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Palestina — tik nepriklausoma ar patikėtinio valdoma
> •

Mažas |templmas Suomijoje
Helsinkis (Dena/Reuteris). Suomių vi

daus reikalų ministeris' Yrja Leinas ket
virtadienį kalboje per radiją pareiškė, kad 
tam tikras neramumas pastebimas šio meto 
Suomijos politinėje atmosferoje. Leinas, 
kuris yra komunistas, išvedžiojo, kad tas 
įtempimas ir iš jo augą nepaprasti santy
kiai reiškia daugiau negu paprasti balsai 
prieš visuotiniu^ rinkimus (rinkimai turi 
įvykti liepos mėnesyje).

Jis griežtai pasisakė „prieš antidemokra
tines jėgas”, kurios yra; drąsinamos tarp
tautinio įtempimo, kalba .apie kairiųjų pla
nuojamą perversmą, ir pareiškė, kad kaip 
tik kairiųjų partija reikšmingas faktorius 
vyriausybės aparate ir labiau negu kuri 
kita politinė grupė stovi Suomijos užsie
nio politikos sargyboje.

Anglai negali abejingai žiūrėti
Pirmadienį įvykęs Transjordanijos ka

riuomenės dalinių {žygiavimas Palestinon 
ir Jericho užėmimas, tebevykstančios ko
vos tarp žydų ir arabų Jaffoje ir Acrojeir 
arabų pasirengimas didelei invazijai į Pa
lestiną pasunkino visą padėtį Palestinoje.

Londone diplomatiniuose sluogsniuose 
manoma, kad Transjordanijos {žygiavimas 
Palestinon, pasak Reuter}, gali sukelti kri
zę D. Britanijos ir arabų valstybių, santy
kiuose. Nors britų kontrolė šventojoje 
Žemėje tolydžio silpnėja, bet vis dėlto 
D.Britanija iki mandato pabaigos, t. y. iki 
gegužės mėn, 15. d., yra įpareigota ginti 
Palestinos teritoriją nup svetimos kariuo
menės įsiveržimo.

Dėl to D. Britanijos užsienio reikalų mi- 
uisteris Bevinas skubiai pareikalavo pra
nešimų apie padėtį iš britų įstaigų Pales
tinoje ir iš britų pasiuntinio Transjorda- 
nijoje.

Arabai tikisi, jog išsiplėtusi Transjorda
nijos invazija bus ženklas ir kitoms arabų 
valstybėms puolimui pradėtu

Egipto karalius Farukas pritarė nutari
mui, kuriuo Abdulah skiriamas vyriausiu 
arabų kariuomenės vadu Palestinoje, ir 
išsiuntė Egipto kononięrinius laivus Pa
lestinos pakraščių kontroliuoti, kad nebū
tų suteikta žydams pagalbos, - ir sustab
dyti nelegalią emigraciją. .

New Yorkas (Dena/Reuteris). Arabų vy
riausiasis komitetas pirmadienį JT pilna
ties susirinkimo " politinėje komisijoje pra
nešė, kad pabaigus D. Britanijos mandatui 
Palestinoje arabai paskelbs Palestiną vien
tisine nepriklausoma valstybe, jeigu nebus 
susitarta dėl patikėtinių valdymo.

Dėl amerikiečių pasiūlytos patikėtinių 
valdžios trumpam tarpui tarp mandato pa
baigos ir galutinio Palestinos klausimo 
sprendimo arabų vyriausiojo komiteto at
stovas Husseinis pareiškė, kad arabai su
tinka siūlymo nuostatu gvildenti tik ta są
lyga, jei Palestina taps vientisine nepriklau
soma demokratine valstybe, kurioje įstaty
mu būtų apsaugotos visų piliečių teisės.

Pagal tatitų sąjungos 22. straipsnį ir 
Palestinos mandato 28. straipsnį, pareiškė 
Husseinis toliau, pasibaigus mandatui pri
valo būti sukurta nepriklausoma Palestinos 
vyriausybė. Kadangi mandatinei vyriau
sybei nepavyko šio klausimo sutvarkyti, to
dėl Palestinos gyventojų dauguma ėmėsi 
pati šį klausimą tvarkyti. Kadangi čia vi
suomenė teisėtai apsisprendžia pati, todėl 
šia akcija nenusikalstama ir JT chartai. 
Husseinis nurodė, kad britų mandatinė vy
riausybė turį ntoralinę ir įstatyminę parei
gą valdžią perduoti tik tokiai Palestinos 
vyriausybei, kuri atstovautų Palestinos tei
sėtiems gyventojams. Sis valdžios perdavi
mas turįs apimti Palestiną kaip vieną vie
netą. Tokios vyriausybės nebuvimas ir su
kėlė Palestinoje dabartinę netvarką.

Kad arabai pereina Palestinoj sieną, 
Husseinis pareiškė,, jog arabai niekuomet 
nepripažino Palestinos sienų teisėtomis. Be 
to, kasdien šimtai žydų, ypač iš Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos, įsismelkia J Palesti
ną ir nori primesti savo valią tokiam 
kraštui, kuriame jie niekad nėra' buvę. 
Arabai, pasak 
nevos Tautų 
buvo sukurtas 
chartą. Jokios 
arba nevykę sprendimai neduos taikos ir 
ilgai netvers.

Husseinį, pripažins tik Že- 
Sąjungos nuostatus, kuriais
Palestinos mandatas, ir JT 
kitos negalutinės priemonės

Suomija patvirtino sutartį su sovietais
Londonas (Dena/Reuteris). Suomijos par

lamento užsienio politikos komisija, pasak 
Helsinkio raęliją, patvirtino Suomijos So
vietų Sąjungos savitarpio pagalbos ir drau
giškumo sutartį. ' t

Sutartis, kaip spėjama, bus ratifikuoja
ma trečiadiepį.

Vis dar sunku
Montreux (Dena / Reuter's). Šeštadienį 

vienoje savo kalboje britų prekybos rū
muose prekybos ministeris H. Wilsonas 
pareiškė, kad pasaulio ūkis stovi prieš po- 
sūkį. Šie ir kiti metai nulems, ar pasaulis 
pradės glaudžiau ūkiškai bendradarbiauti 
ir laimingu būdu žengs j gerovę arba ir 
tolia# jis klampinęs iš vienos krizės į kitą.

Toliau jis nurodė, kad britų aukso ir 
dolerių atsargos, kurias yra vos tik di
desnės negu minimumas reikalauja, per pir
muosius šių metų tris mėnesius sumažėjo 
147 mil. svarų sterlingų. Dosni amerikiečių 
pagalba tų fondų mažėjimą sulėtins, bet jo 
visai nepašalins. D. Britanija, kaip ir kiti 
kraštai, turi apmesti eksporto planą, kurio 
turėtų pastoviai laikytis.

Karas-vienintelis likęs sprendimas
Transjordanijos karalius Abdulla pirma

dienį viename interview pareiškė, kad jam 
būtų garbė ir malonumas gelbėti Paloti
ną,, jeigu žydai nepaklausys jo patarimo ir 
nenorės gyventi kaip, arabų valstybės pi
liečiai. '

Į klausimą, ar Transjordanijos kariuo
menė įstengi viena užimti Palestiną, Ab
dulla pareiškė, kad jo arabų legionas 
tinka kovoti iki paskutinio vyro.
. Taikingoms priemonėms nepavykus, 

reiškė Abdulla toliau, Palestinos klausimą 
begalima išspręsti tiktai karu. Žydai žiau
riai užpuldinėja ramius arabus. Todėl vi
siškai natūralu, kad Transjordanijos ka
riuomenės daliniai bus panaudoti Palesti
noje.

Savo sveikinime visoms civilizuoto pa- 
saulip tautoms 66 metų amžiaus Transjor-I jog reikia daryti visa, kas galima, kad iš- 
danijos karalius prašo, visas tautas, suma-1 gelbėtume Palestinos ąrabus”.
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žinti savo spaudimą į Artimųjų 
tautas.

Arabai laikosi Jaffoje
Palestinos arabų ginkluotų pajėgų 

riausioji būstinė pirmadienį pranešė, 
žydų „Haganah” organizacijos stambūs da
liniai užpuolė Acrės miestą. Vyksta smar
kios kovos. Arabų įgula Jaffoje laiko savo 
užimtas pozicijas ir savo priešpuoliais pa
darė puolėjams skaudžių nuostolių.

Priėmė žydų iššaukimą
Arabų lygos generalinis sekretorius 

Azzam Paša pirmadienio vakare pareiškė, 
kad'bionistai iššaukė arabus į kovą, ir ara
bai šį iššaukimą priėmė. Arabai stengsis, 
kad kaip galima greičiau nugalėtų žydus.

Egipto ' ministeris pirmininkas Nokraš 
Paša pareiškė, kad „mes visi nutarėme,

vy-
kad

Transjordanija paskelbė žydams karą
Damaskas (Dena). ' Transjordanijos vy

riausybė, pasak Reuter}, pirmadienio va
karą paskelbė karą sionizmui. Transjorda
nijos daliniai užėmė Jericho miestą. Karo 
paskelbimas įvyko 18 vai. 05 min. Vokieti
jos laiku. Jericho miestas yra 8 km nuo 
Palestinos .Transjordanijos sienos.

Sirijos, Libanono, Transjordanijos ir Ira
ko generalinių štabų viršininkai Trans
jordanijos sostinėje pasirašė susitarimą, 
kuriuo pasižada, kaip praneša oficialūs 
sluogsniai, į Palestiną žygiuoti trimis 
frontais ir į kovas prieš žydus mesti 40.000 
karių. Žygis prasidės gegužės 1 d.

Sirijos parlamentas savo slaptame posė
dyje pirmadienį išklausė krašto apsaugos 
ministerio Carabačio Pranešimą apie Siri
jos dalyvavimą Palestinos išvadavime, kurį 
pasirašė min. pirmininkas Riad ei Solhas.

Šią keturių arabų valstybių sutartį ne
trukus pasirašys Egipto karalius Farukas 
ir Saudžio Arabijos atstovas.

Palestinos vyriausybės informatorius an
tradienį pareiškė, kad čia nieko nežinoma 
apie tai, jog Transjordanija paskelbė sio
nizmui karą, ir tai yra laikoma visai ne- 
patikiihu dalyku.

Egipto armijos savanoriai į Palestiną
Egipto krašto apsaugos ministeris H. 

Pascha 
nyboje

leido aktyvioje Egipto armijos tar- 
esantiems karininkams ir karei- / - ■ ■ * X

viams registruotis savanoriais karinei fan 
nybai Palestinoje, rašo Egipto vyriausybėi 
organas „Al Assas” antradienio laidoje.

Tas laikraštis pastebi, kad keli Egipto 
kariuomenės daliniai yra pakelmi į Pales
tinos pasienį, kad tenai būtų apmokyti, kol 
arabų vyriausybės padarys savo sprendimą.

žydai jungiasi
Pasak vieną žydų laikraštį Palestinoje, 

antradienį Telavive žydų Haganah jtovos 
Organizacija pasirašė su Irgun Zwai Leumi 
organizacijos atstovais sutartį, kurioje abi 
organizacijos sujungiamos į vieną bendrą 
kovos organizaciją.

Nors šių dviejų organizacijų oficialus 
susijungimas įvyko tik dabar, bet jos jau 
ilgesnį laiką glaudžiai bendradarbiauja.

Oficialiai karo dar nežino
D. Britanijos užsienio reikalų pasekreto- 

riųs antradienį žemuosiuose rūmuose 
skelbė, kad ^>. Britanija dar negavo 
nešimo apie karaliaus Abdulos karo 
skelbimą žydams.

Italijos karabinieriai Jeruzalėje
Rymas (Dena). Italijos vyriausybė nutarė 

į Jeruzalę pasiųsti 10 karabinierių, kurie 
ten saugotų Italijos pasiuntinybę. Italijos 
generalinis konsulas prašė užsienio reikalų 
ministeriją skubiai atsiųsti kareivių.

Posėdis Vokietijos Mausimu, kurį šešios 
valstybės turėjo turėti pirmadienį, atidėtas 
keletui dieiių vėliau. (D).

Žydų antpuoliai
kariuomenė antradienį atnaujino

pa- 
pra-

Incidentas Jugoslavijos pasienyje
Viena (Dena/Reuteris). Iš oficialaus bri-I J susidūrimo tarp jugoslavų ir italų patru- 

tų pranešimo ’ pirmadiėnį patiriama, kadilių prie Orimacco, Udinės provincijoje, yra 
anksti rytmetį buvo nukautas leitenantas! didelis įtempimas. Prie Tolmino, maždaug 
Burkė, kuris drauge su savo žmona ir ki- už aštuonių kilometrų į šiaurės rytus nuo 
tu karininku iškylavo Austrijos Jugoslavi-1 Grifnaccos pasirodė jugoslavų tarptautinės 
jos pasienyje. Kai šie iškylautojai iki 
karo negrįžo, britų patruliai drauge 
austrų policija apieškojo pasienį, bet 
rado jokių pėdsakų.

Taip pat nepasisekė susižinoti ir su 
goslavų pasienio sargybiniais, kadangi 
vengė leistis į kalbas.

Tajijugas praneša, kad Įeit. Burkė buvo 
nušautas Jugoslavijos teritorijoje, apie 
130 m nuo Austrijos sienos. Jugoslavų sar
gybos teigimu, jis ėjęs į Lioubelį ir ne
paklausęs įsakymo sustoti. ■

Tirs nukovimo aplinkybes
Jugoslavija savo notoje, įteiktoje D. Bri

tanijos ambasadai Belgrade, aptaria sekma
dienį įvykusį pasienio nesusipratimą ir 
siūlo anglams, pasak AFP, sudaryti abi
pusę komisiją jam tirti1.

