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PADĖTIS BERLYNE VIS DAR.NEATLYŽTA
Siūlo 200.000 DP kvota

Washingtonas (Dena/INS). Atstovų rūmų 
imigracijos reikalų komisija pirmadienį pri
ėmė įstatymo projektą dėl įsileidimo iš Eu
ropos 200.000 DP per artimiausius dvejus 
metus.

Pagal projektą asmenims, turintiems pa
tyrimo žemės ūkyje, tarnams, tekstilės dar
bininkams, gydytojams, gailestingoms sese
rims, dantų gydytojams ir asmenims, anks
čiau dirbusiems statyboje, teikiama pirmeny
bė įvažiuoti.

šis įstatymas bus taikomas išvietintiems 
asmenims, gyvenantiems amerikiečių oku
pacinių zonų stovyklose Vokietijoje ir Aus
trijoje.

Panašus imigracijos įstatymo projektas 
senato imigracijos komisijoje numato įsi
leisti tik 100.000 DP.

Palestinoje laukiama neramumu
Jeruzalė (Dena/Reuteris). Britų prekybos 

atstovas Palestinai ir Jeruzalės britų tary
bos pirmininkas S. J. Jordanas pareiškė, 
kad mandatinė vyriausybė tiki, jog nuo ge
gužės mėn. 15 d., t. y. pasibaigus Palestinos 
mandatui, šventajame mieste kils rimti ne
ramumai, ir todėl pataria visiems anglams 
palikti Palestiną, jeigu aplinkybės leidžia.

Mandatinė vyriausybė iki balandžio mėn.
15 d. anglams, kurie norės palikti kraštą, 
duos transporto priemones.

Haganah karinės pajėgos jau trečią kar
tą mėgino pralaužti Judėjos aukštumose 
arabų kelių užtvaras, kad tuo būdu būtų 
galima pristatyti maisto 100.000 badaujančių 
iydų Jeruzalėje. Siame mėginime, pasak žy
dų davinius, žuvo 17, o pagal arabų davi
nius žuvo 60 žydų.

Ginklai — pasaulio atstatymo parama
New Yorkas (Dena/INS). „New York 

Times” rašo, kad yra paaiškėję, . jog ir 
"Ttfciiusia atsistatymo piUglama ''ilg'fflftdl’ 

nebus pakankama priemonė sovietų komu
nistų sukurtos būklės grėsmei įveikti. At
sistatymo pasisekimas nepriklauso vien nuo 
dolerių, bet ir nuo pašalinimo baimės, kuri 
vis dar paraližuoja daug konstruktyvios 
energijos.

Kiekvienas įvykdytas atstatymas turi būti 
saugojamas nuo agresijos, kad vieną dieną 
jis nebūtų panaudotas prieš JAV.

Kruvini rinkiminiai pasirengimai
Rymas (Dena). Grįžtą sunkvežimiu iš rin

kiminio susirinkimo Neapolyje į Rymą ko
munistai buvo apšaudyti ir 9 iš jų sužeisti.

Ryšium su išaiškinimu didelio ginklų san
dėlio Catanijoj, Sicilijos saloje, buvo su
imta 16 asmenų. Dviem šimtams kitų žmo
nių uždrausta išeiti iš namų.

Vidaus reikalų ministeris M. Scelba už 
informacijas, kurios padėtų išaiškinti C. 
Cangialosio nužudymą, paskyrė 4 mil. lyrų 
premiją. Cangialosis buvo kairios orientacijos 
italų žemės ūkio darbininkų sąjungos par
tijos sekretorius. Ketvirtadienį jis buvo iš 
užpakalio nukautas.

Kaip informuoja italų laikraščiai, per rin
kimus žiūrės tvarkos 300.000 saugumo or
ganų tarnautojų. Rinkiminėms apylinkėms 
bus paskirta 180.000 policininkų ir 150.000 
bus laikoma rezerve. Jie bus panaudoti, jei 
kiltų neramumai.

Streikuoja Egipto policija
Kairas (D/P). Visa Aleksandrijos policija 

ir Kairo policijos karininkai sekmadienį vi
durnaktyje paskelbė streiką, reikalaudami 
geresnių atlyginimų. Egipto kariuomenė 
perėmė viešųjų pastatų apsaugą. Vyriausy
bės sluogsniai patį streiką ir dėl jo atsira
dusią būklę laiko labai rimta.

Tarp streikuojančios policijos ir Egipto 
armijos, kuri su tankais patruliuoja Alek
sandrijos gatvėse, kilo ginkluotų susidūri
mų.

Aleksandrijos uostų srityje demonstrantai, 
simpatizuoją streikuojančiai policijai, pa
degė uosto policijos pastatą. Uosto srityje 
girdėt nesiliaunąs šaudymas. Demonstrantai 
su šiokiais tokiais nuostoliais pasitraukė at
gal, kai ten stacionuoją armijos vienetai ga
vo įsakymą pavartoti ginklą. s

Aleksandrijoje persvarą gavo streikinin
kai ir jie mieste plėšia.

Daugelyje Aleksandrijos vietų kilo dideli 
gaisrai, ir dideli dūmų debesys pakilo virš 
miesto.

Tarp demonstrantų ir kariuomenės vyksta 
kovos. Gyventojai per garsintuvus prašo
mi pasitraukti iš pavojingų vietų.

Sovietų naikintuvas numušė anglų lėktuvą

Berlynas (Dena). SMA išleistame komu
nikate didžiai apgailestaujant pranešama, 
-kad vienas anglų transporto lėktuvas pir
madienį susidūrė su sovietų lėktuvu, kuris 
buvo numatęs tūpti Dahlhofo aerodrome.

D. Britanijos užsienio reikalų ministeris 
Bevinas, pareiškė vyriausybės informato
rius, padarys žemuose rūmuose pranešimą 
apie pirmadienį įvykusį susidūrimą britų 
keleivinio lėktuvo su sovietų naikintoju. 
Vyriausias britų kariuomenės Vokietijoje 
vadas generolas Robertsonas, kuris šiuo rei
kalu kreipėsi j sovietų kariuomenės vadą 
generolą Sokolovskį, turės Bevinui suteikti 
reikalingas informacijas.

Londone manoma, kad britų karinės įstai
gos Berlyne pranešė sovietų karinės val
džios įstaigoms apie sovietų naikintuvo 
skriseną, dėl kurio susidūrimo su britų 
„Wiking” keleiviniu lėktuvu žuvo 15 asme
nų. Kartu žuvo ir sovietų naikintuvo pilotas.

Britų karinis gubernatorius Vokietijoje 
generolas Robertsonas, pirmadienį pareiškė 
CCG informatorius, išleido įsakymą, kad 
ateityje visi britų lėktuvai skristų naikintu
vų apsaugoje. Tas pats informatorius toliau 
nurodė, kad atsižvelgiant į vedamus pasita
rimus tarp Robertsono ir Sokolovskio, gali 
būti susitars, tad šis įsakymas, gal būt, bus 
atšauktas.

Tokį pat naikintuvų lydėjimą įvesti buvo 
pasiryžę ir amerikiečiai, jei sovietai ligi 
antradieniS nebūtų davę patenkinamo atsa
kymo dėl susidūrimo aplinkybių.

Tačiau jau balandžio 6 d. pranešta, kad 
nuo antradienio ryto amerikiečiai atšaukė 
naikintuvų lydėjimo įsakymą.

Sovietų karinės įstaigos kreipėsi į britų 
karo policiją, kad ji padėtų nustatyti prie 
Lehrterio geležinkelio stoties pirmadienį 
rąsto sovietų karininko lavono, mirties 
4^ž|s|ieįk.

Vokiečių keleiviai praneša, kad netoli 
lavono radinio vietos, jie girdėję du šū
vius. Minėtasis sovietų karininkas yra nu
žudytas dviem šūviais į galvą ir į pilvą.

Robertsono nota Sokolovskiui
Britų karinis gubernatorius Vokietijai ge

nerolas Robertsonas antradienį pasiuntė so
vietų kariuomenės vyriausiam- vadui Vokie
tijoje maršalui Sokolovskiui notą, kuria rei
kalaujama atsakymo, ir paaiškinimo raštg 
dėl pirmadienį įvykusios lėktuvo katastrofos. 
Kaip vienas britų informatorius spaudos

Suomio • sovietu

■ sutartis pasirašoma Maskvoje
Helsinkis (Dena/INS). Suomiai atsisakė 

suteikti sovietams teisę taikos metu Suomi
jos teritorijoje turėti atramos punktus.

Valstybės prezidentas Paasikivis antra
dienį sušaukė ministerių kabineto nepapras
tą posėdį, kad painformuotų ministerius apie 
Maskvos pasitarimų rezultatus. Paktas pa
sirašomas trečiadienį Maskvoje.

Londonas (Dena/Reuteris). Londono gerai 
informuotuose sluogsniuose manoma, kad 
suomių delegacija Maskvoje privertė Sovie
tų Sąjungą priimti naujus suomių siūlymus 
trečiadienį pasirašomoje suomių Sovietų Są
jungos savitarpio pagalbos sutartyje.

Diplomatiniuose Londono sluogsniuose 
vyrauja nuomonė, kad suomių delegacija bu
vo įgaliota tik tuomet savarankiškai be to
lesnių pasitarimų su savo vyriausybe pasi
rašyti sutarti, jei sovietai priims siūlymą 
dėl Suomijos karinės paramos.

Suomijos respublikos prezidentas Paasi
kivis dviem pereitą savaitę grįžusiems de
legacijos nariams nur6dė pavojų, kad Suo
mijos parlamentas gali vengti šią sutartį ra
tifikuoti.

Sutarties posmai
Helsinkis (Dena/Reuteris). Sovietų Sąjun

gos Suomijos sutartis, nors Maskvoje ir 
pasirašyta, tik tuomet įsigalios Suomijai, 
kai ją patvirtins Suomijos parlamentas.

Sutarties 1. paragrafas skamba:
Jeigu Vokietija arba jos sąjungininkas už

pultų Suomiją arba Sovietų Sąjungą, Suo
mija, būdama ištikima savo pasižadėjimams, 
kaip nepriklausoma valstybė priešinsis šiam 
užpuolimui. Šiuo atveju Suomija panaudos 
visas savo karines pajėgas ginti savo kraš
tui žemėje, jūroje ir ore pagal prisiimtas 

atstovams pareiškė, notos turinys nebus 
skelbiamas tol, kol nebus gautas maršalo 
Sokolovskio atsakymas. Tikimasi, kad dar 
antradienį bus paskelbtas britų tyrinėjimas 
dėl lėktuvo katastrofos.

Lėktuvo katastrofoje žuvusiųjų britų kū
nai, pasak informatorių, pašarvoti 84 ligo
ninėje, o žuvusiais amerikiečiais rūpinasi 
amerikiečiai.

Dėl dabartinės tarpzoninės susisiekimo 
padėties informatorius pareiškė, kad sovie
tai nedavė kol kas dar jokio atsakymo į 
gen. Brownjohno ir štabo viršininko Gaileyo 
laiškus, kur ir kada jie susitiktų šiuo klau
simu vesti pasitarimų. Dėl prekių transpor
to informatorius pareiškė, kad, be dviejų 
ar trijų atsitikimų su autovežimiais, vežu
siais prekes, nebuvo daroma jokių trukdymų.

Klausimas žemuosiuose rūmuose
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

užsienio reikalų ministeris Bevinas ryšium 
su lėktuvų susidūrimu virš Berlyno pada
rė žem. rūmuose pranešimą, kuriame pa
reiškė, kad britų gubernatorius gen. Robert
sonas pareikalavo iš sovietų karo pajėgų 
Vokietijoje vyriausio vado maršalo Soko
lovskio padaryti šiuo klausimu sprendimą,

Sukilimai
Prūsų militarisfai dabar turi tarnauti vie

toje vokietinio rusų militarizmui, o atlikti 
tai jie stengiasi visa savo specialybės mei
le, rūpinasi suorganizuoti algauninkų ka
riuomenę, kurios parengimui ir ištikimybei 
negalima nieko prikišti. Vienas iš „laisvosios 
vokiečių kariuomenės” centrų yra Krime. 
t Prieš kiek laiko šie daliniai buvo išban

dyti, kai kartu su sovietų 2. šarvuočių ir 
172. pėstininkų divizija buvo pasiųsti prieš 
gudų ir lietuvių partizanus Kauno—Suvalkų 
—Gardino ir Minsko, jydvėje.

Geležinkelio ruožas tarp Vilniaus ir 
Minsko nuo rugsėjo 17. ligi 19. d. (įskaity- 
tinai) trijose vietose buvo partizanų ran
kose. („Haagsche Post”).

Kruvina priešrinkiminė kampanija
Rymas (Dena). Pasak INS viename prieš

rinkiminiame susirinkime Bolzane, kuria
me kalbėjo Italijos min. pirmininkas de 
Gasperis, sprogo raketa ir kelias minutes 
sukėlė paniką susirinkusiųjų tarpe. Suža
lojimų nebuvo. , 

pareigas, reikalui esant bendrai ar tik su 
Sovietų Sąjungos pagalba.

Aukščiau suminėtais atvejais Sovietų Są- 
jugas suteiks Suomijai- visokeriopą reika
lingą pagalbą, kurios reikalingumą nusta
tys abi pusės.

Antras paragrafas numato, kad esant už
puolimo pavojui abu kraštai veda pasitari
mus pirmo paragrafo nustatytais dėsniais.

Trečiame paragrafe abu kraštai pasižada 
visomis išgalėmis, laikydamiesi JT principų 
ir tikslų, prisidėti prie pasaulio taikos ir 
saugumo išlaikymo.

Ketvirtame paragrafe Suomija ir Sovietų 
Sąjunga pasižada laikytis savo pasižadėji
mų, apibūdintų 1947 metų vsario 10 d. tai
kos sutarties Paryžiuje trečiuoju paragrafu, 
kad nesudarys vienas prieš kitą ir neįeis į 
jokią karinę sąjungą ar koaliciją, nukreiptą 
prieš vieną iš jų.

Penktame paragrafe abu kraštai pasižada 
toliau plėsti savitarpio ūkio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo santykius.

