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KABINETO REFORMA SUOMIJOJE
Naujas Italijos minlsterhj kabinetas
Rymas (Dena/Reuteris). Prezidentas L. 

Einaudis šeštadienį patvirtino Alcidės de 
Oasperio sudarytą ministerių kabineto su
dėtį.

Iš dvidešimts ministerių 11 yra krikščio
nių demokratų, 3 nuosaikiųjų socialistų, 2 
liberalų, 2 respublikininkų partijos ir 2 
nepriklausomųjų.

Kabinete yra 3 ministerio pirmininko pa
vaduotojai. Šie postoviai teko G. Saraga- 
tai (deš. soc.), A. Piccioniui (buv. krikščio
nių dem. part, sekr.) ir sanatoriuį Porzijai 
(nepriklaus.). >

Be didelių permainų
De Oasperio šeštasis ministerių kabine

tas nuo ankstyvesniųjų tesiskiria tuo, kad 
jame dalyvauja liberalai ir kad dešinieji 

. socialistai gavo didesnę įtaką. Salia krikš
čionių demokratų, kurie išlaikė savo vy
raujamą padėtį, kabinete gavo portfelius 
dvi mažesnės partijos ir respublikininkai.

Nori apsivalyti nuo šnlpij
Bad Nauheimas (Dena). Britų finansų 

ministerija, pasak BBC, paskelbė proce
dūrą, pagal kurią iš reikšmingesnių vals
tybinių tarnybų turės būti pašalinti ko
munistai ir fašistai.

Valdininkams, kurie bus Įtarti esą orga
nizaciniuose santykiuose su komunistų par
tija ar fašistų organizacijomis, turės būti 
duotos galimybės jiems iškeltus kaltinimus 
nuginčyti. Tyrinėjant klausimą turi būti 
išklausystas didesnis skaičius liudininkų. 
Valdininkai, kurių saitai su komunistais ar 
fašistais bus Įrodyti, turės būti perkelti Į 
tokį skyrių, kuris neturi jokių paslapčių/ 
Tačiau tie valdininkai, kurie tarnybai bus 
rasti netinkami, turės arba patys pasitraukti 
arba bus atleisti.

) Reakcija kominformui
Bad Nauheimas (Dena). Penktadieni Zū- 

riche prasidėjo liberalų pasaulinės unijos 
konferencija, kurioje dalyvauja 25 valstybių 
atstovai.

Konferenciją atidarė jos generalinis sek
retorius Calvocoressis. Savo kalboje jis 
pažymėjo, kad pasaulyje atsistojo viena 
prieš kitą dvi nesutaikomos pasaulėžiūros, 
r todėl liberalistinis sąjūdis yra tapęs bū- 
lybe. Jis yrą reakcija prieš kominformo 
-ikimą.

Tito areštavo savo draugus
Londonas (Dena/Reuteris). Kaip patirta 

š patikimų Belgrado sluogsnių, gegužės 
■radžioje atleistas iš pareigų Jugoslavijos 
linansų ministeris komunistas A. Hebran- 
gas, dabar yra areštuotas. Atrodo, kad 
turįs būti suimtas irgi tuo pačiu metu iš 
pareigų atleistas finansų ministeris gene
rolas S. Zujovicas. }

Manoma, kad abiejųt ministerių, priklau
siusių prie intymiausių maršalo Tito ben
dradarbių ratelio, pašalinimas yra Įvykęs 
dėl asmeninių nesutikimų, bet ne dėl ideo-* 
loginių nuomonių skirtumų komunistų par
tijoje.

Abu areštuotieji ministerial buvo komu
nistų partijos CK nariai.

Tolesni pasitarimai abejotini
Londonas (Dena/OANS). S.ovietų delega

tas Austrijos taikos sutarties klausimais 
Koktomovas painformavo amerikiečių dele
gatą ReberĮ, kad Sovietų Sąjunga ir toliau 
palaiko Jugoslavijos pareikštas pretenzijas 
Į Austrijos sritis.

Kadangi Reberis ir kiti Vakarų valsty
bių delegatai nepaliko jokių abejonių, kad 

( jie nesileis daugiau Į jokias diskusijas dėl 
Austrijos sienų ir kad Jugoslavijos teritori
nių ir reparacinių pretenzijų atmetimas yra 
sąlyga Austrijos .taikos sutarties sudary
mui, tolesnis konferencijos tęsimas atrodo 
labai abejotinas.

Laukia žymaus pagerėjimo
Washingtonas (Dena/Reuteris). Ameri

kiečių pagalbos misijos Graikijai vadas 
Griswoldas spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad Graikijai dar ištisą eilę metų bus rei
kalinga amerikiečių pagalba. Jo nuomone, 
bendroji politinė būklė Atėnuose nuo jo 
atvykimo yra žymiai pagerėjusi. Karinėje 
srityje dar prieš žiemos pradžią irgi bus 
pasiekta žymaus pagerėjimo.

Pasmerkė už akių. Buvęs vengrų genera
linio štabo viršininkas generolas Wertas, 
kuris yra amerikiečių apsaugoje Vokieti
joje, Vengrijos liaudies teismo ui akių pa
smerktas mirti. (D/R).

Helsinkis (Dena/Reuteris). Politiniai ste
bėtojai Suomijos sostinėje mano, kad par
lamento išreikštas vidaus reikalų ministe- 
riui komunistui Leinai nepasitikėjimas pri
ves prie koalicinės suomių vyriausybės 
krizės.

Jau Įvyko skilimas tarp kariojo sparno 
socialistų ir komunistų, kurie kartu buvo
sudarę „demokratinę liaudies partiją”, tu
rėjusią koalicinėje vyriausybėje lemiamą 
svorį. Tai yra svarbu, atsižvelgiant į besi
artinančius liepos mėn. visuotinius rinki
mus, kuriuose laukiama, kad liaudies de
mokratai turės tų pačių nuostolių, kaip ir 
savivaldybių rinkimuose praeitų metų 
gruodžio m.

Tolimesnis liaudies demokratų skilimas 
ir kairiųjų socialistų grįžimas Į social
demokratų partiją, nuo kurios jie 1944 m. 
po ginklų paliaubų buvo atskilę ir nuėję 
su komunistais, liaudies demokratų partijai 
per rinkimus turėtų katastrofiškų 
nių. •'

padari-

■ Ministeris pirmininkas Pekkala, kuris 
priklauso kairiesiems socialistams, t4 krizę 
dar labiau pagilino, kadangi jis nešaukė 
ministerių kabineto posėdžio, o klausė 
atękirų ministerių nuomonių apie Leino 
elgesj. Visi ministerial, be komunistų, bu
vo nuomonės, kad Leina turi pasitraukti.

Posėdyje Pekkala apkaltino komunistus 
ministerius, kad jie, apeidami jĮ, turėdami 
tikslą laimėti tautos simpatijas, viešai vei
kia, kad .Suomija prašytų Sovietų Sąjungą 
atleisti ją nuo reparacijų naštos.

*
Suomijos vidaus reikalų ministeris ir 

valstybinės policijos šefas Y. Leina paža
dėjo valstybės prezidentui Paasikiviui šios 
savaitės pradžioje' iš savo pareigų pasi
traukti..

Penktadieni Leino žmona ir kiti keturi 
vadovaują komunistai primygtinai prašė 
prezidentą,. kad pasitraukus Leinai, koa

Materializmo pasmerkimas Lenkijoje
Varšuva (Dena/Reuteris). Lenkijoje ilgą 

lailįą viešpatavus tylai dėl Eklezijos (Baž
nyčias) santykių su valstybe, šį sekmadien) 
Lenkijos dvasininkai pareikalavo, kajl 
krašto jaunuomenė liautųsi garbinusi ma
terializmą ir stotų už Ekleziją, tautą ir 
katalikiškas tradicijas.

Kardinolo Hlondo, Lenkijos primo, ga- 
nytojiniame laiške sakoma:

„Mes neturime užmiršti, kad Lenkijos 
istorija yra katalikiškos tautos, istorija. 
Yra nepagrįsta baimė, kad jus išskirs iš

Sadakas: pasaulis yra aliarmo būklėje
Ankara (Dena/Reuteris). Turkijos užsie

nio reikalų ministeris N. Sadakas respubli
kininkų partijos susirinkime sekmadienį 
pareiškė, kad pasaulio tautos yra aliarmo 
būklėje ir nė /didžiausi optimistai negalėtų, 
teigti, jog būtų galima tikėtis stabilumo.

JAV esančios Įsitikinusios, pareiškė Sa
dakas, kad Atlanto gynimas turi prasidėti 
Viduržemio jūros rytinėje dalyje. Būsian
čios padidintos turkų pastangos drauge su 
JAV išlaikyti taiką šioje srityje.

Liesdamas JAV notą Sovietų S-gai Sa
dakas pasakė, kad jei šis žygis ir nepa
aštrinęs tarptautinės būklės, kuri buvo pa
siekusi aukščiausią laipsnį, tai jis iš- naujo 
Įrodęs, kad taikos laidavimas sekasi sun
kiai. 

Izraelio valstybės ministeris pirmininkas (Kairėje) Dovydas Ben G u r i o n a s ir pre
zidentas (dešinėje) prof. Chaimas Weizmanas. (Dena/NYT-Bild)

licinėje vyriausybėje nepasikeistų komu
nistų ministerių skaičius.

Socialdemokratų partija, kuri iš visų 
partijų yra labiausiai kritiškai nusiteikusi 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu, per savo pir
mininką Peltoneną kreipėsi J. prezidentą ir 
pažymėjo, kad, jeigu Leina nebūtų pri
verstas- ^pasitraukti, tai tat būtų grubiau- 

.sias konstitucijos pa^rtidimas.
Visoje Suomijoje komunistai savo de- 

monstratijomis reikalauja Leiną palikti 
valdžioje.

Paskutiniomis žiniomis Suomijos prezi
dentas Paasikivis privertė atsistatydinti 
vidaus reikalų ministerĮ Leiną ir jo vieton 
paskyrė švietimo mirflsterĮ Einą KilpJ.

Leina buvo apkaltintas dėl prieštaraujan
čio Įstatymams dešimties suomių piliečių ir 
dešimties be pilietybės asmenų atidavimo 
Sovietų Sąjungai. Tuo jis užsitraukė par
lamento nepasitikėjimą. Jis prezidentui 
buvo pažadėjęs šios savaitės pradžioj pasi
traukti, bet praeitą šeštadienį savo pasi
žadėjimą atšaukė. Paasikivis pasitaręs su 
likusiais ministeriais Leiną iš pareigų pa
šalino.

Kai prezidentas Paasikivis vyko Į mi
nisterių kabinetą, jis buvo priverstas skinti 
sau kelią per uosto darbininkų minią, kuri 
demonstravo prieš Leino atleidimą. Buvo 
ir daugiau demonstracijų.

Leino žmona ir kiti vadovaują komunistai 
reikalavo prezidentą, kad viętoj Leirtb būtų 
paskirtas vidaus reilyalų ministerių vėl ko
munistas. Prezidentui Paasikiviui tam spau
dimui nenusileidus ir paskyrus Einą Kilpį, 
tai buvo, sutikta ir ministerių kabinete ir 
plačiojoje visuomenėje su dideliu pritarimu.

Suomijos partijos toliau kaltina Leiną', 
kad jis padarė policiją komunistų partijos 
kovos daliniais, kad jis negaliai areš
tuodavo komunistams priešingus asrųe- 
nis, sulaužė susirašinėjimų paslaptį, kon
troliuodamas laiškus ir klausydamasis tele
foninių pasikalbėjimų.

didžiosios lenkų jaunuomenės bendruome
nės, jei liksite krikščionys.

„Ėklezija negali sutikti, kad jaunuomenė 
būtų auklėjama be krikščioniško tikėjimo. 
Katajikų Ekleziją negali pritarti katalikų 
jaunuomenės auklėjimui be Dievo”.

Ganytojiniame laiške reikalaujama, kad 
lenkų jaunuomenė „atmestų visą materia
listinės literatūros antplūdi”, bet laikytųsi 
sistemingo mokyklinio mokymo, kad visiš
kai galėtų suprasti, didžiąsias humaniškumo 
idėjas.

Apie savo krašto politiką kalbėdamas 
Sadakas paminėjo, kad Turkija priklauso 
prie tų tautų, kurios pageidauja taikos ir 
gerbia laisvę bei nepriklausomybę. Turki
jos užsienio politikos pagrindą sudaro 
draugiški santykiai su D. Britanija ir 
JAV.

Palestinos klausimu Sadakas pasakė, jog 
esąs Įsitikinęs, kad bus galima rasti pas
tovų sprendimą, neliejarit toliau kraujo ir 
nesudarant neramumų židinio. Tas spren
dimas laiduotų teises ir arabams.

Kalbos gale Sadakas paminėjo, kad 
Turkija sutinka Bendradarbiauti su viso
mis valstybėmis, kurios pritaria tiems pa
tiems principams ir rūpinasi jų jgyvendymu.

Padėtis Palestinoje:

ST įsako daryti paliaubas
Jeruzalėje dar kovojama

Pagal paskutinius pranešimus Jeruzalėje 
dar vyksta kovos.

Kaip informuoja JAV užsienio reikalų 
ministerija, šeštadienio rytą, grįždama? iš 
paliaubų komisijos posėdžio, Amerikos ge
neralinis konsulas Jeruzalėje buvo sunkiai 
sužeistas šautuvo šūviu. Taip pat sužeistas 
netoli amerikiečių konsulato ir kitas kon
sulo tarnautojas.

Jeruzalės miesto žydų gyventojai krei
pėsi j JT prašydami skubios intervencijos, 
kad prieš šventąjį miestą tuojau būtų nu
traukti beatodairiniai arabų antpuoliai. Žy
dų Įstaigos kaltina arabus puolant ligoni
nes, religinius pastatus ir kovose nedaly
vaujančius gyventojus.

Žydų atstovas Saugumo Taryboje majo
ras Ebanas painformavo ST, kad žydai su
tinka Jeruzalėje su besąlyginėmis paliau
bomis.