Jugoslavai iš savo pusės tuoj 
dėjo šį įvykį tirti.
Įtempimas Italijos Jugoslavijos
Rymas (Dena/Reuteris). Pasak 

tinius, Italijos ir Jugoslavijos pasienyje po

va
šu

ne-

' brigados daliniaj, kurie yra ginkluoti mo
derniais ginklais.

jie

pat pra-

pasienyje 
italų šal-

Susisiekimo taisyklės
Triestas (Dena/Reuteris). Anglų ir 

rikiečių karinės įstaigos Trieste išleido 
griežtą susisiekimo potvarkį, kuriuo tvarko
mas susisiekimas iš' anglų ir amerikiečių 
sektoriaus ir į jį,
z Šiuo potvarkiu norima apsisaugoti nuo 

nepageidaujamo elemento infiltracijos, kad 
anglų ir amerikiečių sektoriuose gegužės 
1. d. šventėje nedalyvautų asmenys, iš už
sienio.

ame-

Reikalaus kompensacijos
Londonas (Dena). D. Britanijos užsienio 

reikalų ministeris Bevinas šiomis dienomis 
įteiks Sovietų S-gai notą, kuria bus reika
laujama kompensacijos Berlyno lėktuvo 
katastrofoje žuvusiųjų šeimų nariams.

Susidūrus sovietų naikintuvui su britų 
keleiviniu lėktuvu, 14 keleivių britų žuvo.

Žydų ...
savo puolimus prieš Acrės ir Jaltos mies-' 
tus, o arabų daliniai užėmė Lybdos aero
dromą. Irgun Zwai Leumi daliniai 'giliai 
įsibrovė į Jaffos miestą, kuris ginamas sa
vanorių arabų ir druzų.

Irgun Zwai Leumi x generalinis štabas 
pirmadienį atmetė Haganah organizacijos 
ultimatumą, kuriuo reikalaujama nutraukti 
kautynes Jaffos mieste.

Pasak Reuterį, britų armijos vyriausioji 
būstinė antradienį paskelbė, jog viena ara
bų legiono kuopa užėmė pozicijas Jericho 
apylinkėse, kad apsaugotų kelius, einan
čius iš Transjordanijos.

Tuo pat metu buvo pastebėti arabų le
giono dalinių telkiniai išilgai pasienio, 
Transjordanijos sostinėje Ammane, gavus 
žinią, kad žydai Mirties jūros srityje tel
kia dalinius maždaug 1000 vyrų pajėgumo 
Jericho miestui pulti.

Sunkūs Transjordanijos reguliariosios 
armijos pabūklai atidengė pirmadienio va
kare ugnį iš-' Acrės į. žydų pozicijas prie 
Haiffos, 14 kilometrų į pietus nuo Acrės.

Irgun Zwai Leumi daliniai pirmadienį 
pradėjo prieš Jaffą didelį antpuolį. Nenu
traukiant granatsvaidžių ugnies, į miestą 
bandė veržtis Irguno šarvuočiai.

Arabų legiono ir britų šarvuočių dali
niai nuo Irguno granatsvaidžių ir artileri
jos ugnies turėjo pasitraukti. Iš abiejų pu
sių yra nuostolių. Per sąmyšį Acroje, ku
ris buvo sukeltas dviem granatoms nukri
tus ant kalėjimo stogo, pabėgo 140 arabų 
belaisvių.

Egipjo spauda pirmadienį rašo, kad ne
trukus reikia laukti arabų intervencijos 
Palestinoje. Wafdo partijos, esančios opo
zicijoje, laikraštis, rašo, kad Arabų Lygos 
valstybės esančios susitarusios panaudoti 
Palestinoje reguliarius dalinius.

Pagal žinias iš Ammano, paskutiniųjų 
dienų kariniuose pasitarimuose esąs nus
tatytas Į Palestiną Jžygiavimo terminas.

Kairo laikraštis „Al Ahram” rašo, kad 
Egipto karalius Farukas Ammano nutari
mus patvirtino ir karalių Abdullą patiki
no, kad Egiptas aktyviai parems Palestinos 
arabus. . - ,

Vėl normalus gyvenimas Haiffoje
Didelis skaičius arabų, kurie pel-eitą sa

vaitę buvo pasitraukę iš Haiffos, vėl grįžo 
žydams užėmus miestą.

Žydų sluogsnių pranešimu, Haiffoje ir 
vėl atidarytos kelios arabų krautuvės. Gat
vėse ėjo sargybą’ Haganah- ir žydų civili
nės policijos daliniai

Nennis tebesilaiko „generalinės linijos“
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos kairiųjų i „kvailos elgsenos” mes buvome atskirti, 
icialistų partijos pirmininkas Nennis pir-1 Dėl Nennio socialistų pralaimėjimo rin-socialistų partijos pirmininkas Nennis pir

madienį pareiškė, jog jis nieko negali pa
sakyti cįėl pasklidusių gandų apie jo atsis
tatydinimą. Aš norėčiau, kaip galint grei
čiau, pareiškė Nennis, atsistoti prieš savo 
partiją ir tik savo partijos nariams duoti 
paaiškinimus dėl savo požiūrio.

Italijos kairiųjų socialistų vadas, kaip iš 
patikimų sluogsnių pranešama, padarys 
pranešimą, kuriame bus ginamas bendra
darbiavimas su liaudies frontu ir kuriame 
bus sakoma, jog tai yra vienintelis kelias 
partijos interesams apginti ir Italijos dar
bininkams tai yra vienintelis tikras politi
nis kelias.

Nesutikimai tarp Nennio socialistų
Rymas (Dena/Reuteris). Žymus italų so

cialistas, buvęs darbo ministeris G. Ro
mita, sekmadienį, kalbėdamas dviems šim
tams socialistų partijos atstovų, aštriais 
žodžiais pasisakė prieš politinį Nennio va
dovavimą. Romita dementavo paskalas, kad, 
esą, jis norįs suskaldyti partiją. Jis ir 
toliau būsiąs aštrioje opozicijoje prieš G. 
Saragato vadovaujamus dešiniuosius 
listus.

Mes pageidaujame atkurti gryną 
listų partiją, kuri vėl mus sujungtų 
cialistų internacionalu, nuo kurio dėl

kimuose Romita nurodė, kad buvo kaltaet 
1. partijos susijungimas su komunistais 
liaudies fronto titulu ir( 2. nuomonių skir
tumai su tarptautiniu socialistų sąjūdžiu.

Vienoje delegatų priimtoje rezoliucijoje 
konstatuojama, kad rinkimų rezultatai pa
blogina socialistų būklę Italijos darbinin
kų klasėje. Be to, konstatuota, kad reikia 
skubiai sušaukti socialistų kongresą so
cialistų jėgoms perorganizuotu

Romita pirmadienį susitiks su įtakingais 
Nennio socialistų atstovais apmesti nau
jos programos, kuri turės būti įteikta tą 
pačią dieną susirinks’ančiai, Nenniui pir
mininkaujant, partijos vadovybei.

Nennis nugalėtas pasitraukė
Rymas (Dena). Oficialiuose socialistų 

sluogsniuose teigiama, kad pirmadienį pa
sitraukė iš socialistų partijos vadovybės P. 
Nennis. Tų pačių sluogsnių pareiškiama, 
kad Nennis- atsisakė ir nuo socialistų or
gano „Avanti” leidėjo pareigų. Pirmadienį 
numatytasis partijos vadovybės posėdis 
buvo nukeltas į antradienį. ų

Kita dalis įtakingų kairiųjų socialistų 
žinias apie Nennio pasitraukimą vadino 
neteisingomis arba bent per ankstyvomis,

Tarpininkas tarp Ryti) ir Vakarų
Bad Nauheimas (Dena). Austrijos sąjun

gos kancleris Dr. Z. Fiiglis tautinės par
tijos konferencijoje Insbrucke pareiškė, kad 
Italijos rinkimų rezultatai išryškipo politi
nę Europos būklę. Figlis reiškė nuomonę, 

-kad dabar keturioms valstybėms bus leng
viau susitarti dėl taikos sutarties su Aus
trija.

Austrijos politika yra būti tarpininku 
tarp Rytų ir Vakarų. Dėl atkartotinio Ju
goslavų reikalavimo iš Austrijos gauti te
ritorijų austrai yra labai nustebę. Austrija 
neketina nė plaštakos savo žemės ati
duoti

Baigdamas Figlis pastebėjo, jog yra ne- JAV gyn. . . . , .
bepakenčiatna, kad Austrijai neleidžiama padėjėjais — karo ministeriu K. C. Royaliu, laivyno minu

JAV su

socia-

W Jungtinių Tautų naritu

rėje)
‘ isteriu J. L. Sullivanu 

aviacijos ministeriu W. S. Symingtonu. (Dena/NYT-Bild)

socia-

.i
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—.... - trumpos žmnos -----
' ARGENTINA

Svarbūs pasitarimai. Argentinos įstaigos 
praneša, kad užsienio reikalų ministeris 
Bramuglia ketina ateinančią savaitę vykti 
| Braziliją ir vesti su Brazilijos įstaigomis 
svarbius pasitarimus Pietų Amerikos klau
simais. (D/INS).

Vyksta Į JAV. Argentinos krašto apsau
gos ministeris gener. S. Molina išvyko Į 
JAV. (D).

BRAZILIJA

Vėl sąmokslas. Į šiaurę nuo Brazilijos 
sostinės esančioje Oovernadoro saloje, kaip 
praneša policija, susektas komunistų su
moktas, kurio tikslas buto susprogdinti naf
tos ir benzino sandėlius. Yra areštų. (D/R).

BULGARIJA

Jau grįžta. Bulgarijos delegacija, vado
vaujama paties pirmininko Dimitrovo, ant
radienį iš Prahos išvyko atgal

Sidabrinės sutuoktuvės. Britų imperijos 
karališkoji pora pirmadienį šventė sidabri
nes sutuoktuves. Didelės minios žmonių už
plūdo Londono gatves, kai karališkoji pora 
išvyko į šv. Povilo katedrą iškilmingų pa
maldų. (D).

Buvęs britų pasiuntinys Sirijoje ir Liba- 
none gener. Spearsas savo rašte londoniš- 
kiam „Times” pasiūlė Palestinos klausimą 
perduoti tarptautiniam tribunolui. (D/R).

Persiorganizuoja. Britų Artimųjų Rytų 
vyriausioji būstinė bus perorganizuota . j 
Rytų Viduržemio vadovybę, kuri apims 
sausumos kariuomenę Egipte, Graikijoje, 
Kipre, Maltoje ir Siaurės Afrikoje. Ta va- 

s tiesiog krašto apsaugos

EGIPTAS
Nepavykęs atentatas. Sprogstamosios me

džiagos prikrautas automobilis sekmadienį 
sprogo prieš buv. Egipto ministerio pirmi
ninko, / dabartinio opozicijos vado, M. N. 
Pašos namus. Aukų nėra. Tiems, kas pa
dėtų išaiškinti nusikaltėlius, vyriausybė pa
skyrė 10.000 svarų premijos. (D).

GRAIKIJA
Graikų karo teismas šeštadienį tam tikrą 

skaičių komunistų, jų tarpe 8 moteris, nu
teisė mirti. Daug kitų komunistų nuteista 
kalėjimu iki gyvos galvos. (D/R).

INDIJA

dovybė priklausy 
mitiisteriui. (D/R

Maro pavojus. Vakarų Bengalijos gu
bernatorius liepė išsikraustyti iš maro gra
sinamų sričių gyventojams. Mirė 6 asme
nys. (tariamieji sergą maru paguldyti ligo
ninėse. (D).

IRAKAS
Irako naftos bendrovės Kirkuko Haifos 

naftos vamzdžiai, 1000 km ilgio, yra nu
traukti, nes inžinieriai' ir darbininkai pali
ko Hatfą. Tais vamzdžiais per metus būda
vo pertekinami du mil. tonų naftos. (D/R).

Tariasi dėl pagalbos. Irako regentas Ab
dul Illah su armijos vadu išvyko Į Kairą, 
kur su Egipto karalium Faruku svarstys 
karinę pagalbą Palestinai. (D/R).^ VISljR

Pasitiki. Persijos parlamentas po 3 dienų 
debatų vidaus politikos klausimais išreiš
kė Hakimio vyriausybei pasitikėjimą. (D).

Streikuoja moksleiviai. Sirijoje universi
tetai ir mokyklos, reikalaudamos arabų in
tervencijos Palestinoje, sustreikavo ir kėlė 
demonstracijas. Švietimo ministeris įsakė 
dėl to uždaryti visas mokyklas. (D).

Panamerikos konferencija. Bogotoje ma
nimi užbaigti penktadieni. Kai kurių de
legacijų pirmininkai jau išvyko iš Bogotos.

Europos atstatymo tarybos vykdomoji 
komisija kito posėdžio susirinks gegužės 
10 d. Paryžiuje. (D/R).

Pasninkas iki mirties. Libanono atstovas 
ir amerikinio universiteto Beirute šimtas 
studentų antradienį paskelbė „pasninką iki 
mirties”. Pasninkas truks tol, kol arabų 

•armijos įžygiuos į Palestiną. (D/R).
Pasiruošė netikėtumams. Čilės policija 

ir kariuomenė gegužės 1. dienos proga ga
limų neramumų akivaizdoje turi budėti pa- 
ruošties padėtyje. (D/R).

Irgi uždraudė. Kubos armijos vyr. vadas 
Įsakė kariuomenei neleisti gegužės 1. d. jo
kių komunistų demonstracijų. (D/R).