Šeštame ir septintame paragrafe Suomija 
ir Sovietų Sąjunga pasižada gerbti viena 
antros suverenumą ir nepriklausomybę.

Aštuntame paragrafe nurodoma, kad šią 
sutartį privalo ratifikuoti abu kraštai ir po 
ratifikavimo įvyks kaip galima greičiau su
tarčių pasikeitimas Helsinkyje.

Ši sutartis galioja 10 metų ir jeigu me
tams prieš sutarčiai pasibaigiant nė katras 
kraštas jos neatsisakys, sutartis automatiškai 
įsigalios dar 5 metams.

Tepasisako ir kaltinamoji pusė
New Yorkas (Dena). JAV atstovas J. 

Tautose Warrenas Austinas, pasak AFP, 
paprašė Saugumo Tarybą pakviesti naują 
Čekoslovakijos atstovą Hudeką dalyvauti 

nes sovietų lėktuvas be jokių pespėjimų 
ženklų staiga išniro ir skrido tokiu būdu, 
kad katastrofa pasidarė neišvengiama.

Robertsonas yra aiškiai pabrėžęs, kad jis, 
kol nėra gauta tikroji tyrinėjimo medžiaga, 
susilaiko nuo sprendimo apie įvykį, be to, 
jis pareikalavo patikinimo, kad britų lėk
tuvams, kurie skris nustatytu orinio susi
siekimo koridoriumi, būtų garantuotas sau
gumas.

Maršalui Sokolovskiui tokių garantijų 
davus, gen. Robertsonas atšaukė savo anks
tyvesnį įsakymą naikintuvams lydėti britų 
transporto lėktuvus.

Reikia išaiškinti ir sutvarkyti
Bevinas nurodė, kad jis reikalauja skubiai 

šį įvykį ištirti, be to, bendrais susisiekimo 
klausimais vedamos derybos su sovietų įs
taigomis, kadangi „britai negali laisvai at
sižadėti laisvo priėjimo prie savo okupaci
nių dalinių, nes tai yra reikalinga tam, kad 
mes galėtume išlaikyti ir išpildyti savo pa
reigas, kurios tenka mums kaip okupacinei 
pajėgai. Aš nenorėčiau jau ir taip nema
lonią situaciją dar pabloginti, pareiškė Be
vinas, todėl esant geriems norams reikalin
ga rasti patenkinamą sprendimą”.

Pabaltijyje
Iš įvairių Italijos vietovių pranešama apie 

įvykusius neramumus, per kuriuos buvo nu
žudyti du kunigai.

Prancūzija atmetė sovietų protestą
Paryžius (Dena). Prancūzijos užsienio rei

kalų ministeris Bidault įteikė Sovietų Są
jungos ambasadoriui Prancūzijoje Bogomo- 
lovui raštą, kuriuo atmetamas Sovietų Są
jungos protestas'dėl padarytų nutarimų Vo
kietijos klausimu Londono konferencijoje 
kovo mėn. 16 d.

Trieste įvykusį 5000 amerikiečių kareivių 
paradą komunistų ir jugoslavų spauda va
dina „Amerikos karo kurstytojų provoka
cija”. (D).

Graikija neapgina sienų
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos užsie

nio reikalų ministeris K. Calderis laikraš
tyje „Anexartissia” rašo, kad vis labiau 
įsitikinama, jog Graikijos sienos gali būti 
apsaugomos tik įsikišus tarptautiniam or
ganui.

Čekoslovakijos klausimo debatuose, bet be 
balsavimo teisės.

Nauji JT kandidatai
New Yorkas (Dena/INS). Saugumo Tary

bos pirmininkas Lopezas praneša, kad šios 
savaitės būvyje iš naujo nagrinės Italijos ir 
Transjordanijos prašymus priimti jas Jung
tinių Tautų organizacijom

1 vai. generalinis streikas
Rymas (Dena). Protestuodama prieš keletą 

profesinių sąjungų vadovų nužudymą Sici
lijoje, Italijos prof, sąjungų vykdomoji ta
ryba nutarė balandžio mėn. 12 d. paskelbti 
1 valandos generalinį streiką. Tiktai gele
žinkeliai bei kitos gyvybiškai svarbios įmo
nės šio streiko nebus paliestos.

Kolumbijos kongreso rūmai, kuriuose vyksta Panamerikos konferencija. Deši
nėje: A. Llerosas, panamerikinės unijos direktorius (Dena—INP—Bild)

Bevinas paprašė visais šiais klausimai 
nesikarščiuoti ir nurodė, kad britų pajėgų 
Vokietijoje vyriausias vadas šioje sunkioje 
padėtyje turėjo visišką vyriausybės pasitik 
kėjimą.

Visus šiuos pranešimus Bevinas padarė, 
opozicijos vadui Cburchilliui pareikalavus 
nušviesti dabartinę padėtį Vokietijoje. 1

Sovietai nori mainų?
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos ne

partinis laikraštis „Le Monde” savo an
tradienio numerio vedamajame pastebi, kad 
tuo metu, kai Sovietai Berlyne pasirodė ne
mandagūs ir agresyvūs, ruošiant sutartį su 
Austrija jie padarė sveikintinas nuolaidas. 
Laikraštyje iškeliamas klausimas, ar Sovietų 
Sąjunga kartais negalvoja padaryti Berly
no ir Vienos biznį. Gal būt, jie galvoja vie
ną miestą visiškai atiduoti, bet už tai antrą 
pasiimti visiškai sau. Bet kaip toliau „Le 
Monde” pastebi, Vakarų sąjungininkai nie
kuomet nesutiks su šiuo siūlymu.

Išsišokimai be naudos
Dešimties žuvusiųjų per lėktuvų susidūri

mą britų keleivių ir keturių įgulos narių 
palaikai nugabenti į britų ligoninę Spau
davę.

Britų orinio susisiekimo ministeris Hen- 
dersonas pareiškė, kad jo kelionė į Berly
ną neturi jokios politinės reikšmės. Dėl lėk
tuvų susidūrimo jis pareiškė, kad tos ne
laimės priežastys turėtų būti ištirtos D. 
Britanijos ir sovietų atstovų bendrai.

Baigdamas Hendersonas pareiškė, kad 
britų dalinių moralė jam padarė didelį įs
pūdį ir tai duoda pagrindą tarti, kad britų 
orinės pajėgos sudaro „veiksmingą kovos 
priemonę”. •

Prancūzų socialistų organas „Le Populai- 
re” rašo, kad fiepasisekė nė vienas sovietų 
manevras Berlyne. Savo išsišokimais atsi
kratyti Berlyne sąjungininkų sovietai tik, 
tiek pasiekė, kad sąjungininkai dar labiau 
yra pasiryžę pasilikti Berlyne. „Mes tikime, 
kad lėktuvų susidūrimas Oatowe buvo pas
kutinis tragiškas susidūrimas”.

Graikų kariuomenė yra sustiprinta ir vis 
labiau bus stiprinama, kad galėtų sėkmin
gai įvykdyti savo uždavinius. Tačiau ji nė
ra pajėgi Graikijos sienas apsaugoti, nors 
jai ir bus įmanoma krašto vidų išvalyti nuo 
sukilėlių.

Turkijos ir Graikijos bendradarbiavimas
Atėnai (Dena/Reuteris). Ofaikijos užsie

nio reikalų ministerija pirmadienį paskelb
tame komunikate praneša, kad Turkijos ir 
Graikijos užsienio reikalų ministerial po 
keturių dienų trukusių pasitarimų susitarė 
visomis jų kraštus bendrai liečiančiomis 
politinėmis problemomis.

Ši susitarimo dvasia, pasak komunikatą, 
yra pagrindas ateities solidarumui, koks jis 
buvo ir praeityje. Be to, nutarta, kad abu 
kraštai pradėtų bendradarbiauti ūkinėje ir 
kultūrinėje srityje.

Sovietai paskelbė tomą dokumentų
Maskva (Dena). Sovietų Sąjungos užsie

nio reikalų ministerija, pasak AFP, antra
dienį akredituotiems užsienio spaudos atsto
vams, perdavė paskelbti 2. D. karo prieš
karinių dokumentų pirmą tomą.

Visa šiame tome sovietų surinkta medžia
ga yra paimta iš buvusios Vokietijos užsie
nio reikalų ministerijos ir apima laikotarpį 
nuo 1937 m. lapkričio mėn. -iki 1938 m. pa
baigos.

1
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TRUMPOS ŽINIOS Iš Mikolaiėiko atsiminimų
ARABIJA

Arabų lyga susirinks prieš balandžio 16 
• d., t. y. prieš JT pilnaties susirinkimą,1 Pa

lestinos būklės apsvarstyti. (D).
ČEKOSLOVAKIJA

Benešo asmeninis gydytojas Dr. Klinge- 
ris, oro keliu atvykęs 1 Londoną, pareiškė, 
kad prezidento sveikata paskutiniu metu žy
miai pasitaisė. (D)

Prahoje pasirodė pirmas rotatoriumi 
spausdintas pogrindinis laikraštukas, pava
dintas „Mes ateisime”. Sis laikraštis išsiun
tinėtas ir vyriausybės nariams. (D/R).

Penicilino fabriko Prahoje statybai, pasak 
Kanados radiją, vartojamos Unrros-prista
tytos kanadinės medžiagos. (D).

Čekoslovakija priėmė 2.000 iš Graikijos 
„evakuotų” vaikų. (D).

Karolio universiteto 600 metų sukaktį Če
koslovakijoje pradėjo iškilmingomis pamal
domis visų religijų maldos namuose. (D).

■' D. BRITANIJA

Britų civilinės aviacijos ministeris lordas 
Nathanas vienoje konferencijoje, kurioje da
lyvavo 16 tautų pilotai, pareiškė, kad, Lon
dono aerodromo statyba bus' didžiausia tos 
rūšies statyba. Aerodromas bus aprūpintas 
tobuliausiais technikiniais įrengimais. (D/R) 

Britų karo ministeris Shinwellis išskrido 
į Gibraltarą ir Maltą inspektuoti kariuome
nės ir įrengimų. (D/R).

Visas ūkio sunkumus Vakarų Europa nu
galėsianti 4 metų būvyje, pareiškė britų 
krašto apsaugos ministeris Alexanderis. NF 

„Aukštųjų valdininkų teismas” įsteigtas, 
kuris tirs komunizmu ar fašizmu įtariamų 
valdininkų atleidimo arba perkėlimo skun
dus. (NF).

• GRAIKIJA
72 partizanai paimti j nelaisvę Nestoso 

apylinkėje. Vienoje dauboje rasta 18 vaikų 
lavonų, kuriuos buvo pagrobę sukilėliai. NF

INDIJA
22 asmenys užmušti ir 30 sužeista susirė

mime tarp muzulmotaų ir hindų Gotroje, 300 
km į šiaurę nuo Bombayaus. (NF).

ISPANIJA

Apie 2000 studentų, švilpdami ir kaukda
mi, demonstravo prieš D. Britanijos amba
sadą Madride. Demonstrantams artinantis 
prie JAV ambasados, kelią pastojo policija.

ITALIJA
Neapolio apylinkėse atlikus patikrinimą 

buvo sulaikyti 26 asmenys dėl neteisėto 
ginklų ir amunicijos laikymo. Atimti du 
kulkosvaidžiai, 13 automatinių šautuvų, 113 
paprastų šautuvų ir 235 pistoletai. (D).

Milane italų tautinio susirinkimo dešinių
jų socialistų, respublikinilnkų ir liberalų at
stovai čia susirinkę nutarė sudaryti Italijo
je „trečiąją jėgą”. (D).

Tvarkai prižiūrėti rinkimų metu (bal. 18), 
• bus patelkta 300.000 žmonių. (NF).

Italų prekiniame laive, kuris iš Triesto iš
plaukė į Beirutą ir dėl mašinų gedimo 
įplaukė į Milsettą prie Bario, buvo rasti di
deli kiekiai ginklų ir šaudmenų. įgula su
imta. (D/R).

J. A. VALSTYBĖS

■ Smarkios liūtys, pasak šveicarų radiją, 
įvyko J. A. Valstybėse tarp Texaso ir Ka
nados sienos. Žiauriai nukentėjo Kansaso 
valstybės pasėliai.

Kansaso steite dulkių lietus padarė pasė- 
liarps žymių nuostolių. (D).

JAV laivyno lėktuvnešių dalinys balandžio 
mėti, lankysis draugiško vizito Norvegijoje. 
/Numatoma, kad 400.000 JAV angliakasių 

toliau streikuos, kol bus patenkinti jų rei
kalavimai. (D).

JAV teisingumo ministeris ruošia eilę įs- 
j tutyrnų projektų kovai su špionažu ir už

sieniečių kontrolei. (D/1NS).
Prieš komunizmą nusistatę italų kilmės 

JAV piliečiai ryšium su balandžio 18 d. 
linkimais Italijoje apipila savo pažįstamus 
ir giminaičius Italijoje laiškais ir telegra
momis, kuriuose jie raginami balsuoti prieš 
komunistus.

Senatorius Lodgė pareikalavo Į JAV už
sienio rėmimo programą įtraukti karinę pa
galbą Europai. (D). ,

Panamerikos konferencijoje Meksika pa
siūlė, kad Europos kraštai Amerikoje turi
mas kolonijas išnuomotų J. A. Valstybėms 
99 metams. (D/1NS).

JAV ambasadorius Italijos finansų minis- 
teriui įteikė 4,3 mil. dolerių čekį. Tai esan
ti dalis sumos atlyginimo už darbą italų ka
ro belaisviams. (D/R).

Kolorado steite vien tik atominės energi
jos komisijai pavesti 64 kv. km žemės. Ten 
esą urano klodai. (D/OANS).

Amerikiečių mokomojo laivyno flotilija 
nuo balandžio 29 d. iki gegužės 2 d. lan
kys Bergeną. (D/R).

JUNGT. TAUTOS

JAV, D. Britanija ir Prancūzija pareika
lavo Saugumo Taryboje priimti Italiją į 
Jungtines Tautas. (D).

KANADA

Per Kanados komunistinės pažangiųjų darbo 
partijos susirinkimą pirmadienį 56 asmenys 
buvo suimti. Jie rinko aukas „Combat” laik
raščiui, neseniai uždarytam dėl komunisti
nės propagandas. (D).