Gina Jeruzalę
Tarptautinis Raudonasis Kryžius šešioms 

arabų valstybėms ir naujai žydų valstybei 
pasiuntė atsišaukimą, kad būtų respektuo
jamos 'Jeruzalėje Įrengtos nekariaujančios 
saugumo zonos.

Izraelį pripažino Nikaraguos vyriausybė.
Nevykdo ST reikalavimų .

Atsakydamas dėl ST anketos arabų kraš
tams Transjordanijos užsienio reikalų mi
nisteris Paša Mulojis S. Tarybai pasiųstoje 
telegramoje pareiškia, kad Transjordanija 
niekam neteiks jokių informacijų apie sa
vo kariuomenės veiksmus.

Didelis bandymas
Saugumo Taryba Įsakė abiem Palestinoje 

kariaujančioms šalims pirmadienį, 20 vai., 
vietinių laiku sustabdyti kovas ir padarytu 
paliaubas. Jewish Agency pranešė ST pa
liaubų komisijai, kad ji pirmadieni paskirtu 
laiku sustabdys karo veiksmus, jeigu tą pat 
padarys ir arabai. Žydų vyriausybės sluogs-

X
Palestina — statinė parako

Po antrojo D. karo žydai visomis j/ie- 
monėmis siekė savo troškimo Įgyvendymo 
— Įkurti Palestinoje žydų valstybę. Dėl žy
dų akcijos britai atsisakė savo 'mandato. 
Palestinos klausimo ėmėsi JT. Pirmoji JT 
nepaprasta sesija Palestinos klausimui sprę
sti padarė, atrodė, vienintelj galimą spren
dimą — padalyti Palestiną Į žydų ir ara
bų valstybes. Bet arabams griežčiausioj 
tam sprendimui pasipriešinus, nuo jo atsi
sakė daug, anksčiau jĮ palaikiusių valsty
bių. Antroji nepaprasta JT sesija nesuge
bėjo padaryti jokio konkretaus nutarimo, 
kuris įgalintų baigti Palestinos provizorių-, 
mą ir sustabdytų ten vykstančias kovas.

Sprendžiant nors tik iš tarptautinių ins
titucijų tūpčiojimų galima tarti, kad Pa
lestinos klausimas yra tapęs labai rimta 
tarptautine problema ir jos sprendimas ar 
savaiminis sprendimasis* kon^pkventiškai ga
li turėti pasaulyje rimčiausių padarinių. 
Jeigu dabar Saugumo Taryboje, tą klausi
mą svarstant, sakoma, kad Palestinos būk
lė graso pasaulio taikai, tai tat nė kiek nė
ra perdėta.

Vidurinieji Rytai yra tokioje geografinėje 
padėtyje, kur sueina trys kontinentai. Dėl 
to tas regionas nepaprastai reikšmingas 
strategijai ir susisiekimui. Čia netoliese yra 
jautriausi kai kurių didžiųjų valstybių ner
vai — Suesas ir Dardanelai bei sausumos ir 
oro keliai, jungią tris kontinentus. Prisimi
nę dar jo didelius gamtos turtus, lengvai 
suvoksime, kad _čia subėga ir kryžiuojasi 
visų pasaulinių galybių interesai. Iki šio 
karo čia labiausiai kryžiuodavosi rusų, pran
cūzų ir britu interesai. Po šio karo, aktyviai 
Įsitraukus j pasaulinę politiką ir JAV, kry
žiuojasi ir jų interesai.'

Visų veiksnių, sunkinančių spręsti Pa
lestinos problemą, komplekse didelė rolė 
tenka to regiono „čiabuviams”, arabams. 
Jie yra susiskaldę nedidelėmis valstybėlė
mis, menko lyginamojo svorio, atsilikę ci
vilizacijoje, socialiniame gyvenime prakti
kuoją dar feodalinĮ būdą. Pavieniui jie neT 
sudaro didelės jėgos. Bet visi kartu sudaro 
per 50 milijonų žmonių masę, ir todėl, tu
rint tame regione interesų, reikia su jais 
skaitytis.

Iš kitos pusės, savo tikslo atkaklia; siekia 
irgi didelė galybė. Arti dvidešimt milijonų 
pasaulio žydų irgi yra veiksnys, kurio 
balsas daug reiškia. O kai dar atsiranda

niai dėl ginklų paliaubų iš arabų pusės 
yra labai skeptiški. <

Pagal žydų atstovo ST informacijas žy
dai nėra užėmę jokių svetimų teritorijų, 
tačiau kariniais sumetimais kai kuriose vie
tose perkėlė operacijas Į kaimyninius kraš
tus. Tai reikalinga žydų gyventojams ap
saugoti nuo arabų puolimų.

Sunkūs kaltinimai D. Britanijai
New Yorkas (Dena/Reuteris). Svarstant 

Palestinos klausimą • Saugumo Tąryboje, 
Sovietų Sąjungos atstovas Grorliyka apkal
tino D. Britaniją, kad ji tariamai remianti 
arabų legioną. Tuo, esą, D. Britanija tik 
trukdo S. Tarybai Įgyvendyti Palestinoje 
priemones, kurios ten sustabdytų kovas.

Ir JAV kaltina britus
Penktadienio vakare buvo paskelbta, kad 

Amerikos kongresas tirs klausimą, ar D. 
Britanija iš Amerikos gaunamą finansinę 
pagalbą tikrai naudoja arabų armijoms 
Palestinoje remti. Tą tyrinėjimą vykdys 
senato aprobavimų komisija. Senatorius O. 
Brewsteris pareiškė, kad Transjordanijos 
pasienio daliniai kasmet gaudavo iš D. 
Britanijos oficialios paramos aštuonius mi
lijonus svarų sterlingų, kurie buvo gauna
mi iš amerikiečių mokesčių mokėtojų ki
šenių.

Aprobavimų komisija, kuri turi apro
buoti bendrą Europos pagalbą 5,3 mili
jardų sumos, turės teisę D. Britanijai skir
tąją pagalbą sumažinti.

Nuomonių skirtumai
Londoniškis „Manchester Guardian” 

penktadienį rašo, kad Bevinas savo .ketvir
tadienio kalboje paliko daug neaiškumų, ar 
D. Britanija, remdama kai kuriuos arabų 
valdovus ir duodama jiems britų karininkų, 
nesiima kartais vaidmens pilietiniame kare. 
Laikraštis teigia, kad D. Britanija nėra pa- 
tenjripta tuo vaidmeniu, kurĮ Bevinas vai
dina Palestinoje.

slaptu ar viešų jėgų, kurios palaiko vieną 
arba kitą pusę (gali kartais slapta palaiky
ti ir abi puses), tuomet yra labai sunkė, ras- 
ti abi puses patenkinimą sprendimą.

Ir vargu ar galimas tame klausime bet 
koks taikos sprendimas. Arabus yra apėmu
si tiesiog paniška žydų valstybės baimė* 
Jie turėjo laiko matyti, kaip Palestinoje ly- 
dai iš dykumų padaro žydinčius sodus, ko- 
kių arabams nematytų gyvulių prisiaugi- 
na, statosi fabrikus ir miestus...

Arabai gerai žino, kad ateityje jie neaf- 
laikytų žydų spaudimo ir konkurencijos. Jų 
pašonėje išaugusi maža žydų valstybėlė 
būtų pavyzdingai tvarkoma, pajėgi ekono- ’ 
miškai ir, palaikoma pasaulio žydų, turėtų 
tame regione labai didelę politinę (taką. 
Jos gyventojų skaičius nuolat didėtų, todėl 
ji turėtų plėstis. Ir vargu arabai jos plėti
mąsi galėtų sulaikyti, artesnėje ar tolesnėm 
je ateityje. Štai to arabai labiausiai ir bi-r 
jo, ir jie fanatiškai kovos, kad sulaikytų 
žydų valstybės kūrimąsi.

Ta baimė sujungė visus arabus, ir kai 
tik užsibaigė britų mandatas Palestinoje, 
visų kaimyninių arabų valstybių — Egip- 
to, Saulžio Arabijos, Yemeno, Libanono, 
Irako, Sirijos — kariuomenės Įžengė Į Pa
lestiną.

Žydų paskelbtą nepriklausomybę pripa
žino daug valstybių, o pirmutinė JAV. Tai 
labai sujaukė arabų planus ir pasunkino jų 
vykdymą, bei dar labiau supainiojo pačią 
Palestinos problemą.. Jeigu arabams pavyk
tų per labai trumpą laiką sutriuškinti nau
ją žydų valstybę ir pastatyti JT prieš Įvy
kusį faktą, tai tat, greičiausiai, nesukeltų 
didelių reakcijų, ir JT tik ieškotų būdų 
žydų būklei Palestinoje pagerinti, priim
damos tokį sprendimą, kurį akceptuos ara
bai. Bet per ištisą savaitę arabų kariuome
nė Palestinoje nėra padariusi jokio stebuk
lo. Didesnių mūšių dar nebuvo, ir tai lei
džia tarti, kad negali būti jokios kalbos 
apie „žaibo karą”. Įvykiams užsitęsus, gali 
kilti neapmatomų komplikacijų, kurios, 
esant kraštutiniškai Įtemptai pasaulinei būk
lei, gali sukelti visuotinę katastrofą.

Kas manytų, kad žydų jėgos yra silpnos, 
labai klystų. Žydai tam žygiui ilgai ruošė
si. Haganah turi 40.000 vyrų kariuomenę. 
Jos eilėse yra 15.000 specialistų, labai ge
rai vertinamų. Jie visi, palyginant su ara
bais, moderniškai ginkluoti.

G. Noreika.
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TRUMPOS žinios
AUSTRIJA

Dejuoja. Austrijos kancleris Dr. Figlis 
sąjungininkų kontrolinėj taryboje įteikė no
tą, kuria protestuoja dėl 567 mil. šilingų 
sumos okupacinėms išlaidoms padengti. At
sakydami į tai amerikiečiai pastebėjo, kad 
iki 1948 m. okupacinėms išlaidoms jie iš
leido 48 mil. dolerių. (D).

D. BRITANIJA

Pasikvietė į Londoną. D. Britanijos vy
riausybė pasikvietė grįžtantį iš JT pilna
ties posėdžių Saųdžio Arabijos užsienio 
reikalų ministerį Feissalą, su kuriuo ap
tars abu kraštus liečiančius klausimus.

Ir dar kviesis. Kaip informuoja prancūzų 
radijas, Bevinas stengsis dar kartą kviesti 
Sovietų Sąjungos atstovą į 4 pasitarimus 
dėl Trieto grąžinimo Italijai. (D).

Parodo tikruosius tikslus. Britų komunis
tų partija kreipėsi į tautą, reikalaudama 
britų vyriausybės nusikalstamai politikai, 
.kuri yra kalta sukėlusi karą Palestinoje, pa
daryti galą. Tas karas esąs britų ir ame
rikiečių imperialistinės politikos padarinys. 
Komunistai reikalauja tučtuojau pripažinti 

. Izraelį. (D/R).
GRAIKIJA

Vėl byla. Kariuomenės teismas Atėnuose 
pradėjo svarstyti 109 jūrininkų ir karinin
kų bei 8 civilių bylą. Jie ‘kaltinami rengę 
Graikijos karo laivų sunaikinimą arba pa- 
sigrobimą. (D).

Susituoks Atėnuose. Buvęs Rumunijos ka
ralius Mykolas, kaip informuoja iš patiki
mų šaltinių, netrukus ketina susituokti su 
Bourbonų princese Atėnuose. (D/R).

Žiauriai nukankino. Amerikiečių genera
linis konsulas Salonikuose informuoja už
sienio reikalų mnisteriją, kad amerikiečių 
korespondentas G. Polkas buvo šūvių su
varstytas ir dar gyvas Įmestas i jūrą. Jis 
dingo išėjęs iš viešbučio, ketindamas ap
lankyti sukilėlių sritis. Manoma, kad jį 
nužudė sukilėliai. (D/INS).

Paskirta parama. ERP administratorius 
Hoffmanas painformavo Graikijos vyriau
sybę, kad Graikija pagal Marshallio planą 
pirmam ketvirčiui, skaitant nuo balandžio 
1 d., iki birželio galo, gaus 50 mil. do
lerių. (D/R).

KINIJA

Pradėjo eiti pareigas. Naujai išrinktasis 
Kinijos valstybės prezidentas Ciangkaišekas 
pradėjo oficialiai eiti savo pareigas. (D/R).

INDIJA

, Atmosfera kaista. Karachio ir kituose Pa
kistano miestuose muzulmonai padarė de- 

' " ambasadą
_ ________  „____  amerikiečių, sovietų ir 
sionistų ašis.” Protestuojant prieš JAV Iz
raelio valstybės pripažinimą tą dieną be
veik visame Pakistane buvo uždarytos krau
tuvės. (D).

monstracijas prieš amerikiečių 
su šūkiais: „Salin amerikiečių

IS VISUR

Ieško lobių. Trys Amerikos mokslininkai, 
talkininkaujami trijų prancūzų, Napoulės 

'■■įlankoje tikisi surasti Ispanijos auksą ma
žiausia pusės milijono svarų vertės. D/INS

JAPONIJA

Pradėjo gamybą. Japonijos laivų statyk
los pradėjo 15 laivų statybą. Jos. vykdo 
JAV, Norvegijos, Danijos, Šveicarijos ir 
Filipinų užsakymus. (D/R).

J. A. VALSTYBES 
• ----------------------------

Turės registruotis. Amerikos atstovų rū
mų imigracijoj reikalų pakomisė priėmė 
įstatymo projektą, pagal kurį visi užsienie
čiai kasmet turės registruotis. Senatas jau 
•seniau tokį įstatymo projektą yra priėmęs.

Pričiupo. Nubaudė po 1 metus kalėjimo 
ąir po 1000 dolerių baudos Amerikos filmų 
autorius Lawsoną ir Trubą už tai, kad jie 
praėjusį rudenį atsisakė atstovų rūmų ko
misijai suteikti informacijų, ar nepriklauso 
komunistų partijai. (D/R)

Reikalauja 'trąšų. Kariuomenės informa
torius atstovų rūmų bankų komisijoje rei
kalavo siųsti daugiau žemės ūkio trąšų 
amerikiečių armijos okupuotoms sritims 
Vokietijoje ir Japonijoje. Tat gali page
rinti tų kraštų maitinimo būklę. (D/OANS).

