelbėjo demokratinė 
fašistų partija. Šios pogrindžio grupės turi 
savo, palyginamai gyvą spaudą. Paminėtini

- „Rivoluzione”, „Looto Fascista” 
ir „Mussolini”. Neseniai jie užtraukė ir 
paskolą fašistų judėjimui remti pavadin
dami ją „atsiskaitymo (keršto) paskola”.

I Paminėtos fašistų grupės veikia sutartinai 
su slaptomis monarchistų draugijomis.

Svarbiausia viešai veikianti fašistų orga
nizacija Italijoje yra vadinama 
cialinis judėjimas”, kuris buvo įkurtas
prieš metus, ir kurio vadu yra Giovanni 
Tonelli, buv. „Giornale d’Italia” reporteris.

| Si organizacija turi savo organą savai
traštį w „Rivolta Ideale” su stebėtinai dide
liu tiražu, — 150.000 egz.

Kai kurie laikraščių korespondentai Ro
moje mano, kad už Tonelli pečių stovi 
Azio Maria Gray, buv. Duces kabineto na
rys ir faktiškoji! socialinio judėjimo jėga. 
Bet ir pats Tonelli neslepia savo lojalumo 
Musoliniui, Musolinio markės fašizmui ir 
fašistų valstybės koncepcijai. Jis viešai sa
ko, kad Roosveltas buvo atsakingas už ka
rą, bet dabar jis JAV skaito jėga, kuri 
kovos su Rusija ir ją nugalės.

Kita figūra veikianti viešai yra Bernardo 
Patrissi, kuris atsiskyrė nuo Guglielno 
Gianini, „Paprasto žmogaus partijos” įstei
gėjo. Patrissi, gabus demagogas, daug pri
sidėjo prie to, kad Giannini turėjo tokį, 
palyginant didelį pasisekimą 1946 m. rin
kimuose.

Fašistų judėjimą sustiprino dar ir ta 
aplinkybė, kad per visuotinę amnestiją bu
vo paleista iš kalėjimų apie 50.000 fa
šistų. Daug iš jų grįžo prie seno savo už
siėmimo, o kartu ir prie senos politikos. 
Prie tų dar prisidėjo ir dalis karo vetera
nų ypatingai, kurie turėjo sunkius laikus, 
kaip vokiečių, rusų ir britų belaisviai.

Dabar nėra abejonės, kad kaip ir seniau, 
žymi dalis konservatyvaus elemento, aršiai 
nusistačiusio prieš komunizmą, slaptai įš
liaužia į fašistų stovyklą. Todėl retai, o gal 
ir iš viso, žmogus mažai pasimoko iš pa
tyrimo (praeities). (W. L. Shirer, NYHT)

Londonas (Dena/Reuter).
arba policinės valstybės pasistūmėjimas nepasisektų, tada visos laisvos tautos su 
Europoj ir pasaulyje yra pavojingesnis kaip D. Britanija ir JAV turėtų susiburti, kad 
kada nors anksčiau ir turi būti sulaikytas, sudaryti viršijančia jėga, įjungiant čia ir 
kol nėra per vėlu”, sakoma viename ma- atominės energijos išvystymą, su kuria ne- 
nifeste, kurs ryšy su Londono konferencijos būtų noro susidurti jokiai galybei.
lūžiu buvo išleistas grupės žmonių žinomų I Tarpe vienuolikos tą manifestą pasira- 
britų partijų iš visų srovių. j šiušių yra britų filosofas Bertraud Russell,

Komunizmas, sakoma manifeste, šiandien' buvusis pirmasis diplomatinis britų val- 
pasaulyje yra stipresnis už buvusį fašizmą. ■ 
Visos pastangos sudaryti atominės energi-1 
jos kontrolę dėl sovietų atstovų užsispyri- | 
mo yra nuėjusios niekais. Jei mes artimoj I 
ateity, sakoma manifeste, neprieisim prie 
atominės energijos kontrolės, tai netrukus 
atsidursim prieš labai abejotiną pasaulinę 
būseną.

Komunizmas, fašizmas ir nacizmas, tę-'
siama toliau, yra tos pačios totalitarinės kimą į britų socialistus komunistų veržlu- 
šeimos nariais, nors pagal jų laikas nuo 1 —- — K :— -*—•-----  ! '——
laiko skelbiamus tikslus ir veikimo meto
dus ir galima būtų nuo viens kito atskirti.

Britų tautai yra svarbu, sako manifestas, 
įsisąmoninti', kad komunistų penktoji kolona 
yra daug pavojingesnė ir galingesnė, negu 
savo laiku buvo fašistinė penkta kolona. 

,Italų so- I Manifestas ragina padaryti paskutinį ban
dymą: užtikrinti atominės energijos kontro-

! džios patarėjas lordas Vansittart, liberalų 
! frakcijos parlamente lyderis Clement Da- 
I vies ir poetas T. S. Oliot.

BRITŲ SPAUDA SVEIKINA DARBIEČIŲ 
PARTIJOS PASINES1MĄ KOVOTI SU 

KOMUNIZMU
Londonas (Dena/Reuter). Beveik visi bri

tų laikraščiai sveikina darbo partijos ge- 
, nėr. sekretoriaus Morgan Phillips atsišau-

mui sulaikyti, kaipo „atsakymą į komunis
tų pastangas Marshallio planą sužlugdyti ir 
Vakarų Europos ūkinį atkutimą sutrukdyti.” 

Liberalų „Manchester Guardian” rašo, 
kad profesinės sąjungos turėtų įsikalti sau 
į galvą, jog komunistai nėra gryna britų 
partija, bet tik vienai užsienio jėgai tarnau
janti agentūra.

Britų komunistų partijos gener. sekreto-

Wallace kand!datuofa Į prezidentus
KALBA VERTINAMA 

SMOGIS DEMOKRATAMS
Vašingtonas (Dena/Reuter). JAV sostinės 

rinkimuose dalyvaus kaip nepriklau- politiniai! stebėtojai yra nuomonės, kad

3 t
Chicago (Dena-Reuter). Buvęs JAV vice WALLA.

prezidentas Henry A. Wallace pasakytoje I
per radiją kalboje pareiškė, kad jis ateinan- I 
čiuose
somas kandidatas į prezidentus. Tarp Tru- ! Wallace kalba nuo Roosevelto mirties de- 
mano —— -a— --- i.—...
tikros

sekėjų ir respublikonų nėra jokios 
kovos, sakė Wallace. Abieji puoselė

ja politiką, kuri atidarys duris karui 
mūsų kartos gyvenamu metu, o mūsų 
kams tikrai duos karą.

Wallace primygtinai pažymėjo, kad 
gali būti tik tada saugios, kai tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos bus tikra taika.

Toliau jis tęsė, kad JAV nori atkurti 
Vakarų Europą ir Vokietiją ne per JT, bet 
pačios, kadangi jos nori apsupusios laikyti 
Sovietų Sąjungą. Baigdamas pabrėžė, kad 
„juo ryškesnis balsavimas 1948 m. bus už 
taiką, tuo aiškiau pasaulis patirs, kad JAV 
neseka abiejų partijų karo politikos, kuri 
skaldo pasaulį į dvi ginkluotas stovyklas ir 
veda neišvengiamai J tai, kad amerikiečių 
kareiviai, arkliškai aprūpinti kovotų Ru
sijos sniegynuose”.

Atlanta (Dena/Reuter). Georgijos guber
natorius M. R. Thomson vienoj spaudos 
konferencijoj pareiškė, kad „jis turi tikrų 

Vašingtono, jog Henry A. 
Amerikos prekybos minis- 

29 d. kaip trečios partijos 
paskelbs savo kandidatūrą
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ERLE STANLEYS GARD NERIS

STAUGIĄS ŠUO

— Puiku, — tarė jis, — surask tą savo 
draugę ir gauk bonką tų kvepalų. Nesvar
bu, kiek tas kaštuos. Nueik į krautuvę, jei 
reikalinga. Gauk tai galimai greičiau, grįžk 
atgal į įstaigą ir palauk, kol aš atsirasiu.

—- Ar tau atėjo nauja mintis, Perrį?— 
pasiteiravo Paulius Dreikas.

Meisonas be žodžių linktelėjo.
— Nenoriu užbėgti už akių, — tęsė Drai

kas rūpestingai atrinkdamas žodžius ir taip 
būdingai tingiai, kad bet koks susijaudini
mas atrodo, jam buvo svetimas dalykas, — 
tačiau man atrodo, kad čiuožiat labai plo
nu ledu. Norėčiau plačiau išgirsti, ką reiškė 
tos sirenos, prie Folio namų. Norėčiau su
žinoti pirma, negu jūs per giliai įsivelsite į 
tą visą makalynę.

Meisonas keletą sekundžių įdėmiai pa
studijavo Draiko veidą, o po to prikišo: 
— Ar nemėginai manęs mokyti, kaip elgtis 
su įstatymais?

— Galėčiau tik perspėti, — tarė Paulius 
Draikas, — kaip reikia elgtis, nenorint 
pakliūti į kalėjimą. Nežinau įstatymų, bet 
žinau, ką reiškia čiuožti plonu ledu.

— Advokatas, kuris bijo dėl savo klijen- 
to pakliūti ant plono ledo, nė skatiko ne
vertas.

— Sakykim, lūžta? — gąsdino Draikas.
— Klausyk, — tarė jam Meisonas, — aš 

žinau, ką darau. Jis priėjo prie stalo ir 
patraukė smilium per sugertuką.

— Štai įstatymų linija. Aš esu taip arti 
jos, kad siekiu ją alkūnėmis, tačiau neno
riu jos peržengti. Dėl to noriu, kad visur 
būtų liudininkai.

— Ką manot daryti? — paklausė Drai
kas.

— Labai daug ką, — tarė Perris Meiso- 
nas. — Paimk skrybėlę; eisim ten, kur mi
nėjai.

— Kur? — teiravosi Dreikas.
— Į Brydmonto viešbutį, — tarė Perriš 

Meisonas.

XII. Skyrius
Septintas Brydmonto viešbučio aukštas 

buvo ištisa poliruotų durų galerija. Kori
dorius platus ir erdvus, gerai apšviestas 
nematomomis lempomis. Koridoriaus vi
duje tamsavo elastingas kilimas.

— Kuris jos kambario numeris? pasitei
ravo Perris Meisonas.