Bendrą socialistų komitetą nutarė steig
ti penkių Vakarų Europos valstybių socia
listų partijos. Komiteto būstinė bus Briu
selyje. (D/R).

ITALIJA
Tarp Milano ir New Yorko prasidėjo 

pastovus orinis susisiekimas. Šiuo metu 
lėktuvai skrenda vieną kartą f>er savaitę.

Nauji susidūrimai. Milane, Turine ir 
Brescia sekmadienį įvyko nauji susidūrimai 
tarp italų policijos h demonstrantu (D/R).

Po demonstracijų ir neramumų pietų Ja- 
Sonijoje buvo areštuota per 900 korėjiečių, 

ie atsisakė paklusti japonų įstatymams ir 
vykdyti japonų mokykloms" statomas sąly
gas. (D/R).

Komunistų darbas. Pietų Japonijoje su
keltas korėjiečių sąmyšis buvo inspiruotas 
ir organizuotas komunistų, praneša ameri
kiečių okupacinės įstaigos. Iš viso suimta 
1.151 korėjiečių. Per neramumus 13 asmenų 
užmušta. (D/R).

JUGOSLAVIJA

Lnblianos tariamo išdavimo byloje, kaip 
praneša Tanjug, vienuolika kaltinamųjų pa
smerkti mirti, kiti 4 pasmerkti kalėjimu nuo 
11 iki 15 metų. (D).

Biudžetas didėja. Jugoslavijos tautinis 
Susirinkimas priėmė biudžetą, kurio suma 
sudaro 125 milijardus dinarų. Pereitais 
metais biudžeto suma buvo 86 milijardai 
dinarų. (D/R). \

J. A. VALSTYBES
Komunistų sąskrydis. Žinomas radijo ko

mentatorius Winchellis jier radiją pranešė, 
kad JAV komunistų partijos mokykla Chi- 
cagoje rengia trijų savaičių konferencija 
Visi vadovaujantieji komunistai iš visų JAV 
kraštų buvo įpareigoti toje konferencijoje 
dalyvauti. (D/INS).

Panamos srities gubernatoriumi prezi
dentas TrumMas^askyrė brig, generolą

JAV viskuo aprūpina. Anglį importuoją 
Europos kraštai kovo mėn. iš JAV gavo 
2 251 000 tonų anglies. (D/R).

buklios bazės. Amerikiečių aviacija pra
neša, kad ji įrengė Viduriniuose Rytuose 
dvi ieškojimų ir gelbėjimo stotis. Jos Sta
čiūnuos Arabijoje ir Tripolyje. (D/R).

Amerikiečių kreiseris „Fresno” ir naikin
tuvai „Johnston” bei „Rush” gegužės mėn. 
aplankys Portsmouthą, Southamptoną ir 
Kopenhagą. (D/R).

KINIJA

Ataušo. Vyriausybininkų kariuomenė iš- 
mušo komunistų kariuomenę iš prieš mėne
sį paimtų pozicijų prie Yenano. (D/R).

NORVEGIJA

Norvegijos ambasadorius JAV ir Norve
gijos banko gubernatorius atvyko tartis su 
užsienio reikalų ministerio pavaduotoju Lo- 
vettu dėl dvišalės sutarties tarp JAV ir 
Norvegijos Europos atstatymo plano rė
muose. (D).

OLANDIJA
Pirmasis ERP laivas su kroviniu Olan

dijai pirmadienį (plaukė į Rotterdamą. (D).

SOVIETŲ S-GA
Susigalvojo. Sovietų Sąjunga, iki šiol boi

kotavusi JT patikėtinių tarybą, pranešė 
Trygvei Lie, kad ji į tarybą paskyrė savo 
atstovą. (D/R).

SUOMIJA

i Rengė perversmą. Suomių „Socialdemo
kratas” rašo, kad dar šį mėnesį komunis
tai norėjo padaryti Suomijoje perversmą ir 
paimti valdžią. Sąmokslininkai pakeitė sa
vo planus, kai jie sužinojo apie vyriausy
bės kontrpriemones. (D/R).

ŠVEDIJA
Švedijos krašto apsaugos ministeris pa

geidauja sustiprinti laivyną ir aviaciją. Ka
rinė aviacija turi būti sustiprinta naujais 
lėktuvų tipais su sprausminiais motorais. 
Laivynas turėtų gauti du naujus naikintu
vus ir kitų laivų. (D/R).

ŠVEICARIJA

Išvyko ekspedicija. Šveicarijos kalniečių 
ir mokslininkų ekspedicija išvyko į Peru 
ištirti tam tikras kalnų sritis ir padaryti 
kartografines nuotraukas'. (D/R).

Savaitinė politikos apžvalga >

Italijai apsisprendus
Palmira Togliatti's, Italijos komunistų va

das, nagrinėdamas savo organe „Unitą” 
liaudies fronto pralaimėjimo priežastis, vi
są tulžį iąlieja prieš Jungtines Valstybes ir 
Vatikaną. Girdi, amerikiečiai brutaliai įsi
maišė Į italų vidaus reikalus, o Vatikanas 
nesilaikė jam privalomo neutralumo. Sun
ku pasakyti — tai skonio dalykas •— ar 
tas amerikiečių ir dvasiškijos įsimaišymas 
iš tikrųjų buvo brutalus, tačiau tenka pa
stebėti, kad tos dvi galybės padarė viską, 
kad italų nuotaikas pakreiptų Vakarų civi
lizacijos pusėn. Prisiminkime tik ameri
kiečių pastangas. Milijonai italų kilmės 
amerikiečių rašė privačius laiškus savo gi
minėms, ragindami juos pasisakyti prieš 
komunistus. Ambasadorius Dtanas kiek
vieno laivo su gėrybėmis iš užjūrių atvy
kimą pavertė mažyte prieškomunistine de
monstracija. Aukšti pareigūnai su prezi
dentu Trumanu priešakyje tiesiogiai ar ne
tiesiogiai veikė rinkikų nuotaikas.' Jei ame
rikiečiai žadėjo žemiškų gėrybių, tai dva
sininkija stengėsi išnaudoti plačiųjų masių 
religingumą. Balsavusiems už komunistus 
buvo grasoma neduoti išrišimo ir pan. žo
džiu, italams buvo pažadėtos visos žemiš
kos ir dangiškos gėrybės. Rezultatas — be
veik trečdalis tautos pasisakė už... liau
dies frontą.

Tas faktas kiek drumsčia džiaugsmą dėl 
to, kad komunizmas pagaliau atsimušė į 
kietą sieną, kad Triestas yra siena, už ku
rios Maskvos viltys nebeturi realaus pa
grindo. Todėl Walteris Lipmannas dar kar
tą konstatuodamas, kad komunizmas be ak
tyvios Raudonosios Armijos pagelbos ne
gali įsigalėti nė viename krašte, įspėja per 
daug nedžiūgauti. Tikras! laimėjimas bū
siąs tik tada, kai komunistai bus visai izo
liuoti. Ir iš tikrųjų, profesinės sąjungos 
liko visiškoje komunistų įtakoje. Krašte yra 
2.000.000 bedarbių — gyvenimo sąlygos 
tebėra labai sunkios. Į rinkimus eidamos, 
visos italų partijos žadėjo tas pačias re
formas: pertvarkyti žemės nuosavybės sis
temą, sutvarkyti finansus, atstatyti krašto 
ūkį ir pakelti plačiųjų masių kultūrą. Ne
užmirškime, kad Pietų Italijoje 40% visų 
gyventojų nemoka nei skaityti, nei rašy
ti. Siaurės Italijoje tas nuošimtis yra ma
žesnis — 15%. Todėl naujoji vyriausybė 
turi žūt būt vienu smūgiu pagerinti būklę, 
bent sužadinti stiprias geresnės ateities vil
tis. De Gasperis pažadėjo tuojau griebtis 
reikalingų reformų, tačiau turi skaitytis su 
didele liaudies fronto ofiozicija, su jo sa
botažais. Lipmannas, o taip pat ir kai ku
rie britų bei prancūzų komentatoriai, siū
lo Italijos krikščionims demokratams kovai 
su tuo laukiamu komunistų sabotažu pasi
telkti socialistus. Manoma, kad dar galima, 
jei ne visą, tai bent didžiąją Nennio socia
listų partijos dalį, ištraukti iš komunistų 
įtakos. Tada komunistai liks izoliuoti. Ne
priklausoma nuosaikiųjų socialistų, Sara-

Goebbelso karo meto dienoraštis
Visą karo metą Goebblesas mėgo kiek

vieną rytą diktuoti ilgą, asmeninę apžval
gą visų Įvykių, kurie vyko tomis dienomis. 
Užimant Berlyną, didžioji' šio dienoraščio 
dalis žuvo, be kokių 7000 tankiai mašinėle 
prirašytų lakštų, liečiančių 1942—3 metus, 
kurie pateko į buvusio JAV karo atašės 
rankas. Jis greit sumojo, kas tų lakštų au
torius. Šio dienoraščio ištraukų rinkinys, 
išverstas ir išleistas Louiso Lochnerio.

Dienoraštis rašytas ne ranka, bet diktuo
tas mašininkei. Pavojus — mašininkė gali 
būti „paegzaminuota” apie dienoraščio tu
rinį. Visas rinkinys buvo laikomas ministe
rijoje (galimybė būti patikrintam). Dieno
raštis bus įdomus ateities istorikams.

Labiausiai jis biaurėjosi Darrė, jį. va
dindamas „tobulu neapsisprendėliu”; Sauc- 
keliu — „kvailiausiu iš visų bukapročiu”; 
Fricku — „asilu”; Rustu — „susniu”. Goe- 
ringas taip pat smarkiai kritikuojamas dėl 
savo tingumo ir nepajėgumo, bet Goebbel- 
sas pripažįsta jo „žavumą” ir pats dažnai 
priverstas pasinaudoti Ooeringo parama.

„Jei Ribbentropas parodo tiek pat j išmo
nės savo užsienio politikoje, kiek papras
tuose naminiuose reikaluose su savo ben
dradarbiais, man darosi labai aišku, kodėl 
mes su tokiu dideliu vargu pasiekėme to
kių nereikšmingų laimėjimų savo santy
kiuose su užsieniu”.

Goebbelsas tiesiog garbina Hitlerį. Di
desniam efektui jis dažnai mėgsta įterpti 
po keletą pagyrūniškų pastraipų. Dieno
raščio vaizduojamaisiais metais Hitlerite 
daugiausia laiko praleisdavo savo vyriau
sioje būstinėje Rytprūsiuose, kur jį Goeb
belsas rado įsigilinusį į karo vedimo me
ną, vienišą neurotiką, apsuptą generolų, 
kurių jis nekentė, ir kurie jam atsimokėjo 
ne geresniu.

„Jis tiesiog serga dėl generolų. Nieko 
nėra jam malonesnio, kaip neturėti su jais 
reikalų. Jis yra blogiausios nuomonės apie

gato, partija j>er rinkimus susilaukė nema
žo pasisekimo. Todėl puoselėjamos viltys, 
kad tas Saragato pasisekimas ir liaudies 
fronto nepasisekimas galės vėl didesnę da
lį Italijos socialistų suburti į vieną social
demokratų partiją, kuri viena, gali suma
žinti komunistų įtaką plačiose darbinin
kų masėse. Jei tai įvykę, ir socialistai bus 
įtraukti į naują vyriausybę, galima bus 
laukti komunizmo įtakos sumažėjimo,

*

Winstonas Churchillis po rinkimų pa
reiškė, kad italų tauta nepanorėjo sėsti Į 
vieną narvą su meška (suprask — rusų 
meška). Tačiau ir Rytų bei Vidurio Euro
pos tautos ne savo noru sėdo į tą narvą. 
Jei jos galėtų išreikšti savo laisvą valią, 
jos pasisakytų prieš tą draugystę ir be vi
sų žemiškų ir dangiškų ,gėrybių pažadų. 
Todėl tas pats Churchillis- liesdamas ben
drąją padėtį, turėjo konstatuoti, kad tol ne
bus tikros taikos, iki Rytų bei Vidurio Eu
ropa liks vienos imperialistinės azijinės 
komunistinės valstybės pavergta. (domu, 
kad jo politinis priešas darbo partijos .šu
las, buv. iždo kancleris H. Daltonaš, kalbė
damas pereitą šeštadienį Paryžiaus socia
listų konferencijoje, pasakė, tą pat kiek ki
tais žodžiais. Daltonaš pabrėžė, kad Euro
pos tikroji vienybė tik tada bus pasiekta, 
kai prie Vakarų Europos prisidės Rytų 
Europa.

