
KETURIŲ SAVAIČIŲ PALIAUBOS PALESTINOJE Triesto klausimas vis opus

Londonas (DPD/Reuteris). Kaip infor
muoja Reuterio diplomatinis korespondentu,

Sukilėliai siūlo taik^
Atėnai (DPD). Politiniuose Atėnų sluogs- 

iiiuose manoma, kad Markoso vyriausybės 
taikos siūlymas yra sukilėlių silpnumo ženk
las. Kariniu atžvilgiu visa iniciatyva yra 
vien vyriausybės dalinių rankose. Šiuo me
ta Graikijos vyriausybė puoselėja antraja
me kare sąjungininkų principą: besąlyginė 
kapituliacija arba sunaikinimas. Lieka at
viras klausimas, kiek laiko bus reikalingu 
totaliniam sunaikinimui, jeigu Oraikjos kai
mynai nepaklausys nutraukti sukilėlių rėmi
mą. Ar turi įvykti kompromisas, kuris pa
sauliui duos atoslūgį, ar kova, turi būti tę
siama, spręs amerikiečių tarėjai.

Kalbės Šventasis Tėvas
Vatikanas (DPD/Reuteris). Šventasis Tėvas 

trečiadienį kalbės per radiją viso pasaulio 
katalikams ir pasisakys dėl šventų vietų ap
saugojimo Palestinoje. Kaip informuojama 
iš patikimų sluogsnių, popiežius, tarp kita 
ko, išreikš savo pasitenkinimą Italijos rin
kimų rezultatais. Be to, jis pabrėš reikalin
gumą visame pasaulyje pagerinti darbininkų 
būklę. . (Pagaliau ta proga popiežius pa
skelbs 1950 metus šventaisiais metais.

Negali likti neutrali
Haga (Dena/Reuteris). Olandijos krašto 

spsaugos ministeris pulkininkas Calmeyeris, 
pareikšdamas nuomonę dėl Briuselio penkių 
pakto, pasakė, kad moderniame kare Olan
dija negali likti neutrali. Vakarų unijos 
paktas ir neseniai pasirašyta karinė sutar
tis su Belgija sudaro pagrindą, ant kurio 
gali būti išugdyta Olandijos apsigynimo 
jėga. Ta jėga yra iš dąlies didesnės jėgos 
Vakarų Europai ginti.

Olandijos armija turi būti kokybinė, bet 
ne masių armija. Olandijos aviacija gaus 
lėktuvus su sprausminiais varikliais.

Reorganizuoja britu armija
Londonas (L). Britų imperijos vyriausio 

štabo viršininkas feldmaršalas Montgomeris 
spaudos konferencijoje paaiškino britų ar
mijos reorganizavimo planus, prisitaikant 
prie atominio karo sąlygų.

Toks pasiruošimas šiuo metu yra labai 
svarbus, nes karo atveju nebus laiko sugru
pavimui ir aprūpinimui sausumos kariuo
menės. Britų kariuomenė bus sudaryta iš 
veikiančiosios armijos ir teritorialinių divi
zijų.

Atominio karo atveju civiliniai gyventojai 
bus mobilijzuoti, ir tuo būdu Didžiojoje 
Britanijoje pirmą kartą krašto gynybojė 
bendradarbiaus karinės ir civilinės jėgos.

Nauja ofenzyva
Bad Nauheimas (Dena). Pagal iš Nankin- 

go gautas žinias BBC praneša, kad Kinijos 
komunistai Santungo provincijoje pradėjo 
naują ofenzyvą. Kovų veiksmai vyksta ly
giai 300 km j pietus nuo Tiencino, išilgai 
Tiencino Nankingp geležinkelio linijos.

Nauju lėktuvu bandymas
Washingtonas (NF). JAV aviacijos minis

terija praneša, kad nuo lėktuvnešio” pakilo 
dvimotoris lėktuvas „Neptune PV 2”, varo
mas raketiniu principu. Tai yra tas pats 
aparatas, kuris yra laimėjęs tolimo skridimo 
— 18.000 km — rekordą. Amerikos moksli
ninkai taria, kad šis lėktuvas galės būti 
naudojamas atominėms bomboms gabenti.

Be to, pranešama, kad išbandytas 140 to 
šešių motorų bombonešis „B 36”. Jis nu
skridęs 12.800 km vidutiniu 350 km grei
čiu per valandą, prikrautas daugelio tonų 
bombų.

Sovietai išgabeno 200.000 vokiečiu
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Berlynas (Dena). Amerikiečių armijos 
„Die Neue Zeitung” berlyhiškė laida pra
neša, kad žiniomis iš patikimų šaltinių so
vietai-iš rytinės zonos nuo 1945 m. išgabe
no | Sovietų S-gą arba kitas rytines vals
tybes 200.000 žmonių. Laikraščio teigimu 
gabenimas tebevyksta. Išvežamieji grupuo
jami j tris kategorijas: 1. darbininkus spe
cialistus ir jų šeimas, 2. liaujųjų koncentra
cijos stovyklų kalinius, 3. urano kasykloms 
imamuosius vyrus.

Sovietų zonos koncentracijos stovyklos 
dabar esančios tuščios. Dideli kacetininkų 
transportai išgabenti paskutiniais mėnesiais. 
Vežama buvę daugausia naktimis uždaruose 
gyvuliniuose' vagonuose.

Padėtis palanki arabams
Kairas (DPD/Reuteris). Egipto ministeris 

pirmininkas Nokrašį Paša spaudos konfe
rencijoje pirmadieni pareiškė, kad Saugu
mo Tarybos pasiūlytosios keturių savaičių 
ginklų paliaubos Palestinoje greičiausiai 
būsiančios priimtos. Jis pats tam ST spren
dimui yra palankus. Tuo būdu Palestinos 
klausimas būtų nukeltas prie derybų stalo.

Nuo to laiko, kai pirmąjį Sf siūlymą Pa
lestinoje padaryti ginklų paliaubas atmetėm, 
sąlygos žymiai pakitėjo. Mūsų kariuomenė 
yra nugalinti, ir naujosios paliaubų sąly
gos mums yra palankesnės, kaip anksčiau.

Patikimomis žiniomis iš arabų šaltinių 
Kaire, arabai ST siūlymą daryti paliaubas 
Palestnoje yra priėmę. Tas nutarimas pa
darytas Arabų Lygos konferencijoje, kuri po
sėdžiauja Transjordanijos sostinėje, Amma- 
ne. Arabai pareiškė tik vieną rezervą, kad 
iš ginklų paliaubų žydai neturi teisės įgyti 
kurią pirmenybių.

Britų valstybės pasekretorius C. Mayhew 
žemuosiuose rūmuose pareiškė, jog D. Bri
tanija daro „didelį spaudimą” į Transjor- 
daniją ir kitas arabų vyriausybes, kad jos 
priimtų ST pasiūlytąsias ginklų paliaubas 
Palestinoje.

Penkių Palestinoje kovojančių arabų vals
tybių atstovai pirmadiehį susirinko Amma- 
ne, kad paruoštų atsakymą dėl ST pasiūly
tų ginklų paliaubų.

Sutiko daryti paliaubas
Izraelio laikinė vyriausybė, kaip oficialiai 

pranešama iš Telavivp, sutiko priimti ST 
pasiūlytąsias ginklų paliaubas ir įsakė sa
vo ginkluotoms pajėgoms trečiadienio rytą 
trečią valandą sustabdyti kovas, jei tą patį 
padarys ir arabai. Valdiniuose sluogsniuose 
nurodoma, kad tas įsakymas sustabdyti kovas 
yra padarytas šiomis 4 sąlygomis: 1. Gink
lų įvežimo draudimas turi apimtį-ir sandė
lius, kurie yra kitų kraštų dispozicijoje, bet 
arabų teritorijoje; 2. Kiekviena kariaujan
čioji šalis turi teisę pasilaikyti šiuo metu 
užimamąsias pozicijas; 3) Turi būti laisvas 
susisiekimas su Jeruzale maisto ir kitoms

pirmojo reikalingumo gėrybėms pateikti; 4. 
Kiekvienas bandymas sutrukdyti normali
nius transportus Izraeliui skirtų prekių tū
ri būti traktuojamas kaip ginkluotas veiks
mas. ,

Izraelio užsienio reikalų ministeris Sher- 
tokas spaudos konferencijoje 'Haifoje pridė
jo prie visų sąlygų dar vieną. Jis reikalavo, 
kad būtų netrukdoma ,'dų emigracija į Pa
lestiną paliaubų metu, neatsižvelgiant į imi
grantų amžiaus grupes. Izraelio vyriausybė 
yra pasiryžusi pildyti sąlygą, kad paliaubų 
metu atvykę imigrantai nebus mobilizuojami.

Ir arabai sutiko

ST Sirijos atstovas, kuris šį mėnesį pirmi
ninkauja ST posėdžiams, antradienį gavo iŠ 
arabų valstybių telegramą, kurioje pareiš
kiama, kad arabai sutiko priimti ST pasiū
lytąsias ginklų paliaubas Palestinoje.

Arabų kariuomenė šiuo metu pergrupuo
jama.

, Krikščionys kaltina žydas'
Jeruzalė (Dena/Reuteris). Palestinos krikš

čionių unijos nariai pirmadienį paskelbė 
vieno manifesto projektą, kuriame žydų da
liniai apkaltinti vedę karines operacijas, ne
atsižvelgiant į Jeruzalės bažnyčias, konven
tus ir religinius įrengimus, juos panagdoda- 
mi kariniams tikslams. Manifestą pasirašė 
žymiausi reikšmingiausiųjų krikščioniškųjų 
organizacijų atstovai šv. mieste. Jis yra 
skirtas visiems religiškai nusiteikusiems as
menims ir politinėms organizacijoms bei 
įstaigoms visaipe pasaulyje.

Toliau manifeste sužymimi atskirų religi
jų įrengimai, kuriuos žydai buvo panaudo
ję karinėms operacijoms. Be to, prie jo 
jungiamas .sąrašas dvasininkų, kurie per 
kovas Jeruzalėje buvo užmušti.

„Kad būtų pasakyta teisybė ir išlaikytas 
objektyvumas”, baigia manifestas, „mes at
kreipiame dėmesį į tai, kad arabai buvo 
pareiškę jog jie respektuos šventas vieto
ves, maldyklas, konventus ir raudonojo kry
žiaus įrengimus ir jie lig šios dienos tai 
vykdė”. i

žydai atsikerta
New Yorkas (DPD). Izraelio laikinės vy

riausybės informatorius spaudos konferen
cijoje atmetė visus krikščioniškosios unijos 
padarytus kaltinimus žydams dėl beafodai- 
rinio karo vedimo Jeruzalėje. Informatorius 
krikščionių uniją pavadino arabiška sąjun
ga.

Britų karininkai išvyko
Britų karininkai, esą arabų legiono tar

nyboje, išvyko iš Palestinos, pranešė britų 
užsienio reikalų ministerija. Britų vyriau
sybė buvo įsakiusi, kad jų karininkai neda
lyvautų kovose Palestinoje arabų pusėje.

Dėl gandų, kad Transjordanijos kariuo
menėje esą apie 200 britų puskarininkių, 
Foreign offfice pareiškė, kad arabų legione 
yra tik 12 britų puskarininkių, iš kurių 
šiuo metu nė vieno nėra Palestinoje.

.49. steitas. Prezidentas Trumanas vėl pra
šė kongresą, kad Aliaską priimtų 49. steitu 
į JAV. (NF).

S __________

britų vyriausybė paprašė sovietų vyriausy
bę kiek galint greičiau pasisakyti dėl Brita
nijos, JAV ir Prancūzijos pozicijos — lais
vąjį Triesto miestą grąžinti Italijai. To pa
čio turinio notas sovietams pasiuntė Pran
cūzijos ir JAV vyriausybės.