— 764. Ten už kampo, — atsakė Dreikas.
— Okej, — tarė advokatas.
— Kas man daryti? — paklausė Dreikas.
— Veik tik akimis ir ausimis, kol duosiu 

ženklą įsimaišyti į pokalbį — liepė Mei
sonas.

— Suprantu, — pastebėjo Dreikas. — 
štai šitos durys.

Perris Meisonas pasibeldė.
Keletą sekundžių iš vidaus nepasigirdo nė 

garso. Meisonas vėl pasibeldė. Tada pasi
girdo drabužių šlamėjimas, atskleidžiamo 
sklęsto girgžtelėjimas, ir aukštas, nerviškas

dar 
vai-

JAV

informacijų” iš 
Wallace, buvęs 
teris, gruodžio 
atstovas viešai
prezidento rinkimuose.

Naujorkas (Dena/Reuter). Wallace atsi
sakė nuo redaktoriaus pareigų „New Re
public” laikraštyje.

moters balsas skubiai paklausė: — Kas 
čia? — Durys atsidarė su triukšmu.

— Svarbiu reikalu tamstą nori matyti 
advokatas, — tarė Perris Meisonas žemu 
balsu.

— Nenoriu nieko matyti, — atšovė auk
štas balsas, o durys vėl pamažu ėmė už
siverti.

Perris Meisonas spėjo įsprausti koją tarp 
durų pirmiau, negu jos spėjo užsidaryti.— 
Eikš, Pauliau, — ir pečiu atrėmė duris.

Moteris ėmė šaukti aukštu, isterišku 
balsu, kiek laiko kovojo, po to durys staiga 
atsidarė.

Abu vyrai įsibrovė į vidų. Jie susitiko 
su vienmarškinės moters nervingu žvilgsniu 
išbalusiame veide. Staigiu judesiu ji pa
griebė šilkinį chalatą nuo kėdės atiošalo.

— Kaip jūs drįstat! — karščiavosi ji.
— Saugok duris, Pauliau, — tarė Perriš 

Meisonas.
Moteris užsimetė chalatą ir nuskubėjo 

prie telefono.
— Pašauksiu policiją, — pagrasino.
— Nepersistenk, — nuramino Perriš 

Meisonas. — Policija netrukus bus ir taip 
čia.

— Kaip?
— Pati žinot kaip. Priėjot liepto galą, 

ponia Bessie Forbsiene.
Ištarus tą vardą, moteris apstulbo ir juo

dų akių vyzdžiai plėtėsi, bežiūrint J juos.
— Dieve mano!
— Taip, — tarė Perris Meisonas. — 

Sėskit ir papasakokit. Liko tik kelios minu
tės laiko, be to, aš pats turiu irgi daug ką 
pasakyti Klausyk ir mesk tuos juokus.

Ji sukrito kėdėje. Buvo taip susijaudinusi, 
kad nepastebėjo, kaip prasiskleidęs chala
tas atidengė žvilgančius pečius ir švelnios, 
šilkinės kojinės raiščius.

Perris Meisonas stovėjo išžarginęs kojas, 
atstatęs pečius ir svaidė žodžius, kaip pa
trankos sviedinius.

tarpu nepriklausomas „Times” mi
tai, kad komunistų pagrindinis agi- 
laukas yra industrija ir profesinės 

.Daily Herald” (darbiečių) rašo,

Policinė valstybė veržiasi Į Europą ir i pasaulį
.Totalitarinės lėj sovietų dalyvavimą. Jei tas bandymas I riaus Harry Pollit puolimai prieš užsienio 

I reik, ministerį Beviną įrodo, aiškina kon
servatorių „Daily Telegraph”, kad jis 
„kominformo doktriną yra gerai suvirš
kinęs.” 

Tuo 
rodo į 
tacijos
sąjungos.
kad britų darbo žmonių sąjūdis pavojingas 
komunistinės taktikos išdavas neturi neda- 
vertinti. „Jei mes tai padarysim, tai atsisto- 
sim prieš mažumą, kurios galia jokiu san
tykiu neatitinka skaičiumi negausią jų jė
gą.” Tų pačių išvadų prieina ir liberalinis 
„News Chronicle”.

Komunistų „Daily Worker” dėl Morgan 
Phillips atsišaukimo rašo, kad įsiutusi 
tarptautinė kova prieš prof, sąjungų vieny, 
bę, kuri jau Prancūzijoj siaučia, pradeda 
plėstis ir Anglijoj.

ITALŲ LIAUDIES DEMOKRATINIS 
FRONTAS

Roma (Dena-Reuter). Eliminuotos iš ita
lų vyriausybės kraštutiniai kairios partijos 
įsteigė „liaudies demokratinį frontą, dar
bui, taikai ir laisvei”. Frontui vadovauja 
komunistas Luigi Longo.

mokratų partijai sudavė sunkiausią smūgį, 
į Tūli politikai, kurie su simpatija žiūrėjo Į 
j Trumano perrinkimą, dabar su mažesnėm 
.viltim žiūri į tas galimybes.
| Naujorkas (Dena/Reuter). H. Wallace pa
siryžimas kandidatuoti 1948 m. prezidento 
rinkimuose kai kurių JAV laikraščių verti
namas, kaip rėmimas Amerikos „reakcijos.” 

„Baltimore Sun” rašo: jo įsivaizda
vimas padarė jį kenkėju. Kas dabartiniuose 
siekimuose jį rems, kenks savo kraštui ir 
taikos reikalui. „Oregon Journal” rašo: 
„Mes laukiame, „Pravdos” ir „Izvestijų” 
džiūgavimo.”

„St. Paul Minnesota Pioneer Press” rašo, 
kad ketverių seančių metu būvyje reak- 

sovietais

MIRE VIKTORAS EMANUELIS
i Aleksandrija (Dena/Reuter). Gruodžio 28
I d., sulaukęs 78 m. amžiaus mirė buv. Itali- 

KAIP' jos karalius Viktoras Emanuelis, kuris nuo 
1946 m. egziliniai gyveno Egipte. Viktoras 
Emanuelis buvo Italijos monarchu nuo 1900 
metų. 1944 m. biržlio 5 d. karališkąją 
valdžią jis perdavė savo sūnui, sosto prin
cui Umberto. Bet vienok jis neabdikavo ir 
karališkąjį Italijos vainiką sau pasilaikė, 
kartu būdamas vyriausiu Savojos dinasti
jos nariu.
MARSHALLIO ŪKIO PROGRAMA V0- 
K1ETIJAI-ESANTI TĄSA HITLERINIO 

KETURIŲ METŲ PLANO.
Londonas (Dena/Reuter). Sovietų Maskvos 

radijas savo komentare dėl Marshallio ra
dio kalbos, pasakytos po grįžimo- iš Lon
dono konferencijos, kad ūkio programa, 
kurią jis yna paruošęs Vokietijai, „praktiš
kai yra ne kas kita, kaip Hitlerio ir Goe- 
ringo iš 1936 m. keturių metų plano tąsa.

BIJO SOVIETŲ OKUPACIJOS
West Grove (Dena/INS). George H. Ear

le, buv. Amerikos pasiuntinys Bulgarijoj,' 
viename interviu pareiškė, kad sovietų da
liniai kiekvienu metu gali okupuoti visą 
Europą. Rytų Europos tautos už geležinės 
uždangos, jo nuomone, „baiminasi ir lau
kia sovietų okupacijos”. Savo tvirtinimams 
jis gavęs iš europinių šaltinių „pozityvius 
įrodymus”, vienok tos informacijos „lig

pa reiškė 
Harry 

prieš H.

cija pasieks viršūnių ir karas su 
bus neišvengiamas. /

Naujorkas (Dena/INS). Kaip 
socialistų partijos sekretorius 
Fleischmann, socialistai balsuos 
Wallace.

Vašingtonas (Dena/Reuter). Profesinių 
sąjungų CIO politinės akcijos komitetas pa
sisakė prieš Wallace kandidatūrą ir rinki
muose „trečios partijos” nerems. „Ameri- laiko yra griežtoj paslapty.’ 
kiečių demokratinės akcijos” liberalinė gru- | -------------
pė, kuriai priklauso daug buv. Roosevelto' 
ministerių, pareiškė taip pat esą prieš Wai- I įvykdyta mirties bausmė komunistų vadams 
lace kandidatūrą. 1 Augustinui Zoroa ir Lucasui.

— Aš žinau viską apie jus. Nėra jokio 
reikalo užsiginti arba pasiduoti brovūnai 
ar isterijai. Jūs buvot Klintono Forbso 
žmona. Jis paliko jus Santa Barbaroje ir 
pabėgo su Paula Kartraitiene. Bandėt juos 
sekti. Nežinau, kuriuo tikslu. Kol kas to ir 
neklausiu. Kartraitas pirmasis surado Klin
toną Forbsą. Jis gyveno Milpaso plente 
Klintono Folio vardu. Kartraitas išsinuo
mavo gretimą namą ir slaptai ten gyveno. 
Jo sveikata buvo visiškai pašlijusi. Jis vi
są laiką stebėjo, norėdamas sužinoti, ar jo 
žmona buvo patenkinta su Forbsu.

— Nežinau kada ir kaip juos suradot, 
tačiau tik labai neseniai jums viskas pa
aiškėjo.

— Bet čia ir prasideda visos keistenybės. 
Aš esu advokatas. Gal būt, skaitėt apie ma
ne. Vedžiau keletą žmogžudystės bylų, ti- 
tiuosi, kad ir daugiau teks vesti. Aš spe- 
cializuojuos didžiųjų bylų tardyme. Aš va
dinuosi Perris Meisonas.

— Ar jūs Perriš Meisonas!? — Nuostaba 
jai atėmė žadą.

Jis linktelėjo.
— O! — alsavo ji. — O, kaip aš džiau

giuos.
— Užmirškit visa tai ir atsiminkit, kad 

mes turim audienciją. Aš daug ką papasa
kosiu, kai tik turėsiu liudininką. Dabar pri
valot klausyti ir daugiau nieko. Supratot?

— Taip, prisipažįstu supratusi, ko jūs 
norit. Puiku. Tačiau aš taip džiaugiuos 
matydama jus. Aš norėjau ...

