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„Tvirta politika laimėsime taiką“ Britanija prieš dvišales derybas

Senatas padvigubino DP kvota
Washingtonas (Dena/INS). Amerikos se

natas ketvirtadienį priėmė 40 balsų prieš 
33 siūlymą, Kuriuo per dvejus metus į JAV 
įleidžiamų europinių tremtinių skaičius pa
didinamas iki 200.000.

Siūlo Dunojaus valstybių konferencija
Washingtonas (Dena/INS).. JAV vyriau

sybė pasiūlė sušaukti liepos 30 d. Belgra
de D. Britanijos, Prancūzijos ir SSSR 
konferenciją Dunojaus laivininkystės klau
simams svarstyti. Siūlymas buvo įteiktas 
trijų valstybių ambasadoriams notos for
ma. Jame tarp'kitko sakoma, kad norma
liai Dunojus esąs svarbiausia Rytų ir Va
karų Europos prekybinė jungtis. Nesant 
sutarties, kuri palengvintų susisiekimą ši
toje svarbioje srityje, negalima išspręsti 
tarptautinių santykių problemų, kas būtinai 
reikalihga bendradarbiavimui.

Iš laisvos tarptautinės prekybos, nuo ku
rios taip labai priklauso Europos ir pasau
lio atstatymas, pakils visos Rytų ir Vaka
rų Europos ekonominė gerovė ir gyvenimo 
stindartas.

Bandymas papirkti
Kairas (Dena). Arabų Lygos generalinis 

sekretorius Azzana Paša teigia, jog JAV 
bandžiusios papirkti arabų valstybes, kad 
paliktų Palestiną ramybėje. Pirmoji 200 mi
lijonų dolerių suma, pagal Azzan Pašos 
pareiškimą, buvusi arabams pasiūlyta kaip 
kyšis. Be to, Arabų Lygos generalinis sek
retorius pareiškia, kad siūlymas buvęs, be 
abejonės, atmestas.

Smurtas tebeklesti
Londonas (Dena/Reuteris). Britų minis

teris pirmininkas Attlee ketvirtadienio va
kare pasakytoje kalboje užsienio. žurnalis
tų sąjungos 16. metinių proga pabrėžė, kad 
Vakarų Unija arba britų imperija nėra nu
sistačiusi nė prieš ką.

Tarp abiejų karų iškilo dėktrinos, kurios 
atmeta galvojimo, sąžinės, individo laisvės 
teises bei įstatymo valdžią. Nugalėjus naci
nę Vokietiją jos nedingo. Taikos išlaiky
mas priklauso nuo bendrų principų priėmi
mo bei žmogaus teisių paisymo.

Prikiša sąmokslą prieš arabus
New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 

Times” įdėtame straipsnyje arabų ameri
kiečių instituto direktorius K. Totah tei
gia, kad New Yorke spauda ir radijas 
esą susimokę nuslėpti viešumai tikrą da
lykų padėti.

Totah pavyzdžiu pateikia protesto tele
gramą prezidentui Trumanui dėl . Izraelio 
valstybės pripažinimo. Nors ši telegrama 
buvo ištisai pateikta spaudai, bet jos ne
paskelbė. Tokia politika prieštaraujanti žy
miausiai amerikiečių tradicijai, kiekvieną 
dalyką nušviesti abipusiškai.

Neleidžiama čeką egzilinės vyriausybės
Londonas (Dena/INS). Į D. Britaniją p>a- 

bėgę čekoslovakų parlamento nariai buvę 
įspėti susilaikyti nuo laisvos čekų vyriau
sybės sudarymo D. Britanijoje.

Maždaug 35 čekoslovakų parlamento na
riai, kurie po vasario mėn. perversmo pa
bėgo į Londoną iš savo tėvynės, ketino 
ketvirtadienį susirinkti egzilinio parlamen
to sudarymo reikalu. Be to, britų valdžia 
priminė, kad D. Britanija pavienių politi
nių pabėgėlių negalinti laikyti grupe.

Departamentu rinkimai — spalio mėn.
Paryžius (DPD/Reuteris). Pusės prancū

zų departamenfų tarybų narių perrinkimai, 
kaip trečiadienį paskelbta kabineto posė
dyje, įvyks šių metų spalių mėn. Pasak vy
riausybės informatorių, koalicinio kabineto 
nuomonės išsiskyrė. Socialistai pasisakę ui 
pilną departamentų tarybų pakeitimą 1951 
m. rinkimų būdu.

Portlandas (Oregonas) (Dena/Reuteris).
JAV užsienio reikalų ministeris Mąrshal- 

lis vienoje savo kalboje moterų klubų są
jungoje pareiškė, jog Sovietų Sąjungos vy
riausybė veda Įtiktą ir cinišką propagandą, 
kad paverstų niekais JAV rimtas pastangas 
kelyje į atviras derybas pasaulio proble
moms išspręsti. Jeigu sovietų vyriausybė, 
pareiškė Marshallis, tam tikruose klausi
muose pakeistų savo nusistatymą ir atsi
sakytų nuo priemonių, kurios nuo karo pa
baigos sukėlė pasaulyje neramumą ir sąmy
šį, tuomet atsirastų visai nauja tarptautinė 
atmosfera, ir Amerikos vyriausybė visa tai 
atsidėjusi remtų.

Europos tautos bijo, kad mes nepakeis- 
tumėm savo politikos ir neįspėję nenusi- 
grįžtumėm nuo jų. t

Nuo šių metų pradžios tarptautinio sau
gumo ir tarptautinės gerovės klausimuose 
padaryta didelė pažanga.

Aš tikiu, kad ir toliau, vesdami tvirtą po
litiką, nugalėsime didžiausius sunkumus ir 
pagaliau pasieksime kelią, kuris atves i 
taiką.

Aš esu absoliučiai įsitikinęs, kad tiktai 
toks griežtas ir ryžtingas kursas gali iš
gelbėti situaciją demokratijos naudai.

Dėl debatų, Amerikoje kilusių ryšium su 
amerikiečių sovietų notų pasikeitimu, .Mar
shallis pareiškė, kad daugelis iš dėmesio 
išleidžia tą faktą, jog mes stovime prieš 

į piktą ir cinišką propagandos kampaniją 
kuri nori niekais paversti visas mūsų pa
stangas pasitarimams vesti ir sutartims Su
daryti pasaulio padėčiai stabilizuoti. Jo 
nuomone, Molotovas ir galinas padarė sa
vo pareiškimus, norėdami pasiekti propa
gandinio pranašumo ir pasaulio opinijai 
suklaidinti.

Mes negalime vesti politikos, kuri atei
tyje dėl mūsų tikslų užtrauktų dėmę, nors 
dabartyje ji būtų ir sėkminga. Ir mes ga
lėtumėm griebtis propagandinių priemo
nių, kurios mažai teatsižvelgia į faktus, o 
dar mažiau į korektiškumą. Modernios to
talinės propagandos metodai yra — sąmyšį 
kelti ir sudaryti įspūdį, nieko bendro ne
turintį su tikrąja būkle.

Toliau Marshallis pastebėjo, kad Ameri
kos politika turi būti aiški ir pastovi, kad 
tautos nebijotų staigaus jos pasikeitimo.

Dabar jau didelė dalis kenčiančių pasau
lio tautų ima suprasti, ko joms trūksta. 
Tas jausmas vėliau gali išaugti j dideli 
raudoną potvyni, jeigu nebus duota tikros 
vilties gerėjimui ir pasaulio ūkio rehabili- 
tavimui, kuri šiuo metu JAV programa y,ra 
užsibrėžusi. Tačiau iki tol tas sąmyšis yra 
gera dirva tiems, kurie smurtą naudoja 
kaip priemonę savo tikslams.

JAV komunistai nekariaus su Sovietais
Washingtonas (Dena/INS). JAV komu

nistų partijos pirmininkas W. Z. Tosteris 
senato teisių komisijoje, pasisakydamas dėl 
atstovų rūmų beveik priimto įstatymo apie 
JAV komunistų registravimosi prievolę, pa
žymėjo, kad KP to įstatymo nevykdys.

Toliau Tosteris pasakė, kad JAV komu
nistai nekariautų su Sovietų Sąjunga, jeigu 
tarp JAV ir sovietų kiltų karas. Per pre
zidento rinkimus komunistai balsuos už 
„trečią partiją”, kuriai vadovauja Wallace.

Londonas (Dena/Reuteris). Bevinas že
muosiuose rūmuose pasisakė prieš dvišalių 
derybų vedimą su Sovietų Sąjunga svarbiais 
užsienio politikos klausimais.

Atsakydamas į Platts-Millso, neseniai iš 
Darbo partijos išmesto, siūlymą D. Brita
nijai vis dėlto pradėti dvišales derybas 
šias dvi valstybes liečiamais klausimais, Be
vinas nurodė, kad esama tvarkytinų reika
lų, bet juos galima reguliuoti paprastu dip
lomatiniu keliu.

Tačiau kitus klausimus, kurie 
kitas valstybes, jų tarpe britų 
šeimą, tegalėtų būti tvarkomi tik 
su atitinkamomis valstybėmis.

karininkus
reikalų ministerijos 
kad vyriausybė iš- 
kurią 21

informatorius, dėl nežinomų priežasčių 
pulk. Tasojevas pareiškė norįs, kad jis bū-< 
tų perduotas sovietų įstaigoms Berlyne. 
Britai atgabens ji i Berlyną ir pagal ja 
norą perduos sovietų įstaigoms.

liečia ir 
valstybių 
tariantis

Atšauks britų
Penktadienį užsienio 

informatorius pareiškė, 
leido instrukciją, pagal 
rininkai iš Palestinos turj būti 
Transjordaniją.

Keistas pasielgimas
Berlynas (Dena). Gegužės 6 d. 

no pabėgęs sovietų karinės misijos vadas 
pulk. Tasojevas pasiekė Londoną. Gegužės 
20 d., kaip pareiškė britų karinės valdžios

britų ka- 
atšaukti l

iš Breme-

Komunizmui atspariausia tauta
Washingtonas (DPD). JAV pagalbos 

Graikijai vadas Griswoldas penktadienį 
Washingtone pareiškė, kad visame pasau
lyje, gal tik neskaitant vokiečių, labiausiai 
antikomunistiškaj nusiteikusi tauta yra 
graikai. Naujų rinkimų atveju komunistai 
gautų daugiausia 9 arba lO'/o visų balsų. 
Tačiau jis laiko dabartinėje būklėje rinki
mus esant negalimus.

Dėl karinių rezultatų kovoje su sukilė
liais jis yra optimistas. Amerikos karinė 
pagalba ateinančiais metais galėtų būti žy
miai sumažinta, jeigu Graikijos kaimyni
niai kraštai- tiek pat teremtų Markoeą, kiek 
iki šiol kad rėmė.

Pageidauja Raitajame kare6 santūrumo
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 

vyriausybė, kaip ketvirtadienį čia buvo 
pranešta, atkartotinai kreipėsi į JAV dėl 
Amerikos diplomatinės taktikos Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu. , Iš patikimų šaltinių 
pranešama, Prancūzijos vyriausybė pri
mygtinai prašė JAV „šaltąjį karą” vesti 
apdairiau.

Prancūzų diplomatai išreiškė viltį, kad 
D. Britanija parems šiuo klausimu Pran
cūziją, kadangi Britanija, kaip ir Prancū
zija, nėra suinteresuotos aštrinti sovietų 
amerikiečių santykių įtempimą.

JAV karo atvejui neturi atsargų
Washingtonas (Dena/INS). 

bių vidaus reikalų ministeris 
reiškė atstovų rūmų -vidaus

Smutso partija pralaimėjo
Johannisburgas (Dena/Reuteris). Pagal 

paskelbtus galutinius visuotinių rinkimų re
zultatus, nacionalistai gavo 70, gen. Smutso 
vienybės partija — 65, afrikiečių partija — 
9 ir darbiečių partija — 6 vietas.

Gali atsiskirti Pietų Afrika
Londonas (Dena). Londono politiniuose 

sluogsniuose baiminamasi, kad pralaimė
jus gen. Smutsui rinkimus, Pietų Afrika ga
li atsiskirti nuo britų valstybių šeimos. 
Svarbiausią, rūpestį kelia tai, kad imperija 
gali netekti savo gynybai taip svarbių tie
kimo ir atramos punktų.

Liberalų „Manchester Guardian” ryšium 
su Pietų Afrikos rinkimais rašo, kad rinki
mų rezultatai yra tokie blogi, jog blogesni 
ir negalėjo būti. Ateityje britų vyriausybei 
bus neabejotinai sunkiau ūkiškais klausi
mais bendradarbiauti su Pietų Afrika.

Kairiųjų „Daily Mirror” teigia, kad 
Pietų Afrika dabar turėjo paskutinius lais
vus rinkimus. Unija iš pradžių palengva, 
vėliau vis greičiau plauks į totalinius van
denis. Komunistų „Daily Worker” nacio
nalistus vadina „žiauria fašistų banda”.

Tuzinai sulaužytų sutarčių
Washingtonas (DPD). JAV senato užsie

nio reikalų komisija šeštadienį paskelbė 
sąrašą tuzinų atsitikimų, kur Sovietų Są
junga pagal Amerikos nuomonę sulaužė 
svarbias tarptautines sutartis, sudarytas ry
šium su taikos siekimais Europoje ir To
limuosiuose Rytuose. Tą sąrašą sudarė už
sienio reikalų ministerija, pageidaujant

J. A. Valsty- 
J. Kingas pa- 
ūkio pakomi-

grupėj senatorių, .kurie panoro turėti šiuos 
duomenis po to, kai prezidentas Trumanas 
šių metų kovo 17. d. kongreso kalboje at
kreipė dėmesį į sutarčių nesilaikymą ir i 
jų laužymą iš Sovietų pusės.

Senatoriai reikalavo, kad ir Potsdame 
sudarytosios sutartys būtų viešumai pa
skelbtos. Į tai užsienio reikalų ministerija 
pareiškė, kad Potsdame sudarytųjų sutarčių 
turinį viešuma jau 
sutartį dėl karinių 
je-

Senato komisijai 
terijos pateiktame 
žiau kaip 10 sunkių sutarčių sulaužymų iš 
sovietų pusės. Tarp jų yra sulaužytas ir 
susitarimas dėl Vokietijos. Kiti atsitikimai 
liečia Austriją, Lenkiją, Vengriją, Bulgariją, 
Rumuniją, Korėją ir Mandžuriją. Toliau 
tame dokumente pateikiami argumentai, ko
kiu būdu sovietai yra sulaužę tas sutartis.

sėje, kad Jungtinės Valstybės iš tikrųjų 
neturinčios jokių karinių ir strateginių me
džiagų atsargų, kas karo ateju turi gyvy
bišką svarbą. Kingas toliau nurodė, kad 
svarbių rūdų ir kitų medžiagų atsargos 
armijai, laivynui ir aviacijai figūruoja 
daugiausia tik popieriuje. Po karo pakilusi 
žaliavų paklausa išsekinusi savų anglių ir 
naftos atsargas.