KINIJA

Kuomlntango vadovybė vienu balsu nu
tarė generalisimą Ciangkaišeką statyti kan
didatu į Kinijos respublikos prezidentus, 
nors jis ir buvo dieiią pirmiau pareiškęs, 
jog nenori kandidatuoti. (D/INb).

Kinijos vyriausybės daliniai, kurie gina 
Mandžurijos sostinę, Cangčunge, atmušė 
komunistų dalinius ir atsiėmė tam tikrą 
skaičių anksčiau prarastų atramos taškų 
šiaurės vakarų miesto dalyje. (D/R).

NORVEGIJA

Norvegijos Informacinė taryba Londone 
pranešė, kad Norvegijos, Danijos ir Švedi- 
ios svarbesnės oro susisiekimo linijos, nuo 
lalandžio mėn. 18 d. dėl techninių priežas

čių bus pavestos bendrai SAS. vadovybei.

Velykų sekmadienį šv. Petro aikštėje buvo 
susirinkusi didžiausia minia Rymo istorijo
je. 200.000 vyrų ir moterų, senių ir vaikų, 
buvo susirinkę išklausyti tradicinės popie
žiaus kalbos ir gauti „urbi et orbi” siunčia
mą palaiminimą. Nerami padėtis privertė 
juos susirinkti, kad išgirstų paguodos žo
džius. Dešiniosios italų partijos net išmetė 
iš lėktuvų lapelius, raginančius visus Ro
mos gyventojus eiti į šv. Petro aikštę. Ta
čiau tas, kas laukė suraminimo, apsiriko. Sv. 
Tėvas teigė, kad Rymas, Italija ir visas pa
saulis stovi kryžkelėje tarp Kristaus ir An
tikristo.

„Išmušė didžioji valanda krikščioniškai 
sąžinei” —

šaukė jis, ragindamas nebeužmerkti akių 
prieš tikrovę. —

„Jūsų sąžinėje neturi būti vietos bailu
mui ir neryžtingumui tų, kurie šią le
miamą valandą tikisi galį tarnauti dviem 

Viešpačiams iš karto”.
Ir pereitos savaitės įvykiai tuos žodžius 

vaizdžiai iliustravo. Pilnos nerimo žinios iš 
Berlyno parodė ir nenorintiems dar atsi
merkti, kad atėjo valanda ryžtis. Jau vasa
rio mėnesio įvykiai parodė, ko galima ti
kėtis. Šveicarų „Die Tat” rašė:

Vasaris buvo Vakarams panikos mė
nuo: visi pamatė kaip sunkus rusų volas 
pasijudino Europos širdies link. Buvo 
matoma, kaip totalinio socializmo tan
kas prislėgė Rytų Europos demokrati- 

. jas ir tariamai jų stipriausią per vieną 
naktį pavertė diktatoriška policijos ir 

šnipų valstybe.
Ir prieš tą stiprios valios vedamą mašiną 
Europos ir Amerikos tautos galėjo parodyti 
tik nesaugumą, chaosą ir paraližą”.

Tačiau tas neilgai truko. Kovo viduryje 
susilaukėme stiprios reakcijos. Atsipeikėji
mo. Trumano kalba, 5 paktas, Triestas ir t.t. 
Aišku, jog po to negalima buvo laukti, kad 
sovietai sėdėtų susidėję rankas. Did. Ket
virtadienį generolas Clayus savo poziciją 
sulygino su ugniagesių komandos v-ko pa
dėtimi. Jis turi budėti, tačiau nesitiki, kad 
artimiausiu laiku jam reiktų gesinti gaisrą. 
Tačiau nespėjo praeiti nė savaitės, kai Ber
lyne ėmė rūkti. Apie Berlyno įvykius gali
ma būti įvairių nuomonių. Galima teigti,

PRANCŪZIJA

Paryžiuje pirmadienį dėl neišaiškintų at
mosferinių ypatingumų įvyko didelis apte
mimas, tik po ilgesnio laiko vėl prašvito. D.

Prancūzijos ministeris pirmininkas Schu- 
manas balandžio 18 d. Poitier mieste pasa
kys svarbią politinę kalbą. (D),

Nuo dalies italų laivyno Prancūzija su
tinka atsisakyti. Jai turėjo iš Italijos tekti 
3 kreiseriai, 4 naikintuvai ir daug mažesnių 
laivų. (NF).

SOVIETŲ S-GA
Klastos vaidenasi. Sovietų Sąjungos at

stovas JT Gromyka ' pirmadienį spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad JAV, D. Brita
nijos ir Prancūzijos atkartotinis siūlymas 
priimti Italiją į JT yra ne kas kita, kaip tik 
manevras balsams laimėti. (D).

Maskvos teismas nuteisė po 10 metų du 
asmenis už pardavimą mėsos aukštesne kai
na, negu vyresnybės nustatyta. (D/R).

TURKIJA
Meno akademijos rūmai Istambule visiš

kai sudegė. Liepsnose žuvo brangūs ar
chyvai ir visi meno lobiai. (NF).

VENGRIJA
Vengrijos mažažemių partijos sekretorius 

ir buvęs užsienio reikalų ministeris Gyoen- 
jydesys partijos kongrese pirmadienį pa
reiškė, jog visi Vehgrijos darbininkai ir 
ūkininkai privalo, prisijungti prie bendro 
liaudies fronto. (D/R).

VOKIETIJA

Vykstant dideliam paradui, JAV okupaci
nės policijos vadovybę Vokietijoje perėmė 
gener. A. Craigas. (D).

Rastas negyvas sovietų karininkas ant bri
tų sovietų zonų sienos. (D).

Pirmadienį J reguliarų Berlyno komen
dantūros kultūros komisijos posėdį sovietų 
atstovas neatvyko. (D).

SekmadienĮ Berlyne nutūpė 50 JAV lėk
tuvų, atgabenusių aprūpinimą savo pilie
čiams. (D).

Gen. Clayus ir gen. Koenigas, kurie an
tradienį nedalyvavo pietuose, buvo pakviesti 
pas britų karinį gubernatorių antradienį 
priešpiečių, kuriuose dalyvavo Montgome
rys. O vėliau. įvykusiuose pietuose dalyvavo 
Sokolovskis. (D).

Čekoslovakijos ryšių karininkas prie 3. 
JAV armijos Vokietijoje ir okupacinės po
licijos majoras Fantlis iš savo pareigų atsi
statydino ir pasitraukė iš čekų kariuome
nės. (D).

Prie Eppingeno skraidydamas iš 3000 m. 
aukščio nukrito vienas JAV naikintuvas. D.

Sustreikavo Bavarijos elektros jėgainių 
darbininkai, viso apie 3000 asmenų. (D).

Iš dvėselėnos darė konservus. Vienas kri
tusių gyvulių kailialupis prie Bremeno iš 
dvėselėnos darė konservus ir pardavinėjo 
juodojoje rinkoje. Kratos metu pas ji rasta 
apie 1000 dėžučių tokių konservų. (D).

Kasselyje susekta didelė maisto kortelių 
afera. 112 periode netikros kortelės mėsai ir 
riebalams sudarė 50% tikrųjų kortelių kie
kio. (D).

Iš

Kaip Stalinas buvo .iš anksto numatęs, 
amerikiečiai ir britai protestavo, o tuos 
protestus, jo pageidavimu, ignoravo. Ameri
kos ambasadoriui generolui W. Bedell Smi- 
thui paprastai pasakė, kad Rusija neprisi- 
dėsianti prie didžiojo trejeto priemonių pa
dėčiai Lenkijoje tirti, „nes tai būtų Lenki
jos suverenumo pažeidimas”.

D. Britanija, kurios formalus protestas 
buvo taip pat ignoruojimas, dabar padarė 
labai nuostabų dalyką. Ji pakvietė eilę as
menų atvykti į Angliją, kuriuos britų radi
jas pasveikino kaip „Lenkijos juristų atran
ką”. Toje rinktinėje buvo visi, kurie įvai
riose vietose ir būdais vykdė seimo rinkt 
mų falsifikavimą.

Lepkų ūkininkų partija, kuri iš 444 vietų 
buvo gavusi 27 naujajame seime (nors mes 
iš tikrųjų buvome gavę 74% balsų), iš 
pradžių buvo nutarusi pirmąjį posėdį boi
kotuoti. Bet paskum aš sumojau, kad seimas 
buvo mums vienintelė vieta, kur galėjome 
pratarti žodį ir kad gal kai kurie iš mūsų 
protestų prasiskverbs pro seimo sienas.

Tad nuėjome į seimo atidarymą. Pama
čius savo „išrinktuosius” kolegas,- kraujas 
sustingo. Tai buvo margaspalvė gauja, daž
nai nepažįstama nė savo apygardose. Tuo
jau buvo matyti, kad ji bus naudojama kaip 
„guminis spaudas” sprendimams daryti, ku
rie jau bus pateikiami iš aukštesnės vietos. 
Mano pirmas pralaimėjimas naujajame sei
me mano siūlymo atmetimas, kad seimo pir
mininkas būtų renkamas slaptu balsavimu. 
Paskum aš pasiūliau protestuoti prieš naujo 
prezidento priesaikos formulę, kurioje ne
buvo paminėtas Dievas.

Šitas seimas yra išrinktas apgaulingomis 
priemonėmis ir neturi teisės rinkti prezi
dento, — kalbėjau aš. — Jis turėtų būti 
tuojau paleistas ir turėtų būti paskirti tikrai 
laisvi rinkimai. Projektuodami priesaiką, 
kurią turi duoti prezidentas, jūs praleidot 
nepažymėję Visagalio. Tai yra keista prisi
menant faktą, kad rinkimų kampanijos metu 
komunistai dažnai lankydavosi bažnyčiose, 
proklamacijas dažnai platindavo su merge
lės Marijos paveikslais, melavo, kad komu
nistų pergalės rinkimuose garbei skambins 
bažnyčių varpai, o dabar, kada jau sėdite 
balne, nusigręžėt nuo' šitų religinių prie
monių.

Posėdis buvo tumpam laikui nutrauktas. 
Įvyko kabineto narių pasitarimas, į kurį 
mūsų nepakvietė. Atidarius posėdį buvo 

Savaitinė politikos apžvalga

ušė valandaH
kaip Hesseno min. pirm. Stockas, kad tai 
naujas rusų blefas. Tačiau ir blefuoti gali
ma tik tam tikrose ribose. Sunku smūgį į 
veidą laikyti blefu. O juk kitaip sunku pa
vadinti sovietų reikalavimą, kad amerikie
čiai prieš vykdami į Berlyną pasirūpintų jų 
vizomis. Jau mūsų minėtasis „Die Tat” ra
šė dar prieš Berlyho įvykius:

Pasaulio padalijimas virsta vis fanatiš- 
kesniu religiniu suskilimu. Mes vis la
biau ir labiau klimpstame į netoleranci
jos gadynę. Ta netolerancija graso išsi
plėsti j epidemiją... Visos žaidimo tai
syklės nustoja galios, jei vienas iš žai
dėjų suka. Prieš organizuotą terorą, 
kad ir „šaltą terorą”, tolerancija gali 
pasirinkti: arba be kovos pasiduoti arba 

būti netolerantinga”.
Todėl nereikia stebėtis, kad JAV kariuo

menės ministeris Royalis, kad kiek ir dels
damas, iš susidariusios padėties padarė vie
nintelę gėlimą išvadą. Jis įgaliojo gen. Cla- 
yų, reikalui esant, įsakyti šauti. Vakarų de
mokratijos, kurių veiklos mes pasigedome 
prievartaujant Rytų Europos valstybes, šį 
kartą pasijuto priėjusios liepto galą. Aišku, 
kad 3.000.000 Berlyno gyventojų likimas 
joms nebūtų taip svarbus, jei tas miestas 
nebūtų viena dalelytė visų , šių dienų įvy
kių grandinėje tarp Italijos ir Suomijos, 
taip Graikijos, Persijos ir Turkijos. Gali
mas dalykas, kad sovietai griebiasi Berly
no „blefo”, norėdami paveikti savo kaimynų 
nuotaikas, tačiau faktas, kad jį lydi Čeko
slovakijos ir Suomijos įvykiai, verčia susi
rūpinti. „Le Figaro” kovo 24 d. rašė:

„Priemonės, kurių griebėsi Stalinas Pra
hoje ir Helsinkyje, yra ne ideologinio 
ar diplomatinio pobūdžio. Tai yra ka
rinės priemonės, kurios turi jo asmeninį 
antspaudą ir nėra kilusios iš noro iš
plėsti komunizmą, bet tik tam, kad su
stiprintų ir padidintų Rusijos karinę 

galią”.
Toliau laikraštis pabrėžia:

„Negalima mažinti tų Įvykių reikšmės. 
Galimas tik vienas paaiškinimas: Stalinas 
yra įsitikinęs—ką Churchillis sakė prieš 
keletą savaičių, o de Gaullė jau kuris 
laikas teigia — kad įvykiai gali mus 
Įvelti Į krizę, ir kad artinasi momentas,

LenKija soiieliiaama
pranešta, kad į priesaiką įrašyti žodžiai: 
„Tepadedie man. Dievas”. Kitą dieną kon
troliuojamoji spauda pranešė, kad katalikų 
ir komunistų atstovai seime reikalavę pa
minėti Dievą priesaikdje. Mano kalbos 
cenzūra nepraleido.

Komunistai nedelsė pančioti Lenkijos. Jie 
priėmė „mažają konstituciją”, kurioje su
kūrė valstybės tarybą, suteikdami jai kom
petenciją tuo metu, kada neposėdžiavo sei
mas. Toje valstybės taryboje be atsidavusių 
komunistų buvo ir du Sovietų Sąjungos pi
liečiai.

Ant šitos grupės buvo sudaryta „šešėlinė 
vyriausybė”, kuri ir lig šiol dar neturi var
do. Jai vadovauja generolas Malinovas, 
paskum eina Cyrankievičius, Bermanas, 
Zambrovskis, Gomulka, Mincas ir paskuti
nėje vietoje prezidentas Bieruta.