— Nutilkit ir klausykit
Ji linktelėjo.
— Kartraitas, — pradėjo Perriš Meiso

nas, — atėjo į mano įstaigą. Atrodė labai 
keistas. Jis norėjo sudaryti testamentą. Kol 
kas apie tai nekalbėsime, tačiau su testa
mentu buvo prisiųstas laiškas ir rankpini
giai. Laiške buvau prašytas ginti Klintono 
Folio, gyvenančio Milpaso plente 4889 nu
meryje, žmonos interesus. Supraskit mane 
ir supraskit teisingai. Jis neprašė manęs 
ginti tą moteriškę, kuri gyveno Milpaso 
Plente 4889 ponios Folienės vardu, bet |

Madridas (Dena-Reuter). Madride buvo

man buvo liepta atstovauti tik teisėtos 
Klintono Folio žmonos interesus.

— Tačiau ar jis suprato, ką darė? Jis 
nebūtų ...

— Nutilkit, — tarė Meisonas. — Laikas 
brangus. Turiu liudininką, kuris klausosi. 
Žinau, ką tai reiškia. Tačiau nenorėčiau 
liudininko tam, ką jūs man sakote, mat ne
žinau, ką jūs pasakysit. Suprantat? Esu ad
vokatas, jūsų gynėjas.

— Taigi Arturas Kartraitas pasiuntė 
man geroką sumą rankpinigių, prašydamas 
ginti jus ir žiūrėti, kad jūsų teisėti reika
lai nenukentėtų. Gavau honorarą ir noriu 
būti jo vertas. Jei nenorite mano patarna
vimų, jums telieka tai pasakyti, ir aš tuo
jau išeinu.

— Ne, ne, — šaukė ji drebančiu spiegian
čiu balsu. Aš noriu jūsų pagalbos. Man ji 
reikalinga. Aš noriu ...

— Gerai, — tarė Perriš Meisonas. — Ar 
padarysit tai, ką sakysiu?

— Jei nelabai komplikuota.
— Bus sunku, bet nekomplikuota.
— Labai gerai. Ką būtent?
— Jei kas nors klausinės, kur buvot 

šiąnakt, bet kuriuo laiku, sakykit, kad ne
galit atsakyt į jokius klausimus, be savo 
advokato be Perrio Meisono. Ar atsiminsi!?

— Taip, tai nesunku.
— Gal būt. Jei klaus, kaip ir kada ta

pau jūsų advokatu arba ką nors kitę, atsa
kykit tik taip, kaip sakiau. Tokiu būdu at
sakykit į visus klausimus. Jei klaus, koks 
oras, kiek jums metų, kokį kremą vartojat 
ar ką nors kitą, duokit tą patį atsakymą. 
Suprantat?

Ji linktelėjo.
Perris Meisonas staiga priėjo prie židi

nio.
— Ką čia sudeginot?
— Nieko.
Perriš Meisonas pasilenkęs žarstė pe

lenus. •
— Atsiduoda drabužiu.
Moteriškė nieko nesakė, tik išbalusi žiū

rėjo į jį ir tylėjo. (B- <*■)
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Planas peisti DP žemės akio darbams
Sumanymas įkurdinti Europos DP žemės 

ūkio specialistus Amerikos ūkiuose vis įgy
ja daugiau pritarėjų, ypatingai Viduriniuo
se Vakaruose.

Vienas iš svariųjų argumentų už pro
jektą yra tas, kad kvalifikuoti žemės ūkio 
darbininkai iš DP tarpo nėra taip sunku 
įkurdinti, kaip pradžioje buvo manyta.

Oficialiais daviniais žemės ūkio darbi
ninkų yra maždaug 100.000 iš dabar esa
mų 800.000 ar daugiau DP, kuriuos ir to
liau reikės vispusiškai šelpti dabartinėse 
Europos sąlygose. Iš tų 100.000 atsiras to
kių, kurie bus nesuinteresuoti vykti j Jung
tines Valstybes. Kita dalis tikrinimo metu 
bus pripažinti kaip politiniai nepageidau
tini.

Kompetetingų provincinių stebėtojų nuo
mone Vidurinieji Vakarai galėtų įkurdin
ti didžiąją dalį tų, kurie liks iš to 100.000. 
Be to, tie provincialai yra pasirengę pa
skelbti visai įtikinamų statistinių duomenų 
savo tezei pagrįsti.

Pavyzdžiui, vien tik šiaurės Dakotoje gy
ventojų skaičius yra sumažėjęs dviem šim
tais tūkstančių. Gyventojų statistikos biuro 
žiniomis, gyventojų skaičius tokiose žemės 
ūkio valstybėse kaip Nebraska, Kansas, lo
va, Pietų Dakota, Minnesota, Visconsin 
nuolat smunka. Nors ir sausra, sukėlusi tą 
gyventojų skaičiaus smukimą yra, bent šiam 
kartui, nugalėta, bet darbininkų viliojimas 
1 pramonę be paliovos didina darbo rankų 
stoką žemės ūkyje. Be to, dar tenka atsi-

Apgyvendinti DP Viduriniuose Vakaruo
se rasinėmis, kalbinėmis ar religinėmis ko
lonijomis būtų visai lengvas uždavinys. At
keldintos grupės rastų jiems giminingų ko
lonistų, išsisklaidžiusiu po visas Vidurinių 
Vakarų provincijas. Dabartinių gyventojų 
seneliai įkūrė daug ūkių šitose apylinkėse.

Dalis labiausiai paplitusių tinkamų kvie
čių kultūrų, kurios dabar gelbsti Europą 
nuo bado, buvo išvystytos iš sėklų, atga
bentų kadaise į Viduriniuosius Vakarus 
ankstyvesnių Rusijos bėglių.

Iš pakeitusių .savo pažiūras DP įsileidi
mo naudai (tokių ypač daug šią savaitę) 
pažymėtinas Paul Griffith, buvęs Amerikos 
Legijono vadas. Vienoje savo kalboje, pa
sakytoje Omakoje, jis revidavo savo anks

tesnę poziciją DP atžvilgiu. Kartą jis to
kį imigracinį pasiūlymą buvo pavadinęs 
„girtų svaičiojimu”, bet kelionėje po Eu
ropos stovyklas jis įsitikino, esant reikalin
ga įsileisti 200.000 iš Europos kilusių as
menų.

Kuomet jis kalbėjo, Vidurinieji Vakarai 
rimtai svarstė, kiek žemės ūkio darbininkų 
ir kitokių asmenų galima būtų įkurdinti. 
Šiaurės Dakota ir Minnesota išėjo su efek
tyviausiais pasiūlymais. Nuo pastarųjų ne
daug atsilieka lova. Tai puikiausias įrody
mas, kad 1948 metais Vidurinieji Vakarai 
padės aktyviai įtikinti Kongresą, jog rūpes
tingai atrinkti DP tikrai būtų mums pa
geidautini žemės ūkio gyventojai.

(N. Y. T.)

Kanadiečiai apie naujuosius imigrantus
Kanados kariuomenės karininkas W. S. 

Lighthall, kuris ilgesnį laiką gyveno anglų 
zonoje ir ėjo DP karininko pareigas, vie
name viešame susirinkime Montrealyje pa
reiškė, kad pabaltiečiai DP Kanadoje „ga
lėtų tapti stipriu apsaugos pylimu prieš ko
munizmą, nes jie nuo jo nukentėjo savo 
tėvynėje.” Kaip Montrealio laikraštis „The 
Gasette” nurodo, W. S. Lighthall visai pa
lankiai išsireiškęs apie pabaltietes moteris, 
kurios dabar dirba Anglijos ir Kanados li
goninėse. Atvykusieji vyrai esą „iš tikro 
pionierių kaulo” ir žada tapti gerais ir lo
jaliais naujosios tėvynės piliečiais.

nų prašymus, kurie norėtų paimti Kanadon 
savo gimines. Iki lapkričio mėn., jau (va
žiavo 5.500 asmenų. Kad pagerinus trans
portą, vyriausybė perstato vieną laivą. Ve
dami pasitarimai su Anglija dėl antro lai
vo paskyrimo šiam tikslui.

Kanados vyriausybė nutarė įsileisti 23 es
tus, kurie nedideliu būriniu laiveliu per
plaukė Atlanto vandenyną ir sustojo JAV 
pakrantėse. Amerikiečiai juos buvo patal
pinę imigrantų karantino stovykloje ir pa
tarė susirasti kitą valstybę, į kurią galėtų 
išvykti. (LZ).

Kaip žinoma, Karaliaučius, po rusų užė
mimo virto Kaliningradu ir tuo būdu tapo 
„įkūnytas” į Sovietų Sąjungos tautų tarpą.

Kas, iš tikrųjų, dedasi toje paslaptingoje 
zonoje, — apie tai' tikrų žinių nedaug tėra.

Tačiau vokiečių laikraštis „Mitteilungen 
der Freien Dem. Partei” talpina straipsnį, 
antrašte „Kaip Karaliaučius tapo Kalinin
gradu”, kurio reikšmingesnes vietas noriu 
patiekti.

Tūlas vokietis H. M., iš profesijos lent
pjūvės darbininkas, pasakoja, kad gyvenda
mas Karaliaučiuje iki 1942 m. buvęs ko
munistu, o tais pačiais metais, už krašto 
išdavimą, vokiečių teismo nuteistas 3 m. 
kalėjimo ir pasodintas Rhein kalėjime, iš 
kur išlaisvintas — tik rusams įžengus.

Pradžioje buvo gavęs darbo vienoje fir
moje, tačiau po kiek laiko, kaip politinis 
kalinys rusų komendantūros buvo paskirtas 
Ponarth vietovės burmistru. Buvę partie
čiai ir šiaip naciams palankūs asmenys 
buvo suimti ir patalpinti Metgathen, Labiau 
ir Insterburg stovyklose. Kalėjimuose są
lygos buvo prastos, nes tik 1945 m. gegu
žės mėn. nuo šiltinės ir kitų ligų mirė per 
1.500 vyrų.

1945 m. birželio mėn., visi Karaliau
čiaus srities burmistrai turėjo privalomai 
dalyvauti viešame sprendime Erich - Koch 
aikštėje, kur buvo pasmerkta per 1000 žmo
nių.