JAV ginkluoja Persiją
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministerija penktadienį pra
nešė, kad Amerika ketina pristatyti Persi
jai karo medžiagos ir ginklų už maždaug 
60 milijonų dolerių. Tarp kitų dalykų Per
sija gautų tankų, naikintuvų ir transporto 
lėktuvų.

Ginklavimasis trukdo Marshallio planą
Washingtonas (DPD/Reuteris). JAV ūkio 

bendradarbiavimo administracijos pramo
nės skyriaus vyriausias direktorius Crai- 
gas šeštadienį pranešė, kad JAV gynybos 
programą veikia gėrybių tiekimus Euro
pos kraštams, pagal Marshallio planą. Jie 
turės sumažėti. Jų sumažėjimo dydį sunku 
numatyti, kol nėra sudaryta tikro vaizdo 
apie pareikalavimus Amerikos gynybos rei
kalams. Čia Craigas turi galvoje labiausiai 
plieno gaminius, aliuminijų, varį, plieną, ma
šinas, anglis ir elektros įrangą.

Kovos dėl laisvės grąžinimo
Londonas (Dena/Reuteris). Londone su

sirinko konferencijos tremtyje esą buv. 
Čekoslovakijos parlamentų nariai. Jie pri
ėmė rezoliuciją, kurioje pasisako už kovą 
dėl laisvės ir demokratinių principų grą
žinimo Čekoslovakijoje.

Konferencijos dalyvių nuomone, Masary- 
kas yra pirmoji teroro auka. Tą rytą, kai 
jis norėjo lėktuvu pabėgti, jis buvo rastas 
negyvas.

Nauja Čekoslovakijos konstitucija ir ki
tos visos nuo vasario mėn. taikomos prie
monės rezoliucijoje paskelbtos nelegalio
mis. Toliau rezoliucija kaltina sovietus, 
tiesiogiai įsikišus į Čekoslovakijos vidaus 
reikalus.

Konferencijoje dalyvavo visų trijų britų 
partijų atstovai. Darbiečių atstovas Evan
sas pareiškė, kad Europa stovi prieš nau
ją 30 metų karą, kurio pirmoji auka buvo 
Čekoslovakija. Mes norime turėti taiką, bet 
ne Molotovo siūloma kaina.

iHarrimanas dėl Vokietijos ūkio atstatymą
Washingtonas (Dena). Ypatingasis ERR 

ambasadorius Averellis Harrimanas senato 
aprobavimo komisijoje pabrėžė ' reikalą 
įtraukti vakarinę Vokietiją į Marshallio 
planą. Kai kurios V. Europos tautos netu
rėtų žiūrėti į Vokietijos ūkinį atstatymą 
kaip į grasinimą jų saugumui.

Harrimanas nesutiko tiesiogiai ar ne
tiesiogiai remti tas valstybes, kurios jau 
yra arba bus pajungtos sovietų įtaikai.

žino, išskiriant gal tik 
veiksmų Pacifiko srify-

užsienio reikalų minis- 
sąraše sužymėta nema

Plataus masto klastojimai
Mūnchenas( BLD). Spaudos konferencijo

je Bavarijos maitinimo ministeris pranešė 
apie plataus masto maisto kortelių klasto
jimą. Tuo darbu vertėsi organizacija, ku
riai priklausė daugiausia lenkai, rusai ir 
bulgarai.

Pas vieną neseniai Munchene suimtą 
kortelių „didmeninką” rasta 32.000 markių 
ir 1155 doleriai pinigų.

1946 m. buvo išaiškintos spaustuvės 
ir suimta 74 klastotojai ir 120 talkininkų. 
1947 m. išaiškinta 27 spaustuvės ir suimta 
apie 350 asmenų.

Graso koncesijų nutraukimu

Sėkmingas rinklmij farsas
Praha (DPD/Reuteris). Per rinkimus į 
koalovakijos parlamentą rinkikai galėjo 

fsuoti tiktai už „tautinį bloką” arba ati- 
iluoti baltas korteles. Tuo būdu sąraše 
esantieji 300 kandidatų buvo išrinkti auto
matiškai. Vadinasi, parlamento sudėtis jau 
buvo anksčiau nuspręsta ir jis atrodys šiaip: 
čekų komunistai turės 92 mandatus, slova
kų — 50, komunistų valdomos organizacijas 
73 atstovus, socialdemokratai — 22, čekų 
socialistai — 23, čekų liaudies partija — 
23 ir tt.

Pagal naujausias iš '“'"koslovakijos atėju
sias žinias iš visų paduotų balsų 89,28°/o 
visų balsų atiteko už „tautinį bloką.”

Markoso protetsto nota J. Tautoms
Londonas (Dena/Reuteris). Graikų suki

lėlių vadas gen. Markosas, pasak Belgra
do radiją, pasiuntė protesto notą dėl tero
ristinių represijų, kurių ėmęsi graikų mo- 
narchistiniai fašistai. Jis ypatingai protes
tavo prieš vaikų deportavimą.

Nicosia (Kipras) (Dena/INS). Iš arabų 
sluogsnių pranešama, kad Sirija oficialiai 
pagrasė J. A. Valstybėms naftos koncesijų 
nutraukimu, jei Palestinos klausimu ir to
liau darys spaudimą J. Tautoms. Sis pa- 
grasymas buvęs paskelbtas viename oficia
liame Sirijos vyriausybės komunikate.

Trygvė Lie apeliuoja į Beviną.
New Yorkas (Dena/Reuteris). JT genera

linis sekretorius Trygvė Lie per specialų 
pasiuntinį R. Jacksoną pranešė Ernestui 
Bevinui, kad JT ateitis priklauso nuo Pa
lestinos problemos išsprendimo, ir išreiškė 
ypatingą susirūpinimą dėl tam tikrų britų 
politikos aspektų.

Jeruzalės senamiestis kapituliavo
Ammanas (Dena). Jeruzalės senamiesčio 

i žydų kvartalas, pasak Reuterį, prieš arabų 
legioną kapituliavo.

Londoniškis „Evening News” rašo, kad 
Bevinas įteikė JAV naują siūlymą Palesti
nos klausimui reguliuoti. Bevino planas re
miasi Palestinos padalijimo principu. Už
sienio reikalų ministerija nuo bet kokio pa
reiškimo susilaiko. <

Registruoja žydų DP
Mūnchenas (NZ). Jewish Agency oficia

liai pareikalavo visus Vokietijoje ir Aus
trijoje gyvenančius žydų DP nuo 17 iki 35 
m. amžiaus registruotis karo tarnybai Pa
lestinoje. Registruotis privalo abiejų lyčių 
asmenys, nors jie būtų ir vedę. Išimtys 
daromos šeimoms su vaikais.

Vyrai bus panaudoti kariuomenei, o mo
terys įvairioms pareigoms raudoname kry
žiuje ir kitose panašiose organizacijose. 
Netrukus iš Bavarijos išvyks pirmieji žy
dų transportai.

Bernadotte atvyko j Kairą
Kairas (Dena/Reuteris). JT pavestas tar

pininkauti Palestinoje grafas Bernadotte su 
savo štabu atvyko į Kairą.

Nevaržys pagalbos teikimo
Washingtonas (Dena/Reuteris). Atstovų 

rūmų aprobavimo komisijos pirmininkas J. l

į Taberis penktadienį paskelbė, kad aproba- 
i vimb komisija nepatvirtinsianti kongreso. 
į reikalavimų uždraustį D. Britanijai pasi

naudoti amerikiečių , pagalba norint paremti 
. arabų valstybes.

Frontai Palestinoje
Pietų fronte (egiptiečių) neįvyko didesnių 

mūšių. Pranešama tik apie žvalgybos po
būdžio susidūrimus.

Vidurio fronte: arabai sustiprino spau
dimą į Jeruzalės naujamiestį, kuris visas 
yra apsuptas. Žydai kaltina arabus, kad jie 
sunaikino Jeruzalės senamiestyje Hurvah 
sinagogą. Tuo būdu pirmą kartą nemušiu 
metu, bet tyčia sunaikinta viena šventovė. 
Sunkios kovos dėl Latruno, tarp Telavivo 
ir Jeruzalės, tebeina.

Siaurės frontas (Irako, Sirijos ir Libano)! 
pagal Irako šaltinius, Irako kariuomenė pa
sistūmėjo iki 24 km šiaurėje prie Telavivo 
ir užėmė Kilkelyaso vietovę. Jei tas prane
šimas pasitvirtintų, tai reikštų, kad yra 
nutrauktas susisiekimas tarp Telavivo ir 
šiaurėje nuo jo esančių žydų kolonijų.

Iš daugelio vietų pranešama apie šar
vuočių susidūrimus ir įvairių vietų puoli
mus iš oro.

Kapituliacija skaičiais
Kapituliuojant Jeruzalės senamiesčiui, J 

arabų nelaisvę pateko 350 žydų garnizono 
vyrų. Apie 100 žydų žuvo kovose rr 140 
sužeista. Kovų metu sunaikinta 29 sinago
gos.

Transjordanijos užsienio reikalų minis
teris pasiųstoje ST pirmininkui telegramo
je pranešė, kad šventoms vietoms 
Įėję nebegresia joks pavojus.

Neranda sprendimo
Saugumo Taryba gyvai svarsto 

nos klausimą. Yra pasiūlytos trys 
cijos, dėl kurių nesusitaria: JAV, 
tanija ir Sovietų Sąjunga.

Sovietų pasiūlymą ST atmetė
ST nutarė pareikalauti visas vyriausybes 

ir įstaigas Palestinoje- nutraukti karo veiks
mus keturioms savaitėms, kaip buvo pa
siūlęs britų atstovas.

jeruza-

Pales ti- 
rezoliu- 
D. Bri-

1
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TRUMPOS ŽIMOS
ČEKOSLOVAKIJA

Dar pagerbė. Penktadienį Čekoslovakijos 
prezidentui Benešul sukako 64 metai am
žiaus. Visoje • Čekoslovakijoje prezidentas 
buvo atitinkamai pagerbtas. Visos valdinės 
įstaigos buvo pasipuošusios tautinėmis vė
liavomis. Patį prezidentą sveikino didelė 
žmonių minia, atėjusi prie jo rezidencijos. 
(D).

Kas kanalą. Čekoslovakijos vyriausybė 
susitarė .su Lenkijos vyriausybe kasti Ode
rio Dunojaus kanalą. Daug techniškų klau
simų jau aptarta. (D).

v DANIJA

lio mėn. visoje Prancūzijoje įvyks visų de
partamentų pusės generalinių tarybų rin
kimai. (D/R).

ŠVEDIJA
Didelis gaisras. Siaurinėje Stockholmo 

miesto dalyje įvyko didelis gaisras, kuris 
padarė už keliolika milijonų kronų nuosto
lių. (DPD).

VOKIETIJA

K- Singeris / 2. D. karo šnipai ir išdavikai.

Radijas žvalgybos tarnyboje

I ------------
Vyksta j Kremlių. Danų delegacija išvyko 

| Maskvą vesti prekybos derybų. Pasitari
mai prasidės gegužės 31 d. Kremliuje. 
(DPD).

D. BRITANIJA

Ryšių nenutraukia. Britų rašytojų delega
cija iš 6 asmenų išvyko j Prahą dalyvauti 
teatrų kongrese, kuris įvyks birželio m. 
(DPD).

Protestuoja. Britų profesinių s-gų kon
grese generalinė taryba 7 mil. organizuotų 
darbininkų vardu griežčiausiai protestavo 
dėl masinių mirties sprendimų Graikijoje. 
(D/R). .

Grąžins langą. Vieno Britanijos kaimo 
maldyklos taryba sunkia širdimi nutarė 
išimti vieną maldyklos langa ir j( grąžinti 
Prancūzijai. Tas langas buvo įšmugeliuotas 
į D. Britaniją Prancūz ų D. revoliucijos 
metu. Lango vertė 500.000 svarų sterlingų. 
(DPD).

Stato parlamento rumus. Britų žem. rū
mų pirmininkas pik. D. C. Brownas, daly
vaujant aukštiems britų vyriausybės ir im
perijos atstovams, padėjo kertinį akmenį 
naujo parlamento rūmų statybai. Senąjį 
riastatą buvo sunaikinusi vokiečių aviaci
ja 1941 m. (D/R).

GRAIKIJA

Naujas internacionalas. Stuttgarte (vyko 
karo tarnybos priešininkų internacionalo 
posėdžiai. Dalyvavo vokiečių ir kitų kraš
tų atstovai. Naujasis internacionalas savo 
tikslu pasiskyrė kovoti su karais ir jų prie
žastimis. (D).

Leidžia išsivežti nuosavybę. JAV karo 
valdžia leido asmenims, gyvenantiems už 
Vokietijos ribų, išvežti iš amerikiečių zo
nos' turtą, kuris jiems priklausė iki 1945 m. 
gegužės 8 d. (D).

Lemia tik doleriai. Pasaulio maitinimo 
būklė yra žymiai geresnė, negu anksčiau. 
Bizonos ūkio vadovų aiškinimu dabar mai
tinimo padėtis Vokietijoje ne tiek priklauso 
nuo pasaulio maisto atsargų, kiek nuo do
lerių rezervų. (D).

Skutimasis palengvės. Pagal bizonos 
ūkio tarybos patvarkymą nuo birželio 1 d. 
skutimosi peiliukai bus pardavinėjami lais
vai. (D).

Didelė parama. Visos keturios Vokietijos 
zonos iš labda/ingų organizacijų gavo iš 
užsienių per (paskutinius 14 mėnesių ly
giai 1 milijardą penicilino vienetų. (D).

Pritaria reformai. Sovietų vyr. vado Vo
kietijoje pavaduotojas pulk. Dratvinas pa
reiškė, kad SMV pritaria bendrai visų zo
nų pinigų reformai. Separatinė valiutos re
forma vakarų Vokietijoje sulaužys Potsda
mo sutartį. (D/R).