Virš šitos institucijos buvo ir tebėra Len
kijos politbiuras, kuriam priklauso Berma
nas, Zembrovskis, Gomulka, Bieruta, Rad- 
kievičius, ir vienas komunistas pavarde 
Ochabas.

Mokesčių sistema pasidarė tokia tąsi, kad 
galima buvo konfiskuoti piliečio verslamonę 
arba nuosavybę dėl „mokesčių nesumokėji- 
mo”, nors jis vedė knygas ir turėjo patei
sinamuosius dokumentus įrodyti, kad mo
kesčius jau sumokėjęs.

Kaip producentas ir valstybės įmonėse 
pagamintų prekių skirstytojas Mincas sunai
kino privačiąją pramonę, priversdamas pri- 
vačiuosius gamintojus gauti licenzijas, o 
valstybinių įmonių pagamintąsias prekes 
atiduodamas valstybinėmis krautuvėms daug 
pigesne kaina, kaip privačioms įmonėms.

Paskum Mincas išleido įstatymą dėl „juo
dosios prekybos”, kuris įgalino jį smulkiuo
sius krautuvininkus nušalinti, be teismo dve
jiems metams atiduoti į darbo stovyklas, o 
jų krautuves atiduoti valstybei arba draugui 
arba giminaičiui. „

Norėdami pirkti anglį, apdarą, trąšas ar
ba kitus būtinus reikmenis, lenkų ūkininkai 
turėjo mokėti grūdais. Daugis jų nebegalė
jo išlaikyti savo ūkių, nes neturėjo kuo 
šerti gyvulių, ir jų sodybos atiteko valsty
bei. Vienas ūkininkas, kuris gerai vertėsi ir 
buvo nepriklausomas, buvo ypatingais mo
kesčiais apdėtas, kad jį sužlugdytų.

Darbininkai, kurie kadaise buvo kviečia
mi streikuoti prieš darbdavius, dabar su
žinojo, kad streikininkai yra „sabotuotai” 
ir bus baudžiami 10 m. kalėti. Darbininkai ne- 

kada militarizmas Įsivyrauja ir ištiesia
mi generalinių štabų žemėlapiai.

Tai dar nereiškia, kad karas artinasi 
arba yra neišvengiamas, tačiau vis dėl
to reiškia, kad tolesnių Įvykių raidą ir 
rezultatus nulems kariniai sumetimai...”
Laikraštis mano, kad atėjo metas, kada 

kalbos ir gestai vis labiau ir labiau nusto
ja reikšmės. Kas bus stipresnis, tas silpnes
nį privers iš paskutiniųjų priešintis arba 
pasiduoti. Tik tuo atveju, jei abi jėgos yra 
tikrai arba bent tariamai lygios — galima 
tikėtis kompromiso. Tokio aiškinimo švie
soje atrodo, kad Berlynas buvo paskutinė 
proga sovietams pablefuoti, parodyti savo 
tikrą ar tariamą drąsą ir palenkti' savo pu
sėn svyruojančius. Už tokį aiškinimą kalba 
ir sovietams artimų politikų atkakliai va
roma propaganda už trijų didžiųjų arba 
bent už Trumano ir Stalino susitikimą. Tuo 
atveju Berlynas turėtų būti antausis, kuris 
amerikiečiams turi parodyti, kad dabartinė 
padėtis yra neįmanoma ir, turint galvoje jų 
neryžtingumą, paskatinti juos ieškoti dery
bų ir dar kartą pasidalyti pasaulį. Tačiau 
jau vien toks susitikimas reikštų Vakarų ka
pituliaciją. Todėl liberalų „Manchester Gu
ardian” apie tokio susitikimo galimybes 
štai kaip samprotauja:

„Deja, tarptautinė padėtis niekados ne
buvo mažiau palanki trijų susitikimui, 
kaip kad šiuo momentu. Tik JT visuoti
nio susirinkimo uždavinys yra rasti su- 

z taikinimo būdą ir Kremliui išaiškinti, 
kad konflikto atveju jis atsidurs ne tik 
prieš JAV, bet ir prieš didesnę pasau

lio pusę”.
Tačiau tai padaryti nėra lengva. Papras

tai demokratijos tik tada susigriebia, kai jas 
kas užpuola. Todėl kelių JAV prezidentų 
patarėjas B. Baruchas, kalbėdamas senato 
užs. reikalų komisijoje, pareiškė:

„Mes turime mobilizuotis dabar, kad iš
laikytume taiką. Jei mes prarasime bran
gų laiką — turėsime mobilizuotis tam, 

kad kariautume”.
Paskutinės žinios iš anapus didžiojo tven
kinio rodo, kad amerikiečiai tai suprato. Ta
čiau atrodo, kad, norint išlaikyti taiką, tai 
turi suprasti visi. Tam išmušė paskutinė va
landa. VM

begalėjo keisti savo darbovietės, o jo pajamos 
buvo nustatomos pagal jo vertę valstybei. Pv, 
angliakasys gali per mėnesį uždirbti 22.000 
zlotų, bet ir to neužtenka. O tekstilės dar
bininkai tegauna 5000, mokytojai - 3000 
zlotų. Pietūs restorane Lenkijoje dabar kai. 
tuoja 1000 zlotų. Kas meta savo darbovietę, 
jei ji jam nepatinka, netenka savo namą 
arba butų ir maisto kortelės.

Namų statymas pasidarė valstybinis biz
nis. Į butus įkiša visai svetimus žmones, 
Kiekvieni namai turi savo šnipą, kad 
šniukštinėtų, kas gyventojų kalbama.

Valstybės taryba atėmė universitetų ne. 
priklausomybę. Kad galėtų Lenkijoje studi
juoti, dabar jaunuomenė turi išlaikyti k 
egzaminus, kuriuose turi parodyti žinias 
apie dabartinę vyriausybę, išplūsti mane ir 
įstoti į komunistų jaunuomenės organiza- 
ciją.

Lenkų vadovėliai buvo sunaikinti ir ję 
vieton išleisti kiti. Lenkijos istorijos vado
vėliai prasideda dabar nuo Petro Didžiojo,

Aš buvau viso šito „demokratinimo" liti- 
dininkas. Visi 16—18 metų lenkai dabar yn 
verčiami stoti į „žemės ūkio ir karinės 
jaunuomenės organizacijas”. Švietimas yn 
grynai politinis.

Lenkijos armija turi 150.000 vyrų. Pu- 
džioje joje buvo 10.000 raudonosios armijos 
karininkų. Sis skaičius dabar yra sumairn- 
tas ligi 3000. ■ Visus svarbiuosius postovius 
nuo štabo viršininko žemyn turi užėmę so
vietų karininkai, kuriems buvo įsakyta pa
sidaryti Lenkijos piliečiais.

Baisioji lenkų tautos rykštė, saugumo po
licija, turi 330.000 vyrų. Iš jų 90.000 yra 
išskirstyti visame krašte saugumo policijos 
įstaigose. Apie 100.000 sudaro motorizuotą 
armiją. Apie 40.000 policininkų yra civiliii, 
ir nesuskaitomi tūkstančiai turi uždavinį 
šnipinėti butus, įstaigas ir fabrikus. Dirbti 
priimami esesininkai ir kiti kolaborantai.

Kiekvienoje saugumo policijos įstaigoje 
yra emvedistų patarėjų. Be abejo, jie yri 
dalis organizacijos, kuri prižiūri ir Jugo
slaviją, Bulgariją, Rumuniją, Čekoslovakiją 
Vengriją ir sovietų okupacinę zoną Vokieti- 
joje. Tuo būdu rytų Europa yra pasidariusi 
milžiniška policinė valstybė vienoje kon
trolėje.

Katalikų Bažnyčia yra paskutinis tiesos 
bastionas, paskutinis moralinio įkvėpimo 
šaltinis.. Anksčiau puolę iš pasalų komieis- 
tai dabar pradėjo vesti visai atvirą kovą. 
Cenzūruoja oanytojinius laiškus. Kunigai se
kami. Mažiau žinomus dvasininkus suimi
nėjo. Kardinolai Hlondas irSapieha karinių 
teismų buvo išplūsti, kaip nusikaltėliško po
grindžio judėjimo padėjėjai ir „svetimos 
valstybės šnipai”..

Komunistų kova su Bažnyčia yra pasku
tinė atvira „kova, kuri dar vedama šian
dieninėje Lenkijoje. Nepriklausomos Lenki
jos politinės partijos yra išnaikintos. Len
kijos ūkinis ir socialinis gyvenimas yra su- 
sovietintas. (B.d.)

Kova dėl 
.juodosios rinkos“

Visur Europoje yra paplitusi „juodoji 
rinka“. Bet niekur nėra tokio didelio „ofi
cialiųjų“ ir „juodųjų" kainų skirtumą 
kaip Vokietijoje, o ypač jos išgriautoje sos
tinėje Berlyne. Čia už vieną kg Brazilijos 
kavos pupelių moka 1000 RM, kakavos 
- irgi tiek pat; už kiaušinį - 16 RM; už 
vieną kg jautienos - 280 RM, už vieną kj 
amerikoniško kumpio - 620 RM ir tain to
liau.

Berlyno „juodoji rinka“ bazuojasi nė 
markių, bet amerikinių cigarečių „Gamei“ 
„Phillipp Morris” ir kt., valiuta. Keičiant ję 
į markes, už vieną cigaretę mokama 8 mar
kės.

Rusai negalėjo pakęsti, kad „Berlyno 
juodajai rinkai grėsė vis labiau ir labiau 
patekti į vakarų kapitalistų rankas“. Ir jie 
ryžosi čia kirsti savo mirtiną smūgį, kad 
„juodąją rinką“ atpalaiduotų nuo „ameri
kinės“ valiutos.

Kai besibaigiant karui rusų armija la- 
bai sparčiai žygiavo priekin, visuose kraš
tuose ji aptiko milžiniškus vokiečių taba
ko sandėlius. Ten buvo puikiausias .orien- 
tališkas, bulgariškas ir graikiškas taba
kas. Dalį to tabako rusai ištisa eile ešalo- 
nų pasiuntė į šiaurę. 3000 tonų tabako bu
vo pergabenta į Saksoniją ir tenykščiuose 
fabrikuose perdirbta į cigaretes. Pasisekė 
pagaminti aukščiausios kokybės skoningos 
cigaretės, kurios savo išvaizda ir aromatu 
nedaug atsilieka nuo „Camel".

Iš 3000 to tabako buvo pagaminta 1800 
milijonų cigarečių, ir tik buvo laukiama 
įsakymų, kada jas paleisti į apyvartą. _

Vieną dieną visame Berlyne ir sovietų 
zonoje pasirodė minimos cigaretės ir jas 
galima buvo pirkti visai oficialiai ir bet- 
kokiais kiekiais—po 2,50 RM už Jteną.

Galima sau Įsivaizduoti, kokie paniką 
tas reiškinys sukėlė „juodosios' rinkos 
magnatų eilėse. Amerikinė „valiita“ tuoj 
nukrito nuo 8 RM iki 4 RM už vienetą! 
atitinkamai krito ir visos kitos winos. 
(„Das Bunte Echo“)
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Daugelis nusikaltėlių sąžinės išmetinėja
mi mėgsta kartoti labai originalų posakį:

Galima suklysti, bet nevalia klaidoje pa
silikti.

Aišku, kad taip galvojant ir bausmė bei 
vargas pusiau lengvesnis.

Iš visų duomenų matyti, kad ir Sovietų 
Sąjungos vadovai yra panašios galvosenos. 
Todėl „Jaunosios Gvardijos” autorius — 
Aleksandras Fadiejevas, nors pavėluotai, 
bet „susigriebė” ir prisipažino; kad jo 
„Jaunojoje Gvardijoje” ne viskas tvarkoje ... 
Nežinau, kas tam Fadiejevui šovė į pakaušį 
(o gal dar kas šaus), kuris savo kūrinyje 
norėjo įrodyti, kad jaunoji karta, atseit 
komjaunuoliai, kurie kovėsi partizanų eilė
se, yra žymiai geresni komunistai, negu 
politbiuro šeimininkai.

Bet laimė, kad Aleksandras Fadiejevas 
sutiko (lai pamėgimų nesutikti) su „Prav- 
dos” ir kitų tarybinių organų kritika ir 
prisipažino, kad jo kūrinyje „Jaunoji Gvar- 
dija” yra stambių klaidų!... Nors apysakos 
išėjo 26 laidos, bet Fadiejevas žadėjo ją 
pataisyti ...

Aišku, jei pažadėjo, tai ir pataisys!
Viena bėda — ne bėda, bet dvi, trys, tai 

jau prasti' dalykai.
Nežinau, ar Sovietų Sąjungos medžioklių 

administratoriui E. Kuznecovui parakas 
sušlapo, ar paprastas neskėlimas, bet fak
tas yra tikras, kad vietoje „užplanuotų” 150 
briedžių, nušovė tik du.

Istorija labai paprasta:
Prieš trejus metus medžioiklių administra

toriui E. Kuznecovui ne juokais buvo su
darytas planas, pagal kurį jis turėjo pra
plėsti medžioklę Sibire ir tolimoje šiaurėje. 
Atseit, privalėjo medžioti gyvulius, lupti jų 
kailius ir rūpintis jų prekyba. Tačiau aiš
kėja, kad Kuznezovo būta prasto komer
santo. Jis iki šiol išleido 17.000 rublių 
tuštiems pasitarimams, o kailio nė vieno.

Blaivus balsas
Amerikos lietuvė Marija Gliaudienė, 

„Draugo” dienraščio Nr. 13 deda keletą 
tremtinių laiškų iš Vokietijos ir tarp kitko 
rašo: \

„Jeigu iš šimto siuntinių ir pateks vie
nas į rankas to, kurio šelpti nereikia, tai vis 
dėlto 99 bado kamuojami tautiečiai bus su
šelpti. O ar galime mes dėl to vieno, ta
riamai šalpos nereikalingo, nešelpti kitų. 
99, šalpos privalančių?” Toliau Gliaudienė 
visai blaiviai samprotauja, kad ...... galų
gale, juk niekas nepatikrino ir kai kurių 
spaudoje pasirodžiusių teigimų, kad buvo 
sušelpti šalpos nereikalingi žmonės. O, gal 
būt, tai tik asmeniško' nesugyvenimo pa
reiškimas? Todėl, pakartoju, su tais keis
tais balsais, kurie įneš į šalpos darbą 
aliarmuojančius šūkius, reikia elgtis labai 
atsargiai ...”