Labiau prasidėjo badas, kuris kas dieną

Iš anapus . . .
pareikalaudavo iki 300 aukų. Praeitų metų 
vasaros pradžioje bado epidemija siautė ir 
Karaliaučiuje. i

Maitinimo padėtis buvo katastrofiška. 
Rusų komendantūros buvo suimamas netik 
maistas, kaip bulvės, daržovės, bet ir 
sėklos. Gyventojai likę be maisto ir tik 
retkarčiais sumedžiodavę kiek arklienos, 
kurios pavykdavo parsigabenti iš arklių li
goninės, tačiau tas rišosi su baime ir 
sauvale iš rusų kareivių pusės. Iš moterų, 
kurios vykdavo arklienos, tik dalis jų lai
mingai sugrįždavo, nes likusios buvo rueų 
išprievartautos arba nukankintos.

Kunigai: — Beckman ir Mueller, kurie 
vokiečių laikais buvo bausti už antinacio- 
nalsocialistinę elgseną, rusų komendantū
roje turėjo prašyti išmaldos, kad gautų 
teisę iš rusų kareivinių parsinešti bulvių 
lupenų, bet ... ir jie 1946 m. spalio mėn. 
dingo be žinios.

Vaikų, jaunesnių kaip 4 m. ir senių, nė
ra. Vienintelė grupė žmonių, kurie dar 
gerai maitinasi, tai rusų kareivių nėščios 
vokietės.

Lapkričio 6 ir 7, tai Raudonosios Armi
jos dienos. Kareiviams duota pilna sauvalė. 
Vyrai buvo sumušti, o kai kurios moterys 
išprievartautos ...

„... taip pat ir mano 71 metų motinai 
Jinai per Kalėdas mirė ...”

Tai tiek. Manau, jog platesnių komen
tarų nereikia. Laisvai vertė Al. Kėd.

minti žemės ūkio nuostolius žmonėmis ka
ro metu.

Šią paliktą spragą žemės ūkyje bent iš 
dalies galėtų užkimšti naudingi! ir pagei
dautini DP. Šiam sumanymui vis ryžtin
giau pradeda pritarti ir imigracijos šulai. 
Priešingos nuomonės atstovai yra labiau 
linkę dar daugiau mechanizuoti žemės ūkį, 
nes mašinų aptarnavimui reiksią mažiau 
darbo rankų. Dar kitas contra argumentas 
*yra tas, jog bijoma, kad sumažėjusi žemės 
ūkio produktų paklausa žalingai paveik
sianti dirbančiuosius ūkyje, tuo pačiu ir čia 
atgabentus DP. »

Tas pats laikraštis praneša, kad Kanados 
imigracijos ministeris J. Glenas Winnipege 
kalbėjęs apie įvažiavimo problemą bendrai, 
palygindamas dabartines aplinkybes su to
mis, kurios buvo kadaise anksčiau, kai Ka
nados durys buvo plačiai atidarytos vi
siems. Ir dabar Kanados vyriausybė su ma
lonumu priima imigrantus, bet tik tokius, 
kurie savo darbo sugebėjimais, galėtų pa
skatinti jos ūkinio pajėgumo išsivystymą. 
Kanados vyriausybė pasiruošusi priimti 
20.000 DP. ir dabar gauna tūkstančius su
tarčių dėl priėmimo žemės ūkio bei pra
monės darbininkų, ir taip pat tokių asme-

Panamerikos ukrainiečiu konferencija
1947 m. lapkričio m. 18 — 21 d. d. Nau- 

jorke įvyko Amerikos ukrainietiškų sąjū
džių atstovų suvažiavimas. Dalyvavo JAV, 
Kanados, Brazilijos, Argentinos, Paragva
jaus ir Urugvajaus atstovai.

Toji konferencija, jos atstovaujamų są
jūdžių vardu, pirmučiausia deklaravo ' savo 
ištikimybę demokratiniams idealams ir ne
pažeidžiamą dvasinį ryšį su ukrainiečių 
tauta; ji sveikina ukrainiečius sukilėlius ir 
persekiojamuosius.

Dabartinė, vadinamoji, Ukrainos sovietų 
social, respublika nėra sukurta tautos noru 
ir valia, ir jos atstovai Jungtinėse Tautose 
neatstovauja ukrainiečių tautos, bet yra 
agentai okupacinės valdžios, kuri be pasi
gailėjimo ir fiziniai ir dvasiniai naikina 
ukrainiečių tautą.

Konflikto pagrindu tarp Ukrainos ir 
Maskvos yra ne tik ukrainiečių tautos at

kaklus siekimas savo nepriklausomybės, ko
va prieš rusų imperializmą, bet ir dvasiniai 
pasaulėžiūrinis abiejų tautų didelis skirtu
mas. Ukrainiečių tautos dvasinis mentalite
tas orientuojasi į vakarus.

Laisvę mylinti ukrainiečių tauta per amr 
1 žius veržiasi prie tų pačių laisvės ir de- 
įmokratijos idealų, kurie buvo paskelbti an- 
| trame pasauliniame kare Vakarų sąjungi- 
' ninku. Paskutinio karo metu ukrainiečių 
I tauta pakėlė ginklą prieš tironiją, bolševi- 
I kišką ir vokišką, bet' ji nerado tinkamo 
supratimo Amerikos tautų tarpe.

Pasaulio ukrainiečiai jungiasi su kovo
jančiais ir kenčiančiais tėvynėje vienam 
nemirtingam tikslui — sukurti laisvą, ne
priklausomą Ukrainos valstybę. Tam tiks
lui siekti ir kovai! vesti bei pastangoms ko
ordinuoti sudaromas pastovus reprezentaty
vus ukrainiečių centras, pavadintas Pan- 
amerikos ukrainiečių konferencija.

KyEa lietaviskos žvaigždės . . .
„BALZAMUOJA” NE TIK MIRUSIUS, BET GAMTĄ, PASTATUS, GYVULIUS ♦ 164 ŽODŽIAI MAŠINĖLĖ PER MINUTĘ 
ANGLIŠKO DIKTANTO ♦ TREMTINYS TAPO PIRMAEILIS SKANDINAVIJOS DAILININKAS ♦ IŠ ANGLIŲ KASYKLŲ Į 

PIRMAEILIUS CIRKO ARTISTUS
Į Toje parodoje įvairios firmos turėjo savo 
pavilionus. Kaip tik viena firma demonstra
vo elektrines rašomąsias mašinėles. Šios 

' mašinėlės demonstrantė buvo jauna lietu
vaitė Stella Pajūnaitė iš New Yorko. Ši lie
tuvaitė elektrinėje rašomojoje mašinėlėje 
rašo 164 žodžius • per minutę iš diktanto 
knygos. Nėra lygios konkurentės pasauly
je, kuri sugebėtų taip greitai rašyti, kaip 
S. Pajūnaitė. Todėl pereitų metų pavasarį ji 
Čikagoje per 10 komercinių mokyklų atsto
vų metinį suvažiavimą gavo pasaulio čem
pionės titulą, nors dar galėjo parašyti tik 
140 žodžių per minutę. Be to, p. S. Rajū
nas gavo dar 3 skirtingo būdo rašyme ma- 

Galima sakyti,

Po visą pasaulį išsisklaidę lietuviai, pa
sirodo, kad gabumais stovi nežemiau už ki
tų tautų žmones. Dažnai skaitome savo ar 
svetimųjų spaudoje, kad toks ir toks lie
tuvis pasireiškė mene, technikoje, sporte ar 
kitur. Bet dažniausiai mes patys ne visuo
met žinome savo tautiečių pasiektus laimė
jimus. Iki šiol tremtinių spaudoje nebuvo 
jokių žinių apie Kalifornijoje gyvenantį žy
mų miniatiūrinės gamtos vaizduotoją A. Ni- 
kūną, kuris dėka, savo išrastų chemikalų 
gali gamtą, gyvulius, pastatus atvaizduoti 
natūralėse spalvose, kitaip sakant, balza
muoti. Taip pat nieko negirdėjome apie pa
nelę Stela Pajūnaitę, iš New Yorko, kuri
1946 m. Čikagoje mašinraštyje tapo čempio- šinėle papildomus titulus, 
ne, apie jauną lietuvį menininką Švedijoje, | kad p. S. Pajūnaitė yra rašomos mašinėlės 
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DP stovyklose nėra nusikaltę^
Berlynas (Dena). Amerikiečių zonos DP 

stovyklose, už kurių tvarkymą ir išlaikymą 
yra atsakingos JAV okupacinės įstaigos ir 
tarptautinė pabėgėlių organizacija, pagal 
amerikiečių karinės valdžios duomenis, nė
ra išlaikoma jokių buvusių naciškų orga
nizacijų narių, pareiškė viešojo saugumo 
prie OMGUS viršininkas Mr. Theo E. Hali.

Ta proga Hali pasisakė prieš teigimus, 
padarytus darbininkų verbavimo JAV zo
noje vedėjo dr. H. Engler kad stovyklose 
yra asmenų, kurie savanoriškai yra tarnavę 
SS daliniuose ir daugeliu atsitikimų turėtų 
būti vertinami, kaip karo nusikaltėliai.

Kaip viešojo saugumo skyriaus padaryti 
tyrimai parodė, dr. Engler informacijos 
neparemtos faktais, trečios šalies patiektos 
ir iškelia tik atskirus atsitikimus, kad kai 
kurie asmenys su suklastotais dokumentais 
buvo priimti į DP stovyklas. Hali pareiškė 
toliau, kad tuč tuojau buvo imtasi priemo
nių juos iš stovyklos pašalinti. Amerikiečių 
karinė valdžia visad yra pasirengusi pra
nešimus apie neteisėtą kai kurių asmenų 
gyvenimą DP stovyklose priimti ir juos 
štirti.

tų amžiaus; amžiaus grupei per 45 m. ten
ka 13% vyrų ir 15% moterų.

Nuostabiai aukštas procentas jaunų žmo
nių tarp išvietintųjų asmenų yra įrodymas, 
kad daugumas DP yra gera darbo medžia
ga ir kiekviena tauta, kuri juos priims, tu
rės iš to naudos.

ARABAI LAIKO APSUPIME 1.500 ŽYDŲ
Jeruzalė (Dena-Reuter). Per 1.500 žydų 

jau keturios dienos yra apsupti Senojoj Je
ruzalėj. Arabai užtvėrė visas privažiavimo 
gatves ir istoriniuose astuoniuose vartuose 
pastatė savo ginkluotas sargybas.