Billis Seboldas 1940 m. sausio 30. d. 
„Washingtono” garlaiviu išplaukė į New 
Yorką. Jo širdis nerimo. Savo padėtį jis 
prisipažino Amerikos konsului. Bet ar jo 
pareiškimas bus pasiekęs J. A. Valstybes? 
O kas tada, jei pačioje FBI būtų nacių 
agentų? Kas būtų, jei jie būtų susekę jo 
dvigubą žaidimą? Sebolduį rodėsi, kad vi
sur mato šnipus. Truputį atgavo drąsą, pa
matęs Laisvės statulą New Yorko uoste. 
Jautėsi esąs tarp dviejų ugnių.

Muitinės ir imigracijos valdininkams įli
pus į laivą, iš jų išsiskyrė trys FBI agen
tai. Jie prakalbino Seboldą jo ištaigingoje 
kajutėje. Nuoširdžiai pasveikino jį ir pra
dėjo klausinėti šio

Seboldo nuotaika 
kraštas gins jį. Jis 
pas nebus susekęs 
leidę iš krašto.

Po kurio laiko jį pristatė FBI viršinin
kui J. Edgarui Hooveriui, kuris asmeniškai 
susidomėjo šiuo atsitikimu. Billio Seboldo 
dėka FBI aiškiai sužinojo, ką yra Cana
rio įstaiga suplanavusi prieš JAV ir ko
kių informacijų Canaris medžiojo.

Naciai buvo davę Seboldui 5 mikrofil
mas, kiekvieną mažesnę už pašto ženkliu
ką.- Šiose mokrofilmose buvo surašytos vi
sos instrukcijos jo busimajam, šnipinėjimo 
darbui. Jose taip pat buvo pažymėti kai 
kurie ryšininkai, kurie turėjo padėti jam.

Šių mažyčių filmų tekstui perskaityti rei
kėjo penkiolikos minučių laiko. Padidintos

ir išverstos jos buvo nepaprastai daug sa
kančios. Naciams rūpėjo štai kas žinoti:

1. Ar JAV buvo išvysčiusios spinduliais 
vairuojamas bombas?

2. Ar Hobarto koledžo profesoriui Bul- 
lardui buvo pasisekę patobulinti kariuome
nės

3. 
tyta

4.

pakilo. Jo adoptuotinis 
dare išvadą, kad gęsta- 
jo; šiaip nebūtų jo iš-

• Teroristų planai. Graikijoje išaiškinta 
teroristų planai, pagal kurtuos norėta 
sprogdinti vyriausybės pastatus ir daryti 
atentatus prieš vadovaujančius politikus. 
Suimta 16 asmenų. (DPD).

INDIJA

Nesutinka pripažinti. Pakistano parla
mentas viaais balsais' priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalaują vyriausybę jokiomis ap
linkybėmis nepripažinti Izraelio valstybės, 
o taip pat pasipriešinti jos priėmimui į JT. 
(D/R)' Iš VISUR

Dunojaus konferencija neįvyks Sovietų 
planas sukviesti Belgrade šio gegužės gale 
10 valstybių Dunojaus konferenciją, pasi
rodė neįvykdomas, nes sovietai nesutiko su 
britų siūlymu padaryti prieš konferenciją 
preliminarinius pasitarimus Londone. (D/R)' 

Pasaulinės vyriausybės perspektyvos. 
Olandijos diplomatas Dr. Oeesteraiius, at
vykęs į Norvegiją, spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad nuo 1946 m. pasaulinės vy
riausybės idėja yra žymiai paplitusi ir daro 
didelę pažangą. Daugelio kraštų parlamen-

< tintuose sluogsniuose pastebimas tuo klau
simu didelis domėjimasis. (D).

JAPONIJA

/ ■=/*

uniformą, kuri nepraleistų iperito?
Kokių naujų aviacijos fabrikų pasta- 
Kanadoje?
Kokie prietaisai naudojami JAV armi

joje, laivyne ir aviacijoje orientuotis miglo
se?

5. Ar JAV turi sprogmenį su elektriniu 
mechanizmu?

Jie reikalavo statistikų, kiek darbininkų 
dirba aviacijos fabrikuose, ir begalybę ki
tų smulkmenų apie priešlėktuvinius mode
lius, nuodingąsias dujas ir dujokaukių 
gamybą.

Jie pageidavo, kad būtų šnipinėjama vi
soje eilėje įmonių (jų adresai buvo nuro
dyti).

Seboldui buvo pavestas plataus masto 
pramoninio šnipinėjimo planas. Be to, jam 
buvo įduota geroka suma pinigų. Jis tu
rėjo nusipirkti pirmos rūšies „mėgėjų” 
trumpų- bangų siųstuvą informacijoms į 
Hamburgą perduoti. Santykius užmegsti 
turėjo AOR bangos ilgiu.

J. E. Hooveris padarė šaunų sprendimą. 
Billio žiniaj turėjo būti duota moderniausia 
Amerikos įranga.

„Vokiečių šnipo stotis” buvo įrengta 
Centerporte, Long Islande. Taj buvo puiki 
vieta. Billis Seboldas palankiausiomis są
lygomis įsikūrė ten vadovauti slaptajai 
stočiai. FBI pareigūnai pasirodydavo laiks 
nuo laiko pasigėrėti apylinke, ir patikrinti, 
kas begirdėti.

Seboldas veikiai susižinojo su Canario 
įstaiga. Jis painformavo Hamburgą, kame 
gali rasti jį. Nurodė, kad pranešimus jam 
siųstų CQDXVW = 2 bangos ilgiu. Sebol
dui vokiečiai nebuvo davę jokio slapto 
šifro jo slaptai stočiai, nes, matyti, Cana
ris nelaikė būsiant išmintinga rizikuoti 
duoti šifrą neprityrusiam vyrui, kurį tal
kininkauti prispyrė jėga. Hamburgas nau
dojo primityvų būdą — atvirkščiai apsukti 
kiekvieno žodžio raides.

Buvo kaip tik pirmoji diena, kada „įli
pąs” Centerporte dešifravo pirmą žinią d 
Vokietijos.

„Visiems naujosios santvarkos draugams: 
skubiai reikia žinių apie visą JAV karinę 
medžiagą, dydį, tipą, kiekį su aprašymais, 
šių medžiagų paskirties vietas ir išplauki
mo datas bei visų kitų nuolatinių informa
cijų.”

FBI sudarė „mažąjį smegenų trestą”, ku
ris turėjo sukombinuoti medžiagą trumpo- 
siomis bangomis siųsti į Hamburgą. Kai 
kurie faktai neišvengiamai turėjo būti tei
singi. Bet jie turėjo būti nesvarbūs faktai, 
kurie padidinti 'atrodytų labaj svarbūs. 
Buvo galima nuodugniai aprašinėti lėktu
vus, kurie buvo laikomi pasenusiais.

Tiek.................. ................
turėjo 
boldas 
šauniai 
tas, ir 
nacių agentų adresus, kuriems jis turėjo 
padėti. Jam pranešė, kur vykti daugiau ja- 
nigų gauti. Billis paaiškino, kad jis šaipi, 
nėj'imui naudoja skrajojantį vienetą, kuria 
sudaro daug išlaidų. Pinigus perduodavo 
FBI įstaigai, o taip pat ir ryšininkų pa
vardes, iš kurių būdavo gaunami.

Žaidimas truko 16 mėnesių. Per tą laiką 
FBI gavo apie 450 pranešimų iš Canario 
įstaigos Hamburge. Dar daugiau prane
šimų kitiems agentams buvo pagauta, nes 
pagaliau vokiečių pasitikėjimas Seboldu 
tiek sustiprėjo, jog jam suteikė šifrą, ku
riuo naudojosi kiti agentai P. Amerikoje.

Dėl vienos žinios FBI pareigūnai leipo 
juokais. Centerporto stotį įspėję:

„Pasisaugok. Tave seka FBI agentai. Ne
daryk pranešimų vieną savaitę”.

FBI buvo smagu matyti nacių „antšnipių’ 
negrudumą, kurie po 16 mėnesių nė kiek 
neįtarė, kad turi reikalą su priešo žvalgyba.

Pagaliau atėjo metas padaryti galą, šiam 
šnipinėjimui. J. E. Hooveris įsakė areštuoti 
visus vokiečių šnipus. Per vieną dieną J. A 
Valstybėse suėmė 33 Canario agentus. Kai 
kurie jų subagentai Brazilijoje, Čilėje Ir 
Uragvajuje buvo taip pat išjungti.

(Str. pabaiga).

tiikroji tiek pramanytoji informacija 
atrodyti labai patikima. Billis St
ir jo FBI bičiuliai laužė galvas ir 
dirbo. Hamburgas buvo patenkia- 
Seboldo prestižas kilo. Jam davė

Ar Pakistanas pripažins?

Jungtinių Tautų siųstuvas, atidarytas Lake Succesšė. Prie 
mikrofono vyr. inžinierius M. Stoneris pirmos transliacijos 

pro ga. (Dena/INP-Bild).

Nori visu* susigrąžinti. Japonijos viešo
sios gerovės ministeris auk'št. rūmuose pa
reiškė, kad Japonija tikisi iki šių metų ga
lo įvykdyti susigrąžinimą visų japonų iš 
sovietų kontroliuojamų sričių. (DPD).

Sustiprinta policija. Japonijos sostinėje 
policija sustiprinta 2.500 vyrų motorizuotu 
būriu. Tos priemonės buvo reikalingos ry
šium su nuolat įvykstančiais susidūrimais 
tarp korėjiečių ir japonų. (DPD).

JUGOSLAVIJA

Komunistų kongresas. Liepos 21 d. Bel
grade susirinks Jugoslavijos komunistų 

. partijos kongresas. Jame pranešimą pada
rys maršalas Tito, kuris nuo 1936 m. yra 
partijos generalinis sekretorius. (DPD/R).

J. A. VALSTYBĖS

Eksportuos mažiau. JAV ūkio ministeri
jos pranešime sakoma, kad maisto ekspor- 

. tas iš JAV 1948 m. bus mažesnis, negu 
1947 m. Tačiau dėl to žymesnio kainų kri
timo viduje nelaukiama. (DPD/R).

Reikalauja suvalstybinti. JAV geležinke
liečių profes. s-gų vadai žymia dauguma 
pasisakė už Amerikos geležinkelių tinklo 
suvalstybinimą. (DPD/R).

Grįžo | Maskvą. JAV ambasadorius So
vietų Sąjungoje gener. B. Smithas, baigęs 
Prancūzijoje atostogas, grįžo šeštadienį Į 
Maskvą. Jis atsisakė ką nors pareikšti apie 
amerikiečių sovietų dabarties santykius.

Pašalino varžtus. JAV finansų ministe
rs pranešė, kad visi privatiems prekybinin
kams taikyti suvaržymai prekyboje su Is- 
Kyra pašalinti. Taip pat nuimtas em- 

i nuo Ispanijos nuosavybių JAV, ku- 
rių"vertė sudaro 59 mil. dolerių. (DPD).

Rems veikus. Marshallis vienoje kalboje 
pasisakė Už tai, kad JAV remtų JT vaikų 
pagalbos organizaciją. Amerikoje tarptau
tinei vaikų pagalbai renkama 60 milijonų 
dolerių aukų. (DPD).

LENKIJA
Rytų blokas aktyvus. į Varšuvą atvyko 

iš 43 asmenų Bulgarijos vyriausybės dele
gaciją, vadovaujama ministerio pirminin
ko Dimitrovo, kuri pasirašys su Lenkija 
draugiškumo paktą. (D/R).

OLANDIJA
Didelės atsargos Olandijoje sandėliuoja

ma 10.000 to sviesto, kurio negali parduoti, 
nes Danija ir N. Zelandija pasiūlo sviestą 
už dar pigesnę kainą. (D).

Autonomija kolonijai. Olandijos senatas 
priėmė konstitucijos papildymą, pagal ku
rį Indonezija atskiriama nuo Olandijos, bet 
ji priklausys kaip autonominis kraštas 
Olandijos karūnos valdomų kraštų sąjun
gai. (D).

PALESTINA
Pasiūlė. Izraelio užsienio reikalų minis

teris pasiūlė Lenkijai pasikeisti diplomati
niais atatovaU. (D).

PRANCŪZIJA

Departamentų rinkimai. Prancūzijos vy
riausybės informatorius pareiškė, kad spa-

Arabų draugyste —
Vienas anglų laikraštis pastebėjo jau 

vasario mėnesį jog „Negalima 
neįtarus, kad Mr. Bevinui yra 
ryti nemalonumus J. Tautoms”.

Bevinas niekada neslėpė, kad 
tinka Palestinos dalijimas, kad 
tizuoja arabų pusei. Taip pat neslėpė savo 
nepalankumo prezidentui Trumanui ir 
Amerikos žydijai, kuriai jis verčia kaltę 
sutrukdžius susitarti dėl Palestinos spren
dimo.

J. Tautoms praėjusių metų lapkričio mėn. 
29. d. nutarus dalyti Palestiną, Britanijos 
atstovai įspėjo, kad dalijimo nebus gali
ma įvykdyti be smurto. Kartu šis kraštas 
pareiškė, kad neleis sionistams organizuoti 
ginkluotos žydų gynybos ir telktis žydų 
emigrantus.

Dabar Britanijos vyriausybė teigia, kad 
padalijimas įvykęs, nors nėra nei sienų, nei 
įvykdyti JT rezoliucijos. numatytieji ad
ministraciniai žygiai. Dėl Izraelio valsty
bės Britanijos užsienio reikalų ministerija 
laikosi griežtai teisinio požiūrio 
kad valstybė neegzistuoja, jei ji 
lig šiol buvusių pripažintų naujų 
steigimosi kriterijų.

Teorijoje tai yra legalumas ir 
mas. Ši politika susilaukė kritikos, ka
dangi ji iš tikrųjų padeda vienai pusei, 
kaip nesikišimas Ispanijos pilietiniame kare.

Britanija sako, kad ji Palestina besidomi 
tik kaip JT narys. Bet iš tikrųjų šiai vals
tybei didžiai rūpi ne tik Palestina, bet ir 
visi Viduriniai Rytai.

Juk Britanija turi sutartis su Transjorda
nija, Iraku ir Egiptu, O glaudžius santy
kius — su likusiuoju muzulmonų pasauliu, 
kuris eina per Saudžio Arabiją ir Persiją 
iki Pakistano. Į šį rezginį Britanija yra 
Įsivėlusi, teikdama Transjordanijai savo 
karininkų, remdama finansiškai ir įįristaty- 
dama ginklų.

Už šios scenos vyraujamą vaidmenį vai
dina, žinoma, Vid. Rytų nafta, čia taip pat 
yra ir imperijos bazės, prasidedančios nuo 
Gibraltaro ir pasibaigiančios Adenu. Prie 
to visko prisideda rūpestis Britanijos im
perijai ir Vakarų demokratijoms saugoti 
Viduržemio jūrą, Sueso kanalą ir Raudo
nąją jūrą.