Grasina išsprogdinti. Ketvirtadienį buvo 
sualarmuota visa New Yorko policija dėl 
nuolatinio telefono skambinimo, kad nori
ma .išsprogdinti tų vyriausybių įstaigas, 
kurios kovoja prieš naują Izraelio valstybę.

Vis ginkluojasi. Amerikos atstovų rūmai 
priėmė įstatymo projektą, kuriuo skiriama 
207 mil. dolerių atramos vietų statybai už 
Amerikos ribų. Be to rūmai paskyrė 195 
mil. dolerių tam tikrai kariuomenės ir 
aviacijos statybos programai vykdyti. (D).

Didžioji alternatyva. Prezidentas Truma
nas ketvirtadienį pareiškė, kad atomo am
žiuje pasaulis gali arba būti sunaikintas ar
ba susikurti didžiausios gerovės laikotarpį. 
Jis tvirtai tiki, kad pasaulis pasirinks ant
rąją galimybę. (D/R).

OLANDIJA
Atgaus savo deimantus. Karo metu vo

kiečiai Olandijoje pasiplėtė didelį deiman
tų lobį, kuris ’ buvo vertinamas 200 mil. 
markių. Dabar tie deimantai surasti, ir ame
rikiečių karinės valdžios Bavarijoje grą
žinti Olandijai, kuri atiduos buvusiems sa
vininkams. Tie deimantai sveria 9.000 ka
ratų. (D).

I PALESTINA
Paštas i Izraelį. Pagal laikinį susitarimą, 

kurį pasirašė žydų paštų direktorius, į žy
diškųjų Palestinos dalį yra priimamos paš
to siuntos. (D).

Pakels Gromykp
New Yorkas (Dena). 'Sovietų užsienio 

reikalų ministerio pavaduotojas Jakobas A. 
Malikas, kuris turi perimti Gromykos, 

* kaip JT sovietų delegacijos vado, pareigas, 
„Queen Mary” laivu atvyko į New Yorką.

Malikas šio karo metu buvo Japonijoje 
sovietų ambasadoriumi ir dirbo taip pat 
užsienio reikalų ministerijos spaudos sky
riuj*

MINTIS

'.‘...JC Singeris ' 2. D. karo šnipai ir išdavikai.

1948 V. U

Kalbėsis su Truinanu. Izraelio vyriausy
bės galva Dr. Weizmanas vyksta į^Wa- 
shingtoną, kur keletą dienų bus prezidento 
Trumano svečias. Pagal Baltųjų rūmų in
formaciją prezidentas Trumanas su Weiz- 
manu aptars Palestinos klausimus. (D/INS)

SOVIETŲ S-OA
Provokuoji Sovietų vyriausybės organas, 

„Izvestijos”, penktadienį pasiremdamas ta
riamomis užsienio spaudos žiniomis, rašė, 
kad D. Britanija yra pažadėjusi Transjor- 
danijos karaliui Jeruzalę, kad tuo būdu su
stiprintų savo pozicijas Viduriniuose Ry
tuose. (D/R).

SUOMIJA

Susipažįsta, su Amerikos politika. Buvęs 
suomių užsienio reikalų ministeris Erkka, 
dabar vieno suomių laikraščio vyr. redak
torius, pareiškė,- kad sovietų suomių su
tartyje nesą jokių slaptų klauzulių. Čia 
jis susipažįsta su Amerikos politika atsi
žvelgiant . Europos problemų. (D/R).

ŠVEDIJA
Trukdo pažangą. „Manchester Guardian” 

rašo, kad Švedijos užsienio reikalų minis
terio O. Undeno griežtas neutralumo poli
tikos laikymasis trukdo Skandinavijos uni
jos ir Vakarų valstybių bendradarbiavimo 
pažangą. (D/R).

TOL. RYTAI
Numato evakuotis. Pietų Korėjoje ameri

kiečiai pradėjo pasiruošimą eventualiam 
savo dalinių atitraukimui iš to krašto.

Visur baimė. Amerikiečių kariuomenės 
tarnautojai Seoulyje pareiškė, kad čia pri
verstas nusileido sovietų karinis lėktuvas. 
Po nusileidimo sovietų pilotai tuojau lėk
tuvą sudegino. (D/INS).

VOKIETIJA

Žydų savanoriai į Izraelį. Ketvirtadienį iš 
Hofo išvyko į Palestiną pirmieji žydų sa
vanoriai padėti kurti žydų valstybę. Irgun 
Zwai Leumi atstovas pareiškė, kad žydų 
stovyklose bus padaryta mobilizacija. Viso
se stovyklose labai žymus žydų procentas 
pasisako už emigraciją į Palestiną. (D).

Racijas žvalgybos tarnyboje
Bevykstant EI Alameino kautynėms, civi- Į esą arabai. Bet žinojo, kad jie buvo admi-

lizuotajį pasaulis drebėjo, kad neišsipildytų 
nacių svajonės prisimušti prie Suezo kana
lo. Tik vienas asmuo buvo ramus dėl tos 
baimės. Šis asmuo žinojo, kad tūkstančiais 
lėktuvų, tankų ir pabūklų, ateinančių iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, tiesa, vėlo
kai bet ne pavėluotai, šis asmuo žinojo, kad 
galės duoti dygų smūgį maršalui Romme- 
liui, kuris jau beveik tarėsi esąs nugalėto
jas.

Savęs jis nelaikė Cezariu. Mėgo pato
gumus. Nemėgo nešioti medalių. Buvo ,57 
metų amžiaus. Jo kautynių uniforma buvo 
visai paprastutė. Likimą? paskyrė jį ne tik 
būti Afrikos išvaduotoju, bet ir keršytoju 
už Diunkireheną.

Generolas Bernardas , Montgomerys pa
prastai prieš eidama^ gulti skaito dvi kny
gas. Tos knygos visada yra -tos pačios — 
Biblija ir Johno Bunyano „Piligrimo pa
žanga”. Jis niekada nemiega daugiau kaip 
šešias valandas, bet to miego negalima 
trukdyti. Jam ginti yra išleisti griežti po
tvarkiai. Vis dėlto vieną naktį jį pažadino 
jo palapinėje netolį EI Alameino. Britų 
žvalgybos karininkai primygtinai norėjo 
tuojau pat kalbėtis su Mončiu.

Jie pasakė, kad reikalas neatidėliotinas, 
ir generolas, sužinojęs jį, atleis tą jų nąpa- 
garbų Įsibriovimą ir snaudulio trukdymą. 
Jie buvo atsivežę du belaisvius. Automobi
lyje buvo prikrauta techninės įrangos. Pa
galiau juos įlfeido į Mončio palapinę.* Nu
varė ir belaisvius, kaip atrodė, du arabus. 
Vienas iš karininkų pakalbėjo kelis žodžius 
su generolu, kuris tuojau pagyvėjo.

Šių dviejų belaisvių jis ieškojo jau daug 
mėnesių. Jis nežinojo, kad jie pasirodys

Dr. Dennis A. Fitzgeraldas ERP mitybos skyriaus viršininkas, dabar atsakingas 
už maisto dalykų pristatymą. (Dena/INP-Bild)

rolo Canario patys svarbieji šnipai 
moję.

Generolui Montgomejyui nereikejo 
egzaminuojant arabus. Tas darbas galėjo 
būti pavestas žemesniam karininkui,/ Bef jamę 
kilo smalsumo, ir pradėjo po truputį klau
sinėti. Tą naktį jis sužinojo nuostabią isto
riją.

Tie du arabai, kurie buvo pagauti iš pa
ties karavano vidurio .einančio per dykumą, 
kalbėjo arabiškai, angliškai ir vokiškai. 
Atrodė, kad balti burnusai taip pat pritiko 
vokiečių nacionalistams, kaip ir arabams, 
nes tos apsimuturusios figūros pasirodė be
sančios. vokiečiai. Jie buvo numesti para
šiutu Egipte. Daug mėnesių jie buvo gy
venę tarp! vietinių. Jie buvo gudriai prisi
sukę prie arabų, kurie transportuodavo ką 
tik atvežtas skolinimo nuomojimo pakto ve- 
žmenes iš Raudonosios jūros uostų, 
būdu 
benti

Jie 
tuvą. 
siomis bangomis viską, ką pastebėdavo ga
benant ginklus į sąjungininkų kariuomenės 
pozicijas. Jiems talkininkavo eilė arabų 
studentų, fanatiškai nusistačiusių prieš bri
tus.

Pranešimus jie siųsdavo' maršalui Rom- 
meliui ir Canario štabui Graikijoje. Kiek 
■anksčiau britų žvaldyba buvo susekusi 
šiuos silpnus 'šifruotus pranešimus, bet ji 
vidai negalėjo susigaudyti, kame galėjo 
būti tas trumpųjų bangų siųstuvas. Šnipų 
gudrybė buvo ta, jog jie pranešimus siųs
davo iš judamų objektų, kaip antai, auto
mobilių, valčių arba keliaujančių karavanų.

Montys labai susirūpino tuo. Jis įsakė 
krėsti kiekvieną mašiną radijo ieškomaisiais 
prietaisiais.

Ir šiai buvo susekti signalai. Britai neno
rėjo tikėti, kad tie signalai eitų iš žygiuo
jančio arabų karavano. Vis tiek karavahą 
sulaikė krėsti. Ant vieno kupranugario nu
garos, tarp prekių ryšulių, rado radijo 
įrangą. Britai tuojau čiupo du šnipus, ku
rie bandė vaidinti Arabijos Lawrences 
vaidmenį Vokietijos naudai.

Atvesti pas Montį šnipai maldavo pasi
gailėti, tikėdamiesi išpirkti savo gyvybes, 
jie išdavė savo ryšininkų pavardes. Bet 
juos sušaudė kitą rytą. -

Tą nuotykį britai plačiausiai • išnaudojo. 
Jie perėmė šifrą, kuriuo naudodavosi vo
kiečiai, ir siuntinėjo klaidinamas žinias na
ciams į Graikiją. O visų svarbiausia, kad 
britai žinojo, ką Canaris žino ir dar ko jis 
nežino.

dyku-

gaišti

Tuo 
vokiečiai padėdavo medžiagą nuga- 
į pat generolo Montgomeryo linijas, 
turėjo silpno galingumo radijo siųs- 
Jie rūpestingai pranešdavo trumpo-

t

Amerikos milžiniškos pastangos Rusiįąs jėgoms stabdyti

Trumpų bangų siųstuvai špionaže gili 
būti neribotai pritaikomi. Jie veikė Qr«. 
landijoje ir Špicbergene; jie veikė Afrikoje. 
Jie daug nesusipratimų pridarė J. A. Valj. 
tybėse. ,

1942 m. vienas sargybos laivas, plauk- 
damas jūra ties Los Angelesu, pagavo n, 
dijo pranešimą, kurio negalėjo suprasti 
Pradėjus tirti paaiškėjo, kad tai buvo ji. 
fruota japonų kalba. Automobilis; su ieško
mąja antena susekė japonų šnipų siųstuvu 
kuris veikė Canario metodais.

Federacinė susisiekimo komisija (FCC) 
turėjo vis labiau susirūpinti. Špionažų 2 
D. kare nebebuvo neregimojo rašalo,ir t 
kraipytų meilės laiškų dalykas. Šilipų pn. 
nešimai beveik visada būdavo siun&ni 
radijo pagalba. Bostono radijo stotis .pu. 
dėjo pagauti keistus pranešimus. Tą p# 
pastebėjo . ir Baltimorės stotis. Neramūs 
pranešimai pradėjo plaukti iš visų stotą 
nuo Aliaskos lig Havajų. Dabar gali tai 
skelbiama, kad. FCC susekė nemažiau tarp 
500 nelegalių siųstuvų. Per 300 jų veikė 
Argentinoje ir Martinikoje. Pagaliau M 
m. JAV užsienio reikalų ministerija pi. 
siuntė ultimatumus P. Amerikos antidemo- 
kratinėms vyriausybėms ir Prancūzijos it. 
loms: jos turinčios uždrausti radijo mėgėjų 
siųstuvus — arba...

Daugumas iš .vokiečių ir japonų nelegalių 
radijo siųstuvų buvo kilnojami. Jie steng. 
davosi pakeisti buveinę, kol jų nepagauna 
įstaigos.

Ar begalėtų būti kas patogesnio, draip į 
čemodaną telpąs siųstuvas? Yra užfiksuo
tas vienas atsitikimas, kur paslaptingas n- 
dijo siųstuvas veikė motoriniame laivelyjt 
Siųstuvas buvo įdėtas Į vandens neprate- 
džiamą dėžę. Jei vandenų arba pajūrio po
licija prisiartindavo, dėžę nuleisdavo į ru
denį.

Įdomus nuotykis buvo su Johnu Howtt- 
du. Nors ir miesto gyventojas, jis buvo di
delis medžioklės mėgėjas. Lapkričio rtr 
atidaromas stirnų sezonas Mainės stato 
Howardas mėgdavo važiuoti j Mainę pra
leisti savaitės, galo ir grįždavo į Bostonų! 
automobilį įsimetęs vieną ar kelias stirnas.