Nuo seno žinoma, kad geriausias gyni
mosi būdas yra pulti. Todėl tarptautinis 
Europos liaudininkų komitetas, kuris, prieš 
pat Italijos rinkimus pasitelkęs kitų pažiity 
rų Rytų Europos egzilinius politikus, krei
pėsi į italų tautą ir, pabrėždamas savo 
skaudų patyrimą, ragino ją nepasiduoti ko
munizmo vyliams, dabar po rinkimų jau 
nutarė padaryti vieną žingsnį pirmyn. Jis 
išsiuntinėjo saugumo tarybos nariams me
morandumą, kuriame prašo juos, remiantis 
JT chartos 2 str. 4 pastraipa ir 34 str. 
įtraukti Rytų Europos pavergimo klausimą 
į Tarybos darbotvarkę. Konstatavę, kad 
sovietai sistemingai sulaužė kiekvieną sa
vo pasirašytą susitarimą ir duotą pažadą, 
jie prašo susirūpinti Lenkijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Albanijos ir Jugo
slavijos laisve. Kaip žinia, Čekoslovakija 
'jau yra saugumo tarybos darbotvarkėje. 
Rytų Europos politikai, jų tarpe ir Miko- 
laičikas, atrodo, optimistiškai žiūri į savo 
memorandumo likimą. Jau vien faktas, kad 
„The Voice of USA” beveik" visą savo len
kišką transliaciją — pusę valandos — pa
skyrė memorandumo atpasakojimui, sukelia 
kai kurių vilčių. Tas pats „The Voice of 
USA” pranešė, kad Čilės delegatas ketina 
šj klausimą įtraukti į tarybos darbotvarkę. 
Jei taip iš tikrųjų bus, galėsime džiaugtis 
ir mes, nors tame. J vieną narvą su meška 
patekusių valstybių tarpe pasigendame savo 
tėvynės, drauge su kitų Pabaltijo valsty
bių, vardo. Teisybė negali būti daloma, kas

vienam leistiną, turi būti ir kitam galima. 
Todėl galime tikėtis išgirsti ir savo vardą. 
Saugumo tarybos diskusijos dar neišgelbė
jo nė vienos valstybės nepriklausomybės ir 
greit neišgelbės, tačiau jos kartu su visomis 
konferencijomis duoda vedamąją mintį, pa
gal kurią atskiros valstybės rikiuoja savo 
žygius, o viešoji opinija savo pažiūras. 
Meška taip greit ir geruoju neišleis savo 
„kompanijonų” iš narvo. W. Churchillis sa
vo pereitą mėnesį pasirodžiusių atsimini
mų — „Antrasis D. karas” — įžangoje ra
šo:

„žmonijos tragedija pasiekė savo zeni
tą faktu, kad mes po visų pastangų ir 
šimtų milijonų žmonių aukų bei teisy
bės pergalės neradome taikos ir sau
gumo, bet esame apsupti pavojų, bai
sesnių už tuos, kuriuos nugalėjome”.

W. Lipmannas, žiūrėdamas iš amerikinio 
taško, taip apibūdina tuos pavojus: 

„Konfliktas su Sovietų Sąjunga dabar 
yra pirmoje eilėje kova dėl strateginio 
pranašumo, belaukiant karinių veiksmų. 
Ar ta kova baigsis karu, priklauso nuo 
atsitiktinumų, intrigų ir provokacijų, 
kurių Washingtonas ar Maskva nega
li numatyti, o juo labiau kontroliuoti. 
Tačiau šitos strateginės kovos padari
nys priklausys tikrai nuo to, kaip su
siklos jėgų pusiausvyra tuo momentu, 

kai prasidės kariniai veiksmai”.
Tokią galimybę turint galvoje, JAV šiuo 

metu yra svarbu aplink save suburti kiek 
galima daugiau materialinių ir moralinių 
jėgų. Tam turi padėti ir būsimos saugumo 
tarybos diskusijos. Jei kartais tikrai! įvy
kiai privestų prie ginkluoto konflikto, JAV 
nori turėti ant savo galvos teisingumo au
reolę ir viso pasaulio simpatijas. Tačiau, 
jei tai joms seksis, karo pavojus tuo pačiu 
mažės, nes į stipresnį nedrąsu kibti. Prezi
dentas Trumanas pareiškė, kad Italijos rin
kimai padrąsino tautas. Jo specialus amba
sadorius' 16 Europos valstybių ūkiniam at
statymui Harrimanas (spėjo amerikiečius ir 
europiečius savo vaizduotėje neperdėti so
vietų jėgų. Jei iš tikrųjų sovietai nesijau
čia stiprūs, jiems nebeliks nieko kito, kaip 
tik iš savo narvo rodyti nagus, bet iš jo 
neiškišant savo letenos. Savo svajonėms 
įvykdyti jie turės laukti kitos geresnės pro
gos, guodžiantis viltimi, kad Marxo tei
gimai, jog kapitalistinė sistema anksčiau 
ar vėliau žlugs, kada nors pasirodys tei
sūs. Tačiau šimtas metų praėjusių nuo 
„komunistinio manifesto” paskelbimo, pa
rodė, kad Mantas nebuvo tikrasis prana
šas. Todėl, jei Europa ir Amerika išnau
dos prieškomunistinės nuotaikos laimėjimą 
Italijos rinkimuose ir sustiprins savo mora
lines bei materialines jėgas, jos kasdien 
kelsis su vis didesne geresnės ateities vil
timi, kartu taĮ didins ir narve uždarytųjų 
viltis ir skatins jų kovingumą iki pagaliau Į 
narvo sienos sprogs. VM

visus generolus. Man pats pasakojo, kodėl 
jis nebevalgo prie generolų stalo vyr. būs
tinėje: -nebegalįs pakęsti generolų žvilgs
nių. — Visi generolai meluoja, — jis išsi
reiškė. Visi generolai nelojalūs. Visi gene
rolai nacionalizmo priešai. Visi generolai 
reakcininkai. Kol kas tai dar ne tiesa, bet, 
be abejo, daugeliu atvejų jis teisus. (1943 
m. gegužės 10 d.)”.

Arba vėl:
' „Tragiška, kad fūhreris yra tokioje už
darumoje ir veda tokį'nehigienišką gyveni
mą. Jis niekuomet neišeina į gryną orą. Jis 
nepramogauja. Jis sėdi savo bunkeryje, iš
vargintas ir dažnai apgaudinėjamas. (1943 
m. kovo 2 d.)”.

Po baisios 1941—2 m. žiemos Hitleris bu
vęs tiek sukrėstas šalčio padarinių Rusijos 
fronte, kad jis nebegalėjęs pažiūrėti į snie
gą ir po trumpų poros dienų atostogų pa
likęs savo būstinę Obersalzberge, kadangi 
vėlyva audra padengusi kalnus baltutėlai
čiu sniegu.

Mes sužinom, kad Vokietijai laimėjus ka
rą, Hitleris ketinęs aneksuoti Prancūzijos 
Burgundiją, Šveicariją Įjungti j reichą, o 
pietines Vokietijos sienas pastūmėti iki Ve
necijos. Sužinom, kad Mussolinio asmeni
niu reikalavimu Rommelis buvo atšauktas 
iš Siaurės Afrikos dar prieš mūšį prie Ma- 
retho.

„Prieš keletą dienų Edda (Ciano žmona, 
Mussolinytė) aplankė fūhrerį. Šiuo metu ji 
paliko labai blogą įspūdĮ. Ji tik meldė iš
emigruojama į Pietų Ameriką per Ispani
ją. Cianas iš Italijos atsigabeno šešis mili
jonus lirų. Ji norėjo jas iškeisti į pezetus, 
pasiūlydama fūhreriui skirtumą, susidaran
tį bekeičiant; netaktas, įsiutinęs filhrerį”.

Pats Goebbelsas palieka daug m|slių. Jis 
buvo inteligentingiausias ir retkarčiais di
džiausias realistas iš visų nacių vadų. Ta
čiau jis buvo Įsitikinęs ir fanatikas nacis, 
atsidavęs Hitleriui ir paklusnus mažiau-

sioms jo užgaidoms. Jis net nesibiaurėjo 
savo vado beširdiškumu ir žiaurumai*. Jo 
dienoraščio kovo 27 d. (1942 m.) skaitomi:

„Pradedant nuo Liublino, žydai genera- 
linėje gubernijoje evakuojami į Rytus. 
Procedūra yra tikrai barbariška, II tų ij- 
dų nedaug pasiliko. Apie W* turės būti 
likviduota; tik apie 40% galės būti pi. 
naudoti priverstiniams dąrbams. Anksty
vesnis Vienos gauleiteris, kuriam pavesti 
atlikti šią procedūrą, dirba su priderama 
atsargumu ir stengdamasis neatkreipti per 
daug dėmesio. Nors dabar vykdomas spren
dimas žydams yra barbariškas, bet jie to 
visai nusipelno. Ne vieta ' sentimentini 
šiuose dalykuoąf. Čia Hitleris dar kartą pa
sirodo nepabūgstąs radikalių sprendimų 
čempionas.”
J Goebbelsas nebuvo iš tų vokiečių, kurie 
savo pasiteisinamoje kalboje galėtų girtų 
esąs nekaltas.

Goebbelsas gerai pažino Vokietiją' ir jot 
žmones, bet jo išsireiškimai apie svetitma 
kraštus, ypač Britaniją, Jungtines Valsty
bes, išduoda jo tiesiog nuostabų nemok
šiškumą. Hitleris ir Goebbelsas visudmet 
Įsivaizdavo krizę Britų vyriausybėje; Šit 
Staffordas Crippsas Goebbelsul visuomet 
atrodė kaip „Anglijos bolševiko prototi
pas”, kuris gąsdins konservatoriui ir pe
šis su Churchilliu. Goebbelsas, lygiai kilp 
ir Hitleris, per mažai vertino Jungtinei 
Amerikos Valstybes ir net atsisakė patikėti 
teigimais apie tokį aukštą Amerikos pro
dukcijos lygmenį. Betgi jis įvertino anglų 
atkaklumą bei rusų ištvermę ir niekuomet 
nerodė per didelio optimizmo karo atžvil
giu. Nors jis nekentė Churchillio Ir mėgo 
iš jo šaipytis, bet buvo priverstas pripažin
ti Churchillio nepralenkiamą karo politiko 
talentą.

Paskutinieji dienoraščio skyriai įprato 
didžiuosius sąjungininkų orinius puolimą 
Berlyne. Tada Goebbelsas parodė daugini- 
šia drąsos ir ryžtingumo iš visų nacių ri
dų. Iš šio dienoraščio susidaro vaizdas, kii 
mažasis daktaras buvo nors nemaloni, bet 
neniekinama figūra. Nors jis buvo tuščiu, 
žiaurus, ambicingas ir cinikas, visą laitų 
išliko nacinė tobulybė ir lojalus Hitlerinį 
kas ji išskyrė iš visos jo partinių sėbrų 
galerijos.
(„Manchester Guardian”, Weekly).

Karinės paramos klausimas Vakaraus
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV 

krašto apsaugos ministeris Forreitalia pir
madienį senato aprobavimų komisijoje pa
reiškė,, kad jam nieko nėra žinomi, jog 
viena valdinė įstaiga ketina senatą pralyti 
skirti piniginę paramą Vakarų Europa 
penkių valstybių kariniam potencialui pa
kelti.

Iš kongreso sluogsnių pranešama, kad 
prez. Trumanas artimiausių trijų savaičių 
būvyje įteiks kongresui projektą, kuriuo 
numatoma suvaržyti amerikinių ginklų tei
kimą Briuselio pakto valstybėms. Tačiau 
Forrestalis sutiko su tuo, jog, atsižvelgiant 
į Vakarų Europos penkių valstybių unijai 
statomus reikalavimus, yra visiškai galima, 
kad kongresas bus paprašytas paremti pi
nigais vieną kurią iš tų valstybių.

JAV generalinis štabas yra tos nuomo
nės, pareiškė Forrestalis toliau, kad ame
rikiečiai privalėtų turėti 2.007.000 vyrų 
aktyvios kariuomenės, kuri būtų šiaip su
skirstyta: 837.000 vyrų armijoje, 502.000 
aviacijoje ir 668.000 vyrų laivyne.

Penk'tj gynybos pasitarimai
Paryžius (Dena/Reuteris). Penkių vakarų 

valstybių unijos krašto apsaugos ministe
rial, kaip praneša iš patikimų sluogsnių, 
pakviesti šiomis dienomis dalyvauti pui- 
tarimuose Londone, kad sudarytų bendrui 
gynybos planus.

Šio susirinkimo tikslas bus, kaip mano- 
ma, sudaryti naujus gynimosi planus, ku
rie bus pritaikyti amerikiečių europiečių 
naujai apsisaugojimo schemai.

Londone, pasak AFP, pirmadienį patvir
tinama, jog penkių valstybių krašto apsau
gos ministerial, gal būt, dar šią savaite 
susirinks Londone.

Jugoslavija iškėlė pretenzijas
Taikos sutarties su Austrija ruošimo 

ypatingiems įgaliotiniams Jugoslavija an
trą kartą Įteikė memorandumą, kuriAme ji 
iškelia Austrijai savo teritorinius ir repa
racijų reikalavimus.

Jugoslavija, remiama Sovietų Sąjungai, 
norėjo ypatingiesiems įgaliotiniams savo 
reikalavimus perduoti žodžiu. D. Britanija, 
Prancūzija ir JAV, kurios jau anksčiau 
priešinosi pirmame memorandume iškel
tiems reikalavimams, sutiko tik tuomet iš
klausyti žodinį Jugoslavijos reikalavimą 
jei Jugoslavija pristatys kitą memorandumą 
su įrodomąja medžiaga, kuri paremtų Ju
goslavijos reikalavimus.

Ar prie pirmadienį (teikto memorandu
mo pridėta Įrodomoji medžiaga, kol kai 
nežinoma. Pranešama, kad prieš padarant 
galutinį sprendimą bus leista ir Austrijai 
pareikšti savo pažiūras.
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Su slaptais uždaviniais į Vakarus
z KAUTYNES PRIE ROMINTOS UPES
aprimus, popiet įsiviešpa- 
tyla. Iškritęs sniegas buvo 
žmonių ir žvėrelių pėdsa-

(4)
Sniego audrai 

tavo nepaprasta 
atdengęs visus
Iras. Kai kur miške užtikome ivanų darbo 
žymes. šen bei ten stovėjo netvarkingai su
mestos dvimetrės malkų stirtos, po kojo
mis painiojosi nesurinktos medžių šakos. 
Mūsų laimė, buvo sekmadienis, rusams 
„vichodnoi dien”. Buvo mažiau galimybių 
čia užtikti dirbančius rusus.