Britų vyriausybė apie pasiųstąją notą pa
informavo jugoslavų ir italų vyriausybes. 
Kaip žinia trys vakarų valstybės pasiūlė So
vietų Sąjungai susitikti paruošiamajame pa
sitarime dėl Triesto grąžinimo Italijai. So
vietai šį pasiūlymą atmetė.

Italijos ministeris pirmininkas de Gaspe- 
ris vienoje savo kalboje, palietęs užsienio 
politikos klausimus, trijų valstybių pasiūlymą 
grąžinti Italijai Triestą apibrėžė, kaip tarp
tautinio pasitikėjimo didėjimą Italijai. Išreiš
kęs stiprią viltį, kad Triestas Italijai grįš, 
de Gasperis pasisakė turįs didelę viltį, kad 
4 didžiosios valstybės parodys visišką su
pratimą ir buvusiųjų kolonijų klausimu.

Vokietijos konferencijos rezultatai
Londonas (DPD/Reuteris). Antradienį 

Londone pasibaigusi šešių valstybių konfe
rencija Vokietijos klausimu priėmė šiuos 
svarbiausius nutarimus: 1. ligi šių metų 
rugsėjo mėn. sušaukti trijų vakarinių zonų 
steigiamąjį seimą; 2. įsteigti tarptautinę 
kontrolės organizaciją Ruhro sričiai, kurioje 
dalyvaus šešių valstybių ir Vakarų Vokieti-f 
jos atstovai; 3. padaryti valiutos reformą 
trijose vakarinėse Vokietijos zonose, išski
riant iš to plano vakarinius Berlyno sekto
rius. Reformos vykdymas numatomas birže
lio mėn. pradžioje.

Paskutiniame posėdyje pasirašytas konfe
rencijos protokolas, kuris bus • pasiųstas 
konferencijoje dalyvavusioms valstybėms. 
Oficialaus komunikato laukiama trečiadienį. 
Jame bus paskelbtas konferencijos sutarimas 
visais punktais.

Vakarų Europa turi garantijas
Washingtonas (DPD). Amerikos užsienio 

reikalų ministerija dementavo paskalas, kad 
Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Bi- 
dault skubia nota kreipėsi į Marshall!, pra
šydamas Prancūzijai JAV karinių garantijų 
pirm, negu Vokietijos klausimais ji rizikuos 
susikirsti su sovietais.

Amerikiečių diplomatai tuo klausimu ma
no, kad Prancūzija yra gavusi stipriausias 
garantijas, kurios šiuo metu yra tik galimos.

Ryšium su tuo prisimenama gener. Gla- 
yaus pareiškimas, kuriame jis pastebėjo, 
kad amerikiečių okupacinių dalinių buvi
mas Vokietijoje teikia geriausias garantijas, 
kokių tik Europos kraštai galėtų pageidau
ti. Tariant galint kilti karą, Prancūzija ne
gali būti užpulta, pirmiau neužpuolus ame
rikiečių dalinių Vokietijoje. Vien tas nuo
gas faktas teikia patikimiausią garantiją.

Potvynio katasl
f

Washingtonas (Dena/Reuteris). Pirmadie
nį prezidentas Trumanas JAV šiaurės va
karuose potvynių apsemtąsias sritis paskel
bė „katastrofos sritimis” ir patvarkė atlie
kamas kariuomenės priemones, kaip antai 
autovežimius, mašinas ir amfibinius laibus 
perduoti tų sričių gelbėjimo akcijai. Prėzi- 
dento potvarkis skubios pagalbos akcijos 
reikalui ketina perleisti ir kitas kariuomenės 
atliekamas medžiagas katastrofos aukoms 
paremti.

Katastrofos ištiktų ' sričių gyventojams 
Baltųjų rūmų vardu prezidentas išreiškė sa
vo užuojautą. ■'

♦
Portlandas (Oregonas) (DPD/Reuteris). 

Kolumbijos upės potvynis graso Portlando 
miestui, kuriame gyvena 660.000 gyventojų. 
Manoma, kad antradienio vakare arba’tre
čiadienio rytą potvynis visa jėga apsems 
miestą. Antradienį jau buvo apsemtos kai 
kurios geležinkelio stotys ir kai kurios gat
vės.

Milžiniškas vandens mases iki šio] atlai
ko du didžiuliai pylimai, kurių vienas yra 
didžiausias žmonių statybos kūrinys ir yra 
670 km ilgio. Kariuomenės pionieriai įsa
kė kai kurias sritis evakuoti. Tūkstančiai 
gyventojų bėga iš grasomų sričių į aplin
kines aukštumas.

1200 km ilgio Kolumbijos upė yra nepa
prastai pakilusi ir žemupyje graso dideliu 
potvyniu daugybei gyvenamų vietų.

rofa Amerikoje
Prezidentas Trumanas patvarkė, kad cen

trinė valdžia panaudotų visas jėgas Kolum
bijos upės potvynio paliestiems gyventojam 
gelbėti. ,

Antradienį vanduo sugriovė dar tris pyli
mus. Gresia pavojus ir visiems kitiems tos 
upės pylimams. < . .

Tas pat Ir Britų Kolumbijoje
Vencuove>is (DPD/Reuteris). Kanados 

vakarinėje pusėje, Britų Kolumbijos provin
cijoje, pakilus Fraserio upei, kilo potvynio 
katastrofa, savo dydžiu prilygstanti šiuo me
tu esančiam potvyniui JAV. Jau dabar yra 
apsemta 50.000 namų.

Visoje provincijoje paskelbta išimties 
būklė. Kovotį su plėšimais ir pagalbai teik
ti pasiųsta Kanados kariuomenė ir laivyno 
daliniai. Iki šio] skaičiuojama 25' miL do
lerių nuostolių.

Fraserio upė vis kyla ir vandens debitas 
pasiekė prieš 50 metų įvykusios potvynio 
katastrofos lygmenį.

Gelbėjimo darbams panaudota visa Kana
dos aviacija. Ji į grasomas sritis gabena 
maišus su smėliu ir kt, o iš ten evakuoja 
gyventojus.

Benešąs serga
Praha (DPD>. Prahoje tvirtai tikima gan

dais, kad Čekoslovakijos respeblikos prezi
dentas Benešąs sunkiai serga. Valdiniai 
sluogsniai atsisako tas žinias patvirtinti

Prancūzijos saugumo klausimai
Bendradarbiauja laivynai

Stockholmas (UP). Šių metų vasarą prie 
pietvakarinių Švedijos krantų numatoma pa
daryti bendrus Švedijos, Danijos ir Norve
gijos laivynų manevrus.

Tai būtų pirmieji tokie tų kraštų manev
rai per 400 metų. Švedų laivynas bus at
stovaujamas vieno kreiserio dviejų torpedi
nių laivų ir dviejų minų gaudytojų.

Manevrus organizuoja švedų karo laivy
no mokykla. Jų tikslas — suartinti trijų 
kraštų jūrų laivyno kadetus.

įvežė žuvies į Vokietijos bizoną balan
džio mėn. 27.384 to. Žuvų pristatė D. Bri
tanija, Islandija ir Norvegija. (D).

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 
krašto apsaugos ministeris pareiškė, kad 
Prancūzija Briuselio penkių valstybių pakto 
karinėse klauzulės? neprisiėmė jokių kari
nių įsipareigojimų. Jo nuomone, pakto dva
sioje sudarytoji pastovi karinė komisija yra 
ne kas kita, kaip tik tarptautinė karinė kon
ferencija tarp kaimyninių kraštų, kurie ne
nori vienas kito pulti, bet geografiškai yra 
savarankūs.

Ta komisija taip pat nereiškia tarpsąjun- 
ginio vyriausio štabo. Dėl vyriausios vado
vybės sudarymo nepadaryta jokių nutarimų.

Kaip ministeris toliau pareiškė, kariuo
menė ateityje turės 660.000 vyrų. Tai yra 
minimalinis kariuomenės skaičius, kad 
Prancūzija galėtų įvykdyti savo Įsipareigo
jimus pačioje Prancūzijoje ir užjūriuose bei 
okupacinėse zonose. Iš to skaičiaus 193.000 
vyrų stovės Prancūzijoje.

1948 m. Prancūzijos krašto apsaugos biu
džetas sudaro 309 milijardus frankų. Atsi
žvelgiant į Prancūzijos ūkį, aktyvioji tar
nyba truks 15 mėn., nors, jo nuomone, ka
riniais sumetimais ji turėtų trukti 18 mėne
sių.

Toliau jis pareiškė, kad praeitais metais 
Prancūzija pirko D. Britanijoje ginklų 
200.000 vyrų. Šiais metais užsieniuose pirk
tis ginklų trukdo devizų trūkumas. Tačiau 
reikalinga rasti tokius kraštus, kurie sutiktų 
tiekti Prancūzijai apginklavimą.

Auriolis ketina grįžti į aktyvų politinį 
gyvenimą

Paryžius (DPD/Reuteris). Prancūzijos 
prezidento V. Auriolio paskutinė kalba, ku
rioje jis pastebėjo vėl grįšiąs į partijų po
litinį gyvenimą, jeigu tai bus reikalinga 
Prancūzijos respublikos gelbėjimui, Pran
cūzijos sostinėje sukėlė daug kalbų.

. Savo sekmadienį pasakytoje kalboje Bre- 
tagnėje, nagrinėdamas valstybės preziden
to uždavinius, jis pasisakė prieš visus tuos, 
kurie kartais šneka apie silpnumus ir vy
riausybei trūkstamą stabilumą, bet patys 
yra linkę versti vyriausybę ir skaidytį par
lamentinę daugumą.

Tą dieną, kurią valstybės galva ir jo mi
nisterial nebeatstovaus rinktiesiems tauto* 
atstovams ir nebus atsakinga prieš tautą ir 
kada parlamentas suvereninės tautos vardu 
nebegalės vykdyti savo kontrolės, tada'jau 
nebebus respublikos, sakė Auriolis. Jei 
reikės ginti visa tai, aš neatsisakysiu; o jei 
reikės ir partijų politinėje plotmėje.

Kai kurie prancūzų komentatoriai pritai
kė tuos prezidento žodžius kaip generolo 
de Gaullės kritiką. Jie tai supranta, kaip 
pareiškimą sudaryti kairiųjų respublikinin- 
kų sąjūdžiui, kuris būtų atsvara de Gaulė* 
vadovaujamam sąjūdžiui.

Dėl to daugelis klausia, ar valstybės pre
zidentas nėra peržengęs ribų, kurias nu
stato jam jo pareigos būti nepriklausomu 
sprendėju tarp visų partijų. Jeigu vieni, 
daugiausia dalyvaują koalicijoje, preziden
to žodžiams pritaria, tai kiti ją smarkiai 
puola. A. Stibio, kuris yra neoficialus po
litinis ryšininkas tarp ministerio pirmininko 
ir de Gaullės pasakė, kad Prancūzija tuo 
pačiu netenka paskutinės asmenybės.

Gaullistų sluogsniuose Auriolio kalba ver
tinama kaip vadinamosios trečios jėgos par
tijų nervingumo ženklas, atsižvelgiant į 
įvyksimus spalio mėnesį respublikos tarybos 
ir pusės departamentų tarybų rinkimus.

Dar kiti daro išvadas, kad tai buvo ženk
las, jog dabartinei vyriausybėj artimiausio
je ateityje patekus į sunkumus, būtų sudary
tas liaudies frontas.

1
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TRUMPOS ŽINIOS
SOVIETŲ S-OA

.K. Singerte / 2. D. karo šnipai ir išdavikai..