To krašto gyventojai yra pagarsėję« 
ramumu ,ir atsargumu, įsigyjant draugus. 
Bet kas kita medžioklėse. Jose vyrauja ii- 
virumas, ir vyrai praleidžia vakarių,girdi
mi ir pasakodami įvairias istorijas. Howard# 
buvo mėgstamas ir kviečiamas į medžiotojų 
pobūvius smuklėse, medžiotojų trobelė® 
arba stovyklose. Vieną kartą jis dalyvavo 
mažos stovyklos kabinoje, kuri buvo me
džiotojų mėgstama, Sekmadienio rytą, me
džiotojams išėjus į miškus, prie stovyklai 
privažiavo FCC inspektorius. Ar stovylta

\
Dviejų frontų kovos akivaizdoje

Po lengvų perversmų Vengrijoje ir Če
koslovakijoje raudonojo Napoleono imjoeri- 
jai įsigalėjus ir jau perdaug aiškiai grū- 
mojaiit likusioms valstybėms Europoje, Ma
žojoje ir [Našiausioje Azijoje ir pagaliau 
Amerikai, — susijaudino, išsijudino ir su
kruto didžiausioji demokratijos jėga — 
Jungtinės Amerikos Valstybės. Rimtai suju
do amerikonų visuomenė, kongresas ir vy
riausybė. Ne tik atskiri aukšti pareigūnai 
ad seniau, bet ir pats prezidentas Truma

nas kovo mėn. pirmą kartą viešai nurodė 
tuos visus pavojus ir įvardijo Rusiją su jos 
skleidžiamu bei vadovaujamu komunizmu, 
iš kur tie visi pavojai gresia pasaulio de
mokratijai ir jau pačiai Amerikai.

Pagaliau Amerika pradėjo ne juokais 
ruoštis stabdyti Rusiją bei komunizmą 
šiais trimis būdais: •

1) Marshallio planu ekonomiškai stipri
nant 16 demokratinių valstybių, 2) ginkluo
jant kitas demokratines valstybes ir 3) 
stiprinant savo krašto apsaugą.
• JAV nusprendė Marshallio 'planui per 
pirmus 12 mėnesių išleisti 5.300 mil. dol. 
ir iš viso Europos Atstatymo Programai 
(ERP) skirti ligi 17 bilijonų dolerių! Kon
gresas nori, kad ši milžiniškoji auka eitų 
ne pašalpai, bet reikšmingam tų kraštų at
sistatymui.

Jau kurį laiką amerikonai, be piniginės 
paramos, maisto ir įvairių medžiagų, duo
da įvairių laivų ir ginklų Kinijai, Turkijai 
ir Graikiją^. Tai sudaro atskiras pagalbos 
programas.

Be to viso, kas aukščiau minėta, projek
tuojama:

1) apginkluoti Prancūzijos 40 divizijų. 
Prancūzų užsienių reikalų ministras Bi- 
dault prašė ginklų 21 divizijai, bet po Pra
hos įvykių tą prašymą padvigubino;

2) apginkluoti Italijos 30 divizijų. Prieš 
bal. 18 d. rinkimus duota senų atliekamų 
ginklų Italijos vyriausybei, tvarkai ir. sau
gumui išlaikyti kariuomenės ir policijos da
linių pagalba. Dabar galvojama duoti nau
jų ginklų;

3) duoti Norvegijai atliekamų karo laivų 
ir ginklų — priešintis Rusijos slėgimui;

4) naujausių JAV lėktuvų pagalba greit 
išplėsti Anglijos karo aviaciją, sukuriant iš 
jos galingiausią gynimosi ir puolamąja jė
gą Europos padangėje.

Šią Europos tautų ginklavimo programą 
vyriausybė svarsto, bet ligi šios dienos 
viešai savo galutinio Iprendimo nepaskelbė 
ir dar nepatiekė kongresui patvirtinti. Dar 
nežinia kaip bus, betgi tai svarstoma, gal
vojama ir rengiamasi taip daryti. Tuo tar
pu amerikonai seka kaip Anglija, Prancū
zija,“ Olandija, Belgija ir Luksemburgas su
sitvarkys, kaip orieųtuosis kariškai ip ko
kios karinės pagalbos prašys iš JAV.

Mūsų dėdė Samas stengiasi į ginkluotos 
demokratijos šeimyną įtraukti ir visas savo 
seseris abiejose Amerikose nuo Žiemių ligi 
Pietų ašigalių.

Pačios JAV rengiasi smarkiai apsigink
luoti, įsigalėti žemyne, jūrose bei ore ir 
laiduoti savisaugą — kaip paskutinė ir di
džiausia demokratijos fronto tvirtovė, j ku
rią šnairuoja ir raukiasi' Maskvos viešpa
čiai, suplanavę gudresnį viso pasaulio nu
galėjimą, negu Hitleris su Housenhoferio 
geo-politinės strategijos štabu buvo suma
nęs.

JAV rengiasi savo ginkluotas jėgas pa
didinti ligi 2.005.883 vyrų, t. y. pašaukti 
karo tarnybon dar 921.382. Kongresas da
bartinėje sesijoje daugiausia laiko sugaišta 
karinių biudžetų svarstymui, priėmimui ir 
netrukus po to vėl papildymui. Tokio reiš
kinio net pr. karo metu nebuvo galima 
pastebėti. Tad jei taikingiausio, bet esant 
reikalui karingiausio, ir vis dėlto nė vie
nos pėdos svetimos žemės nepasisavinusio, 
demokratinio krašto kongresas taip elgiasi 
ir pasiryžęs rfendram saugumui išleisti net 
ligi 45 bilijonų dol., tai tat jau aiškiausiai 
rodo, kokiu rimtumu, pasiryžimu ir pasiau
kojimu Amerika rengiasi stabdyti bei su- 

.varžyti Rusiją.
Prie šios apžvalgos galima pridėti viena 

„smulkmena”, kuri galės nulemti busimąją 
kovą ar karą ir kuri gali daugiausia atšal
dyti Maskvos įkarštį tolimesniems žygiams. 
Nuslėptuose Amerikos sandėliuose auga 
atominių sprogmenų eilės. Be to, šis sprog
muo nuolat tobulinamas, nors jo jėga jau

keliasdešimt kartų didesnė, nekaip išlikę 
japonai ją matė. Slavams labai rūpėtų pa
tirti, kas darosi kai kuriose Amerikos la
boratorijose, ir' ypač išmokti daryti tai, kas 
ten daroma.
Pasaulis negali būti pusiau vergas ir pusiau 

. laisvas
Taigi, Amerika vėl tampa demokratijos 

ginklynu (arsenalu), kaip ir 1941 — 45 m. 
Tik šiuo atveju gal jau paskutinį kartą, po 
atkaklios kovos pašalinus galutinę didžiau
sią kliūtį demokratinei laisvei, tautų ne
priklausomybei saugumui ir pasaulio tai
kai. Tam žmonijos idealui gal nereikės nei 
apgaulingų ir beverčių chartų.

Tuo būdu jau steigiama tikroji Demokra
tijos Ašis (galingesnė negu sutrupėjusi Ber
lyno — Romos — Tokijo ašis), pavidalu 
milžiniškų replių, kurios, jei visai nesu
triuškins, tai bent stipriai sugnybs ir tik 
tuo būdu suvaldys besispardančių ir besi
draskančią Rusijos Mešką.

Įsidėmėkime, ką JAV kariuomenės štabo 
viršininkas gen. Omaras Bradley pasakė 
bal. 27 d.: „komunizmo plitimas gali būti 
sustabdytas tik laisvoms tautoms susijun
gus ginkluose ir išvien atkakliai besiginant. 
Mūsų apsauga nuo priešo oro jėgų puo
limo bus tikra tik tuomet, kai mes turė
sime tas bazes, iš kurių priešo lėktuvai ga
lėtų pakilti. Be tų bazių, tvirtai laikomų, 
visos pasaulio mašinos negalėtų apsaugoti 
mūsų miestų nuo puolimo. Ginkluotosios 
jėgos pačios vienos nėra galutinis atsaky
mas j taiką. Demokratija turi parodyti, kad 
ji yra pažangesnė, ryžtingesnė, labiau pa
sigėrėtina ir produktyvesnė; negu bet kokia 
totalinė sistema. Pasaulis negali ramiai gy
venti pusiau vergaudamas, pusiau laisvas 
būdamas. Jis negali net tikėtis išlikti gy
vas baimėje, siaube (panikoje) ir nuolati
nėje įtamjKije. Komunizmas tai kartuvės, 
ant kurių pakarta Rytinės Europos tautų 
laisvė”.

Vienas turkų diplomatas teisingai pasa
kė: „jei JAV prieš 2 metus būtų pradėju
sios elgtis taip, kaip dabar elgiasi, pasaulio 
taika būtų buvus išlaikyta”.

New Yorkas, gegužės mėn.
Kapitonas Petras Jurgėla.

savininkui žinoma, kad kas iš stovyklautoją 
turėtų radijo siųstuvą. Savininkas sumišo. 
Jis buvo tikras, kad nė vienas netūfėjo. In
spektorius įsakė jam būti budriam.

Medžiotojai sugrįžo. Vienintelis naujoku 
jų tarpe buvo Howardas. Jis priminė, hi 
nuvažiuosiąs į miestelį nupirkti' kortų in
karo lošimui’. Vyrai tą vakarą lošė bri- 

I džą. Bet stovyklos savininkas nusekė Jobą 
j Howardą. Jis girdėjo jį skambinant du kar- 
‘ tus į New Yorką. Vėliau sužinota, kad ji> 
j skambino vokiečių agentams, kurie dirba 
I kaip „žinių dėžutės” New Yorke. Howrr- 
das buvo jų talkininkas ir buvo siųstuų 
atgabenęs į Mainės miškus. Neilgai trata 
•Howardas nebesilankė medžioklėse!

Tokiu pat būdu FBI likvidavo radijo šni
pus Miamyje, Detroite, Havanoje. Kait
rių radijo stočių pėdsakai vedė į Brazili
ją, Čilę ir Argentiną. Pastarosios buvo d 
draudusios radijo siųstuvams veikti. (B.d)

Susitarė dėl valiutos reformas
Paryžius (Dena). D. Britanija, Praneš- 

zija ir JAV, kaip informuoja AFP, susi
tarė savo okupacinėse zonose tuo paeit 
metu įvesti valiutos reformą.

Dėl valiutos reformos datos nieko ne
skelbiama, tačiau manoma, kad prieš vi- 
saros pradžią ji nebus Įvesta. Vijninfelil 
klausimas, kuris nėra galutinai išspręsta* 
ar valiutos reforma apims ir tris vakariniu 
Berlyno sektorius.

Papildomai informuojama, kad valiuta 
reforma greičiausiai būsianti Įvesta prieš 
rugsėjo 1 d., t. y. prieš išrenkant Vokie
tijos konstitucinį susirinkimą, kuris yri 
nutartas šešių valstybių konferencijoje Lot- 
done.

Italija nori būti JAV pusėje
Rymas (Dena / INS). Italijos ministrui 

pirmininkas de Gasperis antradieni pareiš
kė, jog jis stengsis, kad Italija nuolat oriea- 
tuotųsi į JAV, vistiek, kiek dėl to reiktų 
aukoti.

De Gasperis, kuris po jo vedamos gro
pes laimėjimo rinkimuose gavo Pln'Mel- 
phijos miesto garbės piliečio titulą, paė
mėjo, kad italai niekada nepamirš ameri
kiečių draugiškumo. Marshallio planas Įga
lino Italiją išlaikyti visišką laisvą.
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Maž. Lietuvos Patrirtrkas M. Jankus J. Cicėnas
Vaižganto palikimas politiniams emigrantams

S. m. gegužės mėn. 24 d. sukanka 2 me
tai, kai šiaurinėje Vokietijoje — Flens- 
burge atsisveikinome su paskutiniuoju Auš
rininku if Maž. Lietuvos Patriarku Marty
nu Jankumi, kuris visą savo gana ilgą 
(88 m.) gyvenimą pašventė lietuvių tautos 
prisikėlimui ir laisvei.

Prisimindami šią sukakti nors trumpai 
ausipažinkime su M. Jankaus gyvenimu ir 
nuveiktaisiais darbais.

Martynas Jankus yra gimęs 1858 m., 
rugpiūčio mėn. 7 d. Bitėnuose, Klaipėdos 
krašte, netoli Rambyno kalno. Nuo pat jau
nų dienų Martynas Jankus aktyviai įsijun
gia j žūtbūtinę kovą už lietuvybės išlaiky
mą Maž. Lietuvoje ir tą kovų. su nepalau
žiamu ryžtingumu veda visą savo gyveni
mą. Jau jo tėvas buvo vietinių vokiečių 
nekenčiamas, nes buvo susipratęs lietuvis.

1878 m. Martynas Jankus susipažįsta su 
patyrusiu kovotoju už vokiečių smaugia
mą mažųjų tautų teisę Dr. Sauervęinu, ku
rio paskatintas dar labiau jsitraukia į dar
bą ir štai 1883 m. Basanavičiui išleidžiant 
„Aušrą”, jis keliauja net 1 Didž. Lietuvą, 
kur renka „Aušros” prenumeratorius, plati
na „Aušros” išleistąjį kalendorių ir ieško 
žmonių kurie galėtų slapta iš Tilžės ga
benti ten leidžiamą spaudą j Didž. Lietuvą.

1886 m. jis įkuria tautiškai ’ susipratusių

Aš norėčiau būti Hiroshimoie

lietuvių „Birutės” draugiją. 1890 m. M. 
Jankus su visa savo energija stoja.; rinki
minę kampaniją, kad bent vienas lietuvių 
atstovas galėtų patekti į vokiečių reichs
tagą. 1889 m. M. Jankus nusiperka spaus
tuvę, kurioje spausdina įvairias knygeles, o 
1890 m. jis išleidžia Mažąja: Lietuvai skir
tą laikraštį „Saulėteka”, kuri eina virš me
tų laiko. Spaustuvė duodama nuostolius 
pridaro skolų ir jo tėvui tenka gelbėti M. 
Jankų nuo varžytynių.