Ėjome visą laiką pėda j pėdą, kas labai 
vargino paskutiniuosius. Keletą kilometrų 
paėję užtikome buvusios karo metu stovy
klos likučius. Sniege, jaunų eglaičių fone, 
buvo matyti karių kapų mediniai kryžiai. 
Aišku, tai buvo vokiečių karių kapai, nes 
bolševikai šitaip savo žmonių nelaidoja. 
Ant kapų kryžiaus vietoje jit deda savo 
raudonąsias „kaburkėles”. Praėję buvusią 
stovyklą, pasukome i dešinę ir priėjome 
plentą. Čia užtikome judėjimo pėdsakus. 
Paplentėje, kas keliolika metrų stovėjo 
Įsmeigti basliai, o ant vieno tokio radome 
ir užrašą: „Oštorožno, valka lesa!”. Plente 
matėme autovežimių ir slidininkų pėdsakus. 
Mindaugas buvo visiškai įsitikinęs, kad 
čia jau yra sienos zona. Ta nepaprasta 
ramybė, o ypačiai slidininkų pėdsakai, kaip 
tik patvirtino Mindaugo spėjimą, kad mes 
esame pavojingiausioje zonoje. Iš plento 
pasukome Į dešinę pusę, kur netoli jau tu
rėjo būti Romintos upelis ir tiltas per ji. 
Ėjome dauba, apsupta iš abiejų šonų re- 
lieflnėmis atkriautėmis. Už keliasdešifrrt 
metrų atsidūrėme prieš apkasus ir spy
gliuotų vielų užtavrą.

Tai buvo naujoji Rusijos Rytprūsių ir 
Lenkijos siena. Skubiai išsidėstėme i dvi
gubą vorą ir pasiruošėme kiekvieną aki
mirką pradėti kautynes. Staigiais šuoliais 
peršokome per apkasus, bet kiek ilgiau 
užtrukome prie spygliuotų vielų užtvarų. 
Jas nugalėję per daug pasidavėme l de
šinę, atsidurdami prieš balą. Kairiajame 
šone ėjo takas, vedąs i tiltą per upelj. Mes 
turėjome skverbtis greta to tako ir tik prie 
pat tilto pereiti i jį. Ant tako galėjo mus 
aptikti patruliai

Nuklysdami per daug l dešinę, mes pa
darėme didelę klaidą: mus pamatė plentu 
čiuožę bolševikų slidininkai: Jie sustojo, 
kaip stabo ištikti, ilgokai žiūrėjo į tą vie
tą, kur mes pasitraukėme už eglių, o po 
to staiga pasileido bėgti: matyti, šauktis 
pagalbos. Mindaugas greit susiorientavo 
padėtyje. Vienoje rankoje laikydamas že
mėlapi, kitoje artimųjų kautynių automatą, 
leidosi pirmyn, pamodamas mums z^kti 
paskui ji. Dideliais šuoliais peršokome 
eglaites, paskutinysis ėmė nuo eglių šakų

sniegą ir maskavo mūsų voros pėdsakus, 
įsukome j keliuką, vedantį prie tilto, per 
kurj mums reikėjo pereiti. Jis buvo apie 
šimtą metrų nuo mūsų. Prie tilto pastebė
jome du sargybinius, kurie neramiai dai
rėsi aplinkui. Naudodamiesi savo puikiomis 
tfiaskiruotėmis pririnkome dar arčiau prie 
jų. Rusai buvo apsirengę savo taukuotomis 
„vatufkomis”, vienas ginkluotas automati
niu šautuvu, kitas — paprastu. Mes nu
taikėme į juos, o ivanėliai, lyg mirtį nu-" 
jausdami, atrodė kažin kokį nerimą, nors 
mūsų ir nematė.

Vietoje komandos pasigirdo mano auto
mato šūviai. Prie „amerikonkos” prisijungė! 
kiek rečiau tarškėdami draugų automatai, pasižiūrėjo i sukruvintą vietą, kur ką tik 
Sugraižyti ruseliai pasvyravo ir susmukoj gynėsi jo draugas, į sudraskytus jo kūno 
aukštelninki. Mūsų komanda: pirmyn! ' 
Mindaugas ir aš, laikydami tarp savęs ko
kių aštuonių metrų atstumą, pasileidome 
bėgti per tiltą. Ant tilto mus patiko atsku
bančių rusų dalinys. Sutraškėjo iš naujo 
mūsų ginklai, į kuriuos atsiliepė mirštančių 
rusų šauksmai. „Stoj, ble ...1” rėkė ivanų 
vyresnysis.

Mindaugas ir aš jau buvome perbėgę 
tiltą ir sugulę ant kelelio anoje pusėje. Ke
lelis turėjo pusės metro aukštumo krantus, 
kas sudarė mums labai gerą uždangą. Fe
liksas ir Krūmas sušoko šioje pusėje tilto 
i apkasus. Šarūnas ir Butautas -slinko per 
tiltą. Jiems vos įpusėjus per tiltą, abi pu
sės atidarė iš naujo ugnį. Mindaugas ir aš 
iš vienos upelio pusės, Feliksas ir Krūmas 
iš kitos kryžmai pliekė rusams, kurių buvo 
apie penkiolika. Viršininkas šūkavo „Vpe- 
riodl”, bet tai buvo nelengva. Aš su Min
daugų, paleisdami po seriją, stengėmės 
pasitraukti kiek toliau nuo tilto, kad sa4o 
vietas užleistume ant tilto prigulusiems 
draugams — Šarūnui jr Butautui. Juodu abu 
pylė iš savo’ „liliputų”, priklaupę ant ke
lio. Feliksas ir Krūmas pritarė iš apkasų, 

beveik stati, visai nė nepaisy- 
jų draugas po draugo virto iš

daugas jau buvome 
Šarūnui, o Feliksas 
savo apkasų, dabar šliaužė prie tilto.

Iš dešinės pusės rusai ėmė trauktis at
gal, nes ten iš šoino jau spirgino Šarūnas. 
Mūsų nelaimė, Feliksą iir Krūmą užgulė 
naujai atbėgusios rusų jėgos. Kai Feliksas 
pašoko nuo žemės bėgti per tiltą, rusų 
ugnis pataikė jam į kuprinę, kurioje buvo 
prieštankinė granata. Pasigirdo baisus 
sprogimas, pakilo sniego ir dulkių debe
sys, o vargšas mūsų draugas nespėjo nė 
sudejuoti. Už kelių metrų nuo jo gulin
čiam Krūmui išlėkė ginklas iš rankų nuo 
suspausto oro. Pagriebęs savo ginklą, jis

savo poziciją užleidę 
ir Krūmas, iššokę iš

Ivanai ėjo 
darni, kad 
klumpių.

Butautas 
pavojingoje «......... - -.. . , . .
tini šuolį l Jutą tilto pusę, ir tuo momentu 
krito negyvas. Salia jo buvęs Šarūnas 
prišliaužę prie jo, paėmė už rankos, ir 
konstatavo, kad jis mirė iš karto. Automa
to serija perėjo jam per krūtinę ir per 
galvą. Numetęs į upelį jo automatą, Šarū
nas, kulkoms apie ausis zvembiant, nuoš- 
liaužė nuo tilto į kitą pusę. Rusų ugnis 
kiek sumažėjo, nes jų aštuonetas jau nebe
šaudė. Nors jų ir dabar buvo beveik du 
kartus daugiau, mes matėme savo ginklų 
pranašumą ir tuo stiprinomės. Aš ir Min-

gabalus, ir po to keliais staigiais šuoliais 
perbėgo per tiltą j kitą pusę.

Apkasuose, kur anksčiau kovojo Felik
sas ir Krūmas, jau buvo sušokę rusai ir iš 
užpakalio galėjo paleisti taiklias serijas. 
Dešinėje pusėje rusai buvo seniai kritę, o 
pora likusių pabėgę. Ten, visiems ketu
riems susimetus ir gerą poziciją išsirinkus, 
buvo galima pasi-tiktį per tiltą mėginančius, 
pulti rusus ir juos sunaikinti. Bet mes iš 
užpakalio buvome nesaugūs. Tat vertė mus 
pasitraukti nuo tilto. Rusai, suprasdami 
mūsų manevrą, veržėsi per tiltą paskui 
mus. Miške girdėjome atrfovežimių ūžėsi ir 
pavienius šūvius. Mes paspaudėme už kal- 
Vos ir, prisidengdami iš’ kitos pusės pa
kriaute, sugulėme čia suduoti atsivejan
tiems ivanams rimtą smūgi. Įtempę žvilgs
nius i užpakalį, mikliais pirštais krovėme 
šaudmenis i ištuštėjusias apkabas. Staiga 
mes pamatėme prieš mus atkištus ginklus 
slenkančių rusų, tačiau nematančių, kur 
mes dabar jų laukiame, — iš kitos kalvos 
pusės. Prisileidome juos visiškai arti, ir 
tada papliupo tarškėti mūsų ginklai. Šau
dėme ilgomis serijomis, stengdamiesi kuo

daugiau jų nudėti, o likusius priversti 
bėgti.
rusų 
mūsų 
mūsų

Krūmas pašokos bėgti j patogesnę po
ziciją, kai rusų sprogstamoji kulka pataikė 
jam j dešinę koją, viršuje kelio. Ji išplėšė 
raumenis, sutraiškė kaulą. Pasigirdo jo 
paties balsas: „Krūmas sužeistas!” Iš už
pakalio tarškant rusų ' šūviams, du iš mūsų 
pribėgo prie Krūmo, kad nugabentų ji į 
saugesnę vietą. Tuo metu jau buvo gero
kai subrėškę. Medžiai taip pat teikė mums 
šiokią tokią priedangą. Krūmas labai de
javo. Baltas sniegas pasruvo kraujais, 
perrišti jo žaizdą buvo nebeįmanoma, nes 
aplink kalvą jau supo mus priešas. Mums 
reikėjo trauktis. Su kraujo tekėjimu seko ir 
jo jėgos bei viltis išlikti gyvam. Tai nu
jausdamas, jis paprašė mus visus ateiti prie 
jo. Jis su visais apsikabino, pasibučiavo ir 
atsisveikino amžinai. Jis ptašė neapleisti jo 
motinos, ją paguosti ir jai padėti. Jis lin
kėjo mums laimės ir pasisekimo atkeršijant 
bolševikams. Po to jis atsisegė įtuo diržo 
granatą. Mes nepajėgėme sulaikyti ašarų. 
Mes jautėme neapsakomai klaikią būseną 
šioje draugo mirties valandoje. Cią pat 
griaudė rusų kulkosvaidžiai, taikydami i 
mūsų pusę. Mes traukėmės šalin, savo pil
nais skausmo’ žvilgsniais lydėdami mūsų 
mielą draugą. Mes dar matėme, kaip jis 
kairia ranka ištraukė 
sidėjo ją prie galvos.

Netrukus ji apspito 
momentu pasigirdo 
Mūsų trečias draugas atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Kiek rusų kartu su juo' išlėkė 1’ orą, 
mes jau nebegalėjome matyti.

Jau visiškai temo. Mes žinojome, kad 
pakeliui turėsime pereiti plentą. Tai turėjo 
reikšti rusų pasieniu, zonos pabaigą, kitaip

Pirmiesiems sugriuvus, pasigirdo 
komanda trauktis. Bet iš sparno ir 
užpakalyje likę rusai akla, šaudė 
ugnies kryptimi.

granatos kaišti ir pa-

rusai, ir tuo pačiu 
granatos trenksmas.

sakant, tikrąją sieną. Paprastai, Ji esti ma
žiau saugoma, kaip pirmoji ^iena. Atstumas 
tarp šių dviejų linijų buvo apie 3 km. 
Brisdami per pusiau užšalusi dumblyną, 
pasiekėme plentą. Šliauždami per jį lau
kėme kiekvieną akimirką, kada | mus pa- 
sipils kulkosvaidžių ugnis. Bet ničnieko. 
Kitoje plento pusėje pastojo mums kelią 
dviejų su viršum metrų aukštumo spyg
liuotų vielų tvora. Sukaupęs visas jėgas, 
griebiau kartu su Šarūnu už apatinių vie
lų, ir atplėšėme jas nuo žemės. Pralindę 
pro tvorą lengviau atsidusome, bet nėrėme 
pirmyn kiek galėjome.

Tik uįį kokių trijų kilometrų nuo sienos 
sustojome pasilsėti. Jau buvo visiškai su
temę. Mes visi galvojome apie skaudžius 
paskutinių valandų išgyvenimus. Mūsų lū- 
pos tylėjo, akyse žibėjo ašaros, i Dar ne
seniai buvome šešiese, dabar likome trise. 
Kiek mūsų liks, kol uždavinys bus įvykdy
tas? Mes meldėmės už žuvusius draugus, 
ausyse maišėsi mirštančio Krūmo dejavimai, 
jo paskutiniai žodžiai, automatinių ginklų 
šūvai. Felikso sapnas buvo tikra prana
šystė. Kartu su juo žuvo dalis užsieniui 
skirtos medžiagos.