Britanijos užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnų akyse visa tai susideda į labai 
paprastą, bet neskelbiamą išvadą — rei
kalą išlaikyti draugystę su arabais. Pri
versta pasirinkti beartėjant karui 1939 m„ 
Britanija pasuko į arabų pusę, o tas pat, 
tik nežinia, ar sąmoningai, ar nesąmonin
gai, yra ir dabar.

susilaikyti 
smagu da-

jam nepa- 
jis šimpa-

ir sako, 
neišpildo 
valstybių

neutralu-

britų politikos raktas
Tačiau po 1939 m. Vidur. Rytuose yra 

labai pasikeitęs galybės balansas. Britanija 
nebėra čia viena vyraujanti v.alstybė. 
begali pliauškinti botagu ir rikiuoti.

Pvz., Transjordanija yra daugiau 
nominaliai nepriklausoma valstybė, 
legionas galėtų kovoti toliau, nors 
atšauktų savo karininkus, nutrauktų pa
šalpas ir nustotų pardavinėję ginklus.

D. Britanijos vyriausybė sako nedary
sianti nė vieno iš tų dalykų, jei JT ne
pasmerks už tuos veiksmus Transjordanijos 
ir kitų arabų kraštų. Kartu Londone su 
pasipiktinimu neigiama, jog ir kalbos ne
galį būti, kad Britanija skatintų kuriuo 
nors būdu veikti arabų legioną ir kitas 
arabų jėgas. (NYT).

Ji ne-

nekaip 
Arabų 
britai

Karachis (DPD/Reuteris). Pakistano par
lamentas trečiadieni vienu balsu reikalavo 
vyriausybę jokiu būdu nepripažinti vadina
mosios ABF Izraelio tarybos ir priešintis 
Izraelio priėmimui į J. Tautas.
Nepalankus metas siūlyti paskolą Izraeliui

Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 
reikalų ministerijos informatorius trečia
dienį pareiškė, kad paskolos metas Izrae
liui, kaip esąs pasiūlęs prezidentas Truma- 
nas Izraelio prezidentui Dr. Weizmannui, 
esąs nepalankus.

Vakarų Europos principas esąs, pabrėžė 
informatorius, noras bendradarbiauti už
sienio politikos srityje. Penkių Unijai pri
klausančių kraštų vyriausybės Palestinos 
klausimu bendradarbiaujančios.

Politiniuose Britanijos sostinės sluogs- 
niuose vyrauja nuomonės, jog D. Britani
ja kaip įmanydama stengiasi, kad Izraelis 
nebūtų pripažintas.

Britų kariuomenės Palestinoje vadas, 
kaip pranešė informatorius, uždraudė vi
siems laivams įplaukti į Haifą. Išimtis da
roma tiems laivams, kurie naudojami Britų 
dalinių atitraukimui.
( Britanija dar nepripažįsta Izraelio
Londonas (Dena/Reuteris). Užsienio rei

kalų ministeris Ernestas Bevinas raštu pa
reiškė atkartodamas jau žemuosiuos rū-

muos skaitytą atsakymą iš darbiečių parti
jos išmestam atstovui Jahnui Platts M- 
sui, kad D. Britanija dar nėra nusprendu
si pripažinti 'Izraelį, kol padėtis nepaaiš
kės.

Krašto aps. min. A. Alexander^ žent 
rūmuose pareiškė, kad atitraukimas britų 
pajėgų iš Palestinos nors sumažina Brita
nijos įsipareigojimus šioje srityje, bet ne
turi jokios įtakos strateginiams jos intere
sams ir pastovumui Vid. Rytuose. (

Svarsto Palestinos padėtį
Londonas (Dena/Reuteris). Britų kabine

tas ketvirtadienį svarstė padėtį, susidariu
sią Palestinoje arabų valstybėms trečia
dienio ' vakarą Saugumo Tarybos posėdyje 
atsisakius vykdyti Tarybos (sakymą su
stabdyti ugnį. Gerai informuoti sluogsniai 
taria, kad užsienio reikalų miniteris Be
vinas neduos jokių naujų siūlymų kovoms 
baigti.

Izraelio pripažinimas
Kopenhaga (DPD/Reuteris). Danų užsie

nio reikalų ministeris Rasmussenas trečia
dienį paskelbė danų parlamentui, kad vy- 
vyriausybė norinti naujos žydų valstybė! 
pripažinimo klausimą išspręsti derinant su 
JT priemonėmis ir pasitarus sų Norvegi
ja ir Švedija. Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris buvo prašęs Daniją pripažinti Iz
raelį.

Clayus Vokietijos klausimais
Frankfurtas (Dena). Amerikos karinis 

Vokietijos gubernatorius gen. L. Clayus 
ketvirtadienį painformavo spaudos konfe
rencijoje svarbiais politiniais klausimais ir, 
tarp kitko, pareiškė, kad tik karinė valdžia 
tegalinti viena prisiimti visą atsakingumą 
už šią reformą dėl jos nepopuliarumo.

Dėl Berlyno įtraukimo jis pareiškė, jog 
iki šiol jokia valdinė įstaiga nepareiškus!, 
kad valiutos reforma būsianti vykdoma tik 
vakarinėse zonose. Dėl mokesčių reformos 
dar iki šiol nesą iš vokiečių pusės patiekta 
konkrečių siūlymų. Dėl dabar vykstančių 
Londono pasitarimų Clayus pareiškė, jeigu 
ir tarp Vakarų kaimynų yra didelė baimė 
dėl Vokietijos atsiginklavimo ir karinio su
stiprėjimo, tat turi būti sukliudyta. Bet ki
ta vertus, Vokietija turi būtį (galinta savo 
ūkį tiek atstatyti, 
kyti ir gyventojų 
kelti.

Dėl Marshallio 
kad abį zonos bus lygiai traktuojamos kaip 
ir kiti kraštai.

Dėl padėties Berlyne pareiškė, kad va
karinių Berlyno sektorių gyventojai tol 
naudosis demokratinėmis teisėmis, kol ame
rikiečiai bus Berlyne, o mes ketiname (pa
brėžė Clayus) dar ilgą laiką pasilikti Ber
lyne.

kad galėtų pati išsilai- 
gyvenimo standartą pa-

plano Clayus pareiškė,

Prieškomunistinis (statymas
Washingtonas (Dena). JAV atstovų rū

mai išdiskutavus didele balsų dauguma priė
mė įstatymo projektą, kuriame numatytas 
drastiškas Amerikos komunistų partijos vei
kimo susiaurinimas. Įstatymo projektas 
siunčiamas senatui. ■

Pasitrauks Hirohita
Tokiją (Dena). Japonijos sostinėje, kaip 

praneša Reuteris, pasklido gandai, kad Hi
rohita ketinąs rugpiūčio 15 d. atsistatydih- 
ti. Tai būtų ta patį diena, kurią bus vyk
domas teismo sprendimas buvusiam Japo
nijos miiiisteriui pirmininkui ir Japonijos 
generalinio štabo viršininkui generolui To
jai.

Dar iki šiol nepatvirtintas gandas paskli
do pirmą sykį gegužės 6. d. ryšium su 
imperatoriaus vizitu pas gen. McAurthurą 
Jie atgijo, kai aukštųjų rūmų vicepirmi
ninkas J. MatsumOta trumpai pakritikavo 
monarchijos palikimą ir reikalavo Japoni
jai respublikinės valdymosi formos.

Japonų sluogsniai verčią imperatorių at
sistatydinti, mano kad abdikcija sutrukdys 
Tpjai pasidaryti japonų kankiniu, kuris vie
toj imperatoriaus pasiėmęs atsakonringu- 
mą už karą. Pagal tradicinį japonų supra
timą pats imperatorius turį nešti atsakin
gumą už vyriausybės veiklą.

Japonų diplomatiniai sluogsniai praneša, 
kad Hirohita sostą užleisiąs savo sūnui 
princui Akihitai, idant išlaikytų prestižą, 
kuris, kaip galima laukti, labai sušlubuotų, 
visą atsakomybę už karą suveržiant vienam 
Tojai.

Hirohita lieka. Vienas aukštas Japonijos 
karaliaus dvaro valdininkas dementavo už
sienyje paskleistas žinias, kad karalius 
Hirohito ketina abdikuotis. Karalius kaip 
tik ketinąs visą savo y.aką panaudoti, kad 
greičiau atstatytų sugriautą krašto ūkį.

* (D/R).

Nesutiko svarstyti telegramos pasiuntimo
Londonas (Dena/Reuteris). Britų žemieji 

rūmai ketvirtadienį atmetė opozicijos rei
kalavimą apsvarstyti parlamente aplinkybes, 
dėl kurių prieš visuotinius Italijos rinkimus 
daugelio parlamento narių vardai be jų su
tikimo draugiškoje telegramoje, pasiųstoje 
komunistiniams socialistų vado Pietro Nen- 
nio kandidatams.

Atstovas J. Platts Millsas, kuris kaip 
šios telegramos iniciatorius buvo išmestas 
iš darbiečių partijos, pareiškė, kad para
šų nerankioję. Jis su dviem ar trimis ki
tais nariais telegramą formulavę ir tik tų 
vardus žemiau įrašę, kurių jis turėjęs po
zityvų sutikimą. Ministerio pirmininko pa
vaduotojas H. Morrisonas išvedžiojo, kad 
šis žygis įvyko už žemųjų rūmų ribų, net 
jei telegrama ir iš pačių parlamento rūmų 
buvusi pasiųsta. Nariai, davę savo para
šus, neturėję intencijos atstovauti žemie
siems rūmams. •

JAV komunistai bijo uždaromi
New Yorkas (Dena/Reuteris). Krimina

linės policijos viršininkas j. Edgaras Hoo
veris ketvirtadienį pareiškė, kad JAV ko- 
munjstai dėl galimo jų partijos uždarymo 
pereitų metų lapkričio mėnesį pasirengę 
pereiti į pogrindinį veikimą.

„Red Book” lapkričio paskutiniame nu
meryje rašoma: Partijas archyvai buvo su
naikinti arba paslėpti, ir Par!'las ” 
dingo. Įrengtos slaptos spaustuves, kad to
liau varytų gropagandos veiklą.
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Tautos lieroiika liaudies dainose „Vaj eisim, eisim, mes čia nebūsim.
Čia ne mūsų šalelė”, 

nes
Oi daugel, daugel mūsų brolelių 

ne visi pas tėvelį: 
vienas brolelis Rytų šalelėj, 
antrasis Vakaruose.

(Liaud. Daina).

idant jaunoji karta ge- 
giliai pajustų savosios

šiandien tose mūsų tė-

Tai iš anų laikų paimtos dainos posmas, 
bet kaip jis puikiai tinka nūdieniam mū
sų gyvenimui čia, tenai Rytuose ir Vaka
ruose, ir visuose pasaulio kraštuose, kur 
tik plaka bent viena lietuviška širdis.

Metai ritosi pirmyn, keisdami daiktų 
formą ir turinį, o daina pasiliko ta pati: 
„Oi daugel, daugel mūsų brolelių — ne 
visi pas tėvelį”. Aidėjo jos graudi melo
dija mūsų tėvynėje anais rekrutų ir pries- 
paudų laikais, aidėjo ji ir senesnės kartos 
jau laisve alsuojančių (1918—40 m.) krūti
nių darbo lauke prakaituojant, ar prie alu
čio pramogaujant, 
rai įsiklausytų ir 
dainos prasmę.

Todėl aidi ji ir 
vynės vietovėse, kur Rytų žvėris žmogaus 
pavidale dar nepasiekia jos sudraskyti. „Iš
ugdys vargai galiūnus, ugnimi padegs 
krūtinę”, pranašavo mūsų tautos dainius 
Maironis. Taip tikrai ir įvyko. Tarp vakar 
ir šiandien skirtumas yra didelis. 20-ties 
metų laisvės laikotarpis pasyvųjį tautos pa
sipriešinimą prieš pavergėją išugdė į ak
tyvųjį pasipriešinimą — • partizaniškumą. 
Štai, kur tautos laisvės brevijoriaus nekin
tamumo prasmė! Iš liaudies, — tautos kul
tūros šaknų kilusi daina yra tautos sielo
je įmūrytu pamatu. Jos laisvei, kaip kad 
Šventasis Raštas yra pamatu krikščionių 
tikėjimui. Nes, gi, niekas kitas taip nesu
žadins širdyje tėvynės meilės emocijų, kaip 
tautos gyvenimo kovose už egzistenciją gi
musios dainos.

Nauji laikai formuoja naujus įvykius. Ir 
iš ten — už anapus geležinės uždangos — 
galingai prasiveržia laisvės kovotojų parti
zanų dainos, kurių viena kita pasiekia ir 
čiabuvių tremtinių širdis. „Nebeužtvenksi 
upės bėgimo” (Mair.), nors pragariškomis 
Kremliaus sienomis aptvertum visą pa
vergtąjį kraštą; „Nebsulaikysi jauno kili
mo” (Mair.), nors ir visos raudonųjų ka
nibalų propagandinės tribūnos visam pa
sauliui skatintų tautos laidotuvių maršus. 
Tauta yra gyva ir ji gyvens tol, kol eg
zistuos toji žemė po jos kojomis. Tai pa

Liudas Dovydėnas

Aš norėčiau būti Hiroshimoje
Aš turiu duoti, bent nemažiau kaip ji

nai.
Gabalas užrašų lapo apgeltęs, gal nusi

valkiojęs, gal apdegęs.. Puslapiai nenume
ruoti, — gal būt, dalis dingo. Tenka šiaip 
taip spėti.

.....Mūnchene aš nusivyliau: tiek mė
nesių plaukė lėktuvai, griaudė, bet sunaiki
nimai ne -toki baisūs, kaip žmonės pasa
kojo, kaip aš vaizdavausi. Aviacijos gali
mybė perdėta. Tokio miesto nesugriovė per 
ketvertą metų. Aviacija ir moteris būtų 
ne tai, kas yra, jeigu ne legenda sukurta 
gerbėjų.