BRITŲ CIVILIAI TURI APLEISTI 
PALESTINĄ

Jeruzalė Dena-AFP žiniomis, greitu lai
ku bus pranešta britų civiliams Palestinoje, 
kad jie būtų pasiruošę iš čia išvykti. Atsi
sakantiems gali būti panaudota prievarta.

radarbiauja ir su Norvegijos knygų leidyk
lomis. Leidykloms jis paruošia knygų vir
šelius. Jo paruošti viršeliai knygoms yra 
labai vertinami.

Šią vasarą jis dalyvavo švedų dailininkų 
parodoje Karlstadte, pietinėje Švedijoje. 
Švedų laikraščiai labai daug rašė apie P. 
Lapės kūrinius ir net buvo laikraščiuose 
patalpintos jo darbų — kūrinių nuotrau
kos. Jo tapytas Karolio IX paveikslas bus 
paliktas Karlstadto 
kad dar daugiau 
menininko veiklą.

miesto salėje. Atrodo, 
išgirsime apie to jauno

*

87% IŠVIETINTŲJŲ ASMENŲ JAUNES
NI 45 METŲ

Bad Nauheim (Dena). Kaip pranešė Ame
rikos radijas, tarptautinė pabėgėlių organi
zacijos komisija jos: žinioj esančiose sto
vyklose Vokietijoj, Italijoj, Austrijoj ir Vi
dur. Rytuose nustatė, kad 87% iš 600.000 
išvietintųjų asmenų yra jaunesni 45 metų 
amžiaus. 22% vyrų ir 26% moterų stovyk
los gyventojų yra jaunesni 18 metų, 65% 
Tyrų ir 59% moterų yra tarp 18 ir 45 me

PLANAI TARPTAUTINEI PALESTINOS 
ARMIJAI

Naujorkas (Dena/Reuter). „New York- 
post” praneša, kad amerikiečių kariniai 
specialistai didžioje paslaptyje ruošia tarp
tautinės armijos planus. Ta armija turėtų 
užtikrinti ir Palestinos padalijimą, atitinka
mai JT nutarimui

Lygiagrečiai Amerikos užsienio reik, mi
nisterija veda derybas su įvairiomis tauto
mis, kurios tų formacijų sudaryme turi da-- 
lyvauti. JAV karinės įstaigos, rašo laik
raštis, laikosi nuomonės, kad ne tik JAV, 
Didž. Britanija ir Sovietų Sąjunga, bet ir 
mažesniosios tautos savo daliniais tarptau
tinėj kariuomenėj turėtų dalyvauti.

kuris iškilo į pirmaeilius Skandinavijos dai
lininkus ir nežinome, kad visų didžausia- 
me D. Britanijos cirke „Bertram Mills” 
svarbiausį programos numerį atlieką lietu
vių Slivinskų trupė.

Kalifornijoje Los Augeles mieste jau se
niai gyvena ir dirba Valstybiniame Kali
fornijos muziejuje A. Nikūnas. Apie jo dar
bą ne kartą yra rašiusi Amerikos spauda. 
Jis yra vienas iš žymiausių gamtos, gyvu
lių, pastatų a (vaizduotojas natūralėse spal
vose, miniatiūrinėje formoje. Todėl turi jis 
didelį pasisekimą savo darbe. Taip pat jis 
yra išradęs tam tikrus chemikalus, kurie 
padeda augmenijai ilgai išsilaikyti ir išlai
kyti savo natūralų pavidalą. Šioje srityje 
jis jau dirba 35 metus. Už savo darbą A. 
Nikūnas yra gavęs iš Oenevos Intematio- 
nalinės Muziejų Sąjungos auksinį medalį. 
Be to, jis yra dirbęs Petrogrado, Londono, 
Capetown muziejuose.

Jo darbais yra gana didelis susidomėji
mas, nes A. Nikūnas visai pakeitė gamtos 
atvaizdavimo formą muziejams ir kitiems 
mokslo reikalams. Nikūnas savo išrastus 
chemikalus laiko paslaptyje. Kalifornijos 
Valstybinis muziejus jam buvo pavedęs su
rinkti muziejui visą Kalifornijoje augančią 
augmeniją. Teko jam atvaizduoti ir Kali
fornijos miškuose augančius raudonmedžius. 
Žinoma, jis juos kelioliką kartų sumažinęs, 
pateikė natūralinėje išvaizdoje. Įvairius vai
sius turėjo sudėti į specialius indus, kurie 
buvo pripildyti jo išrastais chemikalais ir 
vaisiai puikiausiai išsilaiko. Gyvulius, pas
tatus jis nudrožia iš medžio, reikalingomis 
spalvomis nudažo. Tokiu būdu jam pavyko 
visai vykusiai muziejams pateikti natūralius 
vaizdus miniatiūriškai sumažinant.

Savo bute A. Nikūnas turi gana vertingų 
lietuviškų retenybių. Pasirodo, kad jis yra 
lietuviškos senovės tyrinėtojas. Turi jis, 
kaip teigia „Dirvos’ redaktorius K. S. Kar
pius, vaidilučių ir krivių giesmių gaidas. 
Galvojama, kad šias giesmes galėjo užra
šyti kryžiuočių vienuoliai ar prūsų dvasiš
kiai, o vėliau jos nukeliavo į Europos mu
ziejus. A. Nikūnas už šias gaidas užmokė
jo nemažas sumas. Retkarčiais savo turi
mais vargonėliais jis pagroja 
skirtas giesmes. Taip pat jo 
įvairių jo tapytų paveikslų, 
palaiko jis glaudų kontaktą.

bute
Su

Perkūnui 
užtiksime 
lietuviais

Toronto mies-Šių metų rudenį Kanadoje
te buvo suruošta Kanados Tautinė paroda.

Vėl „Išeivių Drauge” parašyta, kad di
džiausiame D. Britanijos cirke „Bertram 
Mills” svarbiausią programos dalį atlieka 
lietuvių Slivinskų trupė. Trupę sudaro 5 
asmenys; iš trupės vadovo Juozo Slivinsko, 
antrosios jo žmonos Ievos Drongittutės-SIi- 
vinskienės, pirmsios žmonos 2 sūnų ir Švo- 
gerio Drongįno.

i Pats Slivinskas būdamas 7 metų amžiaus 
su tėvais atvyko į Škotiją. Kuri laiką dirbo 
anglių kasyklose. Jo antroji žmona yra bu
vusi Škotijos plaukymo čempionė. Si trupė 
išpildo f3 numerių. Į šį cirką gali patekti 
tik žinomi ir aukšto lygio profesionalai — 
artistai. Savo profesijoje J. Slivinskas dir
ba jau eilę metų, bet šiame cirke pradėjo 
dirbti nuo šių metų pradžios.

Taip kyla lietuviškos žvaigždės pasauly
je. Jei Tėvynę netryptų negailestingai oku
pantai', tai su visomis pasaulyje išblaškyto
mis jėgomis galima būtų sukurti laimingą 
ir gražų gyvenimą savo Tėvynėje. O dabar 
galima tik pasidžiaugti atsiektais lietuvių 
laimėjimais ir paskatinti kylančias žvaigž
des, kad ir daugiau atsirastų tokių lietuvių, 
kurie galėtų kelti lietuvių vardą pasaulio 
tautų šeimoje ir kartu parodyti, kad dabar 
kenčianti lietuvių tauta verta yra nepri-

M)

karalaitė. Ir dar kas mums malonu, kad ji 
moka kalbėti lietuviškai.

Šiuo metu Švedijoje gyvenantis tremtinys 
Pranas Lapė' spėjo tapti vienu žymiausiu 
Švedijos dailininku. Gana vargingu kebu 
patekęs į Švediją, nes karo metu buvo pa
imtas 
būdu 
giją, 
bėgti 
stovykloje jis persikėlė į Stockholmą, vie
noje keramikos dirbtuvėje gavo darbo savo 
srityje. 1945 m. nuo darbo atsisakė, nes 
BALF jam paskyrė stipendiją ir jis galėjo 
įstoti J pritaikomojo meno mokyklą Stock- 
holme. Čia jis buvo priimtas į paskutinį 
kursą, nes Lietuvoje jis keramikos skyrių 
buvo jau baigęs. 1946 m. pavasarį jis bai
gė tą mokyklą pirmuoju mokiniu. Tuoj ga
vo pasiūlymų iš kai kurių -knygų leidyklų 
imtis darbo, Pradėjo jis dirbti žymiausioje 
Švedijos knygų leidykloje. Jo buvęs profe
sorius ir mokyklos direktorius Anders Beck
mann pakvietė jį gyventi pas save į vilą 
gražiame Stockholm© priemestyje, kad jis 
turėtų geresnes sąlygas kūrybai. Taip pat 
P. Lapė buvo pakviestas į tą pačią mokyk
lą, kurioje jis mokėsi, mokytoju. Jis bend-įklausomo visiškai laisvo gyvenimo.

į vokiečių darbo batalionus. Tokiu 
apkeliavo Vokietiją, Suomiją, Norve- 
o karui pasibaigus jam pavyko pa- 
į Švediją. Pabuvęs keletą savaičių

Kultūrinė spekuliacija
Stovyklų paštuose ir spaudos platinimo 

skyriuose pasirodė perspausdinta A. Vire- 
liūno Geografija (Ne Europos kraštai), va
dovėlis aukštesniosioms mokykloms. Spaus
dinta Stadėje pagal „Vaivos” B-vės 1922 m. 
leidinį. Tiražas ir kaina nepažymėta. Par
davinėjama po 12 RM.

Trūkstant geografijos vadovėlių trem
tyje, mokyklos jau pradeda juo naudotis. 
Paėmus vadovėlį į rankas ir paskaičius ke
letą eilučių ir puslapių krinta į akis, kad 
leidėjas vadovėlyje visai nekreipė dėmesio 
į lietuvių kalbą. Vadovėlio autoriaus kal
ba jau neatitinka šių dienų lietuvių litera
tūrinei kalbai, bet tuo blogiau, kad nežino
mas leidėjas, vietoje ištaisęs kalbą, dar 
daugiau ją sužalojo neištaisydamas net sa
vo korektūros klaidų. Klaidų daugybė — 
jų čia neįmanoma sužymėti.

Autorius šį vadovėlį ruošė spaudai 1922 
m. Bet nuo ano laiko daug kas geografi
niu požiūriu yra pasikeitę, kaip valstybių 
teritorijos ir jų santvarka, gyventojų skai
čiai ir jų užsiėmimas, žemės ūkio šakos, 
pramonė, susisiekimas ir 11. Leidėjas geo- į

grafiniu atžvilgiu neiškoregavo (gal neiš
manė?) ir tuo šis vadovėlis mūsų mokyk
linį jaunimą kalbos požiūriu — žaloja, o 
geografijos požiūriu — klaidina.