ARGENTINA
Peronas į Ispaniją? Iš pusiau oficialių 

šaltinių pranešama, kad prezidentas Pero
nas ketinąs spalio mėn. atvykti į Ispaniją 
vizito. (NF).

AUSTRIJA
Sulaukė atpildo. Austrijoje vienas buv. 

SS vadas už dviejų amerikiečių lakūnų nu
žudymą amerikiečių teismo pasmerktas 
mirti. (D).

D. BRITANIJA

Pakeitė vadovybę. Britų valstybės tar- 
nautojų profesinė sąjunga per kongresą 
išreiškė nepasitikėjimą komunistinei vado
vybei. Nauja antikomunistinė vadovybė tu
rės mažiausia 15 balsų prieš 12. (D/R).

-Dėl Sudano britai ir egiptiečiai sudarė 
laikinę sutartį. Derybos Kaire truko kelias 
savaites. Dabar atslūgo įtempimas tarp tų 
dviejų valstybių. (NF).

Permainos kabinete? Londone vėl kalba- 
> ma apie vyriausybės pertvarkymą. Girdi, 

pasitrauksiąs Bevinas ir civilinės aviacijos 
, ministeris. Bevino įpėdiniu minimas Dalto- 

nas. (NF).
’ Aukštuosius rūmus reformuoti pasiryžusi 

Britanijos vyriausybė. Jų panaikinti nesą 
reikalo. (NF).

Mirė iš sielvarto? Vieno Anglijos pero 
duktė U. Mitforg, kuri palaikė tamprius 
draugiškumo ryšius su Hitleriu ir kitais 
vadovaujančiais naciais, dabar mirė, būda
ma vos tik 33 metų amžiaus. (DPD/R).

Perdavė lėktuvnešį. J3ritų admiraliteto 
pirmasis lordas Hallis perdavė Olandijos 

' laivynui lengvą lėktuvnešį „Venerablę” 
(D/R).

ITALIJA
Prekybos derybų J Kopenhagą birželio 

2. d. išvyko Italijos delegacija. Po to tokių 
pat derybų vesti vyks į Stockholmą. (NF).

Sustreikavo. Lombardijoje sustreikavo 
100.000 žemės ūkio darbininkų. (D/R).

Kas naują tunelį. Į Rymą atvyko šveica
rų specialistai pasitariman dėl tunelio ka
simo per Montblaną Prancūzijos Italijos 
pasienyje. (D/R).

GRAIKIJA
Neafsakė | SS notą. Graikijos vyriausybė 

neatsakė Į antrą sovietų notą dėl mirties 
sprendinių Graikijoje, nes tai esąs maišy
mui! ( Graikijos vidaus reikalus. (D/R).

IS VISUR

Pasirašė paktą. Bulgarija ir Lenkija šio
mis dienomis Varšuvoje pasirašė draugiš
kumo paktą. Tarp kitko( jarg,e numatoma 
bendras gynimasis, jei vieną iš pasirašiu
sių valstybių būtų užpulta Vokietijos arba 
jos sąjungininko.- (DPD).

Ne tam teko. Marshallio plano adminis
tracija; šiomis. dienomis perduota gėrybių 
už 20 milijonų dolerių. Tos gėrybės buvu
sios paruoštos sovietams, bet sustabdžius 
jiems pristatymus, po ilgo laiko atiteko ki
tiems šelptu (DPD).

J. A. VALSTYBES
Diplomatinis pasas šlavikui. New Yorkan 

atvyko vienas Italijos gatvių šlavikas, ku
ris turėjo diplomatinį pasą. Policija ėmė 
reikalą tirti ir išaiškino pasų klastotojus. 
Bandą organizavo anksčiau buvęs vieno 
Italijos parlamento nario sekretorius. (D).

Amerikiečių parašiutininkų Kipre nėra ir 
jų fen neatvyko — sako JAV ambasada 
Kaire, paneigdama tuo klausimu pašklidu- 
afus gandus. (NF).

Wallacė vyktų į Maskvą kalbėtis su Sta
linu, jei tas jo žygis galėtų padėtį baigti 
šaltąjį karą. Vyriausybės sluogsniuo.se iš to 
sumanymo tik juokiamasi. (NF).

Grįžta atgal. Amerikiečių pagalbos Grai
kijoje misijos vadas Griswoldas po dviejų 
savaičių buvimo JAV ir turėtų pasikalbėji- 

. mų su Trumanu, Marshalliu ir kitais grįž- 
. ta į Graikiją. (D/R).

Kelyje į despotizmą. Tokia antrašte „New 
York Times” įdėjo, vedamąjį ryšium su rin
kimais Čekoslovakijoje. (DPD).
Wallącė nepritaria. Ryšium eu atstovų 
rūmuose svarstomu prieš komunistus nu
kreiptu įstatymo projektu Wallace pareiš
kė, kad tas įstatymas yra tolygus Karo pa
skelbimui prieš teisę ir susirinkimų bei 
kalbos laisvę JAV. (DPD/R).

Žuvusiųjų šventėje Trumanas savo kalbo
je pasakė: Amerikos politika remiasi prin
cipu, kad būtų sukurta taika, pagrįsta tei
sėtumu. (D).

JUNGT. TAUTOS
Rėmė. JT Balkanų komisija savo ra

porte teigia, kad Jugoslavija visokiais bū
dais rėmė graikų partizanus. (NF).

KINIJA

Naujas kabinetas. Kinijoje pagal naują 
konstituciją sudarytas ir naujas ministenų 
kabinetas. Nuo senojo jis mažai kuo tesiski
ria, nes susidaro beveik išimtinai iš kuo- 
mintango partijos narių. (D).

Potvyniai. Humano provincijoje, Kinijoje, 
(vykus potvyniui, žuvo 330 žmonių. Potvy
niai plečiasi. Manoma, kad žuvusiųjų bus 
tūkstančiai. (D/INS).

Bijo japonų. Pekino, Tiencino ir Tong- 
čano universitetų studentai pasiuntė geri. 
McArthurui protesto telegramą, kad jo pro
teguojami japonai vėl esą kelyje į fašizmą.

• _ OLANDIJA
Po bėdos nesusitaria. Olandijos Australi

jos derybos dėl Olandijos karo skolų nu
trūko. Tos skolos, 40 mil. svarų, susidarė 
olandų kariuomenei šiuo karo metu stovint 
Australijoje ir už karo medžiagas bei gink
lus. (D/R).

PALESTINA
Atvyko J Palestiną. Baltu lėktuvu, pa

puoštu JT emblema ir raudonu kryžium, j 
Palestiną atvyko, 'lydimas bendradarbių, 

' grafas Bernadottė. (D).* PRANCŪZIJA

Kultūros sutartis. Prancūzija su Saaro 
kraštd pasirašė kultūros sutarti, kurioje iš
aiškinta ir Hamburgo universiteto būklė.
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Nauju ambasadoriumi Kinijai Sovietų 
S-ga paskyrė generolą Rošiną, kuris jau at
vyko į Nankingą. (NF).

ŠVEDIJA
Dėl valstybės pinigų pasisavinimo suim

tas finansų ministeris Vilmaras Liungdahlas. 
Pasisavinęs 1 milijoną kronų. (NF).

Patys neapsigins. Švedų armijos vyriau
sias vadas gener. Jungas Stockholme pa
reiškė, kad Švedija karo atveju negalėtų 
gintis nuo didelės valstybės ir todėl ia; bū
tų reikalinga gynimuisi pagalba. (D).

TOL. RYTAI
Išveš šeimas. Amerikiečių karinė valdžia 

pranešė, kad amerikiečių karių šeimas ke
tinama netrukus išgabenti iš Korėjos. (NF).

TURKIJA
Sustiprino sargybą. Pasklidus gandams, 

kad svetimos valstybės agentai įsismelkė į 
Turkiją, sustiprinta Turkijos sienų apsauga. 
(NF).

VOKIETIJA
Patenkinti internuotieji. Darmstadto inter- 

nuotojų stovykloje 10 pabėgėlių iš Rytų 
atsisakė pasirašyti politinę anketą. Jie bijo 
kad po to nebūtų paleisti ir priversti grįžti 
į Rytus. Internuotųjų stovykloje jie jau
čiąs; gerai. (D). . v

Bulvių graužikas Hessene yra taip ma
siška; paplitęs, jog gresia viso šiometinio 
bulvių derliaus sunaikinimas. (NF).

Streikas Berlyne. Trečiadienį, 5 vai. rytą, 
Berlyne prasidėjo vienos paros susisiekimo 
darbininkų streikas. Jame dalyvauja tram
vajų, požeminių traukinių ir autobusų dar
bininkai, iš viso apie 19.000 žmonių. Jie 
reikalauja pagerinti jų būklę. (DPD).

Didelis pasisekimas. Hanoveryjė vykstanti 
eksporto paroda turėjo didelį pasisekimą. 
Ją ne tik aplankė daug užsienio svečių, bet 
jau devintą nuo atidarymo dieną buvo gau
ta užsakymų už 4.719.836 dolerių. (DPD).

Prasidėjo šiltinė. Neudettingene, žem. 
Bavarijoje, kilo šiltinės epidemija. Per ke
lias dienas užregistruota 540 susirgimų ir 
mirties atvejų. Epidemija kilo latvių tremti
nių stovykloje. Neudetingenui įvestas ka
rantinas. (DPD).

Nubaudė talkininkus. Amerikiečių teis- 
nfas Berlyne nubaudė 4 asmenis už tai, kad 
jie rinko JAV sektoriuje Berlyne parašus 
sovietų vykdomam referendumui. (D).

Sunumeruos.Vokietijoje sovietų zonoje 
pradėta numeruoti visos įmonės. Esą, tas 
palengvins centralinėms įstaigoms jų valdy
mą (DPD).

Kas nuskandino „Royal Oak“
Karas dar neilgai tebuvo trukęs. Tai 

buvo antrasis karo mėnuo, 1939 m. spalis. 
Admirolas Canaris daugiau kaip savaitę ne
buvo išėjęs iš savo Įstaigos Bendler- 
strassėje Nr. 14. Ten jis būdavo dienas' nak- 
tis, protarpiais po kelias valandas pamiego
damas ant sofos Įstaigoje. Buvo per daug 
darbo vienam žmogui, bet admirolas nie
kada nemėgo artimų padėjėjų, juoba- dabar. 
Pirmosios savaitės jam buvo siaubingos, 
nes Į Įstaigą plaukė tūkstančiai pranešimų. 
Ėmė kūnytis prieš daugelį metų sukurti 
planai. Daugumas pranešimų buvo nereikš
mingi, bet nemaža buvo ir neįkainojamų. 
Jie plaukė iš viso pasaulio kampų, juos siu
ntė laiškais, telegrafu, šifruotus ir trum
posiomis bangomis. Kiekvieną iš jų reikė
jo ištirti, išnagrinėti; jie sudarė būsimųjų 
veiksmų ir uždavinių pagrindą. Tą spalio 
mėnesį vieną kartą po pusiaunakčio atėjo 
šifruota žinia, kurios admirolas laukė ne
miegodamas. Joje buvo parašyta: „Atlikome.' 
Prienas”. Admirolas negalėjo atsidžiaugti. 
Tą naujieną telefonu pranešė Hitleriui ir 
admirolui Doenitzui. Paskum paskambino 
Deutsches Nachriehten Bureau (Vokietijos 
telegramų agentūrai) ir papasakojo žygdar
bį, kurį buvo atlikęs kapitonas Guentheris 
Prienas, Vokietijos laivyno didvyris, šią 
naktį torpeda išsprogdindamas britų ,Royal 
Oak’ kovos laivą tariamai neprieinamoje 
Scapa Flowo bazėje.