Aš buvau Mūncheno griuvėsiuose vieną 
mėnesienas naktį. Kelių aukštų pastato 
griuvėsiuose, pro išlikusias langų skyles 
krito mėnulio šviesa, didindama namo ske
veldrų šešėlius. Prisipildė nakties šešėlių 
ir vešaus dvelkimo, viršum kalnais sugriu
vusių aukštų, ir po jais gulėjo gyvenimas 
tų, kurie čia turėjo vardus , savo istorijas, 
lovas ir pakabas. Aš matau iš savo kertės 
šešėlio vėsumos gatvės judėjimą, tolimą ir 
blankią gatvės kertės lempą ir žmones, 
kurie iš čionai pasitraukė ar atgulė pogu
liui iki paskutinio teismo trimitas pašauks.-

Danguje niekas nepasikeitė, žvaigždės ne
pametė mėnulio, mėnulis toks pat, kaip 
Sies šitų mūrų atsiradimą ir jų triukš- 
ingo subyrėjimo valandą. Aš neprijaukin

tos katės atsargumu pasiekiu kitą kertę, 
apšviestą mėnulio. Kertėje dar matyt niša, 
maža lyg katinui atsigulti, ir joje stovi 
mažas vazonėlis; mėnulio šviesoje jis tarn
aus, bet matau vaiskiai mėlyną spalvą ir 
gelsvas gėlytes. Žmogaus dviejų ūgių 
aukštyje matyt ant mūro pianino uždaras. 
Jis dar žvilga pilnaties šviesoje ir aš jau
čiu sruvėjimą žmogaus prisilietimo šilu
mos. Rusvas durys po pianino uždaru, iš 
staktų, išvirtę, rankena žvilga metalo vė
sa. Aš matau griuvėsių šešėliuose neseniai 
išskubėjusio žmogaus klaikų veidą, tai, gal 
būt, nuo pirmo krintančios bombos.subil
dėjimo išnėrė gamtos puikuolis — -žmogus. 
Aš atėjau po lietaus ir giedros dienų seno 
mūro kvapas mėnesienos šešėlių vėsoje te
beplauko, bet tavęs, šių kerčių valdove, 
dar nėra. Kai tu čia buvai aš būčiau tu
rėjęs daug ką sugalvoti, padaryti, tave čia 
atlankant, o dabar aš esu griuvėsių karali
joje, dar ddugiau aš esu griuvėsiai tarp 
griuvėsių. Aš gerai žinau, mes visi esam 
griuvėsiai.- Ir šitas žinojimas mane paguo
džiančiai traukia į jus, griuvėsiai.

Menu vieno vaizdingo ciniko išsireiški
mą: bendrėje galima gerti vyno statinių 
paplavas.

Nelaimės išsidalijimas daugeliui glosto 
savimeilę. (Neturiu baimės šitai jums pa
sakyti, kurie bukaprotiškai tariatės ląimin- 
gesni eąą. Kažin kaip mane pavadins, bet 
viskas gyvenime neišnyksta ne pasiauko
jimo, meilės, religijų šilumoje, bet pasi
guodime: kitiems dar blogiau.) Aš dabar 

tvirtina partizanų kraujo priesaika, kanki
nių šauksmas NKVD tortūrose. Tai jie sa
vo kančiomis ir krauju rašo naujų laikų 
laisvės dainas — Naująjį Testamentą savo 
tautai. Rinkime Jų sielos kūrinius — dai
nas, kur kas sustverdami, pinkime jas j 
bendrą poringę ir saugokime jas, kaip di
džiausias šventenybes, kad vėliau jomis 
galėtume papildyti tautos laisvės kovų he
rojų testamentą. Nes tenai aziatų alinamoje 
mūsų tėvynėje tokiems dvasios turtams iš
saugoti dabar yra nepalyginama; sunkes
nės sąlygos, negu mums čia tremtyje.

Mums, praradusiems visų rūšių medžia
gines vertybes, gerai suprantami ir aiškūs 
laikinumo teorijos dėsniai, tačiau mes nie
kad nesuprasime ir, tur būt, ateityje joks 
sofistas neįtikins nei mus, nei mūsų vaikų 
vaikus, jog tauta, save laikanti gyva, galė
tų prarasti savo dvasines vertybes. Perdaug 
tampriai mus jungia dvasinės kultūros ry
šiai su mūsų, teritorialiniu atžvilgiu, pra
rastos žemės broliais. Mes visko netekome; 
kai kurie, kanibalui lipant ant kulnų, net 
paskutinį drabužį metė ir nuogi perplaukė 
demarkacinę upę. O tačiau tris dalykus jie 
išsinešė savo krūtinėse: gyvybę, tėvynės 
meile ir gimtosios žemės dainą. Vieną ar 
du iš šių dalykų, kad ir norėdamas, taip 
lengvai nenumesi, kaip drabužį, nes jie yra 
neatsiejami. Norint bent vienu iš jų atsi
kratyti, turi iš karto visų trijų nustoti. Tai
gi, būtų tolygu patį save prarasti.

Turi savyje tautos dainą — turi 
tautą: jos istoriją, tradicijas, 
apeigas, visą florą, fauną, net gimtinės lau
kų vėjelio dvelkimą. Anuomet rudieji oku
pantai gerai suprato, kur glūdi mūsų tau
tos gajumo šaknys; nebereikalo jų cenzo
riai braukydavo iš vadovėlių projektų ir 
jaunimui drausdavo dainuoti „Oi ūžia, 
švilpia blogas oras”, „Eina garsas nuo 
Marburgo”, „Kur lygūs laukai” ir dar kai 
kurias. Bet ar ši kovos priemonė bent 
kiek padėjo rudžiams? Jų smūgiai reku- 
šetavo, kaip šaulio kulka nuo dramblio 
kaulo, tiesiai į juos pačius. Tuo jie tik dar 
labiau pagyvino laisvės kovotojų pogrin
dinę veiklą, dar labiau pakėlė tautinį su
sipratimą.

Šiandien mes turime 
valią rinkti ir spausdinti savo tautines dai
nas, bet, deja, šioj srity labai maža ligi 
šiol tenuv’eikta. Savo laiku buvo pasirodę 
keletą rinkinėlių, kurie, nežiūrint žymių 

visą 
papročius,

laisvas rankas ir

galiu mano buvusiai pasakyti: kitų griuvė
siuose aš laidoju savo griuvėsius. Aš nebū
čiau pernešęs tavęs netekimo taikos, svei
kų namų kraštuose. Ir dar daugiau, tu 
mane pametei, pati pasilikdama griuvėsių 
dulkėmis apneštais poakiais, savo griuvė
siuose likai skurdžiai vientulė tremtinė. Gal 
dar - vienišesnė nei aš, nes tu nerasi pa
guodos kitų griuvėsių šešėliuose; tai ne 
tavo viskam abejingai dvasiai, tai ne tavo 
betikslio pasiaukojimo menkystei.

Aš menu naktį, kaį medžių dejavimo au
droje," vienam mūsų kambaryje pakvipo 
vaškinė žvakė ir gūdus spraksėjimas nak
ties tyloje. Ant baltos lovos gulėjo mūsų 
keturių metų Jolanta, duktė mano gymio, 
krauju ir veidu mano kūdikis, bet tu jį pa
grobei motiniškais glamonėjimais ir vai
kui dar nenuspėjamais tavo nuduotos meilės 
burtais.

Galiu čia pasakyti, kad aš džiaugiausi 
savo variniais plaukais, stambia strazda
nota nosimi ir stambiais žandikauliais. Vi
sa taj lašas lašan neginčijamai paveldėjo 
mano duktė, kurioje nebuvo tavo tamsiai 
kaštoninių plaukų, tavo balto lygaus odos 
švytėjimo, tavo tamsiai mėlynų akių ir, 
lyg vienuoliškai maldai sudėtų lūpų. Ji 
turėjo mano mėsingas ir tvirtas lūpas, sau
są odą ir mano šviesiai rudas akis.

Jos mirties dieną ir aš ir tu pajutome 
kokiuose griuvėsiuose mes likome, kai iš
nyko mūsų ryšis. Ne, gal tai ne ryšis, bet 
sanbėga mudviejų kelių. Kai ištisomis die
nomis mes nerasdavom šiltesnio žodžio, tu 
kalbėdavai dukrai, — aš taip pat dukrai— 
ir joje mes tolimais interesais ir žodžiais 
susitikdavome.

Tu meni, žinoma, dieną, kai mes susi
ginčijom dėl lango. Tu norėjai, kad naktį 
būtų atdaras, bet aš užsispyriau uždaryti. 
Ir tu teisingai pasakei (regi, aš turiu valios 
tai atvirai parašyti!) „Ir tu norėtum atviro, 
bet tu iš 'principo nori ne taip, kaip aš”. 
Tiesa, aš tik tau norėjau pasipriešinti, nes 
aš turėjau ir savo valią turėti. Ir dėl lan
gą mes visą savaitę nekalbėjom..Aš, nepa
keldamas tokios slogios namų dvasios, kal
bėjau į dukrą: „Jolanta, aš tau pasakysiu 
pasaką, jeigu leis mamą”. Ir ji tave tada 
apkabino, prašydama: „Mama, tu visada 
gera, bet dabar ir tėvelis bus geras — 
pasaką pasakys.” O tu atsakei: „Tebūnie 
jojo pasakos, Jolanta”. Ir tada dingo pro
ga būti geram mano dukrai, mano — iš 
kraujo ir žvilgsnio. Tada Jolanta: „Geriau 
tu mama pasakyk”, bet tu buvai tiek ap
dairi, jog pasitaisei: „Sį vakarą aš geroąj 
pasakos nemoku”. Ir tada puolėsi dukraR 
prie manęs prašyti pasakos, bet ką aš ga
lėjau atsakyti?... „Geros pasakos; dukra, 
ir aš nemoku”. „Tau tėveli, bus gerai ir 
negera, tai tu sakyk”. Ar girdi, ką vaikas 
pareiškė šitais žodžiais — tau, tokiam, 
bus gera ir bloga. Ir aš pasekiau apie ba
tuotu katiną. Bet aš turėjau seniai sudėjęs 

trūkumų ir kritikos barnių, visuomenės bu
vo tuoj pat išgrobstyti. Ką tai reiškia? Tai 
reiškia, kad tremtinio dvasia atsidūrė sek- 
lumon patekusios žuvies rolėje: ji trokš
ta... O ypatingai trokšta šios rūšies dva
sinio peno jaunoji ir pati jauniausioji kar
ta, nes kas, gi, kitas, jei ne nuosavos dai
nas įsiūbuos jų jaunose sielose Tėvynės 
ilges;?

Taigi, rimto tautinio dainų rinkinio 
ruošimas ir išleidimas yra būtinas ir 
atidėliotinas reikalas, kol dar didesnė 
sų pusė yra neišsisklaidžius po platųjį 
šaulį. Reikalinga talka visų plunksnas bro
lių ir visos visuomenės. Tokiu būdu, dai
nų rinkinio redakcija turėtų pasiskelbti 
spaudoje, prašant visuomenės paramos — 
prisiųsti tikslius, grynai lietuviškos kilmės, 
dainų tekstus (tik jau galimai tikslius — 
ne reformuotus: savaip dakurtus, papildy
tus ar pagražintus, nukrypstant nuo origi
nalo, kę buvo apstu jau pasirodžiusiuose 
rinkinėliuose^. Žodžiu, kad bent atrodytų 
mokslinis, sistemingas darbas, o ne vien

pa- 
ne- 

mū- 
pa-

Ar tik ne meškos patarnavimas?
Jau ne kartą mūsų laikraščiuose buvo iš

kelta, kad rašantieji j Ameriką laiškus, bū
tų galimai santūresni ir jaustų didesnę at
sakomybės jausmą ir tam tikrą pareigą 
prieš kitus savo likimo brolius — tremti
nius. Vienas kitas neapgalvotas laiškas ga
li būti priežastimi gilesniems dalykams. Bu
vo jau rašyta apie piktus pavydo laiškus, 
siunčiamus žemos moralės žmonių Ameri
kos lietuviams ir tas prisidėdavo prie to, 
kad staiga tremtiniai pasijusdavo neteką jo
kios globos bei paramos iš savo artimųjų 
Amerikoje. Šiuo kart noriu čia iškelti ir 
trumpai paliesti kitos rūšies laiškus, kurie 
rašyti gal ir be jokio pavydo, bet tik iš 
nepagalvojimo ar nežinojimo tikrosios da
lykų padėties.

Jau kuris laikas susirašinėju su viena 
nepažįstama lietuvių šeima Amerikoje, ku
ri nuolat šelpia virš dešimties tremtinių 

pasaką, kurias aš nepasekiau... Ir jau 
nebepaseksiu,aš norėjau pasek
ti pasaką ir Jolantai, mano duk
rai ir Tau.

Aš seniai žinojau, jog mūsų visi tiltai 
sugriuvę, jog mes ’ gyvenimą stumiam 
griuvėsiuose, apgaulingai norėdami įtikinti 
save ir tave mūsų bendrų namų esimų. Bet 
aš nepriverčiau tarti atsiskyrimo ištartį, aš 
kažin ko vis dar vyliausi, o tu buvai išdi
džiai atlaidi, kaip pertekusi turtuolė dali
jai man dovanas, gal būt, dažnai pasigar
džiuojančiai manydami: „Aš ir tai galiu...

Bet mums padėjo pats likimas, kai mūsų 
parako fabriką nutarė išskirstyti. Ir tave 
nukėlė už 13 kilometrų (prakeikimo dėmė 
turi būti trylikos skaičiuje). Mes dirbom ir 
sekmadieniais, mes nebesusitikom per vi
są gruodžio ir sausio mėnesį. Tu man į 
mano penktą laišką atsakei: „Mums reikia 
priprasti prie išsiskyrimo, nes parako pa
statai privalo atstumo.”
’ Aš nesu prietaringas, bet sapnavau lem
tingą sapną. Tu išrovei žydintį vyšnias me
delį ir pavasario saulės nužertu papieviu 
su žiedais baltu medeliu nuėjai neatsigręž
dama. Aš likau Tavo išrauto medelio šaknų 
duobėje, kuri tolydžio gilėjo ir plėtėsi. Ir 
aš nuskendau duobės gelmėje iš aukštų 
krantų virstančiais žemės grumstais. (Pa
budęs buvau prakaituotu nugarkauliu).

Vokietija virto griuvėsiais. Mus atleido 
nuo parako gamybos, bet tavęs jau ne
beradau. Ir aš Tavęs, nesigirsiu ir nesigė
dysiu — ieškojau, sekiojau, daug laiškų 
parašiau. Aš tikrai džiaugiaus; šios šalies 
sugriuvimu ir mūsų laisve, aš norėjau su 
kuo nors tai pergyventi, aptarti, ir.Tavo 
viską pasakančios žinančios akys buvo taip 
laukiamos, tokios būtinos.