Praėjus pirmiems nepasisekimams, M. 
Jankus pradeda leisti įvairias pasiskaitomo 
turinio knygeles: „Prūsų Lietuvos nusida
vimai”, „Senoviškos lietuvių dainos”, „Žie
mos vakaro adynėlės” „Burtininkų dairios” 
ir tt. Viso M. Jankus išleido apie 20 kny
gelių. 1910 m. Jankus persikelia gyventi į 
Klaipėdos kraštą kur pradeda leisti laik
raštį „Apžvalga”. 1914 m. suliepsnoja I-sis 
pasaulinis karas. Į Klaipėdos kraštą įsiver
žę rusai suima M. Jankų ir išgabena į 
Pavolgį. Praūžus karo audrai jis grįžta į 
Bitėnus ir jau 1923 m. jis stovi Klaipėdos 
sukilimo organizatorių tarpe. 1923 m. sau-

»«■■■■■ Liudas Dovydėnas
■ ■ ■
Į ? # 

■■■■■■■■■■■■■■■/

Baigus mokyklą antruoju aš gavau gi
rininkiją — medinį namą, tvartą, svirtį prie 
išsekusio šulinio ir pavėsingą eglių alėją, 
vedančią nuo namo galo prie siauro upe
liuko. Toj alėjoje šešius vakarus pravaikš- 
čiojau, rinkdamas žodžius iš pabirų poezi
jos skeveldrų užkliuvusių tarp medelynų ir 
pušų sėkinimo būdų.

Mano butas iš trijų kambarių;, iš savo 
darbo kambario į eglišakėmis kaišytą mie
gamąjį nupirkau margą plaušų taką. Ir mo
kinau save: „Paimk mano rariką, aš vesiu 
tave, mieloji, mūsų laimės, saulės taku.”

Man besirengiant prabilti rinktiniais žo
džiais, ji atsilošė į aptriušusios žalsvos ka
napos kertę ir valandėlę žiūrėjo į manę, 
savo plieniniu, kaž ką žinančiu žvilgsniu.

„Tu man esi tolimas, bet vilioja mane 
sužinoti, ar gali drauge gyventi du taip 
tolinu. Intriguoja, Ignai. Aš numanau, tu 
nori kviesti prie šliubo. Aš visaip syar- 
čiau, ir nutariau pasakyti taip.” Ir ji man 
ištiesė ranką. Aš palengvėjusia širdim, 
nustebintas patogiu ir greitu susirišimu, 
paspaudžiau jps ranką. Ranką, kuri man 
priklauso! Tada ji apkabino ir pabučiavo. 
Beveik motiniškai, pasiteisindama: „Tu esi 
vaikas, bet išdidus ir pavydus. Gal tai ir 
gerai ... Bus laiko įsitikinti ...”

Vidurnaktį vykau į stotį ir mane apėmė 
apmaudas: ji taip jau buvo nutarusi, ji sau 
ir savaip. Ir koks aš nesavarankus, kaip 
viskas turi būti pagal josios „Tąip!”

Pirmą dieną jai atvykus J girininkiją, po 
vestuvių, aš išsivedžiau daug ką parodyti: 
seną ąžuolą, kurio šakose apuokai peri ir 
naktimis klykia vaiko balsu, vingiuotas 
barsiukų olas; paaiškinau, kaip jie atbuli 
varo samanas į olas žiemos guoliui. Arti 
ežero kranto po tankia eglaite parodžiau 
kurapkos lizdą su aštuoniolika kiaušinių. 
Aš norėjau nustebinti, nors sudominti, savo 
pasaulį atskleisti, nors minutei nuvyti ant 
jos akių platybės visada plasdantį užtikrin
to žinojimo šešėlį, bet ji ramiu tikrumu 
pasakė: „Juk tiek laiko prieš mus, pataupy- 
kim tai rytojaus malonumui.”

Aš buvau pamokytas ir perblokštas — 
perblokštas, kaip gali perblokšti brangi ir 

■ mylima moteris.
Metai slinko. Aš susigyvenau su mišku, 

o bu jinai — nežinau. Ji mezgė, skaitė, val-

Jo mirties 2 m. sukakties progs 
šio m. 9 d. M. Jankaus vadovaujamas Vy
riausias Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Ko
mitetas (Šilutėje) išleidžia manifestą į vi
sus Klaipėdos krašto lietuvius, o sausio 
15 d. komiTetas perima išsilaisvinusio Klai
pėdos krašto valdymą.

Nepriklausomosios Lietuvos gyvenimo 
laikotarpyje M. Jankus turėdamas daugybę 
nuopelnų ir įvertinimo, nesiveržia į jokiaš 
vadovaujamas vietas, bet pasilieka savo 
numylėtuose Bitėnuose. 1926 m. M. Jankui 
apsilankius Čikagos mieste, jam įteikiamas 
auksinis Čikagos miesto raktas. Už ypatin
gus nuopelnus Italijos karalius M. Jankų 
apdovanojo aukščiausios klasės Cotonos or
dinu, o Lietuvos vyriausybė Gedimino or
dinu, Šiaulių žvaigžde, Nepriklausomybės 
medaliu ir kitokiais atsižymėjimo ir nuo
pelnų ženklais.

M. Jankus gyvendamas Bitėnuose, kurie 
yra greta Rambyno, buvo kartu ir tos šven- 
tovės saugotojas. Daugybė ekskursijų, ku
rios lankydavo Rambyną, užsukdavo ir į 
Bitėnų ūkį, kur būdavo visada nuoširdžiai 
priimamos, ypatingai tai gerai prisimena 
kariai, kurie ekskursuodavo Nemunu į pa
jūrį. 1939 m. naciams įsibrovus į Klaipė
dos kraštą M. Jackus apleidžia Bitėnus ir 
persikelia į Kauną, kur praleidžia bolševikų 
ir vokiečių okupacijos laikotarpį iki 1944 
m., kada frontui priartėjus M. Jankus su

tūkstančiais lietuvių apsisprendžia pasi
traukti j Vakarus.

Rasitraukus į Vokietiją M. Jankui teko 
pakelti daug kelionės sunkum-’ ir nemaža 
persekiojimų iš vokiečių pusės.

Pasibaigus karui M. Jankų matome vėl 
lietuvių tarpe Flensbutgo - Husun DP sto
vykloje, kantriai laukiantį šviesesnio ryto
jaus lietuvių tautai^Jškentėti vargai ir gili 
senatvė palaužė šį Lietuvos ąžuolą - vyrą, 
kuris visą savo gyvenimą praleido ne sau, 
bet savo tautai ir tėvynei. Su jo mirtimi 
mes netekome paskutiniojo aušrininko ir 
didžiojo lietuvybės žadintojo Mažojoje Lie
tuvoje. Jis mirė ..., bet jo darbai liko. Jo 
atminimas šiandieną įpareigoja kiekvieną 
susipratusį lietuvį dar labiau įtempti savo, 
jėgas kovai už Lietuvos laisvę.

Jeigu kaip amžinos atminties Martynas 
Jankus mes gyventume ne sau, bet savo 
tautai ir tautos reikalus statytume aukščiau 
kasdieniškų bendruomenės smulkmenų, 
mūrus niekada nereikėtų rausti prieš bro
lius, kurie liko tėvynės teisių sargyboje ir 
tą kovą dar ir šiandien tebetęsia su ginkįp 
rankoje.

Tegul šviesus' šio Mažosios Lietuvos Pa- 
triarko atminimas lydi mus sunkiame trem
tinio kelyje ir įkvepia pasiryžimo ištesėti 
nepalūžusiems iki mūsų pavergtąja! tėvynei 
išauš laisvės rytojus. Alb. Pocius.

Muzikas Petras Vacbergas, tėvynėje ne 
kartą su savo chorais nuskynęs pirmąsias 
varžybų vietas, kviečiamas pernai rudenį .į 
Ingolstadtą. dar bandė spirtis:

— Kokiaz ten jūsų stovykla — nei aštuo- 
nių šimtų /nesudarote. Aš mėgstu diriguoti 
gerą chorą. Man balsų reikia, va kas yra. 
Na, gerai: užvažiuosiu kada.

Kaip užvažiavo,-- taip ir liko.’ O irigol- 
stadtiečiai šiandien pagrįstai didžiuojasi, 
kad naujasis choras bendra balsingųjų vyrų 
ir mpterų talka praaugo visus lūkesčius. 
Net stovykloje jau ankšta, ir choras kart
kartėmis aplanko kaimynus, tremtinio dalį 
skaidrindamas, dienos vargus užmiršdinda- 
mas. Ingolstadte, kelių tūkstančių įvairių 
tautybių gyvenamame, choras kelia nuosta
bą ir svetimųjų tarpe: kuklus, vos per 40

bot jo vertas 
dalyvių, bet įaudrinamai patrauklus, niuan- 
singas, jautrus. Dirigentas ir dainininkai — 
vienas organizmas: širdis ir kraujas, kuris 
subtiliai išsilieja kiekvienoje apdirbtoje dai
noje.

Antrajame viešajame koncerte, įvykusia
me gegužės 15 d., choras pasirodė visa sa
vo jėga ir grožiu, pateikdamas darbo, susi
gyvenimo ir dainos meilės vaizdą. Trem
ties išvarginti klausytojai, paskendę dėme
singame atidume, su kiekviena daina gie
drėjo dvasia, ir„ rodos, jautei, kad trūksta 
ir lūžta sustovyklintos smulkybės varžtai, 
kurie ne vieną mūsų laiko tarpusavy nesu
gyvenamai, paniekinamai, grubiai sukaustę. 
Ar ne toks mūsų chorų uždavinys? — pa
kelti dvasią, ištraukti iš nusmukusios sto
vyklinės trinties, priversti atidaryti širdį ir

gyt virė. Ar ji nuobodžiavo, ar jai bpvo 
ilgu, miela ar sunku, šitai ji nešiojo savyje, 
kaip jai vienai težinomą pasaulį. Ji nesu
teikė malonės niekam ją paguosti, suprasti, 
visada per mano kaktos viršų žvelgdama, 
tarsi manydama, kad man tai neįmanoma 
apimti, suprasti. Reikia- tai pajusti', pergy
venti, norint suprasti mano apmaudą, susi
graužimą, gal net pagiežą.

Man buvo atimta pirmenybė ir smulkme
nose. Ar jūs žinot, ką tai reiškia. Smulk
menose!

Netoliese, prie upės, slėnyje krūmuose, 
buvo mokykla. Ten atkėlė jauną, nepapras
tai liekną ilgą šviesiaplaukį. Jinai, (taip aš 
norėjau vadinti žmoną, bet neišdrįsau) nu
eidavo knygų pasiskolinti. Porą kartų jis 
mus atlankė. Pietavo. Turėjo keistas akis, 
(ji sako: „Lino žiedo vaiskumą”.) Blondi
nams,. liesiems charakteringas akis, per 
daiktus savo vaiskumu tolyn lekiančiu 
žvilgsniu.

Rankos jo plonos, ilgais pirštais, aš net 
bijojau spustelėti. Ir jai, matyt, patiko jo 
rankos, — pietums duodavo šnicelj arba 
makaronus, karštą sriubą, kad šakutėmis, 
šaukštu demonstruotų tas ištysusias jau
nuolio rankas. Ir ji įvertinančiu žvilgsniu 
retkarčiais perslysdavo jo rankas. Tada, kai 
aš savo didelėmis, grubiomis rankomis sku- 
binausi galimai greičiau supiaustyti šnicelį, 
susrėbti karštą sriubą, — nenorėjau skere- 
čiotis su ranka, juk tai tik įrankis, o ne 
pasimėgavimų banalybė.

Kartą mudu nuėjorn pas tą blondiną. 
Einant, — Eglių alėja aš išsitariau: „Tokie 
ilgi 'ir liesi turi blogą kraujo cirkuliaciją 
ir bendrai, — sliekas”. Ji staiga sustojo, 
trenkiančiu žvilgsniu stačiai pažvelgė. (Gal 
ir keista, aš pats nežinau kodėl, vengiau 
jos tiesaus žvilgsnio.) „Tu esi viduje pui
kybe neapykanta-supūliavęs”. Aš nesusi
griebiau atsakyti. Mano toks sunkus būdas, 
užkluptas nesugebu greit gintis. Po to aš 
ilgai save graužiu.

Pas mokytoją (jis vadinasi Algirdu Mil- 
čium, nei šiokia, nei tokia pavardė) ra
dom advokatą Jatuliškį. (Kaimynystėje jo 
tėvo ūkis). Lošė proferansą. Advokatas 
teisingai pasakė: „Ponas girininkas Vai
vada meisteris. Aš nesigiriu, bet aš tą lo
šimą mokiausi naktimis vienui vienas. O 
ji kažkur žvelgdama atsakė: „Blogai, kai

Choras be vardo

žaidimą padaro liguisti aistra”. Ir tai buvo 
taikyta tik man. Aš lošiau aistringai, man 
patiko aplošti, pasodinti be dviejų, tikrą 
kirtį priešininkui nukombinuoti.

Jinai lošia prastai, bet ji lošė kaip die
vaitė. Ji turėdama apytikrius šešis nematy
dama kortų išsidėstymo, neišnaudodama 
lošėjų neapdairumo, bloškė kortas, patylo
mis, net tikru, malones dalijančiu balsu: 
„Imkite penkis kirčius, šeštasis abejotinas”. 
Ir keista, ji tą vakarą, kaip ir visada, iš
lošė.

Grįžtant namo tyčia užsukau vingį per 
mišką, norėdamas" kai ką-, iškalbėti. Mano 
vidus virė apmauda, pavydu. Ji visą loši
mo metą buvo linksma, šneki/ viskas ją 
įdomavo, kaip ir ja advokatas ir mo
kytojas. Miško tankume po žvaigždžių dan
gum ji pirmą kartą prisipažino; „Ateina 
metas, kada šunio kaukimu turi pasisakyti, 
kai noris būti girdimu.” Tai buvo gera 
proga; ir aš paėmiau jos ranką, sakyda
mas: „Yra labai arti tavęs toks žmogus, jis 
nori būti užklausiamas, išklausomas.” Ji 
apčiupinėjo jnano didelę ranką ir nejučio
mis pastūmė; tardama: „Mes du šito nega
liu. Aš dabar žinau kokios dykumos tarp 
mūs, bet nuo to niekas nepasikeis...” Aš 
skubinausi, griebiausi žodžių rinkimo, bet, 
kaip paprastai, greitosios suklupdo, — pri
sipažinau: „Aš-būčiau savaip laimingas, jei 
tu mane išbartum, susipyktum, o po to il
ga šneka išsiaiškintum”. Ji akimirką ty
lėjo. Uždėjusi savo lengvą, gražią ranką 
ąnt mano peties, kalbėjo lyg trečiam: „Tu 
žinai aido tvarką: kokiu balsu šauksi į 
pianiną, tokia styga atsilieps.” Aš nebesi
gilinau, ką ji tuo pasakė, — buvau toks 
laimingas ir viską pasakęs, kad tik apka
binau jos pečius ir tariau gilumoj savęs, 
kad tai ir yra tasai, nuo pirmosios dienos 
lauktas, žinojimas, tai yra tai, kas visada 
supasi viršum jos protingų akių, po balta 
aukšta kakta.