Dar niekada priešo povandeninis nebuvo 
patekęs į Scapa Flową ir niekas nebuvo 
vaizdavęsis, kad tai būtų Įmanoma. Bet 
Anglijos Pearl Harboras buvo sėkmingai 
atakuotas. Vokiečiai užpuolė Scapa Flową, 
saugaus uosto sinonimą.

Visą dieną pusės valandos pertraukomis 
vokiečių radijas džiūgavo pergale. Jei 
taip sėkmingai puolė Scapa Flową, vokie
čių laivynui šypsojosi galimybė nugalėti są
jungininkų laivynus. Kodėl ne?

Pasisekimas apsvaigino nacių galvas. Tiek 
profesionalai, tiek saloniniai strategai ape
itojo, kaip seksis iš jūros apsupti Norvegi
ją, Daniją, Islandiją, Grenlandiją ir net- 
D. Britaniją, Atrodė, kad Scapa Flowo už
puolimas patvirtina nacių karo žinovų gin
čus, kad jie gali išsiversti be didelių lai
vų. Jie galį jūrų karą laimėti povandehiais 
laivais.

Scapa Flowo didvyriui buvo suruoštas 
nematytai garbingas sutikimas. Po keleto 
dienų povandeninis B-06 Įplaukė į Kielio 
uostą. Pagal planą ant kapitono Prieno 
gėlės lyte lijo.

Per pačias iškilmes vienas neuniformuotas 
vyras nukiūtino nuo doko, kur buvo pririš
tas povandeninis B-06. Nors laikraščiai su
minėjo visos įgulos narių pavardes, bet nė 
žodžio nebuvo pasakyta apie tą civilį.

Tas vyras nebuvo pakviestas į banketą. 
Augalotas, tamsus, daugiau kaip vidutinio 
amžiaus; bruožai rodė jį išėjus karinį pa
rengimą. Jis buvo nuvargęs, baisiai nuvar
gęs. Kitiems gali būti smagu eiti į nugalė
jimo balius. Keistasis civilis, taip ramiai 
išlipęs iš laivo, nesijaudino nė mažiausiai. 
Jis nenorėjo nieko kito, kaip miego.

Ir miegojo lig kito ryto. Atsikėlęs sėdo į 
Hamburgo traukinį, o iš ten Į lėktuvą 'Ber
lynan.

Pastebėjo, kad visuose laikraščiuose 
mirga tos pačios juodos antraštės:.

Kapitono Prieno didvyriškumas
Nepažįstamasis civilis paniekinamai trūk

telėjo pečiaįs. Jo tikroji pavardė buvo Al
fredas Wehringas, kurią buvo įsirašęs į 
viešbučio sąrašus. Po šešiolikos metų jis 
pirmą kartą pasirašė savo tikrąją pavardę;

Džiūgaujančios Kielio minios nieko ne
buvo girdėjusios apie jį. Tačiau jis, kapi
tonas Wehringas, nepavydėjo anam garbės. 
Jis buvo jos ragavęs 1. D. kare. Buvo daly
vavęs Jutlando kautynėse, kuriose kovėsi 
dabar nuskandintasis „Royal Oak”. Buvo 
buvęs Kategate, Viduržemio jūroje, Ispani
joje. Taip, Ispanijoje jis buvo dirbęs 
vyru, kuris dabar buvo jo viršininkas, — 
Walteriu Wilhelmu Canariu.

Dabar jis vyko pasimatyti su Canariu 
gauti naujų uždavinių. Pasaulis temano, 
išmano, bet Canaris žinojo, kas buvo tikra
sis Scapa Flowo didvyris. Laivas su 1.100 
anglų jūrininkų nugrimzdo į dugną Alfredo 
Wehringo dėka.

Admirolas laukė Wehringo. Šie du vy
rai, kuriuos siejo veikla Ispanijoje, nebuvo 
matęsi daugel metų. Bet vienas antro ne
buvo pamiršę ir netiesiogiai palaikė kon
taktą.
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Savaitinė politikos apžvalga

Tarp Helsinkio ir Pretorijos
Pereitą savaitę pasaulinė spauda daug 

vietos skyrė tolimosios šiaurės Suomijai ir 
dešimts tūkstančių nuo jos nutolusiai Pietų 
Afrikai., Aišku, jos negalėjo iš pirmosios 
vietos išstumti žinių apie Palestiną, tačiau 
tiek Suomijos vyriausybės pertvarkymas, 
tiek ir rinkimai Pietų Afrikoje, kuriuos 
„Daily . Mail” pavadino politiniu į 
drebėjimu, yra tokie svarbūs įvykiai, 
juos negalima apeiti tylomis.

Kaip žinia, krizę Suomijoje 
mo pareikštas nepasitikėjimas 
kalų ministėriui komunistui Y. 
prantama, kad seimas negalėjo 
kio vidaus. reikalų ministerio, kuris priešin
gai teisės nuostatams sovietams išdavė 21 
amenį, jų tarpe 10 Suomijos piliečių. Prieš 
4 mėnesius panašus atsitikimas'— nepasiti
kėjimas vidaus reikalų ministėriui — buvo 
Čekoslovakijoje, ir mes žinome, kuo jis pa
sibaigė. Čekoslovakija neteko savo neprik
lausomybės. Sį kartą Suomija savo neprik
lausomybę dar išsaugojo, nors Leino žmo
na viena iš ryškiausių tarptautinio. ko
munizmo vadų asmenybių, Hertta Kuusi- 
nenė, sovietinės Karelijos respublikos aukš
čiausios tarybos p-ko duktė, krizės metu 
viešai per radiją pareiškė, kad suomiai ilgi
si Čekoslovakijos likimo. Tačiau jos troš
kimas neišsipildė, kaip yra linkę manyti 
Suoiirijos gyvenimo žinovai, dėl vidaus ir 
užsienių politikos sąlygų. Nors prezidentui 
Paasikiviui, Lėiną atstačius iš vidaus rei
kalų ministerio pareigų, komunistai ir gra
sino sukelti visuotiną streiką, tačiau tas 
grasinimas nebuvė perdaug realus. Tiesa, 
uostų darbininkai metė darbą, betgi gele
žinkelių ir tramvajų darbininkai nubalsavo 
komunistų raginimų neklausyti. Yra pa
grindo manyti, kad to raginimo nebūtų pa
klausę ir kitų pramonės šakų darbininkai. 
Todėl Suomijos socialdemokratų organas, 
vyriausybės krizę likvidavus, ir rašė, kad 
be reikalo buvo komunistams nusileista. 
Girdi, reikėjo jiems .leisti paskelbti visuo
tinį streiką, ir tam jų bandymui nepasise
kus, jų prestižas būtų neatgaivinamai nu
smukęs. Tačiau Paasikivis ir kitos Suomi
jos partijos tuo keliu nėjo ir, būtent, dėl 
užsienių politikos sumetimų. Jie nenorėjo 
per daug erzinti sovietų ir duoti jiems pro
gos įsikišimui, jie laikėsi auksinės taisyklės 
— kad vilkas būtų sotus ir avis sveika. 
Čekoslovakijos komunistų partija perversmo 
metu turėjo 2.000.000 narių, Suomijos ko
munistų partija priskaito tik 40.000. Čekai 
tradiciškai jaučia simpatijas rusams, suo
miai jų nekenčia. Čekoslovakijos profesinės 
sąjungos buvo visiškoje komunistų įtakoje, 
Suomijos — socialdemokratų, kurie iš vi
sų partijų yra smarkiausiai nusistatę prieš

žemėš
kad

sukėlė 
vidaus 
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sovietus. Dėl to suomių komunistai savo 
jėgomis negalėjo paruošti savo kraštui to
kio likimo, -kokio susilaukė Čekoslovakiją. 
Vienintejis būdas jų troškimams įgyvendyti 
būtų aktyvus Sovietų Sąjungos įsimaišymas. 
Praktiškai tai nebūtų sunku padaryti, nes 
Helsinkio pašonėje yra -stipri sovietų karo 
bazė, kurios įgula galėtų vienu smūgiu 
paimti Suomijos sostinę. Tačiau Kremlius 
tokios ištaigos sau leisti negalėjo. Užsie
nių komentatoriai nurodo, ir to fenomeno 
priežastis. Visų pirma tai būtų bloga da
bartinės sovietų propagandos iliustracija, 
kad sovietai yra tikrai taikingi balandėliai. 
Antra vertus, formali Suomijos okupacija 
galutinai priverstų Skandinaviją persimesti 
Vakarų pusėn. BBC nurodo dar trečią įdo
mų motyvą. Pasirodo, kad sovietai nori 
beveik visą trečdalį suomių jiems mokamų 
reparacijų gauti specialėmis mašinomis, ku
rių jie patys negamina ir kurios jiems yra 
būtinai reikalingos. Tiesa, jų iki šiol nega
mino nė patys suomiai, tačiau Reikalo spi
riami ir žūt būt nenorėdami duoti sovietams 
progos jiems prikišti taikos sutarties neiš- 
tesėjimą, jie įtempė visas jėgas ir ... pa
darė stebuklą — mašinos gaminamos. So
vietams visai aišku, kad to stebuklo sąlyga 
yra suomių lajsvė, jei jos nebus — nebus 
ir masinių. Trečdalis' reparacijų sudaro 
100.000.000 dolerių, betgi sovietai ..išsiderė
jo, . kad jie mokės 1938 m. kainomis. To
kiu būdu, jei jie Suomijoje užsakytas ma
šinas norėtų gauti kur kitur, jie turėtų mo
kėti dvigubai brangiau, nes kainos paly
ginus su 1938 m. pakilo beveik 100 °/o, o 
svarbiausia dabartinėm sąlygom jie kitur ir 
negalėtų gauti. (Žiūr. Minties Nr. 51—52. 
1947 m. „Narsioji Suomija”) Dėl visų 
tų sumetimų poniaj H. Kuusinenei teks 
dar kantriai palaukti. Kremliui patvarkius, 
Leina turėjo palikti savo postovį, kas, ži
noma, reiškia Suomijos nepriklausomybės 
šalininkų laimėjimą, tačiau, kad Krem
liaus dievų neužrūstinus, nauju vidaus rei
kalų ministęriu paskirtas tieseniai iš social
demokratų partijos išmestas ir į komunistų 
„liaudies demokratus” įstojęs Eino Kilpis, 
turįs didelį panašumą su Čekoslovakijos iš
daviku, irgi buv. socialdemokratu, Fier- 
lingeriu. Pagaliau ir pati ponia Hertta su
silaukė paguodos. Jį buvo priimta į vy
riausybę kaip mfnisteris be portfelio. Šei
mos garbė buvo išhikyta, Suomija dar kar
tą galėjo atsikvėpth

Tuo tarpu Į Pietų Afrikos Unijos sosti
nės Pretorijos valdžios rūmus atėjo naujas 
ministeris pirmininkas Dr. Danielis Fran
cois Malanas. Charakteringa mūsų gyve
namajai epochai, kad jo vedantą naciona-

kiais, kurie visai neseniai buvo laikomi, 
švelniai tariant, blogu tonu. Nacionalistų 
partija reikalauja atimti visas pilietines tei
ses spalvotiesiems (t. y. negrams ir 
indams), suvaržyti imigraciją, apriboti 
santykius su britų imperija (kalbama 
apie savarankiškos respublikos paskel
bimą), ir turi aiškų antisemitinį cha
rakterį. Tokios partijos vadas pakeitė 
18 metų ministerio pirmininko _ kedėje 
išsėdėjusį maršalą Smutsą, kurio vienu iš 
paskutiniųjų žygių buvo, priešingai kitų 
britų tautų šeimos narių elgesiui, pripa
žinti de facto Izraelio valstybę, greičiausiai 
priešrinkiminės propagandos sumetimais.