Mes j| pribaigsime
(IŠ BELAISVIŲ VEIDŲ IR VAIZDŲ)

Dar daugiau. Iš -tų pinigų pasistatė (aišku, 
kad sau) žmonišką vilą, o darbininkams 
atsilygino natūra: valdžios šautuvais ir ki
tais ginklais. Be to, jis dar kaltinamas per 
1.000.000 rublių išeikvojimu. Pavyzdžiui, 
vienoje medžioklėje Kirkizijoje išleido 
20.000 rublių, medžioklėje vietoje paskirtų 
dviejų mėnesių išbuvo tris ir nušovė tik du 
briedžius, nors pagal grafiką turėjo nušauti 
150.

Aišku; čia ne Fadiejevo apysaka ir „tų 
stambių klaidų” neatitaisysi. Galimas daly
kas, kad blogas šaulys E. Kuznecovas turės 
užimti trečiojo briedžio etatą ... Atseit, šį 
sykį parakas degs! ...

„Pravda” aprašo juokingą anekdotą, ku

Su „Tėviškės Garsu“ atsisveikinant
Niekas neužginčys mūsų tremties spaudos 

milžiniško vaidmens tremtinių gyvenime ir 
jos reikalingumo. Ne be reikalo yra sako
ma, kad spauda yra kietesnis ginklas už 
plieną ir kad moderniausios patrankos jos 
neatstos. Sis teigimas su kaupu išryškėjo 
mums begyvenant benamių gyvenimą, vel
kant sunkias ištrėmimo dienas.

Gal todėl mūsiškiai taip ir mėgsta savo 
spausdintąjį žodį, jį myli, skaito ir nuo
širdžiai jo laukia.

Kitados beįgaunąs pilietybės teises prie
žodis, kad: „Tik laukinis spaudas neskaito” 
mums, tremtiniams, visai nepritaikomas.

Bet ... štai, įsisuko audra ir į šią kuklią 
mūsų spaudos šeimynėlę. „Tėviškės Garso” 
leidimas (sako — laikinai) yra sustabdytas.

Vis dėlto niekas negalėtų užginčyti tos 
teisybės, kad „Tėviškės Garsas”, pradėjęs 
savo žemiškąją kelionę, po kuklias tremtinių 
pastoges, labai paprastos išvaizdos, vėliau 
virto gražiu savaitraščiu, turiningu laik
raščiu ir jis buvo nuoširdžiai laukiamas 
svečias ^kiekvienoj' tremtinio gryčioj.

Pradžioje jis, neužsibrėždamas platesnių 
tikslų, išeidavo vos vieno lapelio dydžio ir 
buvo pasiskelbęs kaip vietinių savo gyven
tojų informatorius, bet vėliau — jo rėmai 
platėjo, turinys kaskart svaresnis darėsi, 
išaugo j visiškai rimtą ir gerą mūsų trem- 
tiniškosios spaudos narį. Jis jau išeidavo 
aštuonių ir net dešimties puslapių. Redak
cinis kolektyvas, kuriame su pasišventimu 
dirbo žurnalistai: M. Bavarskas, S. Urbo
nas, J. Pr. Palukaitis, A. Žiedas, paskutiniu 
laiku V. Kasniūnas ir kiti sugebėjo išryš
kinti to laikraščio veidą, suburti apie jį 
gražią šeimą gerų bendradarbių ir pa
skleisti jo egzempliorius ne tik Vokietijoje 
tarp tremtinių, bet ir po visą pasaulį, kur 
tik plakė bent viena lietuviška šardis ...

Tenka visiškai sutikti su „Tėviškės Gar
so” redakcijos atsisveikinimo žodyje nusa
kytais tikslais: „... Kieta gynyba Lietuvos 
išlaisvinimo kovoje, visų srovių ir pažiūrų 

ris pasako daug karčios, teisybės, rašo 
amerikiečių lietuvių dienraštis „Draugas”.

Kažin koks Kapuga, išgirdęs rublio nu
vertinimą, rimtai susirūpino. Vargšas su
krapštė visas santaupas ir pirko viską, kas 
tik pakliuvo. Jis spėjo nusipirkti vilko 
spąstus, šunį, du akordeonus, Egipto mu
miją, 5 kapų paminklus ir 100 kvortų va
balams nuodų. Ir dar jam atliko rublių.

Tačiau Kapuga patyręs, kad už pasiliku
sius rublius gaus tik vieną už dešimt, taip 
susijaudino, jog užsistojo ant spąstų par
griuvo, nuvertė vieną kapo paminklą, kuris 
sudaužė bonką nuodų, nuo kurių pastipo jo 
nupirktas šuo. Patirta, kad Kapuga sveik
sta, bet „Pravda” rašo:

„Bet mes jį dar pribaigsime!” Al. Kėd.

tolerancija, visų lietuvių būrimas vienin
gam dirbui, kultūrinis tremties gyvenimas, 
plati informacija ir rūsčios dabarties fiksa
vimas — buvo tos pagrindinės „Tėviškės 
Garso” gairės, kurios užtikrino mūsų sa
vaitraščio teisingą kelią ir nuoširdų daugu
mos pritarimą.”

Taip tikrai ir buvo. Be viso šito, reikia 
pripažinti, „Tėviškės Garso” > redakcinis 
kolektyvas sugebėjo įsivesti vieną kitą sky
rių, kurių kituose laikraščiuose nebuvo ir 
kurie, vis dėlto, buvo itin reikšmingi. Tie 
skyriai — tai politinių įvykių kalendorius, iš 
kurio ir ateityje bus lengva, žvilgterėjus, 
susigaudyti chronologinėj tvarkoj paskelb
tieji po 2. D. karo iškilę politiniai reikalai, 
jų įtampos bei atoslūgiai. Taipogi pagirti
nas nuoseklaus mūsų mirusiųjų registravi
mo skyrius ir kiti.

Bevartant gautąjį paskutinįjį velykinį 
„Tėviškės Garso” numerį, ir čia matosi 
prityrusi ir tvarkinga redakcinio kolektyvo 
ranka.

Baigiant norėtųsi linkėti „Tėviškės Gar
sui” kaip galint greičiau vėl prisikelti ir 
vėl mus iš naujo lankyti.

To laikraščio redaktoriams iš skaitytojų 
pusės priklauso, žinoma, nuoširdi padėka ir 
pagarba. Pranys Alšėnas.

BUV. LIETUVOS STEIGIAMOJO, I-jo, 
II-jo ir III-jo SEIMO NARIAMS

Gyvenamojo meto reikalams aptarti arti
miausioje ateityje numatoma sukviesti buv. 
Lietuvos Steigiamojo, I-jo, II-jo ir III-jo 
Seimo narius pasitarimo.

Visi buv. seimų nariai prašomi nedel
siant pranešti savo adresus Organizacinei 
Komisijai b. seimų narių suvažiavimui 
šaukti: (14b) Reutlingen, Lederstr. 94, Li- 
tauisches Rotes Kreuz (Seimo atstovų suv. 
org. komisija).

Ponams b. seimų nariams bus išsiuntinėti 
asmeniški kvietimai, paaiškiną visa, kas ži
notina. Organizacinė Komisija.

Ir SSSR gilumoje
Nors pasaulio spauda ir mažai rašo apie 

SSSR žmonių gyvenimą krašto viduryje, 
vienok kai kurie anglų laikraščiai infor
muoja, kad kai kuriose šio milžiniško 
krašto vietose ir dabar žmonės veda karą 
prieš sovietų valdžią.

Partizanų yra keletas židinių. Didžiau
sias jų esąs mums jau šiek tiek žinomas 
ukrainiečių pasipriešinimo sąjūdis. Apie jį 
pasaulis daugiau sužinojo tada, kai dalis 
šio sąjūdžio kovotojų pereitų metų rudenį 
bandė įsilaužti į amerikiečių zoną Vokieti
joje.
Kaip susiorganizavo ir veikia ukrainiečių 

laisvės kovotojai.
Ne vien tik „kapitalistinė ir reakcinė” 

spaudo rašo apie ukrainiečius ir jų narsų 
vadą pulkininką Benderą. Šią partizanų 
veiklą kartas nuo karto pamini ir kai kurie 
Maskvos vyrai savo kalbose.

Bendera su savo laisvę mėgstančiais vy
rais veikia plačiame rajone nuo Charkovo 
maždaug iki Slovakijos sienos. Jų veikla 
planinga. Kovotojai turi geras radijo stotis 
ir generalinį štabą. Prie Benderos ukrainie
čių prisijungė dalis lenkų kovotojų ir daug 
kito bolševikams nepatikimo elemento. Visi 
jie pasidavė bendrai vadovybei ir sudarė 
laisvės kovotojų sąjūdį. Benderos kovos ar
mija tautiškai marga: rasime daug bolše
vikų raudonosios armijos dezertyrų, vengrų, 
rumunų. Čia yra ir lietuvių bei1 latvių, ku
rie atsitraukė iš Lietuvos miškų srities. Jie 
drauge su lenkais klusniai pasidavė bendrai 
Benderos vadovybei.

„Benderistai” labai gerai ginkluoti. Mat, 
po vokiečių kapituliacijos į jų rankas pate
ko daug Schoernerio armijos ginklų. Šis 
vokiečių generolas ir po kapituliacijos dar

Ekrano naujienos
— Užsienio filmų įvežimas į Vokietiją 1947 
metais sumažėjo. 1945 m. Vokietijoje buvo 
demonstruota 62 užsienietiškos filmos, 1946 
m. — 122, gi pereitais metais šis skaičius 
nukrito iki 104. Prieškariniais metais aukš
čiausią ribą užsienio filmų įvežime pasiekė 
1934 m. su 82 filmomis. 1941 m. šis skai
čius buvo nukritęs iki 14.

— Šiais metais Amerikoje numatoma pa
statyti 480 naujų filmų. Charakteringa, kad 
tame skaičiuje nenumatoma nė viena gangs- 
teriška filmą. Taip pat bus išimtos iš apy
vartos ir seniau suktos gangsteriškos filmos.

— Hollyvvoode numatoma visa eilė bio
grafinių filmų. Kaip pirmoji minima džazo 
komponisto Hoagy Carmichael gyvenimo 
filmą „Mėlynoji rapsodija”, toliau — „Lie
tus dainuoja” su Robert Walker, „Jolsono 
istorija” su Larry Parks, Irving Berlingo 
biografija ir kt.

— Populiarusis vokiečių komikas Theo 
Lingen, šiuo metu priėmęs austrų pilietybę, 
Vienoje baigė sukti naują filmą „Čia ir 
ten”.

— Londone užėjo senų filmų demonstra
vimo sezonas. Vėl didelį pasisekimą turi

veikia partizanai
ilgai kariavo su bolševikais. Kai, pagaliau, 
kova pasidarė beprasmiška, jo daliniai ka- 
pituliuodami pametė daug karo medžiagos, 
šaudmenų, maisto produktų, susisiekimo 
priemonių, net lėktuvų. Visa tai teko Ben
deros vyrams. Partizanams labai daug pa
dėjo patogios vietovės, miškai ir kalnai.

Partizanų štabe veikia puiki vadovybė. 
Visi kovos vienetai palaiko labai glaudžius 
ryšius ir klauso savo štabo nurodymų. Ne
žiūrint daugelio bolševikų puolimų, ryšys 
tarp atskirų Benderos dalinių nebuvęs nu
trauktas niekada. Vietos gyventojai juos re
mia ir šelpia maistu. Puiki kariška drausmė 
neleidžia jiems plėšti ramių gyventojų.

Šiuo metu Benderos vadovybėje esą apie 
45.000 vyrų, kurie ateityje gali turėti nepa
prastą reikšmę politiniuose įvykiuose.

Partizaninis judėjimas tolimame Urale
Pasak anglų spaudos, neramu esą. ir Ura

le. Čia taipgi veikiančios partizanų grupės, 
sudarytos iš raudonosios armijos dezerty
rų ir pabėgusių vokiečių karo belaisvių. Jie 
ginkluoti raudonosios armijos ginklais, daž
nai betgi naudojasi ir buv. vokiečių karo 
medžiagomis, paliktomis Stalingrado srityje. 
Retkarčiais Uralo partizanai susisiekią su 
Benderos daliniais ir kitais Rusijos tautų 
laisvės kovotojais.

Ir Turkestane...
SSSR Azijos respublikų gyventojų tarpe 

nepasitenkinimas SSSR santvarka ir prie
spauda esąs didelis. Didžiausią pasipriešini
mą čia reiškia mahometOnys, išeidami iš 
savo religinių įsitikinimų. Čia veikią par
tizanų daliniai esą susidarę iš demobilizuo
tų raudonosios armijos karių. Juos aktyviai 
ir pasyviai remią. vietos mahometonys.

K. Pelėkis

„Mėlynasis angelas”, „Daktaro Mabuzo tes
tamentas”. „Ceylono daina”, „Hotel du 
Nord”, „Lošėjas” ir kitos.

— Londone išrinkta populiariausieji fil
mų aktoriai. Pirmauja Bing Crosby, kuris 
tą patį postą laiko Amerikoje ir Vokietijo
je; toliau eina James Mason, Anna Neagle, 
Bette Davis, John Mills, Alan Ladd, In
grid Bergman ir Bob Hope.

— Australijoj filmuojamas vieno karo in
valido gyvenimas. Šis karys neteko abiejų 
rankų ir regėjimo, tačiau šiuo metu jis ver
čiasi kaip stalius. Filmą ruošiama septynetą 
kalbų.

— Japonijoje iki šių metų gegužės mė
nesio bus baigtos 28 filmos. Pirmosios še
šios filmas jau rodomos Amerikos kino teat
ruose.

„Prancūziškoji filmą privalo gyventi” — 
tokiais šūkiais demonstravo Paryžiaus ki
no lankytojai prie 40 kino teatrų, iš kurių 
35'buvo rodomos amerikietiškos filmos. De
monstrantų tarpe matėsi eilė prancūzų kino 
aktorių, kaip Jean Marais, Madeleine So- 
logne, Roger Pigaut ir Claire Maffei.