J visą tai ji vėl prabilo: „Jei gali, gailėk 
manęs, atleisk man, ir žinok, — jei tai gali 
pakelti — man tavęs gaila. Tu nori pasta
tyti tiltą bekraštėje jūroje, tiltą mudviem 
sueiti.”

Ką tai reiškė, aš tik rytojaus dieną išsi
aiškinau ir dvigubai krimtau save: laiku 
neatsakiau, ir koks tolimas, vargšas vyras, 
kurio gailisi moteris — žmona. (B. d.)

LTSR marionetės mėgsta (žinia, užsie
niams) girtis, kad senoji lietuvių literatū
ra perspausdinama dešimtimis tūkstančių 
egzempliorių. Bet Vaižganto aname sąraše 
nėra, ir negali būti. Visa vaižgantiškoji 
publicistika ir dailioji literatūra (ypač 
„Pragiedruliai”) yra į kovą už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą vedanti:

„Tauta pati apsisprendžia, tauta pati sau 
suverene, tautai niekas iš šalies teisių ne
duoda, tik ji pati imasi. Mylėdamas Lie
tuvą, myliu Laisvę, kurią tegali man lai
duoti nepriklausoma šalis, mano Tėvynė”.

„... Kai tikrasis gamtos pavasaris sa
vaime ateitį, tautai „pavasarį” patys tau
tiečiai tepagreitina. Šalčiai ir speigai nuo 
tautos savaime nenueina; juos reikia varu 
nuvaryti; kaitinti tautą iš vidaus, nenorint, 
kad. jos žiedelius „šiaurė” — Rusija nu
gnybtų”.

„Brangus daiktas nepigus. Pirkis laisvę, 
nepriklausomybę metais ir visu savo šir
dies ir kišenės turtu. Gal bus dar sunkiau. 
Ir vis dėlto tai nereikš, jog nesulauksi pa
lengvėjimo. Jei lauksi, sulauksi. Žinoma, 
ne sudėjęs rankas. Mes laimėsime, nes visi 
laimėja, kas stengiasi teisėtai. Kovon už 
laisvą Lietuvos Respubliką”.

Vaižgantas buvo pirmojo pasaulinio karo 
politinis emigrantas, o mes — tokie pat 
antrojo pasaulinio karo emigrantai. Repeti- 

sielą. Ak, skaudu kam bepasakoti, — nes 
gal nebeliko ir kam, — bet ar nėra mumyse 
naivaus pykčio, primityvios neapykantos, 
kasdieniško grubumo ir persūdyto šaltumo? 
Dėlto tremtinys su džiaugsmu sutirika kiek
vieną valandą, įliejančią į krūtinę gaivios 
šilumos ir priverčiančios susimąstyti; ta
tai ir yra svarbusis kultūrinių parengimų 
siekimas, — šiuo atveju Ingolstadto miš
rusis choras, palikęs ilgai diskutuojamų 
gražių įspūdžių, pelno nuoširdų pasigėrė- 
jimą.

Lyginant su pirmuoju — sausio 10 d. 
koncertu, chore' justi žymus sustiprėjimas 
atskirų balsų savarankiškumo prasme. At
rodo, dainininkai bus įgavę pusiausvyros ir 
neklaidinamo pasitikėjimo, antra vertus, 
matyti teksto įgudimas ir jautrus reagavi
mas įvairiems kompoziciniams nurody
mams.. Apvaldyta technika ir drąsa jungia 
chorą sąskambingiems deriniams. Gal kar
tais ta drąsa kiek perryški — prasišauna 
stipresnieji dainininkai. Tačiau net ausylas 
klausytojas, nebudėdamas kritikai, neįstengs 
pagauti skirtybės: choras, repertuarą rū
pestingai perduodamas, maloriiai ir šiltai 
pavergia. Nesakytume, kad Ingolstadto sto
vykla būtų tik savojo choro auklėta ir liū
liuota: per kritišką jos rėtį yra praėję ko 
ne visi reprezentaciniai mūsų tremties an
sambliai. Ir čia palyginimas išryškina šio 
choro pajėgingą stilių, jei galima būtų pa
sakyti — chorinę kultūrą.

Pirmajame koncerte chorui talkino Kauno 
Operos solistė Pranė Radzevičiūtė ir če- 
listas Petras Armonas. Gegužės 15 d. kon
certe dainavo Vilniaus Operos solistė Juzė 
Krištolaitytė, akomponavo ir pianinu solo 
— Aleksas Mrozinskas, abu taip pat sulau
kę gražių simpatijų ir ne kartą kviesti pa
kartotinai pasirodyti. Išvakarėmis, gegužės 
15 d., choras ir solistai sėklfiingai koncer
tavo Eichstatte.

Kruopščiai dirbdamas nuo spalio mėne
sio ir atitinkamomis /progomis papildyda
mas’įvairių minėjimų programas, drauge 
giedodamas sekmadieniais bažnyčioje, cho
ras neatskiriamai suaugo su stovyklos ben
druomene. Kada tenka lietuviams reprezen
tuoti tarptautinėse DP šventėse, choras tin
kamai atstovauja ne tik lietuviškajai dai
nai, bet ir dvasinei lietuvių tautos kultūrai. 
Šiuo atveju tektų pageidauti, kad tarptau
tiniuose pasirodymuose choras reprezeVituo- 
tų tik savųjų kompozitorių kūriniais: įterp
tos svetimųjų dainos, nors ir rūpestingai 
atliktos, dažnai sukelią priešingą efektą, 
nusmukdydamos pirmuosius įspūdžius. (Tai 
ne kartą ir mes patys esame patyrę, kai, 
sakysim, stiprus kazokų choras po tautinių 
dainų yra bandęs sudainuoti Brahmso 
„Lopšinę”}.

Linkėtina chorui ir toliau gražios sėkmės 
tremties dienas lengvinant, beaugančias vil
tis stiprinant. V. Balys.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mažas gyvenamas namas, dipl. architek

tas Vyt. Peldavičius. 1948 m, Weilheim- 
Teck. Rankraščio teisėmis išleido knygų 
leidykla „Atžalynas”. 31 psl. Kaina 3,50 RM.

Knygelės turinį sudaro projektai ir eski
zai mažo, patogaus, pigaus gyvenamo na
mo žemės ūkyje ir mieste.

Vokiečių kalbos skaitymai pirmai ir an
trai gimnazijų klasei. Alf. Šešplaukis. Iš
leido Sudavija 1948 m.

Patvirtinta šv. vald. kn. leid. komisijos. 
Kaina nepažymėta.

Auka. Sielovados žurnalas. Kirchheim- 
Teck, 1948. m. 3 Nr. Leidžia. Sv. Sosto De- 
legatūrą lietuviams Nr. 12, 

cio ėst mater studiorum — sakydavo romė- 
nai. Aiman, likimas mums lemia tąją, suk 
ją ir pakratai, repeticiją. Tie patys pavojai, 
tos pačios, o net ir gilesnės, sietuvos, 
Vaižgantas anąsyk, po karo audros tautie
čiams namo pargrįžtant, vientme straips
nyje iš didelės Tėvynės meilės ir rūpesčio 
sušuko: „Su kuo grįžtama”. Įsiskaitykime, 
bet rimtai, ir pagalvokime, neatšaukiama^ 
apie save ir rytojų:

„Urnai dalykai kitaip virto: Lietuva — 
vergė, Lietuva — ruso čiulpikas, patapo 
laisva ir džiaugsmingai, didžiu balsu su
šuko: Ei, vaikeliai, viso pasaulio klajūnė
liai! Grįžkite namo į močiutę. Gal kitur 
jums pabaigė raumenis ištampyti — čia 
jūs atsileidę galėsite padirbėti ir tiek pat 
turėti. OaJ. kitur jūsji dvasią vožė, — čia 
jums jokio voko nebebus; galėsite skrai- 
džioti aukštybėmis ir kurti stebuklingąjį 
jūsų pasaulį, kur žemę vers dvasių būs- 
tynė ...”

„Ir išgirdo tą balsą Lietuvos vaikai ie 
plačiomis upėmis paplūdo jie atgal. Ir at- 
sinešė didelius kraičius, vieni galvoje, kiti 
kišenėje. Vieni ėmė pramonę kelti, įstaigų 
pribarstė, namų prisipirko. Kiti ėmė Ne- 
priklausomą Tėvynę statyti. Žmonės esame, 
ima visi'kalbėti. Energijos turime, ima kai- 
kas net stebėtis.”

„Ai man, ne visi toki vaikai grįžta, ko- 
kius močiutė vaizdavosi, šiaurės ir vasa- 
rių vėjai daug jų apgadino. Ir močiutė lauš 
žo rankas, išvydusi sugrįžėlį:

— Vaikeli, nejaugi tai tu?”
Tėvynė laukė savo sūnų ir dukrų ir sn- 

laukus dėl daugelio nuliūdo, nes pargrįžo, 
jie svetimi ir net priešingi Tėvynėje pasi- 
likusiems ir už laisvę kovojusiems lietu
viams. Vaižgantas teigė, kad „supuvėliai 
kūnu, tiek jau to: vieni per nelaimę, kiti 
per klaidą supuvo, šiaip ar taip yra ne
laimingi, o mes tiek pasiturį, kad galėsime 
juos fšmaitinti. Ką čia bepadaviųėsi sąs
kaitą. Jie laisvi atvažiuoti”.

Bet „ųuf, trošku su sugrįžėliais, kurie 
supuvę dvasia! Ak, .gana, gana patriotinės 
brolių meilės: meldžiamieji, baikite pūti 
ten, kur pradėjote — nebegrįžkitej Gana!”

Vaižganto publicistikoje užtinkame įspė
jimą, kad „privalu žiūrėti me savo naude
lės, bet visuomenės” ir per visuomenę tau
tos: „laisvė — šventas žodis”.

„Reikia patiems tesėti, nes tiek žmogus 
ar valstybė tėra verti, kiek patys išsigali”. 
„Kliaujamės ir kliaukimės tik patys savimi 
ir Pabaltijo Sąjunga, su kuria vis daugiau 
mums randasi bendrumo”.

Ak, jei būtų ištektiniau vietos, norėtųsi 
daug Vaižganto minčių atkartoti. Tenka 
apsiriboti šiomis keliomis pastabomis:

„Materializmas baigia mumyse užmušti 
idėjingumą. O kad mes netekome idealizmo, 
tai aiškiausiai reiškia mūsų iškilmės, gir
tos ir dažnai beprasmės. Jos pabaigia idė
jiškumą plėšti nuo kilniausių mūsų da
lykų.” • 1

„Ar seniau reikėjo patriotizmas stiprinti 
alkoholiu ar džiaugsmui išreikšti reikėjo 
pasigerti? Patriotizmo buvome ir be to 
kupini, ir džiaugsmas reiškėsi savaime, ne 
dirbtinai. Dabar tokios kilnybės ir svarbos 
valstybinę nepriklausomybės šventę šven
tėme tokia pat orgija, kaip ir pavasa
rio šventę — gegužinę. Jūra alkoholio ...”

„O, ironija! Darosi gurguolės visai sve
timų kits kitam, to vieno alkoholio sutapy- 
tų žmonių, svetimų tauta, įsitikinimais ir 
supratimais. Viską tam tik, žinoma, kartui 
niveliavo, sulygino alkoholis; tikriau, viską 
panaikino palikdamas tuščią vietą, pilną 
neutralumą. Ir darosi ne kilnu, tik kvaila”.

„Biauru, kai (viena kuri partija) užsigei
džia monopolizuoti'bet kurį politikas klau
simą ir kiekvieną kitaip galvojantį sava 
brolį ima uiti ar net ištikimumo jam nebe- , 
pripažinti. Bet kaip tik šituose opozicijas 
atstovuose ir glūdi teisybė, nes opozicija 
niekados nekyla savaime, tik išdygsta iš 
betkokių nenormalumų”.

„Aš per visą savo amžių temylėjau (Lie
tuvos) žemę, jos ligomis tesirgau, jos siel
vartais tesisielojau”.

Dievaži, kitas būtų susiklausymas Ir 
drausmė, kita darbo sparta ir kiti pasieki
mai, jei visi politiniai emigrantai, atsi
minę kenčiančią Tėvynę, vienas vienankaip 
maldą kasdieninę kartotų su šviesiuoju 
Vaižgantu:

. Aš nieko tiek konkrečiai nemyliu, 
kiek slieko širdžia Lietuvos velėną. Man 
viena tėra tikrai skanu ir malonu*— če- 
ploti, kad ir nešvarų, bet tik tautinį čiulpi
ką. Vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet — 
mano! Lininiai, arielkiniai, mėšluočiau 
dažnai padlecai tie lietuviai bet — mana 
broliai! Buvau ir esu tik savosios, lietu
viškosios visuomenės tarnas”;-

(9
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Išvietintiems asmenims tik 25°/0 kvotos į JAV AKIMIRKSNIU KRONIKA
Gal ne visiems yra žinoma, kaip paskirs

tomos emigracinės kvotos į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Kol nėra priimta specia
laus įstatymo, išvykimas į JAV tegalimas 
tik pagal kvotą su efidevitais. Šiuo metu 
jau apie 10% lietuvių tremtinių turi efi- 
devitus ir tas skaičius nuolat didėja. Bet 
pagal kvotą su efidevitu išvykti Amerikon 
tuo tarpu yya gana sunku. Tik nedaugelis 
laimingųjų pagal kvotą pasiekia Ameriką.