Ilsėkitės ramybėje, broliai! Mes tesėsime 
savo priesaikos žodžius ir dviguba energi
ja kovosime ir dirbsime dėl mūsų idealų. 
Tai bus tinkamiausia pagarba jūsų žuvu- 
siems kaulams, kurie vargu ar ras žemėje 
vietos! *

Tokių minčių supami mes leidomės to
liau. Visi buvome, bešliaužiodami po snie
gą, bebraidžiodami po brastas,, ligi kaulų 

^permirkę, rūbai ėmė šaltyje stingti, bet 
apie išsidžiovinimą nebuvo laiko galvoti. 
Ant sienos pasigirdo trys atskiri šūviai. 
Tat reiškė, kad' sargybiniai aptiko mūsų 
pėdsakus vielų tvoroje ir davė ženklą sar
gybų įguloms. (B. d.)

nebenorėdamas ilgiau gaišti 
ant tilto pozicijoje, dėjo pasku-

Taikos propaganda
LAIŠKAS IS PRANCŪZŲ ZONOS

. Dvidešimts penkerių metų laikotarpyje 
Prancūzija buvo du kartus skaudžiai karų 
paliesta. Ir ji kentėjo ne nuo ko nors ki
to, kaip tik nuo savo kaimyno, Vokietijos. 
Nors per abu karus Vokietija buvo nuga
lėta, tačiau karų laimėjimo vaisiai jokiu 
būdu negali padengti nė menkiausios dale
lės tų dvasinių bei medžiaginių nuostolių, 
kuriuos patyrė taiką mylinti prancūzų tau
ta. Tiek po pirmojo karo, tiek ir po antro
jo Prancūzijai teko ir 
savo jėgas, kad galėtų 
stoti.

šiandien Prancūzija,

tenka Įtempti visas 
vėl ant kojų atsi-

šiandien Prancūzija, kaip aktyvus nu
galėtojų sąjungininkas, dalyvauja Vokietijos 
kontrolėje ir administruoja atitinkamą jos 
teritorijos dalį. Kiekvienas, kuris stebėjo 
Prancūzijos elgesį nugalėtos Vokietiios at
žvilgiu, lengvai galėjo įsitikinti, kad Pran
cūzija visomis išgalėmis stengiasi bent il
gesniam laikui apsisaugoti nuo to amžino 
pavojaus, kuris gresia jai iš Vokietijos. 
Tos pastangos sąlygoja visą Prancūzijos 
politiką ruošiant taikos sutartĮ su Vokieti
ja. Prancūzijoje šiandien vyrauja įsitikini
mas, kad mažiausia pavojaus iš Vokietijos 
bus tada, kai ji bus federacinė valstybė. Ta 
linkme Prancūzija ir stengiasi paveikti ki
tus savo sąjungininkus, nuo kurių priklauso 
taikos sąlygos Vokietijai.

Ii kitos pusės, nesunku pastebėti, kad 
Prancūzija ypatingą dėmesį kreipia i pa
čios. vokiečių tautos perauklėjimą, Į taikos 
meilės skiepijimą vokiečiams. Juk ateities 
Vokietija turės būti valdoma demokratiniu 
būdu. Tad ir taikos ar karo klausimas atei
ties Vokietijoje prikalusys ne nuo diktato
riaus užgaidų, bet nuo tautos sprendimo. 
Kad tų karo užmačių neliktų vokiečių tau
tos sąmonėje, tenka stengtis išrauti iš atski
ro vokiečio tą karo kvaitulį, kuriame jis 
buvo liūliuojamas nuo neatmenamų laikų. 
Prancūzija ■ trokšta kiekviename vokietyje 
’natyti taikos, bet ne karo brangintoją. Ji 
nori įskiepyti jam"taikos meilę tikra to žo
džio prasme.

Ir ši vokiečio perauklėjimo akcija ypač 
ryški prancūzų zonoje, nors ir vedama la
ki ątargiaį net subtilioj. Vietoje gagar-

bos kumščiui, prancūzai pratina vokietį 
branginti kultūrą ir jos laimėjimus.

Iš Paryžiaus, kaip Europos kultūros ir 
meno centro, Į visą prancūzų zoną, o per 
ją ir i likusią Vokietiją nuolatine srove 
sruvena visa tai, kas jungia, artina abi 
tautas, kas jas skatina bendram-kultūriniam 
darbui. .Galima drąsiai teigti, kad visoje 
likusioje Vokietijoje nebuvo tiek meno pa
rodų, kiek jų įvyko vien tik prancūzų zo
noje. Be atskirose vietovėse dažnai rengia
mų parodų, prancūzų okupacinės valdžios 
centre, Baden-Badene, beveik nepertraukia
mai vyksta vienokia ar kitokia vaizduoja
mojo meno paroda. Didelės paramos liš 
prancūzų susilaukia ir vokiečių menininkai.

Be vaizduojamojo meno, taikos ir ben
dro savitarpio sugyvenimo idėjai dirba tiek 
prancūzų muzika, tiek vaidyba. Stiprios 
prancūzų vaidybinės ir muzikinės pajėgos 
iš metropolijos nuolatos lankosi po pran
cūzų zoną, supažindindamos vokiečius su 
visais naujaisiais prancūzų laimėjimais.

Ta pačia linkme sutartinai dirba tiek ra
dijas, tiek ir spauda, kad atskiras vokietis 
kiekvienu momentu vienaip arba kitaip yra 
Įtaigojamas bendrosios idėjos nors ir nežy
miais trupinėliais. Prancūzai, atrodo, lai
kosi principo, kad lašas po lašo ir akmeni 
pratašo. O reikia pasakyti, kad visa tai, ką 
teikia prancūzai vokiečiams šioje srityje, 
pačių vokiečių yra priimama su tinkamu 
susidomėjimu. Meno parodos, vaidinimai, 
koncertaizyra gana gausiai lankomi. Pasku
tiniu metu jau žymiai pakilo procentas vo
kiečių, mokančių prancūziškai. „Nouvelles 
de France” vokiškoji laida yra mielai skai
tomas dažnoje vokiečio šeimoje.

Ir visa ta taikos bei gražaus kaimyninio 
sugyvenimo akcija išplaukia iš nesikeičian
čio prancūzų tautos noro, kad vokiečiai j 
juos, pagaliau, pradėtų žiūrėti ne kaip i 
savo priešus, bet kaip j draugus, kad jie 
negalvotų apie kerštavimus, apie naujus 
„atsiskaitymo karus”, bet lygiai kaip ir 
prancūzai jungtųsi prie bendro taikos dar
bo, ir prancūzai tikisi, kad kultūrinis ben
dradarbiavimas pastatys tiltą tarp abiejų 
tautų, Vladas Minvydas.

Pinigingi gyvūnėliai

gy-
tė-

to-

Paskutiniąsiąs dienas gyvendamas Vokie
tijoje, iš vieno bičiulio girdėjau Įdomių is
torijų apie viename vokiškame didmiestyje 
(aišku, jų yra ir kitur) susibūrusius ir įdo
mų gyvenimą gyvenančius lietuvišiklrs biz
nierius. Jie kala pinigus, kalba apie pini
gus, sapnuoja milijonus markių.

Kiekvienam reikia pinigo kasdieninei vi
sų mūsų duonai, bet, dievaži, esama ir di
desnių brangenybių, apie kurias ir galima ir 
reikia kalbėti.

Va,' yra ligonių, kurie serga dėl kiekvie
nos knygos, kol įsigyja ją, o dar labiau ser
ga, kai netenka jos. Aišku, kad ir knyga ne- 
Isigyjama be pinigo, bet tie, kurie pinigą 
yra pasiskyrę savo tikslu, niekada nekalba 
apie knygas nei su knygomis. Jie yra pini
go ligoniai. Dar daugiau: jie yra pilki 
vūnėliai, kuriems knygose sudėti \turtai 
ra juokingu 1 (

Ir vis dėlto ši kartą kalbėsime apie
kius lietuviškus pinigo ligonius, apie tuos 
piniginguosius gyvūnėlius, kurie pro pini
gą daugiau nieko nemato. '

Ką jūs pasakytumėte, jei tie stambieji pi- 
nigo ligoniai didžiuosius savo kapitalus im
tų ir paskirtų, sakysim, Kultūros Fondui? 
Reikia nežmoniško akstino, kad jie išdrįstu 
padaryti tai. Reikia dostojevskiško ar tols- 
tojiško prisikėlimo ir paniekinimo savo bu
vusių „idealų”. Reikia, sakykim atvirai, kad 
šitokie pinigo vergai imtų vieną naktį ir 
išeitų iš proto. Gal tuomet, jei ta beproty
bė nebūtų pavojinga, jie savuosius šimtus 
tūkstančių maišais suneštų ten, kur jie būtų 
naudingi lietuvių tautos reikalams. Tegu jie, 
kaip anie Vienuolio legendos prakeiktieji 
vienuoliai, suprastų savo ligšiolinę nuodė
mę. Z . ■ ■

Anas bičiulis, susipažinęs su didžiųjų 
didmiesčio piniguočių gyvenimu, buvo ža
dėjęs parašyti apie juos, jų darbus ir „ide
alus”, todėl aš čia trumpai suminėsiu dvi 
kitas žemažiūrių lietuvių istorijas.

Mano stovykloje’ Vokietijoje gyveno žmo
gelis, karo ir visų sąmyšių metu kažkur su
glebęs netoli milijono markių. Stovykloje 
jis prekiaudavo silkėmis, vis dar didinda
mas savo kapitalus, šykštumą ir baimę. Jis 
bardavęs savo- žmoną ir dukterį, jei šios 
paimdavusios suvalgyti silkę, nes,. jo tvir
čiausiu Įsitikinimu, kas nori sutaupyti, turi 
pasitenkinti stovyklos virtuvės kaušu ir nor
ma, todėl ir pats gyveno pusbadžiu, rūpin
damasis tik, kur geriau paslėpti savo bran
gius popierėlius.

Neseniai gavau naujų žinių ir apie kitą 
piniguočių. Kol gyvenau stovykloje, jis ei
davo per blokus ir kambarius, pardavinė
damas žiebtuvėliams akmenėlius, o retkar
čiais ir kitokias smulkmenas. Aš nežinau, 
ar jis savo kapitalais atsiliko nuo silkių 
prekybininko ar pralenkė ji, bet jo turėtoji 
suma maždaug prilygusi anojo sumai. Ir, 
žinote, šis apiplyšęs kapitalistas šios žie
mos metu susirgo, bet pavojinga proto li-

gaj jis prisipirkęs kostiumų ir kitokių ge
rų daiktų ir, repatriacinės sovietų misijos 
padedamas, iškeliavęs į savo tėviškę, tikė
damasis ten gerai gyventi ir naudotis sa
vo kapitalais ir turtais ...

Abu šie žmonės — paprastai, nematę 
šviesos, neragavę mokslo, todėl sunku ti
kėtis, kad tokie galėtų suprasti tautinius ir 
kultūrinius reikalus. Markė, turtas yra jų 
idealai, ir jokia šviesa nepajėgs apšviesti 
apkiautusio jų galvos kiaušo ir pasiekti ne
bepataisomai sutvarkytų smegenų. Kitokios 
istorijos esama su anais didmiesčio biznie
riais. Ten esą ir eilinių rambiais smegeni
mis, bet esą it tokių, kurie kadaise gero
kai trynė mokyklos suolą, Įsigijo irxatesta- 
tus ir kai kurie net diplomus. Bet ir jie 
yra apkiautę savo gyvūnėliškuose polin
kiuose, ir būtų didžiulis stebuklas, jeigu jie 
kartą susiprastų ir imtų muštis i krūtinę, 
Atgailodami už savo nuodėmes. O daugumo 
jų nuodėmių našta yra didelė.

Tik tokių apkiautusių gyvūnėlių nesu
graudinsi ir nesuviliosi jokiomis gražiau- 
somis idėjomis ir opiausia'is reikalais. Tie
sa, jie turi savų idėjų. Jie galvoja taip pat 
apie nepriklausomą savo tėVynę. Jie dabar 
pripratę krauti pinigus, todėl- širdyje būtų 
patenkinti, kad nepriklausomybė niekada ne
begrįžtų, jei ji neleis jiems dar geriau gy
venti ir dar daugiau pinigo susikrauti. Di
delės žuvys visada galvoja, kad joms valia 
ir dugnan pasinerti ir Į paviršių išplaukti.

Anot Valančiaus, mes turime šieno plo
vėjų, bernų ir piemenų, bet reikia mums ir 
amatininkų. Šį Valančiaus posaki prisitai
kydami mūsų' reikalui,norėtume pasakyti, 
kad mums savo tėvynėje reikės ne tik kul-

tūros žmonių, bet taip pat ir piniguočių, ir 
biznierių, naujų fabrikantų ir bankininkų, 
prekybininkų ir namų savininkų. Jei kas 
mokės garbingai suorganizuoti'kapitalą ir 
jį panaudoti savo krašto atstatymui, atkūri
mui, jo gerovei, gražinimui ir turtinimui, 
tam turės tekti garbinga vieta ekonominėje 
krašto kūrimosi istorijoje. ,

O gal dabartiniai piniguočiai, kuritFKrau- 
na pinigus; kalba apie juos , ir sapnuoja 
juos, kaipMik ir bus tie reikalingieji žmo
nės? Norėtume, kad taip būtų, bet rodos, 
kad tie apsukresnieji lietuviai, kurie nori 
patarnauti lietuviškiems reikalams, jau se
niai surado gražių progų padaryti tai. Mes 
žinome Sulaižius, Lenktaičius ir dar ke- , 
lėtą, kitų geros valios įmonių ir, visąja 
jausime, kad jiems rūpėjo lietuviški reika
lai. Mes į savo blaškymosi metų istoriją 
garbingai Įrašytume kiekvieną lietuvi biz
nierių, kuris Vokietijoje įrengs fabriką ir 
jame priglobs būrį duonos ir pastogės 
trokštančių lietuvių ar kur nors užjūryje 
nusipirks farmą ir ten parsitrauks lietuvių 
(tik ne išnaudoti jiems, nes išnaudotojų mes 
kiekvienas galime rasti ir kitataučių, tad 
kam, dar lietuvis!).