■■■■■■■■■■■■

Guy de Maupassant __

Velionė
*

Aš ją beprotiškai mylėjau! Kodėl myli
ma? Argi nekeista visame pasaulyje nema
tyti nieko kita tik vieną būtybę, galvoje te
turint tik vieną mintį, širdyje tik vieną gei
dimą ir lūpose tik vieną vardą: vardą, ku
ris, kaip šaltinio versmė be paliovos tryk
šta iš sielos gelmių lūposna, kurį nepaliau
jamai kartoji, tari pašnibždom, tartum 
maldą? ...

Nepasakosiu mūsų istorijos. Meilė turi 
vieną ir tą pačią prasmę. Ją sutikau ir pa
milau. štai ir viskas. Ir ištisus metus gyve
nau, kerimas jos švelnumo, glėbių, glamo
nių, žvilgsnių, žodžių — viso to, kas iš
plaukdavo iš jos .rišamas, pančiojamas ligi 
tokio laipsnio, jog negalėdavau atskirti die
ną nuo nakties, nesuvokdavau, miręs aš, ar 
gyvas.

Ir štai ji mirė. Kaip? To nežinau ir ne
pamenu.

Vieną lietingą vakarą ji grįžo visa sulyta, 
ir kitą dieną ėmė kosėti. Ji kosėjo savaitę 
laiko ir atgulė lovon.

Kas įvyko po to, nepamenu.
Gydytojai ateidavo, rašydavo, išeidavo. 

Atnešdavo vaistus; kažkokia moteris vers
davo ją gerti juos. Jos rankos buvo karštos, 
kakta degė ir buvo drėgna, žvilgsnis bliz
gąs ir liūdnas. Su ja kalbėdavau, ji atsa
kinėdavo. Ką mes vienas kitam pasakėme? 
Nežinau. Viską pamiršau visiškai, viską! Ji 
mirė, ir aš gerai atmenu jos apskutinį, at
dūsį, tokį silpną ir ... paskutinį. Slaugė 
pažvelgė į mane, ir aš supratau ... supra
tau!

Daugiau nieko nepamenu. Nieko. Lyg per 
miglą mačiau kažkokį dvasininką, kuris pa
sakė: „Jūsų meilužė”. Man atrodė, kad 
ji* ją įžeidžia. Išvijau jį. Atėjo kitas, labai

Vertė: Balys Aug.

geras, labai meilus. Verkiau, kai jis ėmė 
man apie ją kalbėti.

Manęs klausdavo įvairiausių dalykų, susi
jusių su laidotuvėmis. Nepamenu, ką atsa
kydavau. Vienok labai gerai prisimenu 
karstą ir plakutko dūžio garsus, užkalant 
karsto antvožą. O, Dieve mano!

Ją palaidojo! Ją! Toj skylėj! Atėjo kele
tas žmonių, draugės. Aš pasislėpiau. Pabė
gau. Ilgai vaikščiojau gatvėmis. Paskui grį
žau namo. Kitą dieną išvykau kelionėn.

Vakar atvykau į Paryžių.
Kaį vėl pamačiau savo kambarį, mūsų 

kambarį, mūsų lovą, baldus, visą šį namą, 
■kuriame liko visa, kas lieka mirus būtybei, 
mane vėl apėmė toks didelis sielvartas, kad 
vos susilaikiau nepravėręs lango ir nešo
kęs j gatvę. Nepajėgdamas ilgiau pasilikti' 
tarp šių sienų, kurios dvelkė ja, teikdavo 
jai prieglobstį ir privalėjo savo nemato
muose plyšiuose išsaugoti tūkstančius ato
mų jos kūno ir kvėpayimo aš pagriebiau 
skrybėlę ir bėgte išbėgau iš kambario.

Staiga, jau atsidūręs beveik prie durų, 
praėjau pro didelį prieškambario veidrodį, 
kurį ji buvo liepusi ten pastatyti, kad kas
dien, išeidama iš namų, matytų save nuo 
galvos ligi kojų, regėtų savo puošnų ir 
gražų tualetą, pradedant batais ir baigiant 
šukuosena.

Iškart sustojau prieš tą veidrodį, kuriame 
taip dažnai atsispindėdavo jos atvaizdas. 
Taip dažnai, taip dažnai, kad jis taip pat 
turėjo išsaugoti jos atvaizdą.

Drebėdamas stovėjau, nukreipęs akis į šį 
paplokštų, gilų ir tuščią stiklą, kuris vis 
dėlto išsaugojo ją vųą savyje, turėjo ją, 
lygiai kaip ir aš, lygiai, kaip ir mano ais
tringasis žvilgsnis. Man pasirodė, kad my
liu šį stiklą, aš paliečiau jis buvo šaltas 10, 

atsiminimai, verčią kankintis visomis pra
garo kančiomis, veidrodis-liūdnas.veidrodis- 
deginąs, veidrodis-gyvas, veidrodis-baisus! 
Laimingi žmonės, kurių širdis, lyg veidro
dis, kuriame praslenka ir dingsta kadaise 
turėjusių savo prasmę įvykių atspindžiai — 
jis užmiršta visa, kas išgyventa, visa, ką 
buvo matęs, kas atsispindėdavo jo intymiš- 
kam artume, jį mylint—! ... Kaip aš ken
čiu!

Išėjau ir visai nesąmoningai, pats nežino
damas, netrokšdamas pasukau kapinių link. 
Susiradau visai paprastą jos kapą, marmu
rinį kryžių su keliais žodžiais: „Ji mylėjo, 
buvo mylima ir mirė.”

Ji gulėjo supuvusi čia, po šiuo kryžiu
mi, koks siaubas! Nulenkęs galvą, raudojau. 
Taip išbuvau ilgoką laiką. Paskui pastebė
jau, kad ateina vakaras. Mane apėmė keis
tas, beprotiškas paguodos ieškančio meilužio 
geismas. Panorau praleisti naktį šalia jos- 
paskutinę naktį, kad galėčiau anf jos kapo 
verkti. Tačiau mane galėtų pastebėti, išvytų. 
Kaip pasielgti? Reikėjo veikti gudrumu. 
Pakilęs, ėmiau klaidžioti po šį dingusiųjų 
miestą. Ėjau, ėjau nesustodamas. Koks, pa
lyginti, mažas šis miestas prieš tą kitą, ku
riame gyveni! Ir vis dėlto, savo skaičiumi 
mirusieji yra gausingesni už gyvuosius! 
Mums reikia aukštų namų, gatvių, tiek 
daug vietas šioms keturioms kartoms, ku
rios regi šviesą vienu ir tuo pat laiku, ge
ria šaltinių vandenį, vynuogynų vyną ir 
valgo laukų duoną!

O visoms toms mirusiųjų kartoms, visai 
tai nužengusiai ligi mūsų laikų žmonijos 
virtinei, reikia tiek mažo-vien lauko beveik 
nieko! Žemė juos priglaudžia, užuomirštis 
naikina, ir visa baigta!

Už kapų, kuriuose buvo dabar laidojama, 
staiga pastebėjau kitus apleistus kapus, ten 
sutrūniję lavonai baigia savo susiliejimą su 
žeme, ten kryžiai pūva ir į tas kapines ryt 
vėl paguldys paskutiniuosius atvykėlius. Jie 
buvo vešliai apaugę laukinėmis rožėmis, 
aukštais ir juodais kiparisais, teikią liūdno 
ir puikaus sodo vaizdą, sodo, besimaitinan
čio žmogaus kūnu.

Buvau vienui vienas ir pasislėpiau po di
džiuliu žaliu medžiu. Dingau tarp jo tankių

ir tamsių šaktj. Ėmiau laukti, įsikibęs ka
mieno, tarsi sudužusio laivo keleivis, besi
laikąs už laivo nuolaužos.

Kai visiškai sutemo, apleidau savo bu
veinę ir lėtais dusliais žingsniais tylutėliai 
žengiau per šią mirusiųjų žemę.

Ilgai, labai ilgai klaidžiojau, negalėda
mas jos surasti. Ištiestom rankom, atmerk
tom akim, užkliūdamas keliais, kojomis, 
krūtine ir net galva už kapų, ėjau jos ne
rasdamas. Grabaliodamas, tarsi aklas, ieš
kantis kelio, paliesdavau akmenis, kryžius, 
geležines groteles, stiklinius ir sudžiūvusių 
gėlių vainikus! Pirštais vedžiodamas per 
raides, skaičiau vardus. Kokia naktis, kokia 
naktis! Jos vis nerasdavau!

Mėnulio nebuvo. Kokia naktis! Mane 
apimdavo baimė, milžiniška baimė, klai
džiojant siaurais takeliais tarp dviejų eilių 
kapų. Kapai, kapai, kapai! Visą laiką vien 
kapai. Dešinėj, kairėj, priešais, aplink-visur 
kapai! Ant vieno jų atsisėdau, kadangi to
liau eiti negalėjau — tiek buvau nusikama
vęs. Girdėjau savo širdį' plakant! Ir dar 
išgirdau kažką! Ką? Neaiškų, neišsakomą 
triukšmą! Ar jis buvo mano pakvaišusioje 
galvoje, ar aidėjo neįžvelgiamoje naktyje, ar 
po slėpininga žeme, nusėta žmonių lavo
nais? Žvalgiausi aplinkui!

Kiek laiko tai truko? Nežinau. Buvau 
apimtas baimės, apsvaigintas siaubo, keti
nąs rėkti, pasirengęs mirti.

Ir staiga man pasivaideno, kad marmu
rinė antkapio plyta, ant kurios sėdėjau, pa
judėjo, tartum kažkas ją keltų. Vienu šuo
liu atsidūriau prie gretimo kapo ir pama
čiau, taip, pamačiau, kaip akmuo, ant ku
rio ką tik buvau sėdėjęs, visiškai vertika
liai pasikėlė ir pasirodė plikais griaučiais 
numirėlis, kuris savo sulenkta nugara nus
tūmė plytą. Mačiau tai, aiškiai mačiau, nors 
naktis buvo tamsi. Kryžiuje galėjau per
skaityti:

„Čia ilsisi JONAS OLIVANAS, miręs 
penkiasdešimt vienerių metų. Jis mylėjo sa
viškius, buvo sąžiningas, geras ir tyliai už
geso.”

Nūnai numirėlis skaitė šiuos Įrašytus jo 
paminkle žodžius. Po to jis pakėlė nuo ta

kelio akmenį, mažą, aštrų akmenį ir kruop
ščiai ėmėsi juo brūžyti tai, kas parašyta. 
Labai lėtai triūsdamas, jis įrašą visiškai pa
naikino, savo tuščiomis akių kiaurymėmis 
žiūrėdamas į tą vietą, kur anas ką tik buvo 
iškaltas; ir kaulo galu, kuris kadaise buvo 
vadinamas smiliumi, ugningomis raidėmis- 
kaip kartais rašoma degtuko galu sienoje- 
parašė:

„Čia ilsisi JONAS OLIVANAS, miręs 
penkiasdešimt vienerių metų. Savo blogu 
elgesiu jis pagreitino tėvui mirti, norėda
mas paveldėti palikimą, kankindavo žmo
ną, plakė 'vaikus, apgaudinėdavo kaimynus, 
kiek galėdamas vogdavo ir mirė paleistu
viu.”

Baigęs rašytų numirėlis sustingęs žiūrėjo 
į savo darbą. Ir atsigręžęs, išvydau visud 
kapus besiveriančius, visus numirėlius besi
keliančius, ir jie trynė antkapiuose giminių 
įrašytus melagingus įrašus, kad įkūnytų 
tiesą.

Ir pamačiau, kad jie visi buvo savo arti
mųjų budeliai, degą neapykanta negarbingi 
žmonės, pataikūnai, melagiai, apgavikai, 
šmeižikai, pavyduoliai, kad visi tie gerieji 
tėvai, ištikimieji vyrai, mylį sūnus, nekaltos 
jaunas merginos, sąžiningi komersantai- 
vogdavo, apgaudinėdavo, atlikdavo visus 
gėdingus darbus-visi tie vyrai ir moterys, 
visų laikomi pavyzdingais.

Jie visi tuo pat metu ant savo amžinųjų 
buveinių slenksčio rašė žiaurią, baisią ir 
šventą tiesą, kurios pasaulis nežino, arba 
nuduoda nežinąs.

Pagalvojau, kad ir ji privalėjo ant savo 
kapo parašyti tiesą. Ir jau jokios baimės 
nejausdamas, bėgau tarp pusiau pravirų 
karstų, tarp lavonų ir griaučių pas ją, tikė
damasis tuoj pat surasti.

Pažinau ją iš tolo, nematydamas įvynioto 
į drobulę veido.

Ir ant marmurinio kryžiaus, kuriame dar 
neseniai buvau perskaitęs: „Ji mylėjo, buvo 
mylima ir mirė”, pamačiau trąšą:

„Kartą, norėdama apgauti savo meilužį, ji 
išėjo iš namų, sulyta peršalo ir mirė”.

Auštant mane rado be sąmotnės prie kaž
kieno kapo.

i
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Neseniai Ventspilės (Latvijoje) žvejų kol
chozas padarė nutarimą prašyti partiją ir 
vyriausybę, kad ji lėktuvų pagalba padėtų 
surasti jiems žuvų laikymosi jūroje vietas. 
Kurios rūšies yra šios kariškos žvalgybos 
sustiprinimas? Ar gi vien tik žuvų gau
dymui? Ši žinia siejama su kai kuriais nau
jais rusų kariškais įrengimais Pabaltyje, o 
taip pat su baime, kad kartais kas nors iš 
šių sričių nepabėgtų į vakarus ir savo baisių 
pergyvenimų neišduotų Vakarų pasauliui.

Kokias rusai šiuo metu turi kariškas pa
jėgas ir kiek divizijų jie laiko Vakaruose, 
atsako švedų karinis žurnalas „NY Militar 
Tidskrift”. Pagal jo pranešimą, rusai šiuo 
metu laiką po ginklu apie 4 milijonus ka
rių. Iš jų 3 mil. esą raudonoji armija ir 
apie 1 mil. NKVD daliniai. Didžiausia jų 
karo laivų bazė esanti Baltijos vandenyse. 
Ji esanti stipresnė už švedų flotiliją.