Taigi tremties mokyklai jis netinka. Be 
to, vadovėlio kaina yra labai aukšta. Leidė
jas čia savo darbo visai neįdėjo. Nepažy
mėjo tiražo skaičiaus ir net nepasirašė, 
matyt laikydamas ši savo darbą nusikaltimu.

Vadovėlio autorius pedagogas A. Vire- 
liūnas yra seniai miręs ir jo visas kultū
rinis darbas ir lobis priklauso lietuvių tau
tai, bet kai atskiri individai daro iŠ to 
bizni ir prekiauja, kaip Gogolio „mirusių 
sielų” supirkinėtojai, tai jau kriminalas. 
Visi mirusio autoriaus veikalai turėtų da
bar priklausyti Švietimo Valdybai ir be jos 
žinios nevalia būtų bet kam tuo naudotis. 
Sis geografijos vadovėlis, atrodo, yra iš
leistas be Švietimo Valdybos žinios ir pri
tarimo. Leidėjas turėtų būti sudraustas.

Gaila, kad tremtyje atsiranda menkos 
moralės žmonių, kurie spekuliuoja savo 
tautiečiu sukurtomis kultūros vertybėmis.

Al. Jnks,
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Is Amerikos lietuviu spaudos
Tremtiniai, kur tik bedirbtų, jau spėjo 

užsirekomenduoti ir įrodyti, jog šie varg
šai ne tinginiai', bet puiki darbo jėga. Ang-

SMEIŽIA ISVYKUSIUS TREMTINIUS
Kanadoje, Long Lake miškuose bedir

bančius lietuvius aplankė komunistų agen
tėlis A. O. Savo įspūdžius, aprašydamas 
komunistinėje spaudoje, tremtinius gerokai 
apjuodino kaip „tinginiais”, „nusikaltėliais” 
ir tt Jis pripažįsta, kad jie yra užkietėję 
„fašistai” ir nesiduoda įskiepijami Stalino 
saulės skaistumu.

Long Lake lietuviai į nepagrįstus prie
kaištus atsakė net keliais straipsniais Ame
rikos lietuvių spaudoje.

lų laikraštis „Sunday Dispatch” skundžiasi, 
kad į Anglijos pramonę permažai įjungta 
tremtinių. Ten pat paskelbtas Mr. H. Ern- 
shaw, didžiausio pasaulyje tekstilės kon
cerno Horrockses, Crewdson, darbo vedėjo 
pareiškimas, kad D P prily gs geriausiems 
pramonės darbininkams. C. S-kas

Q AKIMIRKSNIU KRONIKA^

TREMTINIUS SKAITO GERAIS DARBI
NINKAIS

Atvykę J Angliją tremtiniai ne visi yra 
gavę pastovaus darbo. Dalis vis dar gyve
na pereinamose stovyklose ir dirba padie
niui ten, kur pakviečia.

Pasirodo, kad anglai žymiai aukščiau ver
tina tremtinius darbininkus negu savuosius. 
Esą tremtiniai sąžiningiau ir greičau dirba.

Štai lietuvių tremtinių grupė, 5 dienas iš
dirbusi pas vieną anglų dvarininką, pasi
kvietęs grupės atstovą, pareiškė:

„Tokių darbininkų dar man niekur nete
ko matyti. Nuoširdžiai jums dėkoju. Mano 
vardu padėkokite visiems.”

SUSIRŪPINTA DR. J. SAULIO 
KNYGYNU

Amerikos „Sandra” rašo, kad Lietuvos 
atstovas Šveicarijoje Dr. J. Šaulys turi 
nepaprastai didelį ir gausų knygyną, kurį 
norėtų dovanoti vienam žymesnių Ameri
koj universitetų, pirmoj eilėj Yale. Kny
gynas tuom svarbus, kad jame yra turtin
giausios medžiagos apie lietuvius, jų pra
eitį, kultūrą ir pan.

Dr. J. Šaulio manymu, toks knygynas 
Šveicarijoje nėra saugus, nes jį gali už
grobti Sovietai. Vienintelė saugi vieta gali 
būti tiktai Jungtinės Valstijos.

Kaimynų gyvenimo vaizdai
GYDYTOJAI ORGANIZUOJASI

Latviešu Zinas praneša apie latvių gy
dytojų suvažiavimą Esslingene, kuriame iš 
visų 3 zonų susirinko 200 dalyvių. Šis pir
mas tremtyje medicinos darbuotojų kongre
sas, įsteigęs gydytojų sąjungą savo pro
fesijos narių interesų gynybai, kartu api
brėžė ir savo užduotis tremtyje, kurios 
įgyja ypatingos reikšmės, konstantavus 
kongreso metu, jog tremtinių sveikatingu
mas kelia labai rimto susirūpinimo.

. Eilėje pranešimų, kuriuos skaitė žinomi 
profesūros nariai, paaiškėjo, jog latvių 
bendruomenės prieauglis (13 — 14 naujagi
mių tūkstančiui gyventojų į metus) rodo 
dar sveiką ir vertingą tautos vitališkumą, 
kurto hepalaužia nei sunkios gyvenimo są
lygos.

• Kalbant apie Tbc plitimą stovyklose, 
prof. N. Vėtra iškėlė būtiną reikalą daryti 
periodiniai tremtinių plaučių rentgenologi- 
nius tikrinimus. Prie šios nelaimės plitimo 
žymiai prisideda netinkamos gyvenamosios 
patalpos, kuriose stokoja žmogui būtino 
kvadratūros minimumo.

Kongresas vienam suvažiavimo dalyvių 
(Dr. Pakalus), kurio moksliški straipsniai 
apie DP maisto sudėtį ir jo trūkumus jau 
tilpo švedų ir belgų spaudoje (konstantuo- 
jant, jog DP gauna 15 kartų mažiau taukų 
ir 20 kartų mažiau baltymų, nei reikalauja 
žmogaus organizmas) pavedė paruošti 
mokslinį traktatą apie DP gaunamo maisto 
sudėtį, kurį tremtinių vadovybė nukreips to
liau — IRO ir karinių vadovybių centrams.

NAUDINGA INFORMACIJA
Latvių Centrinė Taryba yra paruošusi 

anglų kalba memorandumą, tikslu įteikti 
valstybėms, kurios domisi imigrantais iš 
tremtinių tarpo.

To memorandumo įžangą sudaro supa
žindinamoji medžiaga apie latvių tautos 
istoriją, kalbą, konfesijas, tautos sveikatin

Bambergieciai įspūdingai pagerbė lietuviškosios
knygos

Bambergas. Jau iš seniau Bambergo 
LTB Komitetas buvo numatęs suruošti Lie
tuviškosios Knygos 400 metų sukakties mi
nėjimą, bet dėl įvykusių stovyklos per
tvarkymų, minėjimas tegalėjo būti įvykdy
tas tik dabar. Žinoma, ir tai nebuvo dar 
per vėlu, nes šie visi metai skirti garbin
gai mūsų knygos sukakčiai'.

Šiuo metu Bambergo lietuvių kolonija 
nėra iš mažųjų, nes, įsiliejus į bendrą sto
vyklos gyvenimą atkeltiesiems iš Wunsiede- 
lio lietuviams, joje plaka apie tūkstantis 
lietuviškų širdžių ...

Tai tūkstantinei todėl ir rūpi, šalia 
kasdieninių tremties vargų, nepamiršti ir 
viso to, kas lietuviška, kas atmintina ...

Su tokia mintimi, gruodžio 21 d. 18 vai. 
bambergiečiai ir susirinko Lagarde karei
vinių salėn, J lietuviškosios knygos minė
jimą. Salė (rengta menkam mediniam ba
rakėly, bet nieko nepadarysi: koks gyveni
mas kuklus — tokia ir salė ...

Minėjimą atidarė vietos LTB Komiteto 
tarys inž. Skudžinskas, kuris pranešė, kad 
minėjimo programoj bus du punktai: pa
skaita ir meninė dalis. Tuo pačiu pakvietė 
prelegentą skaityti paskaitą.

Paskaitą skaitė du prelegentai, ją pasi
skirstę į dvi atskiras dalis: Dr. J. Burba 
peržvelgė lietuvių kovas su caro priespau
da dėl Lietuvos politinės laisvės, o taip 
pat ir dėl spausdintojo žodžio. Prelegentas 
kiek ilgėliau stabterėjo ties lietuviškai- 
lenkišku 1863 metų sukilimu, Muravjovo 
siautėjimu Vilniuje, spaudos uždraudimu ir 
atskirais. priespaudos epizodais.

Pabaigoje buvo padarytas sugretinimas 
caro Rusijos priespaudos metodų su da
bartiniais bolševikų metodais. Pasirodo, kad 
jie veik nesiskiria. Pas anuos buvo Murav
jovas, pas šiuos — Dekanozovas, Višinskis 
it panašūs, pas pirmuosius Sibiras- už lie
tuvišką žodį ir patriotinę spaudą, pas 
šiuos — taip pat. Muravjovas stengėsi už
gniaužti katalikybę Lietuvoj, bolševikai — 
taip pat tik pirmieji tai misijai pykdyti 

gumą, švietimą, teisinę kultūrą, politinį 
mentalitetą, kūrybinę galią ir ūkį. Svar
biausią gi memorandumo dalį sudaro ži
nios apie tremtyje esančių latvių sudėtį, at
kreipiant užinteresuotų užsieniečių dėmesį j 
tai, ką tremtiniai galėtų dirbti ir kaip or
ganizuoti savo egzistencijos pagrindus emi
gracijos atveju.

Detaliais statistiniais duomenimis išve
dus profesinį ir socialinį pasiskirstymą nuo 
nepriklausomybės iki tremties laikų, vaiz
džiai ir suprantamai prieinama išvados, kad 
šeima buvo ir liko ne tik biologinis, bet ir 
ūkinis vienetas. Todėl socialiniai aprūpina
mųjų visad būdavo labai mažas nuošimtis, 
nes ir vyresniojo amžiaus žmonės sugebė
davo tinkamai atlikti ir reikiamas funkcijas 
šeimos ūkyje, ar tai būtų kaimo sodyboje, 
ar amatininko šeimoje. Tuo būdu ir emi
gracijos atveju socialinis klausimas išsis
pręstų savitarpinės pagalbos keliu ir imi- 
grantinių kraštų visai neapsutakintų.