O jei mokyti ir tamsūs gyvūnėliai krauna 
kapitalus, dėl to naktų nemiega, mums ir 
mūsų tautiniams reikalams nėra nė trupu
čio šilčiau. Jie mūs\i tautiniam gyvenimui 
yra mirę, šitie pinigais apsikrovę gyvūnė
liai. O jei jie lėbaudami susiras ir fizišką 
mirtį, mes nenorėtume dalyvauji nė jų lai
dotuvėse, nes laidotuvių dalyviai paprastai 
savo dalyvavimu pagerbia mirusįjį .

1 K. Barėnas

Lietuvių Latvių Vienybės Dr-’os suvažiavimas

buvo sukviestas visuotinis su- 
kur dalyvavo nemaža atstovų

padarė metini pranešimą apie

Vadovaujantis vienybės mintimi, trem
tyje Vyriausios Vadovybės pirmininko J. 
Brado ir kitų iniciatyva, buvo atkurta Lie
tuvių Latvių Vienybės Draugija, kuri sėk
mingai darbą rutuloja, glausdama kaskart 
vis didesnį skaičių narių..

Balandžio 19—20 d. Rotenburge organi
zacijos reikalų svarstyti, naujos vyr. vado
vybės rinkti 
važiavimas, 
ir svečių.

J. Bradas
veikimą ir kt. Daugelyje stovyklų skyriai 
gražiai veikia, suruošė nemaža bendrų kon
certų, minėjimų, literatūros vakarų.

Pasak vietos atstovų pranešimus, visur 
yra darniai dirbama, skyrių nariais yra ne
maža žymių kultūrininkų, visuomenininkų, 
rašytojų ir tt. Pasitaįko skyrių, kurie turi 
daugiau kaip 60 narių.

Buvo priimtas biudžetas ir sąjungos 
įstatai, nustatytas nario mokestis, ■

Į Vyr. Vadovybę išrinkti: J. Bradas, 
vogrm. — R. Balsys ir O. Liepinš, sėkreto-

riai — VI. Pauža ir N. Namnieks, iždinin
kas — A. Petrauskas^ nariai — Alg. Nas- 
vytis, E. Skujenieks, R. Kuskainis.
' Suvažiavimas garbės nariais išrinko: Dr. 

Vydūną, prof. M. Biržišką, F. Kiršų, Spri- 
cį ir E. Skujenieką. ' ,

Suvažiavimą ruošiant daug morališkai ir 
materiališkai padėjo vietos direktorius 
anglų pulk. Toogoodas.

Vyr. Vadovybė tuojau po suvažiavimo 
įvykusiame posėdyje nutarė birželio mėn. 
padaryti didesnį suvažiavimą, kurio tikslas 
glaudžiau vieniems su kitais susisieti, ap
tarti įvairius organizacinius reikalus, išsi
aiškinti pasitaikiusius sunkumus, klausimus, 
duoti visą eilę kalbotyros, švietimo, litera
tūros ir kitų sričių paskaitų. VI. Pauža.

Prašo vienybės. Bidault MRP kongrese 
Mont Rouge prašė didžiausios visų partijų 
vienybės. (D/R).

Gražios dovanos. Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Schumanas MRP kongrese 
Mamoje pareiškė, kad Marshallio planas 
yra dovana, neuždedąs jokių ūkinių bei po
litinių įsipareigojimų. (D).
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IS JAV lietuviu,, spaudos:

Rūpinamasi, kad „Amerikos balsas" duotų lietuvišką programą
— „Dirvoje” per kelius numerius dėtame 

straipsnyje „Rockefeller anūkas — lietuvių 
žentas” rašoma ir kokią reikšmę ir rekla
mą suteikė šios vedybos lietuviams ir Lie
tuvai. Vienoje vietoje šiuo klausimu rašo
ma: L Paulekiūtės ištekėjimas už garsaus 
bilijonieriaus Johno D. Rockefellerio anūko, 
Wintropo Rockefellerio, buvo lyg didis švie
sus fajerverkas, iššautas aukštai į Ameri
kos padangę ir visą Amerikos dangų nu
švietė žodis — Lithuanian!

Visa spauda, žurnalai, radio, daugiau kaip 
savaitę laiko reklamavo lietuvių vardą... 
Iki šiol Amerikoje teko ir tenka sutikti ame
rikiečių, kurie pasisako, kad apie lietuvius 
nėra girdėję. O dabar taip prasidarančiam 
kiekvienas lietuvis gali atrėžti, kad Rocke- 
felleris yra vedęs lietuvę. To ir užtenka. 
Daugybei amerikiečių turtuolių, Rockefelle- 
rių dratigų ir Įvairių profesionalų, kurie 
galėjo atsakyti apie lietuvius negirdėję, pri
sėjo skubiai susirasti literatūros ar griebtis 
enciklopedijos ir patirti; kas tie lietuviai 
yra”.

— Chicagoje, Bridgeport© lietuvių koloni
joje, atsirado ir tokių lietuvių, kurie sutin
ka paaukoti šimtines dolerių, kad visi tie 

' lie4uviai komunistai, kurie nuolat kalba apie 
dabar gerą gyvenimą Lietuvoje, galėtų ten 
išvykti. Pirmoje eilėje sutinkama kelionę 
apmokėti A. Bimbai, R. Mizarai, V. Andriu
liui, J. Mažeikai, L. Pruseikai ir kt. Kelio
nė bus apmokėta tik Į vieną galą.

— Chica'gos Universiteto studentų sąjun
gos pakviesta J. Daudžvardzienė neseniai 
universiteto salėje kalbėjo apie Lietuvos dai
ną ir lietuvių tautos istorinius bruožus. Pa
skaitos iliust?avimui dainininkė Ona Pie- 
žienė ir pianistė Zita Simutienė išpildė 
lietuviškų dainų ir muzikos programą. Vi
sos tą proga dėvėjo lietuviškus kostiumus. 
Salia kalbos ir dainų buvo ir lietuviškų mu- 
zikalinių instrumentų (skudučių ir molinltį 
švilpynių), muzikos ir literatūrinių kūrinių 
parodėlė. Universiteto studentai, profesoriai, 
pareigūnai ir. kiti svečiai viskuo labai domė
josi. J .

— Warterburyo mieste veikiąs lietuvių 
aprūpinimo ir šalpos klubas teikia ir to
liau Į vargą patekusiems tremtiniams para
mą. Kas būdinga, kad klubas šelpimui ne
daro jokių viešų rinkliavų, bet lėšų Isuran- šių buvo' 1 712 asmenų;

metus laiko.
Colneys ir

BALFo su-

da iš įvairių parengimų ir kortavimo vaka
rų. Siam klubui jau pavyko tremtiniams iš
siųsti 900 siuntinių apie' 20.000 amerikoniš
kų svarų svorio, 4.500 dolerių vertės. Ir vis
kas yra pasiųsta maždaug per 
Klūbui atsidėjęs dirba Dr. J. 
kiti 9 skyriaus veikėjai.

— Prieš kurį laiką ALT ir
organizuota lietuvių, latvių ir estų delega
cija lankėsi Washingtone tam tikrose Įs
taigose ir prašė, kad kaip galima greites
niu laiku būtų tremtiniai Įsileisti į JAV. 
Be šių klausimų delegacija prašė Washing- 
tono įstaigas, kad transliacijoje „Amerikos 
balsas”.* būtų leistos transliacijos ir lietuvių, 
latvių ir estų kalbomis. Sį sumanymu val
dininkai' Armouras ir Stevensas priėmė la
bai palankiai ir išreiškė viltį, kad „Ameri
kos balsas” transliacijų delegacijos sumany
mą pasistengs įvykdyti. Delegacija buvo pa-

prašyta tuo reikalu pateikti savo projektą 
dėl (to reikalo praktiško Įvykdymo.

— Delegacijai Tš privatiškų šaltinių taip 
pat paaiškėjo, kad stipriausią opoziciją dėl 
tremtinių Įsileidimo Į JAV daro kapo ve
teranų organizacijų vadovai ir JAV pieti
nių valstybių senatoriai ir kongrėsmonai. 
Svarbiausias tam argumentas,' tai, kad JAV 
trūksta butų ir kad atvykusieji tremtiniai 
gali paveržti darbą amerikiečiams.

— Anglijoje apie metus laiko su šeima 
gyvenęs gen. J. Černius, grupės Londono 
lietuvių išlydėtas', su šeima išvyko Į JAV.

— „Dirvos” Nr. 11 įdėtas visiems trem
tiniams girdėtos Pr. Lapienės straipsnis 
šalpos reikalu. Siame straipsnyje, ji pasisa
ko už BALFo šalpos naudingumą, bet siū
lo individualią šalpą tik tuo atveju, jei1 
BALFui šalpos darbas būtų neprieinamas, 
(vj). Z.

PCIRO informacijos,
Bad Kissingenas, bal. 21 d. PCIRO pra

neša, kad ortodoksų katalikų Eklezijos me
tropolito Olandijoje kvietimu ryt palieka 
Mūncheną 49 ukrainiečių DP, kad įkurtų 
seminariją Olandijoje, Culcmhege.

Grupę sudaro 6 profesoriai ir 43 studen
tai, likę iš Lembergo (Lenkijos Ukrainoje) 
seminarijos, kuri prieš karą turėjo 350 
auklėtinių. Studentai bei dvasininkai buvo 
atgabenti į Vokietiją vergų darbų, kur 
daugelis jų mirė koncentracijos stovyklo
se ir darbo batalionuose. JAV daliniams iš
laisvinus, likusieji buvo įkurdinti Hirsch- 
bergerio pilyje, prie Weilheimo, kur jie 
visą laiką gyveno. NCWC, bendradarbiau
dama su IRO, perėmė jų transportą.

. "* Sutherland Denlinger 
*

Bad Kissingenas, bal. 21 d. PCIRO pra
neša, kad 22.176 DP per pirmą 1948 metų 
ketvirtį iš JAV zcnOs emigravo arba re- 
patriavo į savo kilmės kraštus.

Specialiais emigraciniais leidimais (efi- 
devitais) emigravo 14.459 asmenų. 6 005 
išvyko organizacijų pagalba. Repatriavu-

i
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AKIMIRKSNIUKRONIKA
Naivūs nežinovo klausimai

Vieną sykį, rašydamas, kad generolui de Gaullel Prancūzijoje per šešis mėne
sius pavyko sutelkti apie savo samJbūrĮ net 40% su viršum politiškai aktyvios tau- 
tos narių, padariau mažytę aliuziją, jog šitokie reiškiniai gal ir mūsų partiškiemi 
tautiečiams galėtų suteikti naujo įkvėpimo, — tiems tautiečiams, kuriuos ir po šil
tais Unrros patalais naktimis tebekankindavo politikavimo aistros...

Man atrodo, kad ši, be abejo, tokia neteisinga ir perdėta frazė, šiaipjau gry
nas pliauškalas, bus paskatinusi „Mintyje” rimtai sąmojingą polemiką. Vieni greit 
pasisakė, kad partiškai politikuojančio, žmogaus ne tik negalima smerkti, bet kad 
nevalia iš jo nė pasišaipyti. ■ Kiti vėliau, J. Jašinsko lūpomis, eilės paduotų faktų 
akivaizdoje, pabrėžė ne mažiau energingai: „Politikanams, krečiantiems tėvynės 
vardu asilišką humorą, reikia paimti ko šmaikščiausią botagą ir juo Įplakti jiems 
taisyklę” ir tt.

Nuo pat piemenysfos laikų man labai baisus botagas ar pantis, ir mane paėmė 
nerimas, kai pernai per „Aidų” žurnalą vienas mokytas teologas juo pagrasino 
mūsų išguitiems tautiečiams. O dabar vėl... Viešpatie Dieve, — tik plakti ir plak
ti! Iš tų žodžių ir simbolių atrodo, jog mes toliau 12—13 šimtmečio dar nenuevo- 
liucijpnavom. Ponas Torguemada gyvas ir gyvas, ir net aktualios, pasak „Šviesos” 
žurnalą, neeilinės knygos rodosi apie jo filosofiją. O gal ta filosofija baisiai dar 
tebekniefi mūsų tituluotoje ir netituluotoje liaudyje? Bet Jašinsko paduoti faktai 
mane galutinai dezorientavo. Visai pasimečiau, ir todėl prašyčiau paaiškinimų.

*

Teisinė pagalba tremtiniams
statutą viena iš daugelio IRO 
yra teisinė ir politinė tremtinių 
Okupaciniai organai JAV zonoje 
kad PCIRO ) organai ' šios savo 
neapleistų ir imtųsi atsakingu-

funkcijų 
globa, 
pabrėžė, 
funkcijas 
mo dalies tremtinių teisinėje ir politinėje
globoje ir pagalboje.

Tam tikslui IRO paskyrė teisės valdi
ninkus.
"■Jid Įpareigojami teikti teisinę globą pa
tarimais ir kitkuo visiems tremtiniams. Tei
siniai patarnavimai turi būti teikiami ne
mokamai ir greitai laikantis teisinės etikos 
nuostatų. Primygtinai liepiama kreipti di
delį dėmesį į tremtinių globą 
leidimus prekybos bei pramonės 
ir reikalauti priimti Į pofesines 
Teisinio valdininko pareiga taip 
ginti galimus nesklandumus tarp 
ir vietinių organų.

Teisinių tarėjų' pareigoms dar 
mi patarimai:
1) teisių grąžinimo ir draudimo klausimais;
2) socialiniais reikalais, būtent, gydymosi, 

peijsijos,. bedarbių šalpos ir kt. klausi
mais; ,

3) besitvarkant dokumentus;
4) protokolų ' bei metrikų sudarymo klau

psimais;

išgaunanį 
įmonėms 
sąjungas, 
pat išly- 
tremtinių

priskiria-

SKAUTAI IŠKYLAUJA
Schwab. Gmiindas. Balandžio 23 d. „Ge

dimino Pilies” ir „Gabijos”' tuntų skautai 
ir skautės; švęsdami savo patrono šv. Jur
gio šventę, suruošė iškylą į apylinkėje 
esančią Rosensteino pilį, kuri viduramžiais 
priklausė kelyje plėšikavusiems plėšikams. I 
Čia buvo suruoštas laužas ir linksmai 
leista diena.