3 milijonų taikos meto armija esanti taip 
suskirstyta:

SSSR vakarinėje dalyje — 56 divizijas,
Už SSSR ribų — 43 div.
SSSR pietinėje dalyje — 24 div.
SSSR viduryje — 22 div.
SSSR rytuose — 30 div.

Viso 175 divizijos.

Iš 43 divizijų už SSSR ribų, 150.000 ka
rių esą Lenkijoje, kiti gi Rytų Vokietijoje. 
Šios divizijos, drauge su 56 vakarų divizi
jomis, kiekvienu momentu esančios pasiruo
šusios karo veiksmams vakarų fronte. Be 
to, vasalinių valstybių kariuomenė, esanti 
SSSR žinioje, sudaranti taip gi 100 divizijų.

Savo karo laivyno pagalba SSSR galinti 
bet kuriame Baltijos jūros punkte kiekvienu

momentu iškelti 2 divizijas, gi sekančiu 
transportu — 5 divizijas.

Srityje nuo Arktikos iki Juodųjų jūrų b. 
esą Įrengę daug aerodromų. Oro pajėgų 
Baltijos srityje daug nesą, tačiau jos čia 
kiekvienu momentu galinčios būti 
centruotos.

Visame Baltijos jūros pakraštyje esančios 
įrengtos buv. vokiečių „V” ginklų bazės.

K. Pelėkis

sukom

Skausmingas Įvykis

Vėl išlydėjome tautiečius
Swab. Gmundas. Sekmadieni, kovo 21 d., 

stovyklos salėje buvo suruoštas atsisveiki
nimo aktas grupei mūsų stovyklos tautie
čių (apie 20 žmonių), kurie išvyksta Kana- 
don geležinkelių statybos darbų. Šešios mo
terys išvyko namų ruošos darbų. Tarp iš
vykstančiųjų geležinkelių darbų, yra ir ku
nigas Ant. Traškevičius, buv. Nūrtingeno 
lietuvių parapijos klebonas. Jis buvo labai 
populiarus tremtinių tarpe, nes buvo didelis 
demokratas ir žmogaus tolerantas. Kaip kal
bėtojai pareiškė, jis mokė Dievą, tėvynę ir 
artimą mylėti ne gąsdinimais ir grasinimais, 
bet meile ir nuoširdumu.

Raud. Kryžius ir gail. seserų mokykla 
kun. Traškevičiui Įteikė adresus, o skautai 
savo buv. dvasios vadovui — dovanas, (av).

Augustdorfas. Netikėtai sudegė didelis 
medinis stovyklos barakas, kuriame buvo 
erdvi bažnytėlė. Tame pat barake gyveno 
lietuvių, lenkų ir latvių kunigai, taip pat 
žymus skaičius ir šeimų. Gaisras kilo prie 
altoriaus bei zakristijoje, greičiausiai nuo 
laidų susijungimo, ir jau per keliolika mi
nučių ugnyje paskendo visas pastatas. Tik 
namie buvę žmonės suskubo bent dalĮ savo 
skurdžios mantos išsimesti pro langus, bet 
ir tai keli asmens iššoko pro langus tik be 
daiktų. Kai kurie neteko turėtų savo pasku
tinių mantos likučių. Pora mažiukų vaikų 
apdegė. Nukentėjo ir keletas suaugusių. 
Sudegė kielikai, ornatai ir kt. Nebuvo jo
kiu būdu įmanoma J<ą nors išgelbėti. Lai
mei, kiti barakai buvo atokiau ir ugniai ne
pavyko persimesti.

PRIEDAI VIS MAŽINAMI
Jau 2 mėn., kai suaugę ir vaikai nuo 14 

iki 18 m. amžiaus visiškai nebegauna jokių 
saldumynų. Jų taip pat negauna ir maži 
vaikai iki 3 metų. Vaikai 3—14 metų gauna 
tik 8 uncijas šokolado mėnesyje, saldainių 
negauna. Jau prieš 
tieji apsidžiaugė 
turkinių cigarečių, 
Tačiau vis dar ir
ir gaunantiems kartais neaišku, kada gi tur- 
kinės pasibaigs?
VOKIEČIAI STENGIASI MAŽINTI IŠLAI

DAS MOKYKLOMS
Britų , zonoje vokiečių kultūros ministerija 

nepatenkinta, kad beveik kiekviena didesnė

keletą savaičių dirban- 
nebegausią supelijusių 
bet gausią amerikines, 
jų gera dalis atsiranda

Dėl devizu deponavimo
PCIRO JAV zonos vyr. būstinė, remda

masi CAD EUCOMO prašymu praneša:
Visos ištremtų asmenų nuosavybėje esa

mos devizos nuo balandžio mėn. 
d. turi būti atiduodamos karinei 
gaunant pakvitavimą.

Amerikos okupacinės Įstaigos 
kad šios devizos savininkui bus 
duodamos, prieš jam išvykstant iš 
jos.

Itin pąbrėžiama, kad išvietlntl 
turi pasiduoti visiems karinės valdžios 53. 
Įstatymo nuostatams, tačiau jiems bus .lei
džiama iš Vokietijos išsivežti visas jų tu
rimas devizas, kurios bus pateisintos ir ati
duotos.

Nuo balandžio mėn. 1. iki 15. d. visose 
DP stovyklose bus duodami didžiausi pa
lengvinimai, kad kiekvienas galėtų įvykdy
ti karinės valdžios Įstatymo reikalavimą. 
Devizos turi būti atiduodamos pagal kari
nės valdžios 53. įstatymą.

Karinės valdžios devizų atidavimo įsta
tymas liečia:

1 iki 15 
valdžiai,

praneša, 
vėl ati- 
Vokieti-

asmenys

a) Visas mokėjimo priemones, išskyrus 
vokiškąsias.

b) Visus čekius, vekselius, devizų ir kitų
dalykų sąskaitas, mokėjimo priemones, gau
tas arba išduotas asmenų už Vokietijos 
ribų. >'

c) Apdraudimus arba kitokius turto ar 
skolų dokumentus, išduotus:

1) Asmenų už Vokietijos ribų, 2) Asmenų 
Vokietijoje, jei juose yra disponuojama ki
tomis nei vokiečių mokėjimo priemonėmis.

d) Aukso arba sidabro monetas, sidabro 
ir platinos gabalus arba lydinius gabalų 
forma.

(US kariuomenės mokėjimo priemonės, 
lygiai britų ir prancūzų okupacinės mokė
jimo priemonės ir aliantų karinės reichs
markės į depozitą nepriimamos).

Po balandžio mėn. 15 d. karo valdžios 
įstatymas griežčiausiai Įsigalioja ir visi DP, 
kurie versle arba nuosavybėje turės devizų, 
bus kaltinami pagal karinės valdžios 53. įs
tatymą ir tokiam turtui bus uždėtas areštas.

stovykla turi savo gimnaziją ir tokiu būdu 
vienam jų apmokamam mokytojui tenka tik 
keli mokiniai. Jie spiria jungti kelias mo
kyklas Į vieną ir tam suranda britų prita
rimą. Tokiu būdu Greveno, Augustdorfo, 
Blombergo ir Papingeno gimnazijos turėtų 
būti sulietos. į vieną. Didesnių vilčių, gal 
būt, turėjo iki šiol Blombergas virsti to
kios gimnazijos buvimo vieta, bet paskuti
niu metu ir Blombergo stovyklos tolesnis 
egzistavimas kelia abejonių, nes norima 
panaikinti stovyklos ten, kur 
ne barakais, o privačiais 
būstais.

naudojamasi 
gyvenamais

TIE PATYS SUVARŽYMAI, KAIP IR 
VOKIEČIAMS

Jau prieš kurį laiką uždrausta laiKyti na
minius gyvulius, kaip kiaules ir kt., paukš
čius ir tt.

NUMATYTAS STOVYKLŲ PERTVARKY
MAS

Numatyta stovyklai kurti tik barakuose 
ir kareivinėse, kad joms nebūtų užimta vo
kiečių ūkiui reikalingų pastatų. Bus bau
džiamas, kas trukdys bei priešinsis tam.

Britų zonoje numatoma darbo stovyklas 
laikyti Augustdorfe ir Lintorfe, nedirban
tiems — Bedburge/Klevėje ir Bochholte. 
Pereinamosios (tranzito) stovyklos numa
tytos: Mūnsteryje (vykstantiems į Angliją) 
ir Paderborne (Į kitus kraštus).

Stovyklos gyventojams paskelbta, kad bri
tų zonoje neteks DP statuso visi, kurie be 
leidimo išvyks iš stovyklos ligiau, kaip 7 
dienoms. Kitos stovyklos tokių asmenų pri
imti irgi negalės. Nurodoma, kad ilgiau 
stovyklose negyveną, matyti, nereikalingi 
IRO pagalbos ir tad gali apsieiti 
(S. Aim.)

be jos.

LAIDĄ
lietuvių

Memmingenas
IŠLEIDO NAUJĄ ABITURIENTŲ

— Balandžio 4 d. Memmingeno 
gimnazija išleido II-ąją abiturientų laidą.
Gimnaziją baigė ir atestatus gavo 6 moki
niai: Pr. Arlauskas, Z. Brinkmanaitė, B. 
Budzinskaitė, V. Dielininkaitytė, M. Gau
sas, R. Matulevičiūtė. Išleistuvių iškilminga
me akte dalyvavo gimnazijos vadovybė ir 
mokytojai, LTB, visuomenės, organizacijų 
atstovai ir tėvai.

— Skautų vadovybėje įvyko kai kurių pa
sikeitimų. „Lituanicos” tuntininku, pasitrau
kus senajam tuntininkui, paskirtas psktn. 
Alb. Augustinaitis. K. PI.

Margame pasaulyje
DVIKOVĖ LĖKTUVE

Vienam lėktuve, skridusiame 5000 m. 
aukštyje virš Los Angeles (USA), Įvyko jau
dinanti dvikovė, kuri pasibaigė 28-mečio 
Roberto Strando mirtimi. Strandas buvo tą 
lėktuvą išsinuomavęs ir norėjo skrendant 
virš Los Angeles iš jo staiga iššokti. Pilo
tas tai pastebėjęs nutvėrė jį už apikaklės 
ir mėgino jo sumanymą sutrukdyti. Įvyko 
ilgesnė kova, nes Strandas visomis jėgomis 
mėgino išsprukti. Galų gale jis puolė, ir 
mašina stačia galva pasileido žemyn. Bet 

(pilotui pasisekė ją išlyginti. Tuo tarpu 
(Strandas movė iš lėktuvo ir užsimušė. Jo 
įpiniginėje buvo rastas raštelis: „Nekaltin
kit piloto”.

VAIDUOKLIS SUNKVEŽIMYJE
Vienos Augsburgo statybos firmos šoferis, 

kuris buvt> labai mandagus ir paslaugus, va
žiavo šiomis dienomis iš Mūncheno namo. 
Važiuojant pakeliui1 jis priėmė pavėžėti vie
ną vyrą, kuris turėjo su savimi nekasdieniš
ką bagažą, būtent, medinį karstą. Pradėjus 
smarkiau lyti, karsto savininkas nutarė ieš
koti apsaugos mediniam mauzolėjuje, Į ku
rį Įlipęs jis užsidarė dangtį. Po kiek laiko 
mašina vėl sustojo, ir malonus šoferis pri
ėmė dar du keleivius, kad nuvežtų juos 
Augsburgo Itak. Bet kiek pavažiavus jų di
džiausiam išgąsčiui, staiga prasivėrė kars
tas, ir vaiduokliškas balsas paklausė, ar dar 
lyja. Tas vieną iš dviejų keleivių, turėjusį 
silpnesnius nervus, tiek išgąsdino, kad jis 
galvotrūkčiais šoko per bortą ant kieto as
falto ir nusilaužė abi kojas. Kol gyvi išli
kusieji mėgino išaiškinti šoferiui, kas yra 
įvykę, kad tas sulaikytų mašiną, nukentėjas 
buvo paimtas užpakalyje važiavusių ameri
kiečių. Tie iš pradžios pamanė, kad (vyko 
eismo nelaimė, nuo kurios kaltasis šoferis 
mėgina pasprukti, ir pasileido jį vytis. Tik
roji padėtis greit paaiškėjo. Nelaimingas 
nugabentas j ligoninę, o maloniam šoferiui 
iškeltą byla dėl neteisėto keleivių vežiojimo.

KAI CHEMIKAS PAŠOKSTA IKI LUBŲ
Darant eksperimentus vienoje privačioje 

laboratorijoje Hamburge, šiomis dienomis 
Įvyko smarkus sprogimas, kuris patį chemi
ką nusviedė -prie lubų ir sunkiai sužeidė. 
Tačiau1 po šios nelaimės buvo konstatuota, 
kad chemikui šiuo nepaprastu būdu pavyko 
atrasti naują mėlyną dažomąją medžiagą. 
Tas atradimas tuo svarbesnis, kad jis žy
miai papigins mėlynųjų ’dažų gamybą. Įvy
ko tokiu būdu „laimė nelaimėje”, pasakė 
nukentėjęs chemikas. Bet, pradėjus smulkiau 
tyrinėti nelaimės aplinkybes, paaiškėjo, kad 
ekspliozija įvyko ne atsitiktinai, bet dėl che
miko draugo manipuliacijų, kuris turėjo in
tymius santykius su nukentėjusiojo žmona. 
Būsimam teismo procese tarp kitko turės 
būti išaiškinta, kurį iš chemikų reikia laiky
ti naujų dažų išradėju.

PAVOJINGAS MYLIMASIS
Vienas čilietis neleido ,savo dukteriai te

kėti už 23. metų jaunikio Jorgės Marcado. 
Įširdęs jaunikis įsidėjo į savo kišenę dina
mito ir nuėjo į mylimosios butą. Prieš įei
damas Į namą jis padegė užtaiso knatą ir... 
besiglamonėjant su mylimąja įvyko sprogi
mas ir užmušė abu iš karto.

padarė tokį prierašą: „Malonėk Tamsta su 
savimi atsivesti kokį draugą, jeigu savo 
aplinkoje aplamai tokį turit”. Churchillis at
siprašė esąs tą vakarą labai užimtas ir pri
dėjo: „Neatsisakysiu atvykti į kitą vaidini
mą, jeigu jis aplamai kada įvyks”.