Toliau memorandume pažymima, kad,, 
neatsižvelgiant blogo maisto ir beveik jo
kio atlyginimo, 72 nuoš. latvių tremtinių 
yra įsijungę į darbą. Taigi, UNRRAos, o 
dabar IRO teikiamoji parama nepavertė 
tremtinių dykaduoniais. Vien tremtinių 
rankomis buvo sutvarkytos stovyklos, įkur
tos mokyklos, įmonės, dirbtuvės, išleista 
knygų ir atsiekta eilė kitų ūkinių ar kul
tūrinių laimėjimų.

Tremtinių paskirstymas profesijomis ro
do, kad 45 nuoš. priskiriami žemės ūkio ir 
šalutinėms jo sritims, 23 nuoš. pramonės 
ir amatams, 12 nuoš. transporto ir preky
bos sritims, gi intelektualų ir kt. sudaro 20 
nuoš.

Memorandume konstantuojama, kad toks 
suskirstymas profesijomis galėtų dominti 
kraštus, reikalingus darbo rankų plėstiname 
žemės ūkio sektoriuje, konkrečiai minint 
Kanadą. — pmš —

sukakti
siuntė barzdotus popus, o antrieji — skus
tus, su naganais rankose ir, vietoj pravo- 
slavizmo, prievarta piršo VKP (b) istoriją 
ir 1.1. Metodai visiškai panašūs, tik jų 
vykdymas — bolševikų gal dar „modernes
nis”, rafinuotesnis ...

Antruoju prelegentu buvo vietos progim
nazijos direktorius Dr. J. Januškevičius, 
kuris apžvelgė lietuviškosios knygos erškė
čiais klotą kelią nuo Mažvydo ligi šių die
nų Ypač gausios plojimų audros susilaukė 
šio prelegento paskaitos minčių ugninga 
užbaiga, kurioje jis palietė gyvą reikalą 
ypatingą dėmesį atkreipti į mūsų gimto
sios kalbos gryninimą ir kalbinius reika
lus.

Po plačios dviejų dalių paskaitos, įvyko 
meninis pasirodymas.

Čia, moksleivės A. Kavaliauskaitės lūpo
mis, į mus prabilo pats Mažvydas. Buvo 
paskaityta pirmosios lietuviškos knygos 
įžanga. Vėliau ta pati mokinė padeklama
vo j>rieš 90 metų Antano Baranausko su
kurtą „Kelionę Peterburgan” ir „Dainų 
dainelę”. Pirmojo eilėraščio posmuose 
ypač liūdnai nuskambėjo seniai mirusio 
mūsų poeto atsisveikinimas su Lietuva, ku
ris visiškai tinka ir šių dienų dvasiai ...

Vėlau į mus bylojo atgimimo dainiaus 
Maironio, eilės, kurias deklamavo: mokinė 
Kubeckaitė — „Nebeužtvenksi upės bė
gimo”, Skudžinskaitė — „Miškas ir lietu
vis” ir Čepulytė. — „Jaunimo giesmę”.

Po to pravirko smuikas. Smuiku solo p. 
Antanaitis išpildė O. Nino Zviglia „Ant 
Ciuricho ežero”, F. Rehfeld’o „Scherzino” ir 
St. Šimkaus „Kur bakūžė”. Smuikininkui 
akomponavo Vilniaus muzikos mokyklos 
lektorė p. Kundrotienė.

Pabaigai pasirodė stovyklos mišrus cho
ras, vedamas chorv. J. Paplausko. Čia nu
skambėjo Naujalio „Jaunimo giesmė” ir 
kritusiems Lietuvos knygnešiams pagerbti 
„Kovoj jūs jau žuvot”.

Minėjimas baigtas Tautos Himnų
Pranys Alšenas.

18 METŲ LIETUVIŠKAI RADIO PRO
GRAMAI AMERIKOJE

Jau suėjo 18 metų, kai stambus lietuvis 
prekybininkas J. Budrikas Čikagoje įsteigė 
lietuvišką radijo programą. Tas įvyko 1929 
m. rugpiūčio mėn. 23 d. Programoje daly
vauja žymesni lietuviai dainininkai ir J. 
Budriko radio orkestras. Taip pat duodami 
įvairūs pranešimai ir Įvairios Įvairenybės. 
Lietuviška radio programa transliuojama 
kas savaitę per galingą radio stotį WCFL 
(1000 kil. galingumo). Programa pasižymi 
gražiu turiniu, rinktine muzika ir .vaidini
mais. (vj.)

ANGLIJOJE YRA ĮSTEIGTI LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS 42 SKYRIAI

Per įvykusį Londone D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos atstovų suvažiavimą Lon
done paaiškėjo, kad šiuo metu D. Britani
joje yra įsteigti 42 skyriai, kurie turi virš
l. 800 narių. Suvažiavime dalyvavo tik 36 
skyrių atstovai.

Suvažiavimas užtruko dvi dienas ir pra
ėjo darbingoje nuotaikoje. Suvažiavimas 
gavo daug sveikinimų.

Naujon Sąjungos Centro Valdybon išrink
ti: Varkala, P. Bulaitis, Kaulėnas, kun. Sa- 
kevičius ir Bajorinas.

Kontrolės komisijon: Pr. Matulionis, Vyt. 
Izbickas, Dėdinas.

Garbės teisman: — kun. J. Gutauskas, 
kun. Kuzmickis, J. Matulionis, Kazakaitis ir 
P. Lūža.

Lietuviškoms organizacijoms bei spaudai 
remti suvažiavimas nutarė prašyti visus D. 
Britanijoje gyvenančius lietuvius nuo 1948
m. sausio mėn. 1 d. apeidėti solidarumo 
mokesčiu po 6 penus savaitėje.

Suvažiavimo metu buvo priimtas nutari
mas pasveikinti D. Britanijos Darbo Minis- 
terį, Kardinolą Griffin, Apaštališkos Dele- 
gatūros Delegatą Londone arkivyskupą 
Godfrey, Lietuvos ministerius užsienyje, 
VLIK’ą ir viso pasaulio lietuvius.

Taip pat pirmojo suvažiavimo proga išėjo 
spaustuvėje spausdintas „Britanijos Lietu
vis”. (vj).

LIKO TIK 10% TARNAUTOJŲ
Kasselio stovykloje yra virš 3000 gyven

tojų. Prieš perimant iš UNRRA’os IRO 
stovykloje buvo apie 600 tarnautojų, t. y. 
apie 20%. Dabar po kelių kartų mažinimo 
liko tik 10% tarnautojų (328).

LTB švietimo Valdyba Naujųjų 
1948 Metų proga sveikina visų švie
timo įstaigų bei kultūrinio darbo 
bendradarbius ir linki sėkmingai su 
ligšioliniu idealizmu ir pasiaukojimu 
ir toliau ūgdyti jaunąsias tremtinių 
jėgas ir. tautinę kultūrą mūsų tautos 
ir tėvynės laisvei atstatyti.

M. Židonis
Švietimo Valdybos Pirmininkąs

PADĖKA
PCIRO ligoninėj Eichstaette profesorius 

chirurgas p. Kanauka padaręs sunkią ope
raciją, vėl grąžino man sveikatą.'

Gerb. prof. Kanaukai už jo atsidavimą ir 
pasiaukojimą ligonio labui aš reiškiu nuo
širdžiausią piadėką.

Lygiai esu labai dėkingas už rūpestingu
mą ir meilę ligoniui gerb. sesutėms ir 
slaugėms.

Ukrainietis Iwan Krat

VYR. FIZ. AUKL. SPORTO KOMITETAS 
SKELBIA:

1. Visi lietuvių sporto klubai esantieji va
karinėse Vokietijos zonose Vyr. FASK-to 
nutarimu (protokolas Nr. 3 iš 1947.12.14 d.) 
privalo užsiregistruoti patvirtinimui Vyr. 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto ’Komitete iki 
1948. L 30 d. Registruojantis privaloma nu
rodyti klubo pavadinimą, adresą, klubo va
dovybę, narių skaičių ir kultivuojamas ša
kas. Taip pat privaloma atsiųsti ir visuo
tinio susirinkimo protokolo nuorašą (kuo
met klubo valdyba buvo išrinkta) ir klubo 
valdybos pirmojo posėdžio protokolo nuo
rašą (kuomet valdyboje buvo pasiskirstyta 
pareigomis.

Registracija siunčiama ’Vyr. FASK-to 
sekretoriatan šiuo adresu: Augsburg — 
Hochfeld: A. Vakselis, Leyboldstr. 1.
2. Vjrr. FASK-tas, išnagrinėjęs Aleksand
ro Norkaus pasielgimą Lietuva — Latvija 
tarpvalstybinių krepšinio rungtynių metu 
Kemptene, rado minimo krepšininko elgesį 
nesiderinančiu su sportine drausme ir nu
tarė: Aleksandrą Norkų sąlyginiai diskva
lifikuoti trims mėnesiams, skaitant nuo nu
tarimo dienos. (Protokolas Nr. 3 iš 1947. 
12.14 d.)

Vyriausias Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas

L.TJB. Hannoverio Apygardos prad. 
m-lų inspektoriui

Juozui Kašelioniui
mirus, jo šeimai gilią užuojautą 
reiškia

LTB švietimo Valdyba

Generolai, instrukcijos, istorija ir humoras
Perbėgėlių vertė sensacijų biržoj krinta. Vieną paskutiniųjų smūgių jai sudavė 

Chaparidže-Gulišvili nuotykis. Ta mistiška asmenybė tariamasis sovietų žvalgybos 
Austrijoje viršininkas, išniręs Paryžiuj, tuoj skubėjo smulkmeniškai atidengti sovietų 
karo planus. Sovietų armijos pulsiančios visomis kryptimis, bet Anglijos neuž- 
imsiančios. Maloniesiems klausytojams tik po kelių savaičių atėjo mintis, jog ir ofi
cialioji Maskvos propaganda puoselėja tą pačią liniją. Maskva rimtai pykstanti tik 
ant amerikiečių, o ne ant anglų. Jiems atsikvošėjant Gulišvili dingo nežinomos kil
mės rūke.