Pietų Afrika yra toli. Todėl kokias tei
ses gauą ten gyvenantieji negrai, kurie nors 
ir sudaro 70°/o visų 11.000.000 Unijos gy
ventojų, tačiau dėl savo primityvaus gy
venimo lygmens nevaidina, jokio žymesnio 
vaidmens, ne taip svarbu. Tačiau, jei Dr. 
Malanas pradės gyvendyti savo užsienio 
politikos programą, tai tat turės didelę 
j-eikšmę, nes Pietų Afrika, susisiekimui to
bulėjant,' yra vienas iš svarbiausių britų 
imperijos gynimosi sistemos narių. Jei ji 
iš tos sistemos pasitrauks, visiškai pasikeis 
jėgų lygsvara Indijos vandenyne. Turint 
galvoje dėl Palestinos įvykių sujauktą pa
dėtį Artimuosiuose Rytuose, rinkimų rezul
tatai gali turėti toli einančių pasekmių.

z *

Tuo tarpu šūviai Šventojoje Žemėje aidi 
visame pasaulyje. Saugumo Tarybos posė
džiai įgyja vis dramatiškesnį charakterį. 
Bendrą situaciją tiksliai apibūdina E. Hel- 
sey paryžiškės „Aurore” skiltyse:

„Jei bus nueita taip toli, kad bus 
pradėta galvoti apie kariuomenės į ' 
Palestiną siuntimą, sovietai, žinoma, 
nesutiks, kad jie būtų išskirti; teisiš
kai galvojant, sunku surasti formulę, 

kuri jų dalyvavimą išskirtų.
Tokiomis komplikacijomis arabai re
mia savo viltis. Jie mano, kad vadi
namosios „Jungtinės” tautos niekuo
met nesusitars ir' žengs prie kom

promiso.
Arabai turi stiprią vaizduotę ir, gal 
būt, fantazuoja per daug. Galimas 
dalykas, kad jie netrukus patirs, 
kaip brangiai reikia mokėti už nenuo- 

laidutną”.
Kompromiso suradimą apsunkino Truma- 

no aiškiai rodomos simpatijos žydams. 
Aiškinama, kad jis tai darąs, norėdamas 
savo pusėn pakreipti New Yorko žydų 
simpatijas ir gauti jų balsus per būsimus 
rinkimus. Britą; teigia, kad tokia Tru- 
m."Jio politika tik skatina žydus būti ne- 
nuolaidžius, ir tuo pačiu kompromisas da-

VM.

Pasaulis niekada nesužinos, ką jie kalbė
josi. Be abejo, Canaris pasveikino Wehriu- 
gą, jo šaunaus žvalgybinio darbo proga. 
Canaris, gal būt, pridūrė, kad jų profesi
joje neišvengiama veikti tamsoje, o laurus 
palikti kitiems. Žinoma, jauniklis Prienas 
nenusipelnė ovacijų, bet kadangi vokiečių 
tauta reikalauja didvyrių, reikia jai iškepti 
iu-

Admirolas gal pasakė, kad jis pats neUn- 
kęs šliaužioti, ieškodamas garbės. Bet Web- 
ringas nebuvo jai abejingas. Į pokalbį įsis
kverbė kartus prieskonis. Wehringas galėja 
pasisakyti, kad šešiolika tremties ir užsida
rymo metų nebuvo per maloniausi. Tolesnė 
jo pokalbio eiga nėra žinoma, bet Britani
jos žvalgyba turi pagrindo tikėti, jog Weh- 
ringas buvo visiškai nepatenkintas tiek daug 
prasitaręs Canariui ir taip paskydus. Betar 
ten buvo vienaip ar kitaip, britai sugaišo 
keletą mėnesių, benarpliodami pėdsakus dėl 
Scapa Flowo antpuolio. Istorija Wehringą 
apibūdina- buvus labai kantrų žmogų. Gana 
nuostabu, kad tokiam gabiam agentui nes
kyrė kito uždavinio.

Turime grįžti 16 metų atgal, kada Alfre
das Wehringas, Vokietijos imperatoriškojo 
laivyno atsargos kapitonas, išvyko iš Vo
kietijos. Tai buvo 1923 m., kada buvo 
Įvykdytas Mūncheno Bierkellėrio perven- 
mas, kada nacionalsocialistas Leonas ScHi- 
geteris sprogdino Prancūzijos prekinius 
traukinius Ruhre ir už tuos nuopelnus buvo 
įtrauktas šventuoju į nacionalsocialistų b- 
lendorių. Tuo metu Canaris buvo nieku, 
nežymus karininkas, gyvenęs iš savo pen
sijos. Iš tikrųjų jam buvo pavestas uždari- 
nys reorganizuoti Vokietijos laivyno ir ar
mijos špionažą „demokratinei” respubliloiit 
jos pYūsiniams generolams bei admirolira.

Savo iniciatyva Canaris 1923 m. išsiuntė 
pirmąjį Vokietijos laivyno šnipą po Vena- 
lio sutarties pasirašymo. Anomis dieitomii 
niekas neįtarė, kokių revoliucijų įvyks Vo 
kietijoje, kaip prancūzų okupuotas Ruhre 
kraštas pakeis šeimininkus arba kaip vi
kiai Vokietija ims organizuoti revanšo katą.

Bet Vokietijos armija ir laivynas lutoji 
šį vieną dalyką: kad reikės kariauti po» 
ar 15 metų.' Tokiai perspektyvai esant, jitn 
reikės špionažo sistemos užsienyje. Pridėt 
ją organizuoti 1923 m. nebuvo per anksti

Alfredas Wehringas buvo vienas iš jie- 
niąusių Vokietijos karininkų. Jis buvo pi- 
sirbdęs esąs gabus karininkas „Admiral* 
Hipperio” kautynių laive. Jis buvo paliktu 
tarnyboje, nors jam mažaį darbo tebuvo p 
1919 m. Canaris labai vertino jo gabuim 
ir 1923 m. pasirinko Wehringą naujoms pi- 
reigoms. Wehringas turėjo pasidaryti ris 
nos vokiečių laikrodžių firmos pardavėjai 
Žymus niekuo nedėtos firmos atstovas gi
lės lankyti daug Europos kraštų, kuriuos 
jo uždavinys bus sekti naujas laivų statyba

Išbuvęs trejus metus šiose pareigose Web- 
ringas buvo pasiųstas į Šveicariją, kur jis 
išėjo laikrodininko mokslą viename Šveica
rijos laikrodžių koncerne ir pasidarė tikra 
specialistas. 1927 m.- jis emigravo į Angli
ją. Niekas nežinojo, kad jis buvo kapitonu 
arba net vokietis. Canariui buvo menknie
kius išduoti naują pasą nauja pavarde Ji 
pasivadino tipinga šveicarų Alberto Orte 
lio pavarde. .

Jis įsikūrė Kirkwalle, Orknio salose, * 
toli nuo Scapa Flowo bazės. Rami Kirk 
wallo apylinkė privalėjo gero laikrodininku 
Ortelis dirbo pardavėju keletoje nedideli: 
.krautuvių, ■ prekiavusių brangenybėmis i 
suvenyrais. Kaip antraeilį darbą jis pisi 
ėmė laikrodžių taisymą. Dirbo puikiai, it 
lyginimą ėmė nedidelį, ir jo garsas ėitt 
sklisti. Ortelis gyveno kukliai, taupydama 
kiekvieną penį, kad pagaliau galėtų ĮkMyl 
savo svajonę — atidaryti nuosavą laikro 
džių ir suvenyrų krautuvę pačiame Kirk- 
wallo centrelyje. Čia jūrininkai pirktų do 
vanas ir suvenyrus. Ir be abejo svajonė įsi 
kūnijo. Ortelis pasidarė dovanų ir šveici 
rinių laikrodžių krautuvės savininkas. Joj 
lankėsi dąug pirkėjų. (B. str. pabaigi

Nėra skilimo tarp Britanijos Ir JAI
Londonas (Dena). Britanijos minister! 

pirmininkas Attlee žemuosiuose rūmuose p 
neigė teigimus, kad tarp D. Britanijos i 
JAV Palestinos klausimų įvyko skilimas 
Jam nežinomas joks skilimas, pareiškė Att
lee, kada tuo reikalu jį paklausė vienas it 
stovas.

Dėl ginklų teikimo arabų kraštams pa
reiškimą padarė valstybės sekretorius May 
hew, jog nesą jokių tiesioginių įrodymų 
kad D. Britanija pasibaigus mandatui, t. f 
po gegužės 15 d., yra teikusi ginklus Egip
tui, Irakui ir Transjordanijai. Jis neabejo
ja, kad arabų armijos Palestinoje yra gink
luotos britų ginklais. Bet tie ginklai yri 
gauti iš D. Britanijos praeitais metais.

namajai cjXK.ua 1, Kati ju vcuaiiia iiaciuna- nuviaiuzius, u luv pat 
lįstų partija laimėjo rinkimus su tokiais šū- I rosi vargiai Įmanomas.

Ragina melstis už taiką
Bad Nauheimas (Dena). „Mementi Dij" 

proga prezidentas Trumanas, pasak 
Yorko radiją, ragino melstis AmeritalT 
ventojus kartu su juo už broliškumo 
mą tarp visų pasaulio žmonių
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LIETUVOS POGRINDŽIO VEIKLA JAV SPAUDOJE
J. A. Valstybėse Daytono mieste išeinąs 

laikraštis „The Dayton Daily News” š. m- 
gegužės mėn. įsidėjo ilgoką Sigrido Ar- 
nės straipsnį apie Lietuvos ir jos kaimy

ninių tautų pogrindžio veiklą. Straipsnis 
. pavadintas „Pabaltės pogrindis praneša 

apie jų kraštą partizanines. kovas su Ru
sija”. Čia dedamas to straipsnio vertimas.

„Vašingtonas, gegužės mėn. 8 d. — Į 
Vašingtoną, Londoną ir Stockholmą plau
kia keisti pranešimai apie aštrias partiza
nines kovas tarp rusų ir pogrindžio dali
nių Pabaltės valstybėse — Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. Tie pranešimai regulia
riai spausdinami informacijų biuleteniuose, 
leidžiamuose Lietuvos atstovybių, „laiškuo
se iš už geležinės uždangos”; jie gaunami iš 
Pabaltėb pogrindžio šaltinių Stockholme ir 
keletas mažų leidinių, leidžiamų čia ir 
Londone iš Pabaltės pabėgusių 
Visų tų pranešimų santrauka 
buvo pasiųsta kaipo apeliacija 
Tautoms.
• Daugumą minėtų informacijų 
ir U.S. valdžios pareigūnai, kurie tačiau, 
kaip ir visada, atsisako duoti savo paaiški
nimų. Bet pareiškiama, kad tie Pabaltės 
pranešimai atrodo esą patikimi, lyginant su 
žiniomis, kurias Amerikos valdžia gaupa iš 
kitų šaltinių.

Iš trijų Baltijos tautų žinios prasisverbia 
į Švediją ir D. Britaniją per pabaltiečius 
jūrininkus, kurie miglotomis dienomis pa
bėga žvejų valtimis. Pabaltės informacijų 
biuleteniuose sakoma, kad Baltijos pakraš
čiai yra saugomi rusų lėktuvų ir mažų 
laivų. Lietuvių, latvių ir estų biuleteniai 
praneša apie ginkluotus, judrius partizanų 
būrius jų kraštuose. Šie būriai slapstosi miš
kuose ir naudoja pasigrobtą vokiečių ir 
rusų artileriją. Būrių vyrai dėvi pagautų 
rusų uniformomis, tuo būdu suklaidindami 
rusų dalinius. Jie turi ir mažų tankų.