Vienoje stotyje (Gunzenhausene) aš Ta
ve radau prie medinio stoties barako ant 
sugriauto namo pamatų sėdinčią, pavaka
rio tylos saulėje. Aš tave netikėtai išvydęs 
nesuspėjau žmoniškai Tau ranką paduoti. 
Tu žiūrėjai į už žaliuojančio slėnio iškilu
sį, liepomis ir bukmedžiais banguotą kal
nelį, būdama tokia romi, atlaidi, vieniša. O 
gal aš pagal mano geismą, tokia mačiau. 
Ir Tavyje nebuvo nei nerūpestingo dovano
jimo, nei smerkimo. Tu nieko nepaklausei, 
tik ūmai pakilai traukiniui pukšnojant ir 
tarei: „Mano traukinys išeina”. Aš greit 
susigriebiau ir tariau: „Ir aš tuo trauki
niu”. „į kur tu!” „Į Mūncheną”, atsakiau, 
o Tu visai šaltai apgailestavai: „Gaila, aš 
važiuoju į NUrnbergą”. Ir dar pridūrei: 
„Kur kaltuosius nori išteisinti”.

Taip, tuo metu stotyje buvo du traukiniai, 
ir aš neatspėjau Tavo krypties. O galėjau 
aš pasakyti, „Į Niirnbergą”. Bet tai Tu 
gal būtum atsakiusi: „Gaila, į Mūncheną”—

Kad aš žinočiau dabar, ar Tu tikrai bu
vai 'pasiruošusi Nūrnbergo kryptimi, nes, 
drįsiu pasakyti, man vistiek buvo. Ir Mūn
chene ir NUrnberge aš griuvėsius atlankau.

(B. d.)

biznio vėju dvelktelėtų jau iš pirmo žvilgs
nio.

Dainų medžioklė po stovyklas naujam 
rinkiniui žymiai susiprastintų imant pa
grindu 1946 m. J. Vasaičio išleistą 287 tau
tinių dainų rinkinėlį „LeisĮdt į Tėvynę”, 
kuris, lyginant su kitais’ tremtyje pasiro
džiusiais, mažiausiai turi trūkumų, ir, kie
kybės atžvilgiu, daugiausia surinkta dainų. 
„Leiskit į Tėvynę” vertėtų pakartoti II-ja 
laida, papildant praleistosiomis dainomis ir 
kai kuriose vietose patikslinant iš atmin
ties „atkurtąsias”. Tokia dainų knyga bū
tų mažuoju brevijoriumi tolimesnėje trem
tinių kelionėje per pasaulį, kol, gal būt, 
po keletą metų, kuriame nors pasaulio 
krašte (žiūrint į kur išemigruotų busimo
jo dainų rinkinio redakcija) pasirodytų iš
samus mūsų tautinių dainų rinkinys, kuris, 
reikia manyti, dėl tolimų distancijų, irgi 
negalėtų visuose pasaulio kampuose esančių 
savo tautiečių pasiekti.

Pagaliau, nieko nėra pastovaus ir amži
no; atrodo, kad ir mūsų tremties dienos 
šioje germanų žemėje yra suskaitytos.

ir keliems taipogi nepažįstamiems yra iš
rašiusi effidavitus. Tos šeimos pavardę daž
nai galima užtikti aukotojų sąraše BALFui 
ar Lietuvos vadavimo reikalui, žodžiu, tai 
tikra susipratusių patriotų šeima, daug 
dirbanti bendrajam lietuviškam reikalui. 
Štai, šiomis dienomis gaunu iš jų laišką 
su pridėtu vieno tremtinio (iš Hanau stov.) 
laišku, kuriame tas tremtinys tarp kita ko 
rašo:

...„Šiuo metu pasirodė straipsnis, jog 
Amerikos organizacija BALF nepatenkinta, 
kad vis daugiau ir daugiau tremtinių gau
na privačius siuntinius iš amerikiečių. Ir 
atrodo, žada propagandos keliu stabdyti šį 
amerikiečių lietuvių darbą.

Bet man, Geroji Ponia, neaišku, kodėl 
BALF nenori, kad Jūs, amerikiečiai, siųs- 
tumčte privačius siuntinius tremtiniams? 
Juk iki šiol, per tuos tris metus, Jūs daug 
aukojote per BALF tremtiniams. Bet kiek 
aš žinau, mūsų stovykloje nei vienas nėra 
nieko gavęs. Visi vaikšto senais, dar iš 
Lietuvos atsivežtais drabužiais. O kur gi 
Jūsų, brangūs Tautiečiai, aukos? Pas mus 
jų nesimatė ir nesimato. Aš pats per tą 
laiką dar nesu jokio drabužio gavęs per 
BALF. Aš labai norėčiau žinoti Tamstos,
Geroji Ponia, autoritetingos nuomonės. Kur 
dingsta visi Jūsų aukojami rūbai, ir mais
tas? Tremty gal juo naudojasi Jv. organi
zacijos? Bet' tremtinys tų rūbų nemato ir 
vargsta šaltį ir alkį”...

O štai kokį prierašą daro minėta ameri
konų šeima: ...„siunčiam jum laišką, kur 
esam gavę nuo vieno tremtinio su kuriuo 
susirašinėjam jau virš metų laiko, mums 
tas laiškas nepatinką, ką jis rašo apie BAL- 
Fą. Norim iš jūsų nuomonės, ar tas tie
sa yra, ar ne perdidelis skundas. Parašyki
te, kaip yra ten iš tikrųjų su ta BALFo 
šalpa”... Amerikos lietuviai yra labai jaut
rūs žmonės ir panašūs laiškai įneša daug 
kartelio į jų tarpą. Kyla įvairios abejonės 
jų duodamų aukų tikslumu ir galimu ne
tinkamu sunaudojimu. Gi sprendžiant pagal 
šį laišką, atrodo, kad iš viso BALF čia nie
ko neveikia ir visos amerikonų aukotos gė
rybės ar lėšos eina „kažkur kitur”. Gali
ma lengvai įsivaizduoti kiek daug žalos ga
li padaryti toks laiškas, juoba, kad Ameri
kos laikraščiuose yra kasdienis dalykas 
skelbimas gautų laiškų iš tremtinių. Kiek 
šiame laiške yra tiesos, manau, nereikia 
daug ką aiškinti, bet reiktų kiek sustoti ties 
BALF vykdomu šalpos darbu. Kaip žinoma, 
Vokietijos visose trijose vakarų zonose yra 
maždaug 60,d00 tremtinių (su išskirtais). 
Visi jie daugiau ar mažiau yra reikalingi 
paramos, tai faktas, kurį vienodai gerai žino 
tiek BALF tiek ir mes patys. Bet tokią 
masę nuolat šelpti, deja, BALF neįstengia, 
nes turi permažai lėšų. Tik pagalvokime — 
jei kiekvienas tremtinys gautų gėrybių tik

Atvyko BALF’o atstovė
BALFO atstovė p. J. Rovaitė, dalyvavusi 

IRO konferencijoje Ženevoje, atvyko į Vo
kietiją. Aplankiusi eilę konferencijų, ilgė
liau apsistos Mūnchene. — P. Rovaitė gi
musi Amerikoje, nuoširdi patriotė, jau spė
jusi susipažinti su DP problemom, jaučia ir 
galvoja, lyg ji būtų ilgą laiką Lietuvoj pra
leidusi. (E).

RAŠANTIEMS LAIŠKUS LIETUVOS 
KONSULUI KANADOJE

Lietuvos garbės konsulas p. O. L. P. 
Orant-Suttie Kanadoje gauna labai daug 
laiškų iš tremtinių, kurie prašo parūpinti 
vizas įvažiuoti į Kanadą. Kadangi tuo tar
pu jisai nieko negali padėti tiem, kurie į jį 
kreipiasi, tremtiniai prašomi tokiais laiš
kais nesikreipti ir neapsunkititi konsulo dar-, 
bu ir išlaidomis (laiškų vertimas į anglų 

„Cion juoda duona, ir tos neduoda— 
Sudžiūsim kaip nendrelės”.

Gal grįšime gimtojon žemėn, o gal pa- 
sklisime po tolimus nežinomus kraštus. Pa
liks Europos pusėje „nutolusi pakrantė” 
(St. Santv.). Laivuose sups mus okeano 
bangos, kontinentuose neš traukiniai, tram
vajai; maišysimės svetimųjų minioje alkū
nėmis dangstydamiesi gyvenimo vėtrų ap
lamdytas širdis. Saugosime jas, kaip mons
tranciją, nes jose gyvens mūsų tautos kovų 
istorijos išrašytas giesmės — Senasis Tes
tamentas ir laisvės kovotojų partizanų lais
vės dainos — Naujasis Testamentas.
„O skriskite, dainos, iš vargo nupintos, 
Iš kaimo Į kaimą pas jaunus, senus. 
Paguoskite širdis nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus.”

(Vaičaitis).
Tad
„Tegul skamba mūsų dainos po šalis piai 
šiaušias”. (Maironis).

Oirdenls

už vienui vieną dolerį mėnesiui, kokia su
ma susidarytų per metus, du ir tris? Juk 
tai jau beveik pasakiškas dolerių kapitalas!

Taigi, atrodo, kad BALF sąlyty su mū
sų tremties vadovybe, nuodėmės nepadarė, 
kad visą mūsų tremtinių bendruomenės šel
pimą suskirstė atatinkamomis kategorijo
mis, pagal pirmumą gauti BALF paramą. 
Pirmoje eilėje J šalpą turi teisę ligoniai, 
seneliai, įvairūs paliegėliai, invalidai, nėš
čios moterys, motinos, mažamečiai vaiku
čiai, besimokantis jaunimas. Kas lieka yru 
skirstoma ir kitiems. Ar prieš tokį gėrybių 
skirstymą gali turėti kas prieš? Ar stip
resnių organizmų asmens, ar neįeiną į čia) 
suminėtas grupes, bus -sotesni ir daugiau 
apsirengę, jei tuos pačius trupinius ati
trauks nuo ligonio ar senelio burnos, ar 
bus daugiau pasirėdęs, jei atims gautas 
kelnes ar švarką iš išbadėjusio ir visiškai 
nuskurusio grįžusio karo belaisvio?

Yra dar, tiesa, retų balsų, kurie nenorė
tų skirti jokios paramos studijuojančiam 
jaunimui, kultūros darbininkui. Vis dėlto 
vadovaują veiksniai visai teisingai, mūsų / 
besimokančiame jaunime mato naujosios 
Lietuvos ateitį! Ir tai yra visiška tiesa? juk 
atsikuriančiai Lietuvai taip daug truks mo-
kytojų, inžinierių, gydytojų. Sąlygos moky
tis tremties metu tikrai yra nedėkingos: 
perpildyti bendrabučiai, maisto stoka, p ką 
jau bekalbėti apie stiglių mokomųjų prie
monių! Kas dabar rimtai mokosi, turi bent 
dvigubai tiek padėti energijos ir nenustoti 
vilties siekti mokslo, kaip geraisiais taikos 
metais! Juk didžiausias nuošimtis gulinčių 
džiovininkų sanatorijose, kaip tik yra iš be
simokančio jaunimo tarpo, Be to, pravartu 
neužmiršti, kad pašalpą gauna ne kiekvie
nas, bet tik tie, kurie įrodo savo pažangu- 
mą ir sugebėjimus moksle. Atsieit, remia
mi tik tie, kurie tikrai dirba ir atsidėję 
mokosi.

BALF tikrai turi sunkų ir nedėkingą ūži 
davinį: palyginus, mažą gėrybių kiekį pa- 
Skirstyti teisingiau ir tarp galimai didės- 
nio skaičiaus žmonių. Tiesa, kartais, pasri 
taiko, kad gėrybių skirstymo komisijos nei 
visai tinkamai atlieka savo darbą, pasitaiko 
vienur kitur kokio šališkumo ar neobjetyvu- 
mo gėrybių skirstyme, bet tai išimtini ati 
sitikimai. Į visą tą gėrybių skirstymą negai 
Įima žiūrėti grynai savanaudiškom akim, 
atsfit, jei aš nieko negaunu, tai dėl manęs 
gali ir nebūtį BALFo. Tremtiniai visada! 
minės su pagarba ir dėkingumu BALFp 
vardą!

Baigiant, pravartu priminti, kad kiekvie- 
nas koresponduojąs su Amerika turėtų nei 
užmiršti, kad jo laiško mintys gali būti sm 
prastos, kaip ir visos tremtinių bendruoi 
menės nuomonė. Taigi, daugiau apdairumo 
ir pareigos supratimol

A-ia

kalbą ir kt. P. O. L. P. Orant-Suttie nėra 
lietuvis ir, be to, būdamas garbės konsu
las jokio atlyginimo negauna ir kitų paja
mų kaip konsulas neturi, kuriomis galėtų 
padengti susidarančias išlaidas). Jei kas vis 
dėlto norėtų į konsulą kreiptis, tai prašoi 
mas tai daryti per LTB Vyr. Komitetą, km 
ris išverstų jų laiškus j anglų kalbą ir atfc-t 
tinkamai, sugrupavęs pasiųstų adresatui, kas 
palengvintų konsulo darbą. Tačiau dar kam ~ 
tą pabrėžiama, kad šiuo metu konsulas ne
turi galimumų parūpinti afidevitų ar dam 
bo sutarčių. (E).

GRAŽUS R. DAGIO PASIRODYMAS
Mūncheno gimnazijos moksleivis R. Da

gys, gegužės mėn. 16 d. Freis inge, vokiečių 
fengv. atl. sezono atidarymo rungtynėse, 
jaunių klasėje A 100 m. prabėgo per 113 
sek., laimėdamas II vietą. Tenka pažymėti, 
kad R. Dagys yra tik 17 metų amžiaus.
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Is Amerikos lietuvii; spaudos

Detroite tremtiniai ruošia visuomenini teismą Lietuvos okupantui AKIMIRKSNIU KRONIKA
nius šokius. Kad ši grupė egziltuoja, tai 
nuopelnas priklauso Vyt. Belajui, kuris šiai 
grupei suorganizuoti paaukavo visą savo 
energiją ir sugebėjimus. Ir kas įdomu, kad 
grupėje šoka beveik vien tik Amerikoje gi
mę lietuviai ir važiuodami į festivalius ke
lionės išlaidas apmoka patys.

— Neseniai Chicagoje „Lietuvos ūkinin
ko” pašaipius ir kultūros draugija šventė 
40 metų sukaktuves. Balandžio mėn. 10 d. 
įvyko tos draugijos metinis vakaras, kuria
me tremtiniai pasirodė su vaidinimu „Lie
tuviškų vestuvių^ piršlybos”. Vaidino: R. 
Skipitis, B. Budginas, Paškevičiūtė, J. Sa- 
vaitis, J.’Liekienė ir kt.