, Metinės imigracijos kvotos J Jungtines 
Amerikos Valstybes atskiriems kraštams 
nustatytos tokios: Afganistanui 100 (žmonių), 
’Albanijai 100, Andorai 100, Arabijai 100, 
Australijai 100, Austrijai 1.413, Belgijai 
1.304, Bhutenui 100, Bulgarijai 100, Kame
rūnu! (anglų) 100, Kamerūnui (prancūzų) 
100, Kinijai 100, Čekoslovakijai 2.874, Dan- 
teigui (laisv. miest.) 100, Danijai 1.181, 
Egiptui 100, Estijai 116, Etiopijai 100, Ira
kui 100, Airijai 17.653, Suomijai 569, Pran- 
tūzijai 3.086, Vokietijai 26.957, D. Britani
jai 65.721, Graikijai 307, Vengrijai 869, Is
landijai 100, Indijai 100, Iranui 100, Italijai 
5.802, Japonijai 100, Latvijai 236, Liberi
jai 100, Lichtenšteinu! 100, Lietuvai 386, 
Luksemburgui 100, Monakui 100, Marokui 
100, Muscatui 100, Naurui 100, Olandijai 
3.153, Naujajai Gvinėjai 100, Naujajai Ze
landijai 100, Nepalui 100, Norvegijai 2.377, 
Palestinai 100, Filipinams 100, Lenkijai 
6524, Portulagijai 440, Rumunijai 377, 
San Marino 100, Saudžio Arabijai 100, Pie
tų Afrikai 100, Ispanijai 252, Šveicarijai 
1.707, Švedijai 3.314, Sirijai ir Libanonui 
123, Tanganikui 100, Thailandui 100, To- 
gui (britų mand.) 100, Togui (prancūzų 
inand.) 100, Turkijai 226, Pietų Afrikos 
Uhijai 100, Sovietų Sąjungai 2.712, Pacifi- 
ko kraštams 100, Jugoslavijai 845; be to, 
apie 300 dar kelibms kraštams.

Iš viso metinė kvota iš įvairių pasaulio 
kraštų į Jungtines Amerikos Valstybes sie
kia apie 154.000, tai yra tiek žmonių kas
met gali pagal kvotą į Ameriką įvažiuoti. 
Emigracijos pirmenybės teikiamos našlai-

Ne visi' efidevitai emigracijai i Amerika yra tinkami
čiams arba vaikams be globėjų. Toliau žiū
rima turimų Amerikoje giminių pirmumo 
laipsnio. Pagal kvotą įvažiuoti į JAV lei
džiama tik turintiems (iš JAV gyvenančių 
giminių, draugų ir Voluntary agency) efi- 
devitus. Transporto ir vizos išlaidos turi 
būti iš anksto apmokėtos.

Maždaug 50% nustatytų kvotų skiriama 
įvažiavimui Amerikos piliečių tėvams ir 
vyrams. Tik 25% kvotos skiriama išvietin
tiems asmenims. Tai reiškia, kad Lietuvos 
kvota išvykti j Jungtines Amerikos valsty
bes gali apie 20—25 lietuviai tremtiniai per 
metus. Bet tai dar nereiškia, kad toks skai
čius tikrai išvyks. Dėl įvairių priežaščių 
gali būti ir neišnaudota kvota, nors norin
čių atvykti į JAV ir turinčių efidevitus yra 
pakankamai.

Šitie 25 %, skirti išvietintiems asmenims, 
yra išdalinti penkiems Amerikos konsula
tams Vokietijoj ir Austrijoj. To kontingento 
bet kurį mėnesį leidžiama panaudoti ne
daugiau kaip 10% metinio kiekio

Norintieji emigruoti į JAV pagal efide
vitus, turi atitikti nustatytoms sąlygoms.

Visų pirma statomi gana griežti sveikatos 
reikalavimai. Be to, reikia įrodyti, kad 
prieš 1947 metų balandžio 21 d. gyveno 
amerikiečių zonoje.

Taigi su efidevitais pasiekti laimės šalį- 
Amęriką nėra taip lengva. Gal būti tik spe
cialus įstatymas pašalins tas dideles įvažia
vimo kliūtis ir padidins įsileidžiamųjų skai
čių. Jau antri metai tūkstančiai nelaimin
gųjų DP laukia tokio įstatymo ir viliasi 
išvysti Jungtines Amerikos Valstybes.

Išvykti į JAV ir tokio įstatymo priėmi
mo atveju daugiau vilčių teikia turintiems 
ęfidevitus. Bet ir patys efidevitai kartais 
tik vilčių suteikia ir daugiau nieko. Štai 
Stuttgarto konsulatas pranešė, kad du treč
daliai ten užregistruotų efidevitu yra per 
maži, tai yra, kad efidevitus sudarę asme
nys nepakankamai lėšų skyrė kviečiamiems 
asmenims išlaikyti. Todėl naudinga turin
tiems efidevitus iš anksto pasitikrinti, ar jie 
yra pakankama suma garantuoti, kad vė
liau išvykimui pagal jį neatsirastų kliūčių.

Jon. Ant.

Vienybės skaldytojai mūsų tarpe

Tarp 3000 vokiečiu, esperantininkų
Kongresas MUnchene, kur dalyvavo ir lietuviai

Sekmines, tur būt, vokiečių žaliažvaigždi- 
ninkai pasirinko savo pirmajanj pokariniam 
ŠtlVažiavimui dėl to, kad tą dieną ant apaš
talų nusileido liepsnos liežuviai ir Kris
taus mokiniai staiga ėmė kalbėti visomis 
kalbomis.

Hitlerinėje Vokietijoje, kaip ir kitų tota- 
lištinių režimų laikais, Esperanto sąjūdis 
buvo griežtai persekiojamas ir tos idėjos 
šalininkai ne vienas atsitūpė kacetuose. Ta 
pati istorija ir S. Sąjungoje, kur esperanti
ninkai yra traktuojami kaip špiegai. Atsi
minkime 1941 metų birželio didžiąją depor
taciją, kuomet gen. Sierovas į išvežtinųjų 
sąrašus įtraukė ir esperantininkus.

Būdinga, kad į Vokietijos Esperanto kon
gresą MUnchene iš sovietinės zonos teat
vyko keletas drąsuolių. Rytinėje zonoje pa
reigūnai pareiškė, kad Esperanto kalbai ne
są nei laiko nei reikalo, nes dabar svar
biausia mokytis gyvųjų kalbų, suprask, ... 
rusų kalbos.

’ I vokiečių esp. kongresą suplūdo apie 
3000 vienminčių ne tik iš Vokietijos, bet ir 
iš Amerikos, Anglijos, Prancūzijos, Sveica- 
-rijos ir kitų kraštų. Taip pat dalyvao ir 
■lietuviai esperantininkai. Per atidarymo iš
kilmes milžiniškoje Deutsches Museum sa
lėje lietuvių esperantininkų vardu buvo pa- 
.sakyta tokib turinio sveikinamoji kalba:

Skelbimas Nr. 31
Iš JAV bei kitur yra paieškomi žemiau 

išvardinti asmens. Ieškomieji, arba jų liki
mą žinantieji, prašomi atsiliepti OKarto- 
tekon per artimiausius LTB padalinius, kar
tu nurodant skelbimo eilės numerį ir tikslų 
savo adresą.
579. LABRENCIENE A. iš Klaipėdos, MA- 

TUTAITĖ Kazimiera iš Kulių, MU- 
NING1S Pranas iš Žagarės, MOCKE
VIČIENE Ona bei MIKALAUSKAS 
Antanas iš Rudėnų;

580. BLA2ONYTĖ Marija iš Kauno, STRA
VINSKAS Jonas iš K. Naumiesčio, 
VIKŠRAIČIAI: Marcelė, Danutė, La- 
rysa, Justinas, Jonas bei Antanas nuo 
Sakių.

■ 581. SONKAI: Jonas bei Vincas nuo Tel
šių, POVILAITIENĖ - Dambrauskaitė 
Genė iš Ukmergės, JASAITE Marija 
iš Kauno ir ANDRIUKAITIS Cesė (34) 
iš Tamošavos.

582. RAMONAICIAI: Adolfas bei Juozas 
iš Raseinių, STRIMED1S Pranas iš 
Šiaulių, STRANGUL1S Jonas nuo 
Klaipėdos ir AGINT1ENĖ Amelija su 
dukra Ona iš Bartninkų.

583. SEDAITIS Ferdinandas su žmona 
Marta Sablovskaite, RAUKTYS Pet
ras su žmona Domicėle Grevaitė iš 
Beinoriškių ir MILINKEV1CIUTE Va
lerija (1920).

584. KAMINSKI Helene (1920) iš Vilniaus,
1OSOPEITIS Jette (55), MANSUK- 
Blum Albertna (62) bei NESSLER- 
Blum Halene (1930) — visos iš Vilka
viškio. ’ •

Kasselis. Gyvename sunkius laikus, kurie 
mūsų bendruomenės eiles turėtų tik vienyti 
ir jungti. Tačiau deja, kaip ir visur, atsi
randa žmonių, kurie savo neaiškius tikslus 
aukščiau stato už visos bendruomenės inte
resus. Tokiems asmenims nei laikas, nei 
vieta dažnai nieko nereiškia.,

Šioje stovykloje nesveiką atgarsį iššaukė 
vienas rotatorinis biuleteniukas, pasivadinąs 
„tremtiniams vakarų Vokietijoj”, kuris nei 
vienam tremties laikraščiui neprilygstamu 
„kritiškumu” griebėsi žarstytis. Į jo paleistą 
nešvankų atgarsį bendruomenės tarpan ra
do reikalo atkreipti dėmesio L. Tremtinių 
Karo Invalidų, L. Kariuomenės Savanorių 
Kūrėjų Sąjungos ir Antinacinės rezisten-

— „Lietuvių esperantininkų tremtinių 
sąjungos vardu nuoširdžiai sveikiname 
laisvų vokiečių esperantininkų pirmąjį po
karinį kongresą. Dėl ko sakome „lietuvių 
esp. tremtinių sąjunga?”

Lietuvoje, kuri dabar rusų kariuomenės 
okupuota, Esperanto sąjūdis paskelbtas pa
vojingu sąjūdžiu ir žiauriai persekiojamas.

Lietuviai vienminčiai, kurie Sibiro konc- 
lageriuose atlieka atgailą dėl savo „kalty
bės” priklausyti esperantininkų sąjūdžiui, 
mus įpareigoja šia proga atkreipti jūsų 
dėmesį į faktą, kad 1941 metų birželio 13 
ir 14 d. d., per'pirmąją rusų okupaciją, 
įvyko masinis lietuvių išvežimas, kurio au
komis tapo 60.000 gyventojų.

Vidaus reikalų komisariatas, tuomet va
dinamas NKVD nustatė išvežtinųjų asmenų 
sąrašą, kuriame figūravo taip pat „filatelis
tai ir esperantininkai” ir tt.

Labai buvo džiugu lietuviams jaustis 
tūkstantinėje minioje kaip namie. Visi na
cionaliniai ir šovinistiniai prietarai kaip 
juodi šikšnosparniai tolyn nuskrido nuo tų 
rūmų, ant kurių plevėsavo žalioji Esperanto 
vėliava.

Pasigėrėtinu organizacija, kuriai puikiai 
vadovavo Vokietijos Esperantininkų sąjun
gos pirmininkas dr. S. Ziegler, suteikęs 
malonią viešnagę ir lietuviams.

Kongresano.

585. LOK prisiųsti adresai iš JAV: Kaziui 
Sinkevičiui, Vytautui Biliūnui, Antanui 
Girniui ir laiškas (su dovana bei ge
romis žiniomis) broliui, gyvenančiam 
tremtyje, nuo jo sesers Mrs. B. Kudo- 
rauskienės iš Philadelphia.

Visų paieškojimų reikaluose prašoma lai
kytis tokios tvarkos:

1) pačiam ieškotojui įsirašyti LTB C/Kar- 
totekon per vietos LTB komitetą, jeigu tai 
nėra atlikta bėgyje 1947 metų;

2) nurodyti galimai pilnesnes ieškomųjų 
asmenų žinias (pavardė ir vardas, gimimo 
data ir vieta, paskutinis žinomas adresas ir 
kur spėjamai dabar ieškomasis randasi) ir 
tikslų savo adresą.

3) visus paieškojimus siųsti tiktai C/Kar- 
tofekai per artimiausius LTB padalinius, 
nes daromi lietuvių paieškojimai kitose ins
titucijose (TR Kryžiuje, Vokiečių R. Kry
žiuose, IRO ir pan.), visvien jų yra per
siunčiami C/Kartotekai, kas sudaro berei
kalingą gaišatį,

4) visas datas žymėti lietuviškai, pav.: 
1911. 10. 12 d., o savo adresuose būtina žy
mėti pašto numerį ir okupacinę zoną, pav.: 
Jonis Petrėnas, Lith. DP Camp, Lamboy- 
str. 84, (16) Hanau, US Zone Germany.

Taupumo sumetimais ir LOK ir C/Kar- 
toteka ieškotojams atsako tik tada, kai jų 
ieškomieji surandama. Neatsakymas į pa
darytą paieškojimą reiškia tai, kad ieškoma
sis dar nesurastas.

LTB C/Kartotekos Vedėjas 

cijos Politinių Kalinių ^ąjungos Kasselio 
skyriai, kurie stovykloje paskelbė tokį ben
drą pareiškimą:

Matant, kad tam tikra asmenų grupė pax 
skutiniu metu vykdo pragaištingą veiklą 
prieš demokratišku būdu bendruomenės 
rinktą komitetą bei paskirus jo darbuoto
jus, nesiskaitydami su gyvenamojo momen
to ir padėties rimtumu, konstatuojame, kad 
toji veikla yra žalinga mūsų bendriesiems 
interesams bei Lietuvos Laisvės reikalui, 
kad tokie reiškiniai kiršina bendruomenę ir 
skaldo jos vieningumą, kartu netiesioginiai 
patarnaujant mūsų priešui.