Informacijų biuleteniai sako, kad Lietuva, 
kaipo turinti didžiausią gyventojų skaičių, 
yra aktyviausia. Rusai tame krašte laiko 
šešias divizijas ir 75.000 vyrų slaptosios 
policijos. Praėjusią vasarą biuleteniai rašė, 
kad rusai papildomai atsiuntė penkias oro 
eskadriles ir daugiau pėstininkų. Kai ku
riose apylinkėse partizanuzpuolimai buvo 
tokie rimti, kad rusai turėjo operuoti su 
specialiais apsaugos daliniais ir visą laiką 
būdami -arti geležinkelių, plentų bei tiltų.

Lietuvių pranešimai tvirtina, kad kelio
lika raudonosios armijos vyrų „pasipiktinę 
sovietų diktatūra, prisijungė prie parti
zanų. Iki šiol nė vienas toks raud. armijos 
vyras nepasirodė esąs išdavikas”. Įvykusių 

■ kovų vietos, čia išvardijamos pagal Juozo

birželio 11 d. Degučių 
kovėsi prieš 300 rusų, 
ir 67 rusai.

miške 70
Žuvo 6

Partiza-

Okupantai puola Lietuvos dvasininkiją

diplomatų, 
pabėgėlių 
ir Jungt,

patvirtina

Kajecko, Lietuvos legatūros attache, pra
nešimą. • i

• 1946 m. balandžio mėn. Kėdainių apskri
tyje. NKVD grupės susidūrė su 70 parti
zanų. žuvo 12 partizanų. Užmušta apie 100 
NKVD.

1945 m. rugsėjo mėn. Raseinių apskrityje. 
138 partizanai prieš 700 NKVD. Kova tę
sėsi 20 valandų, Žuvo 73 partizanai ir 430 
rusų.

1945 m. 
partizanų 
partizanai

Tokių susirėmimų yra šimtais, 
nai kovoja jiems pažįstamuose miškuose. 
Bet rusai turi moderninę artileriją ir ge
rus ryšius. Lietuviai praneša, kad viduti
niškai už vieną partizaną žūva bent 7 ru
sai. Partizaninėse kovose iš viso jau yra 
žuvę apie 8.000 lietuvių.

Iš Latvijos ir Estijoj kurios yra toliau 
į šiaurę, pranešimų gaunama mažiau. Bet 
karts nuo karto tų kraštų pabėgėliai paten
ka į Lietuvą, o iš čia, trumpiausiu vandens 
keliu, į Švediją. Visos minėtos trys tautos, 
kartu paimtos, turi mažiau gyventojų, negu 
vienas Naujorko miestas. 1940 m. birželio 
mėn. jas okupavo raudonoji armija, po 
dviejų mėnesių įvyko balsavimai ir prisi
jungta prie sovietų.. -Tų balsavimų U.S. 
valdžia niekad nepripažino ir trijų Pabal- 
tėS' valstybių diplomatinės atstovybės čia 
tebepripažįstamos kaip atstovaujančios sa
vo valstybes.

Lietuvos atstovas Kajeckas savo tvirtini
mus paremia tuo, kad 1940 metų balsavi
mai, pravesti rusų priežiūroje,’ buvo netei
sėti ir praneša, jog paskutiniuose laisvo
sios Lietuvos balsavimuose būta tik 1.500 
komunistų iš bendro 3.000.000 gyventojų 
skaičiaus. ®

1941 m. vokiečiai išvarė rusus, bet pas
tarieji 1944 m. vėl grįžo atgal. Lietuvių ir 
latvių diplomatai čia ir Londone yra įsiti
kinę, kad rusų tikslas yra išnaikinti jų 
kraštų inteligentiją, kuri galėtų vadovauti 
sukilimams nepriklausomybei atgauti.

.„Lietuvių Biuletenis”, leidžiamas Nau- 
jonke, praneša, kad visi Pabaltės žvejų 
laivai buvo konfiskuoti praeitą vasarą. De
šimtys tūkstančių Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žvejų su šeimomis „savanoriškai” iš
gabenti, gyventojais perpildytų Pabaltės 
respublikų į Tolimųjų Rytų, Ochocko 
pajūrį.

„Lietuvių Biuletenis” taip pat 
apie naikinimą jaunų pabaltiečių, išvežtų į 
Rusiją. Tarp kitko ten rašoma: „Vadinamoji 
technikinio darbo prievolė buvo įvesta 12— 
15 metų amžiaus vaikams. Tos vergijos

aukos yra ūkininkų vaikai. Ji# oficialiai 
vadinami savanoriais, lygiai kaip ir tie žve
jai, išgabenti į Tolim. Rytus. Tiems sava
noriams neleidžiama pasirinkti darbo vie
tos. Jaunieji vergai yra siunčiami kažkur į 
Rusiją atstatyti broliškų respublikų”.

Toliau „Lietuvių Biuletenyje” sakoma, 
kad jei koks Maskvos minįsteris pastebi kur 
nors trūkstant Rusijoje. darbininkų, tai 
Maskva tuojau išleidžia įsakymą surinkti 
reikalingą jų skaičių. Tokiu būdu daug 
tūkstančių lietuvių 
tos darbo stovyklą, 
Keletas iš ten yra 
likusiųjų likimą.

Biuletenyje buvo 
karinius Įsitvirtinimus, daromus 
jose valstybėse. Latvijos ir Lietuvos pa
jūrio gyventojai iškeliami iš savo namų, 
o jų vieton atkeliamį rusai. Lietuviai iš
kelti iš trijų mylių pločio pajūrio ruože.

Rusai plečia vokiečių laikais Lietuvoje 
įrengtų aerodromų tinklą. Tiems darbams 
naudojami mongolai ir vokiečių belaisviai. 
Saaremaa saloje ir Petrozavodske, Kareli
joje, yra Įrengtos tolimojo vairavimo svie
dinių tyrimų stotys. Trečia tokia stotis yra 
pačioje Estijoje. Požeminiai municijos san
dėliai, benzino tankai ir barakaį įrengti 
Saaremaa ir Hiiumaa salose. Tokie pat 
įrengimai yra atlikti ir dviejuose Estijos 
uostuose — Paldiski ir Parnu. Estijos pa- 

kad tiems darbams nau- 
ar nuomotos amerikiečių 
povandeninių laivų bazė 
Estijoje, Padasaare, kita

buvo išvežta Į Vorku- 
esančią Uralo kalnuose, 
pabėgę ir papasakoję

praneša

pranešimų apie rusų 
visose tri-

bėgėliai pasakoja, 
dojamos skolintos 
žemkasės. Didelė 
yra baigta įrengti 
gi atstatyta prie Karaliaučiaus. Latvijos uos
tas Pieraja (gal Liepaja? K. Ap.) paverstas 
laivyno baze. Rusai stato modernišką auto
stradą tarp’Leningrado ir Rytprūsių.” K. Ap.

Mokosi amatu
Seligensfadtas. Lietuvių stovykloje IRO 

Areo 3 suruošė trijų mėnesių įvairių ama
tų kursus. Buvo mokoma .tekstilės pramo
nės, mūrininkų, siuvėjų, stalių, knygrišy
bos ir fotografų amato. Kursams vadovavo 
dipl. inž. Sidzikauskas. Įvairius kursus 
baigė1 ir pažymėjimus gavo 87 asmens.

Didžiausias susidomėjimas buvo tekstilės 
pramonės amato mokslu. Siam tekstilės 
pramonės kursų skyriui vadovavo prityręs 
tekstilininkas dipl. inž. VI. Tamošiūnas. 
Baigus kursus kursantams buvo suteikta 
galimybė apie mėnesį laiko praktiškai 
dirbti Bambergo tekstilės fabrike.

Tekstilės kursantai dirbę tekstilės fabrike 
kartu su vokiečių darbininkais,. įsigijo au
dimo praktiką ir gavo audėjo pažymėjimus

K-tas.

Paskutiniuoju laiku Lietuvos pavergėjai 
visu smarkumu puola Lietuvos dvasiikiją, 
kurią vadina didžiausiu tarybinės santvar
kos priešu. Štai ką apie Lietuvos katalikų 
dvasininkus rašo „Tiesa” 1947 m. lapkričio 
25 d., atpasakodama LKP(b) CK lektoriaus 
Michnevičiaus pranešimą. „Faktų” nurody
mas ir pranešimo tonas aiškiausiai 
kas dabar dedasi mūsų Lietuvoje.
rašo:

„Prieš lietuvių tautą, žengiančią 
niu keliu ir kuriančią sau šviesų ir 
gą gyvenimą, kovoja anksčiau Lietuvą val
džiusių ir jos liaudį engusių, nuverstų ir 
sumuštų kapitalistinių klasių likučiai, kovo
ja buožija ir reakcinė katalikiškoji dvasiš- 
kija. Greta buožijos, kuri yra pagrindiniu 
socialinis buržuazinio nacionalizmo rams
tis, dvasiškija yra buržuazinio nacionalizmo 
idėjinis Įkvėpėjas ir organizatorius.

Reakcinė katalikiškoji Lietuvos dvasiški
ja neatsitiktinai atsidūrė piečiausių liaudies 
priešų - nacionalistinių žudikų stovykloje.

BAUDŽIAVOS RĖMĖJA
„Baudžiavos laikais Lietuvoje kunigai stip

rino baudžiauninkų valstiečių velkamą sun
kų dvarininkiškos baudžiavos jungą ir patys 
negailestingai engė ir išnaudojo baudžiau
ninkus, o kada pastarieji pakildavo į kovą 
prieš savo pavergėjus dvarininkus, kunigai 
padėdavo dvarininkams nuslopinti kovojan- 
įįus valstiečius. Taip atsitiko 1769 m., kada 
kunigai priešakyje su vyskupu Masalskiu, 
laimino kruvinas egzekucijas prieš Šiaulių 
apskr. baudžiauninkus — valstiečius, suki
lusius prieš kraugerį dvarininką Tizenhąu- 
zeną.”
Dvasiškiai — vokiškųjų okupantų talkininkai

„Vokiškųjų — imperialistų nurodomi, 
smetonininkai kartu su kunigais 1917 m. su
organizavo Vilniuje Valstybės Tarybą, pa
klusnų įrankį vokiškųjų okupantų rankose. 
Aktyvūs kaizerinės Tarybos veikėjai ir jos 
nariai greta Smetonos ir jo vienminčių bu
vo kunigai Mironas, Petrulis, Staugaitis ir 
Šaulys. į

Kovoje prieš Lieuvos liaudį 1918—1919 
m. lietuviškoji buržuazija, o ypač kunigai 
ir klerikalai plačiai vartojo socialinę de
magogiją, melą ir apgaulę.”

Išdavikiškas dvasiškijos vaidmuo carizmo 
laikais

„Lietuviškoji buržuazija ir dvasiškija pa
dėjo carinei reakcijai ir juodašimčiams slo
pinti revoliucinę liaudies kovą. Kunigai ne 
tiktai iš bažnyčių sakyklų plūdo revoliucio
nierius ir visus carizmo priešus, drįsusius 
pakilti į kovą prieš kunigų vadintą dievo 
pateptuoju, Rusijos carą, bet daugelį eilinių

parodo, 
„Tiesa”

tarybi- 
laimin-

ir neeilinių kovotojų dėl Lietuvos liaudies 
laisvės išdavinėjo caro budeliams... Žan
darai kunigų sutanuose 1905 metais buvo! 
Kovarskio klebonas Vanagas, Gižų klebonas 
Staugaitis, Seinų vyskupas prelatas Antana
vičius, kunigai Dambrauskas, Laukaitis, Al- 
šauskas ir kiti.