— „Naujienų” 70 Nr. praneša, kad Chica
goje veikia vienas bankas, kuris priima 
siuntinių užsakymus į Sovietų Rusiją. Tokiu 
būdu galima per šį banką siųsti siuntinius 
ir į Lietuvą. Iki šiol daugelis lietuvių, ban

dė siuntinius siųsti privačiai, tai vieniems 
siuntiniai grįžo, kitų pasiekė, bet daug kas 
gavo už juos padėkos laiškus su prašymu 
daugiau nesiųsti, nes negali apmokėti aukš
to muito. Dabar bankas, kuris priima siun
tinių užsakymus, už visai mažą siuntinį 
skaito 13,65 dolerius, bet jo vertė, „Nau
jienų apskaičiavimu nedidesnė kaip 2,27 
dol. Todėl vienas žinomas lietuvis chicagie- 
tis atvykęs Į „Naujienų” redakciją pareiš
kė: „Nežinau ką daryti. Pagalba jiems (Lie
tuvoje) ten būtinai reikalinga, bet tiesiog 
pyktis ima, kad kiekvieno mano įmokėto 
dolerib penkias dalis gaus kokie komisarai, 
o tik vieną dalelę giminės.

— Savišalpinė Chicagos lietuvių draugija 
šiuo metu yra paskelbusi naujų narių ver
bavimo vajų. Kitais metais draugijai sukan
ka 40 metų. Šiuo metu ji turi apie 6000 na
rių ir yra didžiausia. ir turtingiąusia lie
tuvių organizacija Chicagoje. (vj).

Baltijos biuro telegrama Panamerikos konferencijai

St. Manytė, kuri teikia žinias per Detroito 
lietuvių radijo klubo pusvalandi apie, „Ta
rybų Lietuvą”, per Amerikos lietuvių ko
munistų laikraštį „Vilnis” iškvietė Detroite 
gyvenančius tremtinius i debatus. Tremti
niai atsakydami J jos atsišaukimą per dien
raščius „Draugas” ir „Naujienos” pareiš
kė, kad visas vakarų pusrutulis „Tarybų 
Lietuvos” nepripažįsta ir tremtiniai laiko 
Lietuvą neteisėtai okupuotą ir tik sutinka 
debatus pravesti visuomeninio teismo for
moje kad tuo būdu būtų apsiaugota nuo 
teisiško „Tarybų Lietuvos” pripažinimo 
klausimo. Tokiu būdu tremtiniai ir Detroite 
gyvenanteji seklesnieji išeiviai nutarė su
ruošti Detroite bolševikiniam Lietuvos oku
pantui teismą, kuriame St. Masytė turės 
progos ginti bolševikinę santvarką ir da
bartinį Lietuvos okupantą, o tremtiniai gins 

* savo teises. Sis teismas. Amerikos lietuvių 
tarpe kelia didelio susidomėjimo. Teismą 
organizuos Detroito lietuviškų organizaci
jų centro valdybos pirm. P. Medonis.

— Plačiai žinomas ne tik Amerikos ir 
Kanados lietuvių tarpe lietuviškų ir kitų 
tautinių šokių žinovas, kaip praneša „Nau
jienos”, Vyt. Belajus yra Oklahamos uni
versiteto pakviestas padaryti keletą prane
šimų apie tautosaką ir pamokyti studentus 
tautinių šokių. Be to, dar jis turės aplan
kyti Tolso, Norman, Chiracasha, Stilwater 
ir Okmulgee vietoves.

Vyt. Belajus, kaip jau žinoma, yra su
organizavęs tautinių šokių grupę „Ateitis”, 
kuri su dideliu pasisekimu yra dažnai pasi
rodžiusi lietuvių ir svetimtaučių tarpe.

Rašant apie grupę „Ateitis” tenka pa
žymėti, kad tai yra lietuvių pasididžiavimas, 
nes jos dėka lietuvių vardas buvo plačiai 
išgarsintas , Amerikos kontinente. Dažnai 
įvairiuose tarptauHniuose festivaliuose gru
pė už puikų tautinių šokių demonstravimą 
yra laimėjusi pirmąsias vietas. Pav., per 
Velykas Chicagos' lietuvių auditorijoje gru
pė turėjo pasirodymą lietuviams, bet atsi
lankė ir svetimtaučių, kurie su dideliu su
sidomėjimu sekė šaunius lietuviškus tauti

Apsilankė skautu veikėjas
Kąsnelis. Gegužės 10 d. Kasselio- 

Oberzwehreno kat. kapuose palaidotas a. a. 
Dr. Marijonas Domaševičius, ilgametis Kre- 
kėnavos, Panevėžio apskr. gydytojas ir vi
suomenės darbuotojas. Medicinos mokslus 
baigė Dorpato universitete, dar caristinės 
Rusijos laikais. Apie 10 metų tarnavo įvai
riose Rusijos vietose karo gydytoju. Kurį 
laiką bolševikų buvo kalintas. Grįžęs į Lie
tuvą, apsigyveno Krekenavos miestelyje, 
kur gydytojo darbą dirbo apie 21 metus. "

Kasselio liet, stovykloje gydytojo parei
gas ėjo nuo pat stovyklos susiorganizavimo. 
Nesvetimas jam buvo ir visuomeninis dar
bas. Kasseliškiai į amžino poilsio vietą jį 
palydėjo su priderama pagarba, gausiai vi
suomenei dalyvaujant.

— Sekminių pirmą dieną Kasselio sto
vyklos skautus aplankė aukštas svečias, 
Mūnchene įsikūrusio Tarptautinio . Skautų 
Biuro Londone narys sktn. J. R. Monnet. 
Ta proga skautai suruošė gimnazijos sode 
sueigą ir laužą. Svečias pareiškė, kad jis 
padės skautams ir jų šeimoms įsikurti ki
tuose kraštuose. Tam esą Tarptautinis Skau
tų Biuras ruošia planą.

Ta pačia proga svečias aplankė ir latvių 
skautus Bettenhausene. Stb.

VOKIEČIAI DAVE SVIESTĄ SU
, 2IURKIENA

Ingolstadtas/D. S. m. kovo mėn. viduryje 
Ingolstadto IRO gavo iš Muncheno centri
nių IRO sandėlių statinėse sviesto. Dali

Jaunių lengvosios atletikos sezono atidarymas
• š. m. gegužės mėn. 22 d., Rosenheime, 
Lengv. Atl. komitetas nurengė lengvosios 
atletikos sezono atidarymą. Buvo varžoma
si jaunių (1930—32 m. gimimo), jaunučių A 
(1933-35 m.), jaunučių B (1936-37 m.) ir 
mergaičių (nenustatyto amžiaus) klasėse. 
Nežiūrint, kad dalyvių buvo nepergausiau- 
sia (apie 30), buvo pasiekta gana gražių 
rezultatų, kurie daugumoje toli prašoko 
pernykščius. Tai rodo, kad mūsų prieaug
lis nesėdi susidėjęs rankų.’ Amžiaus klasi
fikacija davė labai teigiamų rezultatų: pri
augančių susidomėjimas lengvąja atletika 
labai padidėjo. Tai rodo gausus jaunųjų 
dalyvių skaičius.

Rungtynes užvainikavo 60 m. bėgimas 
mergaitėms, kur rosenheimietė E. šikšniū- 
tė pasiekė įtikinančią pasekmę, 8,2 sek.! 
Šešiolikmetis K. Danilevičius (Muncheno 
gimn.) nušoko į tolį 4,77 m. Take pasige
dome D. Točilauskaitės ir R. Dagio, kurie 
dėl susirgimo negalėjo dalyvauti.

Visuomenė šį kartą irgi parodė susido
mėjimo varžybomis, paskirdama laimėto
jams vertingų dovanų. Dovanas paskyrė: 
Vyr. Lengv. Atl. K-tas, LTB Rosenheimo 
Apylinkės K-tas, LRK Rosenheimo Sky
rius p. N. Cerekas. ir p. J. Beržinskas. Tai 
yra tikrai gražus paskatinimas jaunimui.-

Baltijos biuro generalinis sekretorius, Pa
namerikos konferencijai Bogotoje balandžio 
14 d. pasiuntė šią telegramą:

„160.000 Baltijos kraštų pabėgėlių bei 
tremtinių — estų, latvių ir lietuvių, kurie 
gyvena Vakarų Vokietijoje kaip pirmosios 
vokiečių — sovietų sąmokslo aukos, būkš- 
taudami dėl naujos tarptautinės krizės pa
vojaus, įsakmiai kreipiasi į Panamerikos 
konferencijon susirinkusias galybes ir pra
šo tuoj numatyti priemones, kurios "jiems 
laiduotų saugumą ir žmoniškas gyvenimo 
sąlygas. Ponas Sirutis, gyvenąs Bogotoj, 
įgaliojamas suteikti informacijų”. (E).

GYVA SKAUTŲ VEIKLA
Schweinfurtas. Atsikėlus Wuerzburgo lie

tuvių stovyklai, „Romuvos” ir „Žalgirio” 
skautų tuntai susijungė sudarydami „Med
vėgalio” tuntą. Tuntui vadovauja energin
gas tuntininkas Vytautas Katelė. „Medvė
galio” sudėtyje yra 130 skautų. Stovykloje 

jant šį sviestą' stovyklų gyventojams, pasi
rodė, kad dviejų sviesto statinių viduryje 
buvo įspaustos negyvos žiurkės. Tai buvo 
rasta kovo mėn. 17 dieną lenkų stovykloje 
„F” ir kovo mėn. 18 d. ukrainiečiu stovyk
loje. Surašius protokolus vietinė IRO svies
tą grąžino atgal į Mūncheną. Statinė, kurio
je buvo rasta žiurkė ukrainiečių stovykloje, 
turėjo tokį adresą: Jettenbach am Inn, Ho
se Johann, Molkerei, data 5.3.48.

Reikia manyti, kad teisingumo organai 
suras kaltininkus ir išaiškins ir to darbo 
inspiratorius. Tačiau ir be to, atrodo aiš
ku, kad žiurkės į sviestą buvo tyčia įspaus
tos. Žiurkės gyvena kanaluose ir išnešioja 
įvairias užkrečiamas ligas. Nėra tikra, kad 
kitą kartą tos pačios rankos neįdės i skiria
mą maistą ką nors kitą, pavojingo gyvy
bei. (K).

PADĖKA
Mano mylimam vyrui, dukrelės Rū
tos geram tėveliui ir broliui mirus, 
lydint į amžinąją poilsio vietą, ev. 
kun. Keleriui už raminančius prie 
karsto žodžius, Seedorfo LTB K-to 
pirm. Dumčiui už tartus atsisveikini
mo žodžius, stovyklos L. R. 'Kryžiui 
ir visuomenei už išreikšta užuojautą 
ir materialinę paramą ir dalyvavimą 
laidotuvėse, nuoširdžiai. dėkoja
Ieva Doblienė, dukrelė ir giminės

Nors ir nedidelis, bet entuziastingas žiū
rovų būrelis praleido pora, malonių, gra
žios joopietės valandų. A. B.
LIETUVIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBES 1948 M.
š. m. liejaos mėn. 17—18 d. d. (vietovė 

bus paskelbta vėliau) ruošiamos 1948 m. 
lietuvių lengvosios atletikos pirmenybės. 
Pirmenybės bus pravestos 4 klasėse:
a) vyrų, b) moterų, c) jaunių-berniukų 
(1930-32 m. gimimo), d) mergaičių (1932- 
1935 m. gimimo).
Pirmenybių programa numatoma sekanti:
a) Vyrams: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m. 3000 m, į tolį, į aukštį, rutulys, 
diskas,, ietis, 4x100. m.
b) Moterims: 100 m, į tolį, į aukštį, rutu
lys, diskas, ietis.

c) Jauniams: 100 m, 1000 m, į tolį, J 
aukštį, rutulys, diskas, ietis, 4x100 m.
d) mergaitėms: 60 m, į tolį, j aukštį, rutu
lys, diskas, 4x60 m.

Klubai ir pavieniai asmenys registruoja
si Vyr. FASK-to Sekretoriate, Augsburg- 
Hochfeld, Leyboldstr. 1, iki liepos mėn. 1 d.

Atkreipiame sportininkų dėmesį, kad po 
pirmenybių bus sudaryta lietuvių lengv. 
atl. rinktinė (vyrų ir moterų) pavergtųjų 
Tautų sporto šventei, Nūrnberge.
Vyr. F.A.S.K-tas Lengvosios Atletikos K-ta 

veikia ir „Vilniaus” skaučių tuntas, su ku
riuo skautai darniai bendradarbiauja. Šven
tėse ir kituose parengimuose skautai-ės la
bai daug padeda jų rengėjams.

Šiuo metu tuntuose vyksta skautiškos var
žybos, 30-ties metų L. S. S. sukaktuvėms 
paminėti. Ypatingai didelis susidomėjimas 
specialybėmis ir amatais.

Gegužės mėn. 29 d., gana sėkmingai vei
kiantis ekautų-čių dramos būrelis, stato 
Juozo Benešiūno, 3-jų veiksmų pjesę „Grį
žusi laimė”. Veikalą režisuoja Pr. Račiu- 
kaitis. Tai jau trečias viešas būrelio pasi
rodymas.

Birželio mėn. 28—29 d. d. Schweinfurte 
įvyksta Aukštosios Bavarijos Rajono sporto, 
dainų ir taut, šokių šventė. Šventei gana 
atsidėjfisiai ruošiamasi. V. V.

Atidaryta stovyklinė biblioteka
Ingolstadtas. Kooperatyvo „Neries” pa

stangomis ir lėšomis šiomis dienomis pra
dėjo veikti stovyklos biblioteka. Knygų tu-
rimą per 200. Didžiausią dalį sudaro trem
ties leidiniai. Biblioteka susidomėjimas ne
lauktai didelis, ypač, pažymėtina, jaunimo 
tarpe.

— Remdamas įvairias kultūros darbo sri
tis, tas pat kooperatyvas vien tik savosios 
stovyklos studentų stipendijoms ir pašal
poms yra išleidęs per 18.000,— Rm. Šiuo 
metu šelpia 11 stipendininkų.

— Jaunas gydytojas Romualdas Gineitis 
Tūbingeno universitete apgynė dizertaciją 
ir įsigijo medicinos daktaro laipsnį. Linki
me tolimesnės sėkmės moksliniame ir prak
tiniame medicinos darbe.