— Vyriausiojo LTB komiteto narys 
V. Jasaitis balandžio 23 d. stovyklos 
ventojams darė pranešimą 
bendruomenės temomis, (jv.)

pra-

doc.
gy- 

aktualiomis

ręi-5) kreipiantis tremtiniams kuriais nors 
kalais į IRO centrus;

6) arešto, kratos, sulaikymo klausimai^;
PCIRO 5. eirijai teisiniu valdininku ski

riamas E)r. V. Massėnsąs.f Jo įstaiga yra

D. Britanija įkurdino didžiausį emigran
tų skaičių. Pagal duomenis šiuo metu Ang
lijoje įkurdinta iš viso 6.324 asmenys. Ka
nadai tenka antroji vieta — 2 989 DP. Į 
Australiją (trečioji vieta) nuvežta 1338 
emigrantai. Jungtinės Valstybės pirmauja 
pavienėje, effidevitinėje, emigracijoje; 
JAV emigravo 2 570 asmenų.

Lenkijos ir Amerikos piliečiai sudarė 
džiausią dalį visų repatriaviįsių asmenų,
patriacija Į Pabaltijo kraštus per paskutinį 
1947 m. ketvirtį nerodė tendencijos didė
ti; mėnesinis bendras skaičius retai pra
šoko 50. Pagal DP pereinamųjų stovyklų 
pranešimą bendras DP skaičius nuo 1947 
m. gruodžio 31 d. iki kovo mėn. pabai
gos sumažėjo maždaug 19,583 asmenimis. 
302.100 DP yra IRO globoje, 200.000 gy
vena už stovyklos ribų.

Sutherland Denlinger 
*

Bad Kissingenas, bal. 21 d. PCIRO šian
dien praneša, kad iš 8.033 DP JAV zonoje 
per vasario mėnesį tik 280 asmenų arba' 
3,5% buvo atmesti emigracinių komisijų 
dėl sveikatos būklės.

Iš 280 atmestųjų 57 yra džiovininkai, o 
37 venerikai. Kitų. 187 atmestųjų ligos 
nurodytos. • ■

Iš 246d- kandidatų į Kanadą atmesti 
asmenys arba 3,5%. Iš bendro 2231 
kandidatų skaičiaus Į Angliją atmesti
sveikatos 52, truputį daugiau negu 2%. Iš 
1225 savanorių į Australiją gydytojų pri
pažinta netinkamais 105 arba 8,6%. Iš
vykstančių į Venccuelą atmesta mažiau ne-

ne-

106 
DP 
dėl

PCIRO Area Headquarter Augsburg,Haun- | Su Priimta 1 221’ atmesta 10 asm6ni*' 
stetterstr. 12/ • Sutherland Denlinger

« Bepigu jums, broliai, jūsų zonų kareivinių dangorėžiuose ar kitokiuose stovyk- 
J liniuose susigrupavimuose. Jūs viską matote ir žinote! O mes, kur nors kitur iš- 
t sibarstę, kaip sako poetas, po „svečias šalis”, nieko nebežinome iš jūsų gyvenimo,
♦ nematome ir net nebejaučiame. Jūs aprašote faktus ir Įvykius, kuriais belieka mums 
j tikėti, spausdintą žodį gerbiant. '
t Ir mūsų užkampiuose ne kartą mums iš labai atsakingų , lūpų porinama, kad
♦ jūs ten gerai vadovaujami ir kad bendrai esate visi rezistentai, demokratai, vaka- 
J riečiai etc. Kodėl tuo nepatikėti, ar dėl to .šoną skaudės, ar pinigai kaštuoja? 0 
J štai dabar skaitome: mokyklų vadovai ir pedagogai vieną moksleivių organizaciją 
t leidžia, o kitos neleidžia. Kitur tėvų komitetas mokinukams suruošia pasilinksmini- 
j mą su sumuštiniais, ir dar Visokiais skanumynais pagardintais, — bet juos val- 
I gyti leidžia tik tiems vaikams, kurie pasirašo pasižadėjimą būti vienos pasaulėžiū- 
; ros būrelio nariu...
♦ Smulkūs fakteliai, ir nežinau, nei kurtai vyksta, nei apie kurias sroves čia kal-
♦ bama. Bepigu jums, vietoje tikriausiai žinote. Jei to neskaityčiau lietuviškame laik- 
; raštyje, pamanyčiau, kad kur nors šiuo metu apie Uralą ar 14. šimtmečio Ispanijoje. 
1 Juk tai toks švelnus, toks grakštus, toks psichologiškas totalizmas pirmoje fazėje! 
j Antroje fazėje jis jau, žinoma, būtų kaip reikiant. Pagaliau, kur čia ta jūsų detno- 
Š kratija, kieno ir prieš ką čia rezistencija? Jei tokie dalykai dienos šviesoje dedasi,
♦ tai gal nereikėtų daug stebėtis, kad PCIRO kartais su pagrindu ims tikrinti, kiek 
J pas mus dar yra totalizmo, diktatūros šalininkų, sielų kupčių, nacių ir kitokių pa- 
; našių, kaip dabar sakoma, „karo nusikaltėlių”.
♦
j Jaučiuosi turįs prievolės visų naiviųjų nežinovų vardu maloniai paprašyti dan- 
1 giau paaiškinimų. Juk jei tai vyksta dienos šviesoje, tarp mūsų pedagogų, tai kas
♦ tuos pedagogus, tuos tėvų komitetus kontroliuoja? Ar tai jie patys tokias taisykles 
t pasirašo, ar kas kitas jiems parašo? Jeigu jie taip daryti drįsta ir gali, Jai, matyt, 
J turi j ką atsiremti? Į kokias gi „garbingiausių pasaulėžiūrų” partijas jie atsiremia? 
t Kas jų tokiai linijai „veiksniuose” atstovauja? Ar iš tų „veiksnių” šitokios neabejo- 
j tinai fašistipės (nesvarbu spalva: ruda, juoda ar raudona) linijos reprezentantai jau 
J pašalinti, Jtaip, rodos, jūsuose kurj laiką būdavo madoje? O jeigu tai yra niekam
♦ ir nuo nieko nepriklausą totaliniai anarchistai ar tremties vienybei griauti infil- 
7 truoti rytų agentai, tai kokių priemonių imasi mūsų tautiečiai bei organai, kad
♦ nuo šių torųuėmadėlių būtų apsisaugota? Aš pats turiu vaikų ir man aišku, kad 
Š neleisčiau gražiuoju jokiems individams nei komitetams pirkinėti jų dūšeles už su- 
j muštinius.

Taigi, paaiškinkite Visa tai — vienybės ir teisybės vardan! Paaiškinkit nežino- 
t vui, kuris juk galėtų baisiai apsijuokinti, jei iš šalies bežiopsodamas į šią manifes-
♦ taciją, staiga nebeiškentęs, kaip tas Anderseno pjjsakos vaikiūkštis stebuklingais
♦ rūbais pasipuošusia karaliaus procesijoje, sušuktų:
♦ — Bet, mamyte! Žiūrėk, juk karalius nuogas BRONYS RAILA

IRO amatų mokykla Arolsene
Arolsenas. Tremtiniams lavintis ir emi

gracijai ruoštis yra Arolsene įsteigta" ame
rikiečių zonos amatų mokykla.

Gyvenama puikiose patalpose, kur sten
giamasi mokiniams sudaryti tokias sąlygas, 
kad ir jų atspėjamas laikas nenueitų veltui. 
Gana didelė sporto salė, klubas, „Hobby 
shop”, kur galima pasidaryti įvairiausių 
rankdarbių, mokinių yra mėgiami. Kas 
šeštadienį miesto kine duodamas specialus 
seansas mokiniams. Mokiniai gauna dir
bančiojo normą. Maistas, pagal dienos kor
telę, sukasi apie 3.200 kalorijų, bet tai tik 
ir lieka kalorijomis, o iš tikrųjų kažin ar 
iki 2.000 sugraibytum.

Mokykloje dėstomi mašininkių, auto me
chanikų, anglų kalbos, radijo mech. ir mū
rininkų kursai. Juos lanko apie 50'0 moki
nių. Mokslas kiekvienam kurse trunka tris 
mėnesius.

Mokslo atžvilgiu geriausia pastatyti ang
lų kl., mašininkių ir mūrininkų kursai. Čia 
tikrai nėra praleidžiamas laikas veltui — 
išmokstama, pasitobulinama. Reikia tik ge
ro noro, ir kursus baigęs galėsi dirbti 
meisterio padėjėju ar sekretore. Teoriniai 
dalykai paįvairinami praktika. Auto ir ra
dijo mechanikų skyriuje mokymo lygis yra 
žemas. Čia per tuos tris 
bomis išeinama teorija, 
nėra.

Savo reikalams tvarkyti mokiniai' turi iš
sirinkę atstovybę, kuri, kaip rišamasis or
ganas, palaiko santykius tarp mokinių ir 
vadovybės.

Iš Ojfenbacho atkeliama tokios pat rū
šies mokykla su kino mechanikos, kalvių, 
staljų ir elektros skyriais, 
kursų pradžios, 
mėn. pradžioje, numatoma priimti 
mokinių, b. v.

Gerb. kolegas

Dov^ Bubi ir Kaze Gaidytę 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikinu 
ir linkiu daug laimės.

JONAS KAMINSKAS

Nuo
kurie prasidės

sekančių 
gegužės 

apie 700

Gerb. kolegas

Dova Bulsi ir Ka^ Gaidytę, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį 
Bad Worishofene, sveikiname ir lin
kime saulėtų dienų.

Pabroliai VALEZAS IR KAZYS

PRANEŠIMAS
„Gabijos” leidykla išleido arba netrukus 

išleidžia mažo formato knygelėmis šiuos 
žymiųjų pasaulio rašytojų kūrinius:
' 1. Johnas Steinbeckas: Nužudymas.

2. Edgaras Allanas Poė: Juodoji katė.
3. Williamos Saroyanas: Meilė priklau

so mylintiesiems.
4. Knutas Hamsunas: Piemenų trobelė '
5. Jacksas Londonas: Mamuto medžioklė
Leidiniai .stovyklose gaunami pas spau

dos platintojus.
„Gabijos” leidykla.

mėnesius apgrai- 
o praktikos visai

Jaunimo Sveikata

DAINŲ IR ARIJŲ VAKARAS
Schwab. Gmūndas. Vietinis Liet. Raudo

nojo Kryžiaus skyrius balandžio 24 d. sto
vyklos salėje suruošė dainų ir arijų vaka
rą, siekdamas tuo būdu gyventojams su
teikti kultūrinę pramogą ir papildyti savo 
kasą vargstančiųjų ir pagelbos reikalingų 
tremtinių šelpimui.
Liet. Raud. 
savo' gauąiu 
mą vykusiai 
vytytė, Juzė

Stovyklos gyventojai 
Kryžių labai stipriai parėmė 
atsilankymu. Koncerto progra- 
atliko solistai Salomėja Nas- 
Krištolaitytė, Antanas Paukš

tys, akomponuojant Kauno operos 
meisteriui Stasiui: Kalvaičiui.

koncert-

Patikslinimas
MINTIES Nr. 44 „Akimirksnių 

je” „Iškyla į tremties daubas” 
pastraipa 'turėjo būti: Dalis melo-dra
mos jau atskleista ir tt.

kroniko- 
penktojoji

tauiod Sveikatai
'Remkime Qieiuvod 'Raudonojo

J\rg<ziau6 piniginę rinkliavą

Pirmoji Kanadoje Lietuvių Ekspedicinė 
.bendrovė 

HELP Reg’d 
prima maisto siuntinių užsakymus į visas 
Vokietijos okupacine® zonas, išskiriant SSSR

Siuntinys Nr. 1, tik 10 dot.
Taukų .............................. 3 sv.
Kavos ...«■> 2 sv..
Cukraus . . . a ■ 5 sv.
Mėsos (kiaul.) ... 3 sv.
Grietinės .<»«•• 1 sv.
Miltų ...... 1 sv.

< Ryžių .............................. 1 sv.
Kakao ...... Vs sv.
Džiov. vaisių .... 1 sv.

•, Siuntinys Nr. 2. tik 5 dol.
' Taukų .............................. 1 sv.'

Mėsos (kiaul.) .... 1 sv.
Kavos ...... 2 sv.'
Cukraus . ■ < . . « 1 sv.
Kakao ...... 1 sv.
Miltų ........................  1 sv.

Visi produktai yra aukščiausios rūšies ir
švieži. "
Ekspedicinė Bendrovė Kanadoje HELP 
patarnauja Kanados ir JAV {vairių tautybių 
žmonėms. Siuntiniai siunčiami greičiausiu

Kanados pašto laivininkystės keliu.
HELP pilnai garantuoja už siuntinio pri

statymą adresatui, kiekvienu atveju prisiun
čia Tamstai gavėjo pakvituotą orderį.

HELP grąžina Tamstai pinigus,' jei dėl 
kurių nors priežasčių adresato siuntinys ne
pasiektų.

HELP standartiniai siuntiniai savo turi
niu ir verte pralenkia visus užsienių siun
tinius.
HELP Reg’d. P. O. Box Nr. 777 Place 
D’Armes, MONTREAL 1, QUE. CANADA.

Savo giminėms užsieniuose pasiųskite mū
sų adresą.
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