1905—1906 metais savo gėdingais darbais 
prieš Lietuvos darbininkus pasižymėjo ku
nigas Olšauskas. Slaptosios caro policijos 
viršininko Zubatovo pavyzdžiu, kunigas Ol
šauskas 1906 m. įkūrė Kaune policines dar
bininkų organizacijas — švento Juozapo ir 
Zitos ir kitas panašias draugijas. Tų orga
nizacijų pagalba Olšauskas ir kiti kunigai 
kartu su kapitalistais ir caro žandarais sten
gėsi atitraukti darbininkus nuo revoliucinės 
veiklos. Be to, būdamas slaptosios caro,po
licijos mokamu agentu, kunigas Olšauskas . 
vadovavo visoms juodašimtiškoms carizmo 
jėgoms Kaune”.

„Kunigai stengiasi gaivinti ir stiprinti 
ideologiją ir klerikalizmą. Mokyklinio am
žiaus vaikus ir jaunimą jie stengiasi auklėti 
klerikalizmo ir buržuazinės ideologijos dva
sia, organizuodami juos į slaptas mokyklas 
ir panaudodami kitas priemones.”

Komentarai nereikaliągi. .(e)

Liudas Dovydėnas

■■■■■■■■■■■■■■H Aš norėčiau būti Hiroslumoįė
l. I :

Aš pažymėsiu: tvirta ranka Įrašau Tavo 
laišką, kurį Tu man .atsiuntei, tą paskutinį, 
tą vienintelį. Gal kas kada šiuos užrašus 
skaitys, jis bus liudininku mano tiesumo. 

, Juk mato ir aklas, kad šis laiškas smerkia 
tik mane, ir — neteisingai smerkia.

„Ignai,
Reikia padėkoti už Tavo laiškus, bet 

aš jų neskaitau. Ką mes dar galim 
viens kitam pasakyti? Po ilgų bendro 
gyvenimo metų. Aš apsvarsčiau. Ap
svarstyk ir Tu. Aiškumas galį būt 
sunkus; bet savęs apgaudinėjimas įsi
vaizduotais neaiškumais gali būti savi
meilės ribotumo ženklais. Bet tai per- 
gudrį kalba, svarbiausia — betikslė.

Turiu kai ką paminėti, tai mūsų su
sidėjimą. Mes nebuvom susijungę, bet 
susidėję ir, tur būt, smerktinais tikslais. 

\ Aš Tavęs nemylėjau, ir gal per savo 
jauną kvailystę tapau Tavo bendrininke. 
Aš vis rengiausi Tau pasakyti, bet ma
nydavau: ar verta? Ko gero, dar įtarsi 
mane giriantis. Tu geriau žinai, kiek 
vyrų norėjo man patikti. Jų buvo daug. 
Aš tuo didžiav.ausi. Gryna, žalia kvai
lystė; aš neklausiau savęs, ar aš galiu, 
sugebu jiems patikti. Gal tai buvo vy
rų varžlios jaunystės smalsumas ir no
ras save reikšti, kaip ir mano — žais
mingumu būriui gerbėjų imponuoti. 

/ (Jeigu čia tinka šis žodis).
Aš buvau jauna (bet jaunystei nega

liu surasti mūsų ydingumo, kalčių). Bu
vau vos per dvidešimtį metų, kai Tų 
savo sistematingū, gerai apgalvotu ryž- 
ti'ngurnu ėmeisi mano gerbėjus nustum
ti — pralenkti. Tu buvai mano akyse 
bevietiiškiausias, paskutinis. ~ 
taip toli, nuo kitų, kad Tu mane intri
gavai savo nepalaužiamu —--------
nugalėti beviltišką dykumą 
tarp Tavęs, manęs ir mano gerbėjų. Aš 
norėdavau Tave pasigailėti, bet Tavo 
kietos akys, ryžtingas smakras, veržlios 
akys, lydyto vario spalva deganti plau
kai mane gąsdindavo. Aš Tavęs net 
pasigailėti neįstengiau. Ir tuo tu sky- 
reisį iš visų.

Dabar jau galiu pasakyti, moteriai 
pavojingas vyro skirtingumo išsiaiški
nimas. Aš tada nesugebėjau žitjoti,kad 
stebėjimasis Tavo atkaklumu ir regėji
mas mus skiriančios tolumos — buvo 
domėjimasis Tavimi. Gal net gerbėjų

Ga.l net

ryžtingumu 
tvyrančią,

būrys buvo naudingas, kaip antrasis 
taškas atstumui tarp manęs ir Tavęs 
matuoti. Apie taj aš dabar dažnai pa
mąstau., Gal pasakysi, smulkmeniška, 
moteriška.

Ir vieną kartą mano gera mokslo 
draugė Veronika B., kurią Tu gerai 
pažįsti, apie Tave pasakė: „Aš stebė
čiausi moterimi suartėjančia su tuo 
baisiai paslaptingu žmogum”. Tu taip
gi žinai, Veronika turėjo nemažiau ger
bėjų. Aš jai pavydėjau, nei ji turėjo 
vieną išsirinkusi, vieną tikrą, o kiti vis 
dar nesugebėjo nustoti vilties.

Mano gera draugė Veronika tris kar
tus man pakartojo nustebimą moterimi, 
suartėjančia su Tavim. Aš du kartu 
nutylėjau, bet trečią kartą širdis .neiš
laikė: „Aš būsiu ta moterimi. Aš pa
jėgsiu!” Ji nusikvatojo, net krisdama į 
lovą. Argi reikia sakyti, ji mano skonį 
įžeidė, ji tris kartus išdrįso manim nu
sistebėti, mano artumu Tau, nors ji 
gerai žinojo, kokio plataus lauko galu
laukėje Tu stovėjai.

Ir aš pamažu ėmiau save apdirbinėti. 
Na, taip, nors šit stalioriškai pasaky
ta. Aš atsiminiau motinos žodžius: „Nė- 

< ra pasaulyje vyro, kokio nori moteris, 
nėra moters, kokios nori vyras.” Sun
kią valandą nusidėjėliškai teisindavau
si — nepatiks — skirsiuos. Bet, tu Ve
ronika, dar nepažįsti manęs.

O Tu buvai įžūliai planingas, savi
meilės pilnas, kaip kartą sakei: „Ke
liems gražuoliams gaidžiams nosį nu
šluosčiau”. Ar mano gerbėjai manęs 
Tau pavydėjo. Tu geriau žinai. Paga
liau, Ignai Vaivada, kaip tai tolima ir 
blanku žiūrint per mūsų gyvenimo griu
vėsius.

Kai mudu suėjom į vieną pastogę, aš 
kentėjau. Kančia buvo tokia didelė, — 
ir aš nedrįsau su kuo nors dalytis. Esu 
išdidžiai vieniša. Patinka Ibseno tiesa: 
„Arai visada vieni”. Gal aš ne aras, 
bet vienatvė mane apsupo nuo pirmųjų 
dienų Tavo miškuose, vėliau — guodė. 
Aš dažnai svarsčiau palikti Tave, bet 
mylėjau savo tėvą, motiną. Jiems tai 
būtų nemalonu. Aš laukiau vaiko, ir ta
riausi kad tai mudu suartins. Priešingai. 
Aš prisirišau prie dukters, aš su ja 
gyvendama, rūpindamosi, negailestingai 
tolau nuo Tavęs. Ir jos kapą kelis me-

tus rūpestingai lankiau; ir gal nebus 
išdidų pasakyti, ne motiniška meilė, bet 
noras kuo nors domintis,, pateisinti to
limą nuo Tavęs. Ir man liūdna ir gai
la Tavęs, — Tu nenorėjai ar negalėjai 
tai pastebėti, suprasti, nors atspėti. Ir 
aš Tavęs gailėjausi, kaip riboto, men
ko. Tai buvo sunku, jeigu neieškosiu 
ko nors tiksliau. Sunku moteriai, kuri 
nori vyrą gerbdama lepintis vyro 
sekimu.

Kartais 
egoistu, 
žmogum, 
man būdavo' lengviau, 
dvelkia, sunkiau — 
smerkti. Juk ir Tu sakai 
donjina, neapykanta, savimeilė nuteisia.

Pasaulinė nelaimė
atėjo padėti. Mums atėmė viską, atpa
laidavo nuo įsivaizduotų ir tikrų ryšių, 
įsipareigojimų. Man rodos, mūsų sie
nos sugriuvo, mes atsidūrėm plačiam 
griuvėsių lauke. Plačiam, akivaizdžiam 
lauke mes pamatėme, kad nieks mus ne
artina.

Meni naktį, kai mudu sėdom į pori
nį vežimą ir leidomės į pavakario tirš
tą rūką. Ir aš tada save paklausiau: 
„Kodėl aš važiuoju jo ratuose? Kodėl 
mudu turimeįbėgti kartu? Vežimas, ke
lias, traukinys, rūkas, juk tai labai men
ki ryšiai dviem svetimiem.

Bet nelaimių buvo aukščiau galvos, 
aš viskam buvau pavargusiai abejin
ga. Tik parako fabrike, dėdama, j dė
žes artilerijos šovinius, turėjau 
viską pergalvoti, nuteisti. Ir 
trumpai pasakyti: mes padarėm ir pra- 
kentėjom keistai įdomų jaunystės 
dymą. Pridėkim — nevykusį bandymą.

Bandymas baigtas. Kaip maži griu
vėsių voreliai, pradėkim naują tinklą. 
Iš tolo regiu, stebiu savo žingsnius ir 
nesugrąžinamą jaunystę mūsų tėvų ta
kuose. Ir taip aiški, tikra, suprantama 
dabar jinai. Tau buvo visko, bet aš 
grįžtu prie krūmų upelio, kur mano’ 
tėvo pirkia mėlynom langinėm žiūri į 
kiemą prie svirties, Į kalnelio kopiančio 
vyšnių sodo, kai į mūsų sodybą pava
sarį grįžau iš miesto,, gegutė sukukavo 
trylika kartų. Kiti sako, tai gyvenimo 
metai, bet man trylika mūsų nenusakomo

aš nutardavau Tave 
savimi tegyvenančiu, 
Ir man rodos, toks esi.

Ar ne 
gailėtis,

pasi-

esant 
piktu 
Tada 
piktu

lengviau 
.Meilė su-

karas mums

laiko 
galiu

ban-

gyvenimo metai, buvo — prarasti me-' 
tai. Ir ten Tau vietos nerandu. ■

Kai važiavau J kiemą, mūsų Meškius 
sužvangino grandinėmis ir inkštė gal 
džiaugsmu, nusiskundimu. Man tada 
persmelkė širdį. Aš kažin kodėl, norė
jau verkti; kad tai nematytų motina, aš 
įtemptai žiūrėjau Į vyšnių sodą prieš
kalnėje ir tariau: „Ak, ten toks žvirblių

> čiužėjimas, vyšnias alasu nukratys...
Bandysiu naują kelią. Aš grįšiu į pir

mą keliuką kur pradėjau netikslų žings
nį.

Taigi, visko Jums, geros kloties. Aš 
lieku ne viena — su manim prie upelio 
mėlyni lanįai prie vyšnių, su manim 
mano vaikystės metai. . Aš grįžtu 
atvejų atvejais grįžtu. Bet tai jau 
kas... O ir taip prailgo mano šie 
džiai, tačiau dovanok, tai jau Jums 
rai paskutiniai. •

Jums ge»o linkinti,
Viktorija Balkiūtė.