— Sporto klubas „Plienas”, pagyvinęs 
veiklą keliomis stalo teniso rungtynėmis bei 
išsikvietęs Eichstato jaunius st. teniso, tink
linio ir krepšinio varžytynių, šiomis dieno
mis išjudino aukštaičius, žemaičius ir .su
valkiečius, kurie sųkovojo draugiškas rung
tynes. Tinklinį laimėjo aukštaičiai, krepši
nį — suvalkiečiai.

— Šiomis dienomis netikėtai mirė Vilhel
mina Jagoldaitė, gim. 1924.III.30. ir sava
noris kūrėjas Antanas Paškanis, gim. 1879. 
VII. 24. —vb—

VISIEMS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ LEIDĖ
JAMS

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo Komi
sija dažnai yra reikalinga žinių apie išlei
džiamas bei numatomas leisti knygas. Jai 
tai reikalinga, planuojant ir derinant knygų 
leidimą bei jų užpirkimą. Dažnai kreipiasi 
į K. L. Komisiją ir kitos L.T.B. įstaigos, 
teiraudamosios apie išleidžiamas bei nu
matomas išleisti knygas. KLK ir kitos LTB 
įstaigos sudarinėja sąmatas didesniam kny
gų skaičiui užpirkti. Tai verčia K. L. Ko
misiją kreiptis į visus lietuviškų knygų 
leidėjus ir prašyti skubiai suteikti K. L. 
Komisijai šių žinių:
1. Kokios knygos yra išleistos; 2. Kokia kai
na; 3. Kokį kiekį leidėjas dar galėtų par
duoti LTB įstaigoms; 4. Kokios knygos 
numatomos išleisti artimesnėje ateityje; 5. 
Kada jos išeis iš spaudos; 6. Kokia numa
toma jų kaina.

Visus pranešimus prašome siųsti šiuo ad
resu: Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisijai, (16) Hanau a/M., Lamboystr. 84.

Taip pat prašytumėm leidėjus ir vėliau 
teikti tokias žinias K. L. Komisijai apie, iš
leidžiamas ir numatomas išleisti knygas. Tos 
žinios padėtų K. L. Komisijai 'suderinti 
darbą ir tarp pačių leidėjų, kad būtų iš
vengtas nereikalingas lygiagretiškumas.

Š. V. Knygų Leidimo Komisija 
PRANEŠIMAS GYDYTOJAMS

Š. m. birželio mėn. 19—22 d. d. Garmi- 
sche šaukiamas gydytojų atstovų suvažiavi
mas. Kviečiama atvykti nuo 5 gydytojų 1 
atstovą. Iš stovyklų, kuriose yra mažiau 
kaip 5 gydytojai taip pat kviečiama atvyk
ti po 1 atstovą. Atvykusieji, jei turės iš 
stovyklos maisto išsiregistravimo pažymė
jimą, galės ten gauti nedirbančiojo maisto 
davinį. Nakvyne bus pasirūpinta. Atvyks- 
tantieįi prašomi su savim pasiimti po pa
galvėlę ir valgymo priemones (lėkšte, 
šaukštą ir t.t). . "

Programoje numatomos dvi dienos darbo 
posėdžiams ir dvi dienos ekskursijoms. Gy
dytojai, kurie yra įtraukti’ į atstatymo pla
no joaruošimo darbą prašomi visi atvykti 
ir pasirengti atitinkamiems pranešimams bei 
disKUsijoms.

Gydytojų Sąjungos Valdyba

Didžioji dovana
šio meto sąvokų maišatyje daugis desorientavosi, nes nuolat girdi du priešių- J 

gus aiškinimus. Visi daiktai ir sąvokos gavo naujus štampus: vakarietišką ir rytie- ; 
tišką. supratimą. Tik keista, kad tas supratimas yra ženklinamas dažniausiai tuo 1 
pačiu vardu, kartais prikergiant prie jo paaiškinamuosius žodelyčius: jei demo- < 
kratija, tai būtinai tikroji, ar liaudies; rinkimai — būtinai laisviausieji, jei span- ; 
dos laisvė — tikroji ir vienintelė ir tt. Eiliniam piliečiui sunku ir susigaudyti, kai * 
jis tuo pačiu metu prisėda prie radijo aparato ir pradeda klausyti apie tą paf| įvy- ; 
kį komentarus pvz., iš Maskvos, Varšuvos ar Budapešto ir iš Londono, New Yor- ; 
ko ar Paryžiaus. Tada jis išgirsta tokių kurjozų, jog jam mažiausiai turi plaukai i 
šiauštis. Pvz. Berlyno kontrolinės Tarybos posėdis iširo: Maskva — todėl, kad ; 
vakarų sąjungininkai norėjo Vokietiją įjungti į savo organizuojamą bloką ir pa- 1 
ruošti karui prieš Sov. Sąjungą, gi Londonas — kad sovietai kategoriškai atmetė ; 
visus pasiūlymus dėl ūkinės Vokietijos vienybės. Arba Maskva: — nusižudęs Ce- 1 
koslovakijos užsienio reikalų ministeris Masarykas buvo Vakarų imperializmo au- ; 
ka, gi Londonas: — paskutinysis demokratijos atstovas Čekoslovakijoje užs. reik. I 
min. Masarykas buvo nužudytas Maskvos Įsakymu...

Toje pokario makalynėje, kurion tarp kitko sąmoningai įklimpta, mes tariamės ; 
anksčiausiai susiorientavę, nes turėjome progą asmeniškai patirti visokių rūšių de- I 
mokratijas, spaudos laisves, lygybes ir kitus žemiškus rojus. Už tą patirtį iš mūsų ; 
ir kainai buvo pareikalauta žymiai aukštesnė, negu kad moka dabartiniai žiūrovai.

Užtat mums esantiems žiūrovų pusėje ir turintiems pakankamas sąlygas lais
vai mintims reikšti, tie visi nauji terminai, kad ir priešingų interpretacijų, yra vi
siškai suprantami ir nereikalingi jokio papildomo aiškinimo.

Jei kalbame apie demokratiją ar apie spaudos laisvę, tai visi tas laisves įsi
vaizduojame tikrąja žodžio prasme. Būtųkeista, jeigu kalbėtume apie’ demokrati
nius rinkimus, o tuo pačiu metu siektume uzurpuoti teisę pareikšti rinkėjams savo 
valią, ar siekdami tą valią falsifikuoti. Arba vėl džiaugdamiesi ir pripažindami 
spausdintam žodžiui laisvę, tuo pačiu metu siektume, kad ir netiesioginiai, tą 
spausdintą žod| įkinkyti saviems siauriems tikslams, ar vardan vienybės (be galo 
madingas žodis!) bei kitų kilniųjų tikslų (kurių visais laikais nestigo ir nestinga), 
bandyti įtaiguoti jam „generalinę liniją”. Tai būtų panašu į aukščiau paminėtus 
pavyzdėlius, jei nemokėtume naudotis tomis laisvėmis, kurias čia turime ir jomis 
grindžiame dabartinį tremties gyvenimą. ,

Bet gi netolima praeitis bei išsidirbusi visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo 
klausimais mūsų supratimo standartizacija kartais ir be blogos valios ir specia
lios intencijos ima neigti tai, dėl ko jau šimtą kartų buvome sutarę ir laikę savo 
pagrindiniu siekimu. Tiksliau tariant, gaunasi įspūdis, jog esame dar nepriaugę 
prie tų didžiųjų .laisvės principų. Jei kuris laikraštis pareiškia priešingą nuo
monę, arba straipsnio autorius pateikia kritikinę pastabą kurios nors institucijos 
ar dirbamo darbo atžvilgiu, tuojau norima tame įžiūrėti blogą valią, vienybės 
ardymą ar net laisvinimo kovos trukdymą. Siems priešingų nuomonių reiškėjams 
būtinai ir gan ryškioje vietoje prie atlapo prisegama: „partija”, „vienybės ardyto- 
jai”, „užnugaris”, „nežinia kieno dievams tarnauja” ir kiti nesimpatiški epitetai.

Kodėl iš adatos vežimas skaldomas? Kur dingsta spaudos laisvė ir priešingą 
nuomonių gerbimas? Pagaliau einant tuo keliu toliau galima paklausti, ar visiems 
yra žinoma ir suprantama, jog nėra pasaulyje nė vienos demokratinės (mūsų su
pratimu) šalies, kur visa spauda tik adoracinius himnus giedotų! Juk vienbalsiš
kumas, „generalinė linija” ir kiti išbandyti metodai madoje tik „naujoje rytų de
mokratijoje”!

Tūlas skaitytojas šioje vietoje gali man prikišti kartojant visiems žinomus da
lykus ir keliant siaubą ten, kur jo nėra. Aš gi tokiam piliečiui labai paprastai at
sakyčiau: paskaityk mūsų spaudą, pasek bendruomenių susirinkimus, vadovaujan
čių organų viešus'pareiškimus ir sutiksi su manimi, jog mes arba sąmoningai iš- 
kreipiam sąvokas, arba psichologiškai nesuskubam persiorientuoti gyvenamo mo
mento reikalavimams, kuriuos kiekvienas skyrium garbiname, didžiuojamės, kovo
jame ir aukojamės. '

Kažkas yra! Aš net drįsčiau teigti, jog mes būdami toje nuolatinėje sąvoką 1 
maišatyje, kartais ir savo namuose nesusigaudOme ir nesugebame sutarti tuos pa- ; 
čius daiktus vadinti visiems įprastais vardais.

Jei tai neapsižiūrėjimas ar eilinės paklaidos — teatleidžia patarlė — klysti yra 1 
žmoniška, — bet jei tai „generalinė linija” — verta visiems priminti, kad span- ; 
dos laisvė, didžioji žmonijos dovana yra visos kūrybos ir nuolatinio ! 
žmonijos progreso neišsenkamas šaltinis,kurį ne varžyti reikia, bet skatinti, gerbti ; 
ir my,ėti- . VYT. GEDRIMAS ;

Skelbimas Nr. 33
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame 

skelbime suminėti asmens. Ieškomieji, arba 
ų likimą žinantieji, prašomi atsiliepti C/ 
<artotekon per vietos LTB padalinius, kar
tu’ nurodant skelbimo eilės numerį ir tikslų 
savo adresą.
596. STANKUS Silvestras su žmona Emili

ja iš Sedos, ARLECKAITE Kazė iš 
Lieplaukės, OALKONTIENE-Kaspa- 
raitė Viktė ir KASPARAS Aleksas iš 
Karklėnų,

597. JANULEVICIDTE Veronika iš Pasva
lio, SASNAUSKIENE Ksavera iš Bu- 
niškio, BENDŽIŪNAS Petras/ iš Ant- 
kalniškių ir BIELIAUSKAS Antanas 
nuo Jezno.

598. MILIŪNIENE-Maleckaitė Marija su 
sūnumi Jonu, MATULEVIČIUS Pra
nas iš Vaitkunų, VAIČIUS Pranas iš 
Krūčių ir OASIŪNIENE-Džiaugytė 
Bronė.

599. MATUŠAITYTĖ "Ona iš Kauno, 
PREIKŠAS Vytautas bei jo brolis Ed
vardas, BUŽINSKAS Valentas su žmo
na Vanda ir dukra Laima iš Rudžių.

600. Beniušienė-ŠIAUTERYTE Antanina ir 
ŠVEŽAS Aleksas iš Kruopių, arba jų 
giminės — prašomi rašyti adresu:

„GIESMES CHORAMS” 
(10 giesmių)

Bažnyt. Muzikos Komisijos leid.
1 egz. kaina RM 10.— 

Galima gauti šiuo adresu:
J. Kreivėnas, 13b Memmingerberg, Siedlung 

„Žirgonė ir Gailė” trijų dalių scenos pa
saką. Bale Voveraitė. Išleista 1948 m. Lie
tuvių Skautų Sąjungos Brolijos Vadijos 
Detmolde. 38 psl. Kaina nepažymėta.

„Daili Saulutė” Piešimo knygelė vaikams. 
Spalvotas, gražus leidinėlis mūsų mažie
siems. Sukrauta „Spaudos Skyriuje”, Det
mold, Wittjestr. 14. Kaina 20 RM.

IEŠKOJIMAS
Prašau atsiliepti JUOZĄ MAŽEIKĄ, ki

lusį nuo Nedzingės, arba žinančius jį man 
pranešti šiuo adresu: Leopoldas Visockas 
(16) Hanau/M.—Hessen, Lamboystr. 84, 

-Litauisches DP Camp Post
IEŠKOJIMAS

Ieškau dukters Lidijos Žmuidzinaitės gim. 
1923 m. Kaune. 1944 m. dirbo „Bauhiitte” 
fabrike netoli Vienos, Kreis Tulin. Jei kas 
žinotų apie jos likimą prašau pranešti med. 
Dr. S. Zmuidzinui, (21) Greven, Jpsefstr. 
24, Kr. Munster.

Mrs. Mary Bradchulis, 6325 S. Aber- 
dėh St., Chicago 21, Ill./USA.

601. PAUTIENIUS ir KUOPAITIS (Kam
paitis) iš Sausininkų, arba žinantieji 
jų likimą — prašomi rašyti adresu: 
Miss Adela Bartkus, Main Street, East 
Gramby, Conn./USA.

602. JOCIUS Juozas iš Raseinių prašomas 
skubiai atsiliepti C/Kartotekon, miru
sio JAV-se dėdės palikimo reikalu.

603. Gauti adresai iš JAV: Feliksui daba- 
liauskui, Elenai. Jurašienei, Marijai 
Kupstienei, Antanui Veniui ir Povilui 
Petkevičiui (iš Uraguay).

LTB C/Kartotekos Vedėjas

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

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaifis. 
Redaktoriai: Henr. Žemelis ir St. Kalvaitis 
Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinėsEo- 
ropoję * Laikraštis išeina pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais * Prenume
rata mėn. RM. 10.—, atskiras numeris RM- 
L— * Prenumerata Į užsienį išskyrus 
Japoniją, Ispaniją ir Austriją, su persiun
timo išlaidomis RM. 15.— mėn. * Einam, 
sąskaita Volksbank Memmingen, e.O.m.b.H. 
Nr. 9149 ir Postscheckkonto Miinchen 14211 
Adresas: „MINTIS”, (13b) Memmingen, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen,

Postfacb 2

Redakcija nesunaudotų ranKraščių nesau
go ir taiso savo nuožiūra * Honoraria 
mokamas tik nuolatiniams bendradarbiams 
iš anksto susitarus * Priimami skemiM 
tik iš anksto už juos apmokėjus o«P" 
mai iki 10 petito eilučių RM-20.-. a 
už kiekvieną eilutę po RM. 1-W 
skelbimų turini redakcija neateito 
dakcijos ir administracijos telet w.a 
* Nedarbo valandomis skambinti
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