PAMINKLAS PUŠKINUI
Laikraštis „Nationaltidende” praneša: 

Tambove nutarta pastatyti Puškino garbei 
paminklą ir tam tikslui paskelbtas konkur
sas. Suplaukė keletas šimtų projektų. Kon
kurso komisija vienu balsu išrinko vieną jų 
kaip gražiausią ir tinkamiausią: Kėdėj sė
dintį Staliną su Puškino veikalu rankose.

PĖSČIŲJŲ KLUBAS
Philadelphijoje paskutiniu metu likvidavo

si „pėsčiųjų klubas”, tame mieste egzista
vęs 45 metus. Šio originalaus klubo nariai 
buvo įpareigoti niekados nesinaudoti jokio
mis susisiekimo priemonėmis. Pereitais me
tais pėsčiųjų bebuvo tik du nariai, iš kurių 
vienas prieš dvi savaites žuvo gatvėje 
automobilio ratais.

P°

PROPAGANDA
Vienas chemijos fabrikas prašė garsų 

anglų rašytoją Bernardą Shawą leisti pava
dinti jų naujai išleidžiamą batų tepalą ra
šytojo vardu. Savo rašte firma tarp kitko 
taip aiškino: „Milijonai žmonių, kurie kas
dien savo batus valys su „Shawo batų te
palu”, visada turės galvoti apie Tamstą”. 
Bernardas Shawas atsakė trumpai: „O kaip 
jūs manot daryti propagandą mano naudai 
tarp tų milijonų žmonių, kurie po pasauli 
vis dar turi lakstyti basi?”

SHAWAS IR CHURCHILLIS
Žinomas savo satyromis Bernardas Sha

was kartą pakvietė buvusį anglų premjerą 
Churchillį J naujai statomo veikalo premje
rą. Spausdintame kvietime jis savo ranka

I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSENE PRIE KASSEL’IO 

ieško sekančius asmenis: 
LENGVENIS Stasys, gim. 1924; 
LENGVENYTE Genovaitė, gim. 1926, iš 

Šiaulių;
PARUSKEVIC1US Jonas, gim. 16.2.1900, iš 

Vilniaus;
PARUSKEVICIENE Lidija, gim. 2. 2. 1904, 

iš Vilniaus;
PAŠKEVIČIŪTĖ Gabrielė, gim. 1900, iš 

Pumptaų;
PETRAUSKIENĖ Zuzana;
PIVONAS Stefanija, iš Breslau; 
POLUKORDIENĖ Ada, 36 metų; 
RACEVICIENĖ Jozefą, 60 metų; 
RAČIUS Antanas, gim. 1925; 
RACIOTĖ Kastancija, gim. 1923;

Visi neįlipsime
Dažnai pasidžiaugiame kultūriniais laimėjimais tremtyje ir mūsų kultūrininkų 

kūrybingumu. Tai ką nuveikė mūsų rašytojai, žurnalistai ir dailininkai, tikrai ver
ta nuostabos ir pagyrimo. Nemažą barą, reprezentacijos srityje gal didžiausią, iš
varė muzikai ir giminingų meno šakų darbininkai. Didžiausios padėkos ir pagarbos 
nusipelno švietimo srities darbuotojai —- mokytojai. Dirbama neįmanomiausiose są
lygose nesigailint sveikatos, nepasiduodant gyvenamojo meto beviltiškumu. Ir jei 
daugiau kalbame apie čia suminėtų sričių darbuotojus, tai tik todėl, kad jų pastan
gų vaisius matome, jais naudojamės ir jie šiose sąlygose turi mums gyvybinės reikš
mės. Neteisinga būtų šitai suprasti kaip priekaištą kitų profesijų žmonėms. Jeigu 
jie turėtų nors minimaliausias sąlygų galimybes savo sugebėjimams pasireikšti, ne
abejojame, kad būtų kuo pasidžiaugti, nes tremtiniai dar nepalužę ir pilni darbin
gos nuotaikos. Tačiau šį karią kalbėsime meno ir jam artimomis temomis.

Taip, dirbama daug ir yra kuo pasidžiaugti. Bet... Ar ranką ant širdies pa
dėję galėtumėm pasakyti, kad padarėme viską, ką galėjome? Tikrai ne. Ne, nes 
laikraščių bei žurnalų redakcijos vis dar skundžiasi stoka originalios literatūros, 
pasigendame žinomesniųjų žurnalistų bei rašytojų straipsnių, tik retkarčiais išgir
stame naujai sukomponuotą dainą. Kokios priežastys, kad neatiduodama visko, kas 
galima? Atsakyti būtų nelengva, nes tai ne vien tremties negalavimas. Visokią 
priežasčių tam pateisinti būtų, bet viena iš jų, mūsų manymu, bus bendras lietuvių 
palinkimas į rinitą — klasiškąjį meną. Nenoras nusileisti iki paprasto darbininko ir 
siekimas vien aukštumų. Ir kad taip yra rodo šie pavyzdžiai.

Mūsuose rašytojas daugumoje tik rašytojas. Ar daug iš žinomesniųjų rašytojų 
kartu ir žurnalistai? Ar daug vertimų padarė rašytojai? Gi jei žvilgterėsime į 
Prancūziją, tai pamatysime, kad tik retas prancūzų literatūros didžiūnų šalia kūry
binio darbo nesiverstų ir publicistika. Taip pat pastebėsime, kad ne vien Prancūzi
joje rašytojas yra tolygaus garso vertėjas. Mūsų rašytojas retkarčiais prabyla kul
tūrine tema, bet politiniai ar socialiniai klausimai, atrodo, ne jo_ reikalas. Jei jis 
poetas, tai poetas. Bet ar tokia profesija iš viso yra?

Antra. Mūsuose kiekvienas ėmęsis plunksnos visomis keturiomis ir visą gyve
nimų kapstosi į parnasą, nors visiems, o ir jam pačiam, aišku, kad ant kalno už
kopti nepavyks dėl nagų bukumo. Subarė kritikai, skaitytojai neperka, o jis vis 
vien mušasi į klasikus. Atrodo negalvojama, kad klasikų mažiau reikia negu leng
vo žanro rašytojų. Tik pažvelkime į vokiečių literatūrą. Didelių vardų ir žinomų 
veikalų nedaug, bet užtat kokia gausi literatūra skirta poilsio valandoms, kaip jie 
sako — „Unterhaltungsliferatur”. O pas mus?. Knygų leidžiama nemažai, bet ei
linis pilietis visiškai neturi ką skaityti, ypač apverktinoj padėtyje yra jaunimas. 
Betgi ne paslaptis, kad ne retas ir iš kultūrininkų mėgsta atsikvėpti prie nuotykių 
ar kriminalinio romano, nors to pomėgio viešai už jokius pinigus neprisipažino. 
Tai ką bekalbėti apie liaudį. Tokios rūšies Iteratūra bus skaitoma ar mes to norime 
ar ne. Tokios literatūros mėgėjų turi pačios kultūringiausios tautos ir mums nėro 
ko gėdintis. Nėra reikalo brukte brukti į rankas tik rimtąją literatūrą. Ir jei vie
nas kitas mūsų rašytojas, pamatęs, kad nesiseka rimtaiam žanre, pamėgintų laimės 
lengvesniame žanre, nereikėtų verstis tiek daug svetimųjų. Pagaliau ir jaunimas 
susilaukta savo Kari May. Neužmirština ir tai, kad ir lengvas žanras turi savo di
džiuosius, kaip tai vokiečių Erichas Kesfneris, kuris laikomas vienu iš didžiųjų 
vokiečių literatūros figūrų. Dalis rašytojų užuot lipę Į parnasą, ėmęsi vertimų pa
siektų žymesnių laimėjimų. Ir jeigu visi bendrai daugiau pagalvotų apie savo pa
reigas visuomenei, periodika praturtėtų ir kultūrinis gyvenimas pagyvėtų.

Ne kitaip ir su daile. Ar daug dailininkų specializavosi praktiškiems darbams, 
kaip iliustracija? Tiesa, dailininkai gausiai talkininkauja spaudos žmonėms, bet tai 
talkininkavimu ir tegalima pavadinti. Tik todėl mes murmėjom dėl vienos ar kitos 
knygos nevykusio apipavidalinimo, tik todėl su pavydu žiūrime j kaimynų leidinius.

Tas pats ir su muzika. Jeigu jau instrumentalistas,'tai gros tik operos orkestre 
arba savo rečitalyje. Jeigu dainininkas taip pat tik operoj dainuoti gimęs. Todėl ne
turėjome savo mažosios scenos, todėl mūsų valstybinė operetė negalėjo lygintis su 
Vilniaus lenkų operete, todėl visuose restoranuose grojo tik svetimtaučiai. Kompo
zitorius mūsuose svajoja tik apie operą ar simfonijas ir praktiškam darbui jį sun
ku priprašyti. Gi tenka pripažinti, kad toks Viktoras Kuprevičius, muzikų laikomas 
„chalturščiku”, nuveikė didelį darbą talkininkaudamas jaunimo ir vaikų valandėlėse 
Kauno radijofone, pritaikydamas muziką, kurdamas reikiamas tam kartui melodijas. 
Kad muzikai harmonizavo liaudies dainas— dėkui, bet kad nesukurta nieko pramo
gai — nėra gera.

Nesinorėtų, kad kam nors susidarytų Įspūdis, jog čia pasmerkiamas grynasis 
menas ir siūloma visiems griebtis pritaikomųjų ar masėms pataikaujamųjų dalykų. 
Ne, tesinorėjo atkreipti dėmesį į tai, kad vistik žmogui reikia ne vien didelių daly- 
kų, kad jam norisi ir pramogos, ir poilsio. Ir todėl nereikėtų visiems lipti j Olimpą, 
bet kas jaučia jog ten neįlips, pasilikti žemėje. Ir nors lietuvių būdas labiau linkęs 
į rimtą, nemanau, kad nebūtų galima veikti minėtoje plotmėje. Kas jaučiasi stiprus 
— telipa, o kas abejoja — tepasilieka, jis ir čia bus reikalingas ir mielai priimtas. 
Nieko nekenktų ir visiems menininkams nors retkarčiais iš aukštybių pažvelgti į 
žemę. A. CIOCYS

TEISININKAMS
Dr. K. Šidlausko dizectacija „Die verfas- 

sungsrechtliche Bedeutung der deutschen 
Justiz im 19. Jahrhundert” išėjo iš spaudos. 
Nors dizertacijos tema apima specialų vo
kiečių konstitucinės teisės dalyką, bet joje 
gana plačiai ir bendrais bruožais paliestas 
valstybės galių paskirstymo klausimas, kon
stitucinis, administracinis ir kompetencinia 
teismas, teismo bei teisėjo nepriklausomu
mas ir pagrindinių žmogaus teisių apsauga; 
taigi institucijos, kurios sudaro kiekvienos 
teisinės valstybės pagrindą ir turėtų įdo- 

9 dailius Albinas, Klaipėdos Kr. Ou- I mauti kiekvieną teisininką. Darbas apima

KAS TURĖTŲ?
Ruošiamam spaudai Tautinės Martirolo

gijos skyriaus leidiniui yra reikalinga dar 
visos eilės nacių kalėjimuose bei KZ žu
vusiųjų mūsų tautiečių nuotraukų. Kas jų 
turėtų (gali būti ir grupinės), prašomi 
trumpam laikotarpiui paskolinti TM skyriui.

Nuotraukos yra reikalingos sekančių žu
vusiųjų:

1. Bacevičius Jonas, studentas,
2. Bauba Kazys, gimnazijos direktorius,
3. Bercaitis Vilius, iš Klaipėdos Kr., vi- 

suomeninkas,
4. Bonynas Karolis, žurnalistas,
5. Budrys Ignas, agronomas,
6. Cekauskas Vladas, majoras,
7. Daniūnas Aleksandras, inžinierius,
8. Darčkus Lionginas, banko direkt.

Kretingoje, ..................... r ~

berti, referentas,
10. Germantas-Meškauskas Pranas, Švie

timo Gen. Tarėjas,
11. Grigas Bronius, majoras, vice-bur- 

miątras,
12. Gvildys Jurgis, valdininkas,
13. Janulis Pranas, ūkininkas nuo Pane

vėžio,
14. Janušaitis Albertas, valdininkas,
15. Januševičius Antanas, gimn. direkto

rius Mariampolėje,
16. Jasiunskas Stasys, kapitonas,
17. Jovaišas* Antanas, technikas,
18. Kairys Vilius, valdininkas Klaipėdoje,
19. Kerpė Petras, advokatas Vilniuje,
20. Kurklietis Izidorius, teisininkas,
21. Maltais Adomas, žurnalistas,

Masaitis Zigmas, gimn. direktorius 
Marijampolėje,
Narbutas Vytautas, karininkas, 
Rudokas Juozas ,tarnautoias, 
Ožkinis Vytautas, karininkas, 
Pričmonas Martynas, teismo sekreto
rius Šilutėje,
Puodžius Stasys, majoras.

28. Šapalas Antanas, inžinierius,
30. Tumėnas Algirdas, prekybininkas,
31. Tumėnas Vytautas, istorikas.
Turinčius prašome atsiliepti sekančiu ad

resu:

101 pusi. — kaina RM. 10.— Užsisakyti ga
lima pas autorių: (13b) Pfaffenhofen/llm, 
Lowenstr. 6.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

Jon. Rimašauskas 
(22c) Bonn, a. Rhein 

Moltkestr. 3.

SKELBIMAS
Lietuviai išsikėlę iš Vak. Vokietijos Į ki

tus kraštus, galės būti betarpiai aprūpinti 
lietuviška spauda bei knygomis. Suintere
suoti, prašomi kreiptis šiuo adresu:

International Exchange Agency (24b) Neu
munster, Faerberstr. 39, British'Zone, Ger
many.

veuki iwinitwroM
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