Todėl šiuo pareiškimu mes (minėtų or
ganizacijų Kasselio skyriai) protestuojame 
prieš tolimesnį tokių reiškinių toleravimą 
ir reikalaujame kompetingus bendruomenės 
organus imtis priemonių sudrausti vienin
gumo ardytojus. Vienkart apeliuojame į tos 
veiklos autorių tautinę savigarbą ir kvie
čiame juos susiprasti ir, grįžti prie vieny
bės. 7

Kasselio-Maftenberįjo pasienio stovyklai, 
be kitų rūpesčių ir tokie destruktyvūs reiš
kiniai sudaro nepageidaujamo atgarsio. Stb.

LIETUVIAMS TEISININKAMS ESAN
TIEMS LIGONINĖSE IR SANATORIJOSE 

Lietuvos Teisininkų Tremtinių Draugijos 
1948 metų suvažiavimas Augsburge, Vokie
tijoje siunčia savo nuoširdžius sveikinimus 
ir linkėjimus visiem collegoms Lietuvos 
teisininkams, kurie ligos ar kitų nelaimių 
paliesti negalėjo dalyvauti mūsų šiame su
buvime. Linkėdami sveikatos ir ištvermės, 
kartu pareiškiame, kad Draugija yra pasi
ryžus pagal savo išgales kiekvienam teisi
ninkui ištiesti pagelbos ranką.

Tikėkimės, kad visos negerovės bus nu
galėtos ir ateis valanda, kada vėl galėsime 
dirbti savo krašte!

Suvažiavimo dalyviai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad po ilgos ir sunkios ligos 8.5.48 
Miincheno (Altersheim) ligoninėje, 
aprūpintas šv. Sakramentais, mirė 

mūsų mylimas vyras ir tėvelis

Paškanis Antanas
Palaidotas 12.5.48 Ingolstadto katalikų 

kapinėse. x

Nuliūdusios žmona ir duktė

........... ........—7.......
Mylimai mokytojai

Paškanytei Danguolei, 
jos mylimam Tėveliui mirus, nuošir
džią užuojautą reiškia.

Ingolstadto lietuvių gimnazijos 

Tėvų Komitetas.

PRANEŠIMAS
Gedros leidykla išleido nedidelį tiražą:
Vidurinių amžių istorija, Pr. Pautiukonio 

vadovėlis IV ir VI gimnazijos klasėms, Šviet. 
Valdybos pripažintas tinkamu. Kietais vir
šeliais 12,—

„Girių ereliai” Pr. Razmino fragmentinė 
apysaka iš šių laikų gyvenimo Lietuvoje. 
Iliustruota 11,—

Jono Meko red. ketvirtieji „Žvilgsniai”, 
verstiniai ir lietuvių literatūros rašiniai. 8,—

Ribotais kiekiais galima gauti:. Gaidoms 
sąsiuviniai 1,— ; Gaidoms popieris dvig. 
lapas 0,40; Paišybai sąsiuviniai norma
laus formato 2,—; Laiškams popieris ir vo
kai, paprasti ir tautiški; kreida mokykloms 
ir kursams.

Pavieniai gyvenantieji gali kiekvienu me
tu užsisakyti IV metus einantį Giedros Biu
letenį. paskutinės radio ir spaudos naujie
nos. Siunčiame kiekv. dieną: susipažinimų] 
3,—.

Išsiunčiame tik išperkamuoju mokesčiu, 
todėl iš anksto phngų nesiųsti. Rašyti 

Giedrą £1$) Kassel-Oberzwehren.

„Be rūpesčio . .
Neseniai teko dalyvauti vienos vokiečių šeimos pobūvėlyje surengtame še 

tnininkės gimimo dienos proga. Susirinko keliolika šeimos artimųjų, puošniai pa 
sirėdžiusių, pasiturinčių žmonių. Buvo geriama pupelių kava, kramsnojama gan 
sūs šventės pyragai, rūkoma amerikoniškos cigaretės ir ik; išnaktų kalbama . 
vien apie pilvą: koki sunkūs dabar laikai, kaip spaudžia vargšus vokiečius oku 
pacija, kaip miršta žmonės badu. Daugumą pobūvio dalyvių gerai pažįstu, ta 
gydytojas, pora krautuvininkų, ūkininką!, beveik kasdien matau per langą neša 
kepti pyragus, o visi, be išimties, dejavo, kad nėra kas valgyti, kad silpsta 
bado.

Kadangi kartu sėdėjau ir aš, tai apie užsieniečius garsiai nekalbėjo, bet ta 
vienas, tai kitas man pastebėdavo: „Jums, žinoma, tokie rūpesčiai svetimi. Jus 
aprūpina ... „Kai aš atsakiau, kad tas aprūpinimas nėra jau toks pavydėtinas, 
vienas dalyvių pasiteiravo, kokį davinį mes gauname. Papasakojau. „Žiūrėkite”sn 
šuko kaimynas. „O ką gauname mes ...”

Beprasmiška būtų buvę įrodinėti, kad mūsų davinys beveik nieku nuo vokie 
čių davinio nesiskiria, nes jie tik/ėjo mane melavus. Jų vaizduotėje užsienieti 
davinys yra pasakiškas. Iš viso, kada ir kur pradėsi kalbėti su vokiečiu, išgirs 
ar pastebėsi pavydo jausmą. Užsieniečiai, tai turi gyvenimėlį! Norėčiau ir aš ta 
pagyventi! Neiškentė šito nepasakęs ir mano kaimynas: „Norėčiau ir aš taip, kai 
jūs, be rūpesčio pagyventi. Jie darbo, be rūpesčio, viskuo aprūpintas, globoja 
mas”. Neprieštaravau jam, tik pastebėjau, kad, nežiūrint visko, norėčiau gyven 
savo tėvynėje ir vargti savo nauOse. „Ką ten namai, kiekvienas iš mūsų bo 
laimingas patekęs į užsieniečių stovyklą. Deja, tai ne vokiečiai ...” Ir tai, ką j 
pasakė, bendra visų vokiečių galvosenai. Šitų žodžių atspindžius dažnai uitis 
kame ir vokiečių spaudoje. Iš to ir jų neapykanta užsieniečiams. Aš norėčiau gy 
venti stovykloje! Daugeliui stovykla yra svajonė, pasaka.

šios mlražinės pasakos buvo sukurtos dar pirmaisiais po karo metais, kai 
iš tikrųjų mes jautėme mažesnį nedakteklių. Gi toji „pasakiško gyvenimo” propa 
ganda tęsiasi iki šių dienų, nors mes dabar tokių .įnerūpestingų komplimentų 
galėtume sakyti šių namų ir žemių šeimininkas. Ir tuo mes nesistebime ir nereiš 
kiame jokio noro konkuruoti.

Vienas pažįstamas iš anglų zonos savo laiku su pasipiktinimu rašė, kaip 
stovykloje per vienas.IRO pareigūno išleistuves lūžo stalai ir konkrečiai klaus 
ar tai nebus išvirkščia reprezentacija? Kada visko trūksta, kitiems net pusbadi 
tenka gyventi, o čia, girdi, mes rodome savo tradicinį lietuvišką nuoširdumą! 
jeigu pažiūrėtume į Jų išleistuvininkų rūbus — tikriausiai sunku būtų įtikinti pa 
šalaitį, jog čia DP.

Ar tai nėra tie reiškiniai, kurie sukelia kalbas apie „pasakišką mūsų gyve 
nimą.”? ■ . A. CIOCYS. ,

Ekrano margumynai
Kas nauja Hollywoode? Mums artimiau 

pažįstami žymesnieji aktoriai šiemet daly
vauja eilėje filmų. Taip Bing Crosby dai
nuoja naujoje Waite Disney pieštinėje fil- 
moje „Ichabod Crane”, Greer Garson vai
dina vyriausiąjį vaidmenį pagal Carl Sand
burg istorinę novelę statomoje filmoje „Re
membrance Rock”, Tyrone Power vaidina 
Italijoje sukamoje filmoje „Lapių kuni
gaikštį”, Mickey Rooney yra vyr. veikėjas 
„Žodžiai ir muzika” filmoje. Charlie Chap
lin darbuojasi prie naujos filmos apie Fred 
Karno, kuris savo laiku atrado Chapliną ir 
suteikė jam pirmąjį vaidmenį „Mumming 
)irds” filmoje. Garsusis režisierius baigė 
sukti filmą, kuri vaizduoja JAV istoriją nuo 
>irmųjų kolonistų atvykimo iki šių laikų; 
ilma pavadinta „Laisvės kraštas” ir jai 

panaudota atskirų paveikslų ir ištraukų iš 
šimto senų filmų. Populiarusis amerikiečių 
rašytojas Cecel B. de Mille ir John Stein
beck įkūrė nuosavą naują filmų bendrovę, 
20th Century Fox-Film bendrovės filmą 
„Gentleman’s Agrrement” gavo šiemetinę 
Academy Award premiją. Loretta Young 
už filmą „Farmerio duktė” ir Ronald Col
man už filmą „Dvigubas gyvenimas” pre
mijuoti kaip geriausi aktoriai, gi Elia Ka
zan pripažintas geriausiu režisieriumi.

Ir Europoje sparčiai dirbama. Italijoje 
pradėta sukti pirmosios šių metų filpios: 
„Vaikų respublika” ir „Šimtas Casanovos 
moterų”; režisuoja Riccardo Freda. Italų- 
prancūzų bendrovė stato „Paskutines Pom- 
pėjos dienas”; fihna sukama Romoje. Ang
lijoje pradėta demonstruoti nauja religinė 
filmą „Jairus’s Daughter”, kuri pripažinta 
geriausia religine filmą. Tris žymiausias 
filmas anglai parduoda amerikiečiams, už 
tai gaudami apie pusketvirto milijono do-

Mūsų Bendradarbiui

Antanui Paskaniui
mirus, liūdinčią šeimą nuoširdžiai 
užjaučia

Ingolstadto Lietuvių šachmatininkų 
Sekcija.

Paškanytei Danguolei, 
jos mylimam tėveliui mirus, reiškia. 
širdingą užuojautą

Bronė Bunienė ir Valė Stankevičienė

Jagoldaitei Vilhelminei 
mirus, jos artimiesiems ir giminėms 
gilią užuojautą reiškia

Ingolstadto mokytojai

» IEŠKOJIMAS
Miss Vera Zlioba, gyv. 546 East 6th. 

Street So. Boston 21, Mass. U.S.A, ieško:
Stasio Zarankos, gyv. Deltuvos mst., Uk

mergės apskr. ir 4
Natko (vardas nežinomas), sūn. Kazio, 

gyv. Lietuvoje Mikačiu km.. Deltuvos valsč., 
Ukmergės apskr. 

lerių. Tai yra „An ideal husband", „Atm 
Karenina” ir „Mine Own Executioner”. Sa
vo dominijose britai suka visą eilę filmų: 
Fidži saloje — „Mėlynoji lagūna”; „Auta 
ieškotojų respublika” vaizduoja Transvito 
užėmimą; eilė kultūrinių filmų vaizduoja 
Vakarų Afrikos, Indijos, Kanados ir Nau
josios Zelandijos gyvenimą. Sovietų Sąjun
goje Stalino-premijomis apdovanota dauge
lis filmų, tarp jų: Sibiro epas, Kaimo mo
kytoja, Gyvenimas citadelėje. Tarybų Uk
raina, Maskva, Tarybų Latvija ir kt. Ispa
nijoje viena amerikiečių bendrovė suka fil
mą apie ispanų tautinį didvyrį El Cid Cam- 
peador; vyr. veikėjai — Ingrid Bergman it 
Tyrone Power, (žlv).

Prenumeratorių D. Britanijoj dėmesiui
Norint išvengti laikraščio gavimo 

pertraukų, prenumeratą atnaujinti 
reikia ne vėliau, kaip 2 savaitės prie! 
jai pasibaigiant

Nesumokėjus prenumeratos mokės-, 
čio ligi prenumeratos pabaigos ter
mino, laikraščio siuntimas nutraukia
mas automatiškai.

Prenumeratos atnaujinimo ir nau
jos prenumeratos reikalais kreiptis 
į „Minties” atst. D. Britanijoj F. Ne- 
Veravičių, 13, College st. Leicester.

Ten pat galima užsisakyti J. 
švaisto romaną „Rašau sau” (Kaina 
1 š. 6 p. ir 2 p. persiuntimui) Ir 
H. Žemelio „Okupantų Replėse” (kai
na 3 šil. ir 4 p. persiuntimui).

Pinigus siųsti prašoma „Postai 
Order”, įdėjus į paprastą ar regis
truotą laišką.

„The Thought” LithuanianNewspapd 
Authorized by Headquaters European Com
mand Civil Affairs Division No UNDP 
203 * Appears 3 times weekly * Editor
in—Chief and authorised licensee: J.Vi- 
saitis * Printed by Verlagsdruckerei Diet- 
rich & Schuster G.m.b.H- Memmingo

Vyr. Redaktorius — leidėja; J. Vasaiti* 
Redaktoriai: Henr. Žemelis ir St. Kalvaiti! 
Leista Vyr. JAV kariuomenės bUstinėsEa- 
ropoję * Laikraštis išeina pirmadieniai* 
trečiadieniais ir penktadieniais * Prenume
rata mėn. RM. 10.—, atskiras nunerta RM. 
L— * Prenumerata į užsienį, išskyrai 
Japoniją, Ispaniją ir Austriją, su peram- 
timo išlaidomis RM. 15.— mėn. * Einam, 
sąskaita Volksbank Memmingen, e.G.m.b.H. 
Nr. 9149 ir Postscheckkonto Mūncben 14210. 
Adresas: „MINTIS”, (13b) Memmlnp* 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingei, 

Postfach 2

Redakcija nesnnaudotų rankraščių nesau
go ir taiso savo nuožiūra * Honoraru 
mokamas tik nuolatiniams bendradartuaw 
iš anksto susitarus * Priimami skeltam* - 
tik iš anksto už juos apmokėjus bWM- 
mai iki 10 petito eilučių RM. 20.-. t«“J 
už kiekvieną eilutę po RM L50 - 
skelbimų turini redakcija -jį*
dakcijos ir administracijos telet.
* Nedarbo valandomis skambinti raw

• i

4


	C1BLNB1F85FC41-1948-Geg.24-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1948-Geg.24-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1948-Geg.24-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1948-Geg.24-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