Ilgainiui atsiranda vis daugiau pagrindo manyti, kad panašus generolas bus 
apsilankęs ir pas mus. Jo vardas—instrukcija komunistų agentams stovyklose. Ji bu
vusi kažkieno atidengta. Paprastai, kiekviena atidengta instrukcija naudinga jos 
atidengėjams. Šiuo atveju...

Prieš minimosios instrukcijos atidengimą kiekvienam mūsų buvo aiškus tokių 
agentų buvimas ir suprantamas jų veiklos pobūdis. Atidengtoji instrukcija patiekė 
tas pačias mūsų mintis praplėstas ir sunumeruotas. Bet trapiesiems iš mūsų, šiuo 
atgimstančių politinių bei visokeriopų aistrų laikotarpiu, kai pasitvirtina žmogiško
sios kvailybės nemirtingumas, ji suteikė naują viliojant! argumentą. Ir jo pridary
tos eibės lenktyniuoja su instrukcijos nauda.

Štai, laikraščiuose skaitome, kad vienoje stovykloje kalbėtojas atsakęs savo opo
nentams... garsiosios instrukcijos perskaitymu. Reiškia — Supraskite, kas jūs esa
te.. Nenuostabu, mūsų nervai tysta su kiekviena diena. Ir kiekvienas žino, kaip 
nervingoms lūpoms sunku ginčo Įkaršty rast tinkamą išsireiškimą. Bet dabar ati
dengta instrukcija! Ir nervingos lūpos, prisiminę ją, tuoj sudarosakinį, kuris savo 
logika sutriuškina priešininką. „Jis kritikuoja mus. Jis nėra mūsų nuomonės. Jis 
skaldo. Taip nurodyta instrukcijose”. Iš lengvabūdiškų lūpų išsprunka dar neseniai 
taip taupiai vartoti išsireiškimai, kaip — penktoji kolona, bolševikų meškerė ir t.t. 
Stovyklos kai kam ima panešėt į džiungles, kur už kiekvieno krūmo lindi agentas 
su dirbtiniais ūsais ir dantimis.

Tas įtarinėjimo drugys, kurio bacila — sukėlėja dažniausiai būna kritikos žo
dis ar net pakeltas antakis, turi ankštą ryšį su viena mūsų tautos, ar bent jos 
dalies žyme — pozityvaus humoro stoka ir, svarbiausia, nesupratimu. Istorija mo
ko mus, kad tautos, gimę ir augę kovoje bei nedatekliuje, išsiugdė kandų ir žvar
bų tautini humorą. Mūsų tautinis humoras saulėtas tik trumpose debesų proper
šose. Ir šypsena liaudies dainose dažniausiai liūdna. Gal todėl, kai humoras virsta 
diskusiniu ginklu, mes bijomės net ir’ jo šešėlio. Atsiranda asmenų, kurie net 
stengiasi apsitverti nuo jo Tabu aureole.

Dar viena tragikomiška iliustracija. Pareigūnas X, išgirdęs, jog jo stovykloj
rengsiamam jumoristiniam šiupiny, gal būsianti padaryta švelni aliuzija Į jo pa
sakytą kalbą, pajuto sudrebant Tabu pamatus. Jis pareikalavo teksto cenzūrai, 
prieš tai paskleidęs virš jo ir meninio kolektyvo skaldymo instrukcijų miglą. Re
zultatai apgailėtini. Vargšai pareigūnai, vargšai tremtiniai! Kaip dažnai dar pa
mirštama, jog dabar 1948 metai, mes gyvename Vakaruose, amerikiečių zonoje. 
Mes galime laisvai verkti, bet, dievaži, ir laisvai juoktis — mes turime išmokt 
juoktis.

Mes gyvenam Vakaruose. Kas spėjo pažint ryškiuosius Vakarų veido bruožus, 
tikrai prisimins lygiagretų pavyzdĮ, susijusį su Tabu ir humoru. Žymus anglų gra
fikas—karikatūristas Low kadais buvo Churchillio šiltai ir teigiamai apibūdintas. 
Prieš kurį laiką Low pradėjo smarkų konservatorių partijos puolimą. Tarp kitų ir 
vargšas Winstonas buvo atvaizduotas juokingiausiose pozose. ■ Keli pasipiktinę 
Churchillio draugai skatino jį traukti Low atsakomybėn. Churchillis atsisakė ir 
pareiškė, kad jo nuomonė apie Low nepasikeitusi. Ir tuo pat metu jis su pasiten
kinimu šypsojosi pro cigaro dūmus, vartydamas Low karikatūras.

Mažas Įvykis, trupinys, bet iš tų trupinių susidaro tokie junginiai, kaip anglų 
„way of life” ir demokratija. Pozityvaus humoro jausmas yra neatjungiama anglų 
tautinio charakterio dalis, be jo nebūtų „merry England” sąvokos. Jo brendimo 
tarpsniai ryškūs anglų istorijoje. Šiurkštus branduolys, po išsiveržimo platumos- 
na, galybės ir gerbūvio metais, suminkštėjo ir apsalo, kaip vaisius saulėje. Litera
tūroje, po Chaucerio ir Swifto, jis pasiekė savo giedrumo viršūnę Dickenso „Pik- 
viko užrašuose”. Ir dabar, kaip matome iš pavyzdžio, tą brangų vaisių dar pajėgia
ma apsaugot nuo politinių aistrų drėgmės.

Mūsų istorijos vanduo tekėjo kitomis vagomis. Bet saulės trūkumą mes galim 
atpirkt saviaukla. Jei minėtasai pareigūnas būtų reagavęs, kaip jo kolega (taip pat 
pareigūnas) Churchillis, jei jis būtų juokęsis, jis būtų laimėjęs ne tik visuomenės 
pritarimą, bet, kas žymiai svarbiau, jis būtų nugalėjęs save, priartėjęs prie savęs 
ir, tuo pačiu, supratęs kitus. Jis būtų Įrašęs svarbų sakinĮ mūsų istorijos skyriu
je „Pareigūnai ir humoras”.

Laimingi, kurie gali juoktis, ir palaiminti, kurie gali juoktis iš savęs.
A. LANDSBERGIS

Mirė kun. Dr. J. Steponavičius
Mus pasiekė žinia, kad š. m. gruodžio 

10 d. Prancūzų zonoje, Wangene, mirė kun. 
Dr. Jonas Steponavičius.

Velionis šiuo metu galėjo turėti netoli 
70 metų amžiaus ir buvo žinomas kaip di
delis visuomenininkas, uolus lietuviškų rei
kalų gynėjas dar prieškariniais laikais. Gi
mė jis Utenos apskrityje, Daugailių vals
čiuje, vidutinių ūkininkų šeimoje. Baigęs 
Petrapilio dvasinę Akademiją, buvo įšven
tintas kunigu. Vėliau savo mokslo žinias 
gilino Vakarų Europos universitetuose, 
ypatingai studijuodamas filosofijos bei teo
logijos mokslus. Apgynęs dizertaciją, gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. Dar prieš Į-jj 
pasaulinį karą aktyviai reiškėsi politinia
me ir kultūriniame lietuvių gyvenime. At
stačius Nepriklausomą Lietuvą, A. A. Ste
ponavičius buvo išrinktas ne vieną kartą 
j Lietuvos seimą ir jo prezidiume ėjo 
aukštas pareigas. Jis buvo ilgą laiką žino
mas kaip vienas didžiausių krikščionių de
mokratų jiartijos veikėjų. Vėliau kiek ma
žiau domėjosi politiniais klausimais ir vi
są dėmesį kreipė Į švietimo sritį, mokyto
javo ir. buvo Zarasų gimnazijos direktorius. 
Jaunimą žavėjo savo iškalba, daugelio kal
bų mokėjimu ir fmikia erudicija. Sunkiai 
jierkentėjęs I-ją balševikų okupaciją, nacių 
okupacijos metu, norėdamas pagelbėti lie
tuviams apsisaugoti nuo nacių teroro, kurį 
laiką dalyvavo administraciniame darbe ir 
daugeliu atvejų nevienam mūsų tautiečiui 
j>alengvino okupacijos meto vargą.

Artėjant naujai bolševikų okupacijai, jis 
su širdgėla paliko savo numylėtą Utenos — 
Zarasų kraštą ir drauge su kitais lietuviais 
pasitraukęs į Vokietiją, nešė tremties var
gų naštą.

Palaidotas Wangene.
Reikia manyti, kad A. A. Dr. Stejxma- 

vičiaus bendraminčiai ir bendralaikiai jo 
darbus Lietuvai tinkamai įvertins. Gaila, 
kad šį simpatišką senelį —, lietuvį pabijo
tą negalėjo priglausti jo gimtoji žemė, ku
rią jis tikrai ir neabejotinai mylėjo.

V. Indrajis.

Pranešame giminėms ir pažįsta
miems, kad š. m. spalio mėn. Lietu
voje mirė mūsų Brangiausioji Motulė

Anelė Vizgirdienė
Prašome pasimelsti už jos Amžiną 
Atmintį.

Marija ir Tadas Vizgirdai

STUDENTŲ IR ABITURIENTŲ DĖME
SIUI

Norintieji tęsti ar pradėti studijas Phy- 
lipps universitete Marburg’e a. d. Lahn, 
studijų reikalais rūpinasi patys asmeniškai 
universiteto sekretoriate — Marburg a. d. 
Lahn, Universitats Strasse 7, telef. 3577 
(Landgrafenhaus) darbo dienomis 9—12 vai.

1948 metų vasaros semestras prasidės 
maždaug' apie balandžio mėn. 1—15 d. d. 
Vasaros semestrui' prašymai, universiteto 
nustatyti formuliarai ir kiti studijų reika
lai sutvarkomi ne vėliau kaip 1948 m. sau
sio mėn. 2—31 d. d.

Kiek teko patirti, priėmimo sąlygos bus 
nepersunkiausios.

Veikia šie fakultetai:
1. Teologijos,
2. Filosofijos: Skyriai: Gamtos-Matema
tikos, Filologijos, Chemijos, Cheminės 
farmazeuitikos ir kt.
3. Teisės ir Ekonomijos,
4. Medicinos su skyrių: Odontologija.
Universiteto žinioje veikia:
1. Kūno Kultūros Institutas,
2. Konservatorija ir kt. <

Lietuvių Studentų Valdyba Phylipps 
Universitete Marburg a. d. L. Barfūrsertor 21
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