• Aš buvau Koelne, Luebecke, Frankfurte,— 
miestuose kur tiek griuvėsių. Bet, aš turiu 
pasakyti, žmonės perdeda aptardami mies
tų sugriovimą. Nieko baisaus. Ir vėl tuo
se miestuose žmonės gyvena, apgaudinėja, 
mylisi, juokiasi, kenčia. Griuvėsiuose gyve
na. Ir, pajėgia griuvėsius atstatinėti, — 
kad turėtų ką griauti...

Aš gerai žinati šioje tremties vienatvėje, 
kas jinai man buvo ir kas yra jos netekęs 
dabar, žinau jos kainą, jeigu tai kaina va
dintina.

Aš turiu visiems atvirai ir drąsiai pasa
kyti, be jos man nėra gyvenimo. Ir čia tu
riu įrašyti Veronikos B. laiškelį: „Dabarti
nis Viktorijos vyras už ją penkiais metais 
vyresnis, gyvena Flensburge. Dabar pa
krikštijo sūnų, vardu Algirdas. Gyvena gra
žiai. Gavau ir juodaplaukės Emilijos K-tės 
laišką iš Alsėdžių, kuriame rašo: „Tavo 
vyro seniai ieškome, bet jokios žinios. Gal 
būt, jis yra žaliojoje, o gal išvežtas”. Taigi 
Ignai, ir aš, kaip rašai, tarp griuvėsių”.

Visa kita tame laiške — neesminga. Bu
vau kartą pas Veroniką ir, keista, liūdna, 
pikta, ji man pasakė: „Iš dviejų namų griu
vėsių galima pastatyti naują vieną”. > „Aš 
dar neišmokau'griuvėsių perstatinėti”.

Kai aš pasakiau: „Aš stebėčiausi moteri
mi, kuri suartėtų su ta baisia žmogysta”, 
Veronika nieko 
greičiausia, — 
miltelių kavai 
mėgsti, stiprią

Aš gėriau stiprią kavą ir... (Čia 
šai nudriskę. Kitam lape, pusiau aš einu 
prieš lietų ir vėją... Atsibodo šie įkyrūs 
griuvėsiai. Melas,’ apgaulė, valdyba. (Keti 
sakiniai užbraukti).

„Aš norėčiau būti Hiroshimoje.”
Bavarija, 1947 metai. (Pabaiga).-

ten, 
kit- 
žo- 
tik-

nesakė, ji gal nesuprato, bet 
ji užmiršo, nes plaKė 
ir paklausė: „Kokią 
ar silpnesnę?”

pieno 
kavą

vžra-

„Išeiviij Draugas“ ir „Nepri
klausoma Lietuva“ tobulėja

Kol dar nebuvo prasidėjusi emigracija nei 
į Kanadą, nei į D. Britaniją ir tuomet lietu
vių stovyklai pasiekdavo užjūrio lietuvių 
laikraščiai. Amerikos lietuviams dėl spau
dos nieko negalima buvo prikišti, bet .visi 
tremtiniai nustebdavo D. Britanijos vienin
telio buvusio „Išeivių Draugo” skurdumu ir 
neskoningu redagavimu. Ištisi puslapiai dėl 
neaiškaus šrifto buvo neišskaitomi. Toks 
laikraštis D. Britanijos lietuvius lankė net 
34 metus. Todėl nieko ir nuostabaus, kai 
susirinko didesnis būrys tremtinių D. Bri
tanijoje, tuoj .buvo susirūpinta leisti kitą 
laikraštį. Iš pat pradžių buvo pradėtas leis
ti biuletenis, o kuriam laikui praslinkus iš
augo biuletenis į „Britanijos Lietuvį”, kuris 
jau pasirodo kas savaitę. Kol kas „Britani
jos Lietuvis” spausdinamas foto mechaniniu 
būdu, bet ateityje norima jį spausdintį spaus
tuvėje. Šiaip šis laikraštis daro gerą įspū
dį ir skoningai redaguojamas. Be abejo jis 
užkariavo ir senųjų lietuvių simpatijas.

Tokiu būdu „Išeivių Draugas” pajuto 
stiprų konkurentą, nes atvykę tremtiniai dėl 
jo skurdžios išvaizdos ir menko turinio, ne
norėjo ir J rankas imti.

Štai š. m. gegužės mėn. 14 d. „Išeivių 
Draugas” 20 Nr. pasirodė su nauja vinjete, 
su visai nauju šriftu. Tame, pačiame nume
ryje laikraštyje rašoma, kad laikraščio spaus
dinimui nupirkta nauja mašina, kuri po 6 
savaičių bus įmontuojama spaustuvėje. Tai 
matyti, kad „Išeivių Draugas” ateityje ža
da dar daugiau tobulėti. Taip pat paskuti
niuoju laiku jaučiamas turinio pagerėjimas. 
Šiuo metu laikraštyje daug rašo kun. J. 
Kuzmickis.

Kai atvyko didesnis tremtinių skaičius į 
Kanadą tuoj buvo susirūpinta leisti spaus
tuvėje spausdintą savaitraštį. Buvo gauta tam 
tikslui auikų ir laikraščio redagavimą pa
ėmus į savo rankas leidyklos „Atžalynas" 
darbuotojui L. Giriniai, pr. metų pabaigoje 
pasirodė pirmas spaustuvėje spausdintos 
„Nepriklausomos Lietuvos” numeris. Dabar 
laikraščio reikalai žengia vis į šviesesnę 
ateitį.

Laikraščio redagavimą perėmus agr. Pr. 
Rudzinskui jau steigiama savo spaustuvė. 
Tam tikslui sudaryta bendrovė „Viltis". Se
nesni lietuviai išeiviai savos spaustuvės įsi
gijimui gyvai pritarė ir pradėjo pirkti ak- ' 
cijas. Spaustuvės įsigijimo reikalams yra 
reikalinga apie 5.000 dolerių, o jau akcijų 
išpirkta už virš 1000 dolerių. Taj tik dar 
Montrealyje. O akcijų lakštai bus platina
mi ne tik po visą Kanadą, bet ir JAV. To
kiu būdu yra daug^vilčių, kad bus įsigyta 
sava spaustuvė, (vj).

Pusryčiai tignj rfarve
Įdomų psichologinį bandymą neseniai pa

darė vienas rašytojas kartu su keliais žur
nalistais, tame skaičiuje viena moterim, vie
nam Hamburgo cirke. Jie visi įėjo į tigrų 
narvą ir prie padengto stalo pusryčiavo. 
Tigrai iš pradžios mėtėsi ir staugė maty
dami neprašytus svečius, bet paskum nurimo 
ir visai netrukdė jiems pusryčiauti. Tik vie
nam svečiui pajudėjus ir jie pradėjo neri
mauti ir urgzti. Kai po pusryčių visa kom
panija apleido narvą, tigrai metėsi, prie 
pusryčių stalo. Įdomu, kad jie pirmiausia 
puolė ne prie penkių lėkščių, ant kurių gu
lėjo po gabalą žalios mėsos, bet prįe tuš
čių konjako bonkų, kurias iš visų pusių 
apuostė. .

Įdomus būdas kovoti.su girtuokliavimu
Olandijoj kaj kurių miestų valdybos 

įvedė įdomų ir vienkart paprastą būdą ko
vai su girtuokliavimu. Policija stropiai se
ka išeinančius iš restoranų žmones. Pasįe- 
bėjus įkaušusį, ji tokį mandagiai sodina Į 
taksį ir veža į policijos būstinę. Ten spe
cialus gydytojas apžiūri „ligonį’’. ■ Jeigu 
gydytojas nesuranda nieko pavojingo, tąi 
policija vėl maloniai sodina „pacientą” į 
taksį ir nuveža jį namo, kad nepykintų vi
suomenės. Jei gydytojas pripažįsta, kad „li
gonio” padėtis rimta, tai jis tuoj vežamas į 
ligoninę. Sekančią dieną policija pristato 
sąskaitą už taksį, už gydytoją bei už ligo
ninę atitinkamo restorano savininkui. Jej jis 
atsisako mokėti, tai jam atimama licenzija 
prekiauti svaiginamaisiais gėrimais. Pra
nešama, kad šis būdas davęs gerų rezul
tatų ir girtuoklystė žymiai sumažėjusi.

NAIKINIMAS! SU PRIDERAMA RIMTIMI PAMINĖKIME SIAS LIŪDNAS SUKAKTIS

■
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Naujas bilius nepalankus lietuviams AKIMIRKSNIU KRONIKA
Numatoma įsileisti tik 7000 lietuvių <

Amerikos lietuvių laikraštis „Sandara” 
(Nr. 17) rašo, kad F. Fellowo bilius, ku
ris neseniai buvo priimtas kongreso ; tei
sinės komisijos yra labai nepalankus pa- 
baltiečiams. Jis numato įsileisti dviejų me
tų bėgyje 200.000 tremtinių. Atskiroms 
tautybėms paskirstymas yra labai viehša- 
liškas. Pvz. lenkų numatoma įsileisti 96.000, 
ukrainiečių 28.000, jugoslavų 20.000, tuo 
tarpu pabaltiečių — lietuvių, latvių ir estų 
tiktai 18.000. " į.

Taigi padalijus tą skaitlinę tarp lietu
vių, latvių ir estų, lietuvių galės įvažiuoti 
tik apie 7000. Padalijimas, atrodo, atliktas 
pagal .senas 1924 m. kvotas, o ne pagal tai 
kiek dabar yra tremtinių. Kita blogybė, jog 
įsileidimas bus vykdomas būsimų kvotų 
sąskaitom Kiekvienų metų pusė reguliarių 
kvofų bus panaudota tremtiniams.

Sis kongreso bilius numato pirmenybę 
lenkų ir jugoslavų buvusiems kareiviams. 
Sis bilius iš esmės yra neteisingas, nes re
miasi senomis kvotomis, o ne šių dienų rea
liais tremtinių skaičiais. Mūsų pareiga kuo 
greičiausiai imtis žygių ir išvystyti stiprią 
akciją, kad prieš priėmimą šis bilius būtų 
atitaisytas palankesne lietuviams prasme. 
Šią akciją Amerikos .Lietuvių Taryba jau 
pradėjo..

„Pradžioje kol tremtinių įsileidimo klau
simas buvo plačiai diskutuojamas amerikie
čių visuomenėje, pabaltiečiai buvo naudo
jami kaip stipriausias argumentas už Įsilei
dimą, nes jų kraštai esą visiškai pavergti ir 
jie nebegali grįžti į savo tėvynes.

Kaj opozicija buvo šiek tiek numalšinta 
ir kongreso vadai daugumoje sutiko įsileisti 
šiek tiek tremtinių, tai pabaltiečiar tapo 
nustumti Į paskutinę vietą. Tokioms aplin
kybėms susidėjus mums nieko kito nelie
ka, kaip kreiptis į tuos pačius kongreso 
narius, į amerikiečių visuomenę ir spaudą. 
Tai ir numato daryti Amerikos Lietuvių 
Taryba” — baigia savo straipsnį „Sandara”.

PAVYKĘS KONCERTAS
Gegužės mėn. 24 d. Pabaltijo Universite

to akademinei bendruomenei buvo tikra me
no šventė — čia davė koncertą prof. V. 
Ruzickis ir pirmu kart anglų zonoje viešįs 
smuikininkas Izid. Vasyliūnas.

Gausi auditorija dideliu atsidėjimu iš
klausė rimtą rinktinę programą. Studentija 
dėkinga gerb. menininkams, kad nebodami 
ir didelių tolių bei nežiūrėdami materiali
nės naudos, atlanko ir šia vienintelę aka
deminę stovyklą. A-is

Nenuilstama Amerikos lietuviu veikėja

Kiek Amerikos lietuviai iki šiol yra nu
dirbę bendroje kovoje dėl Lietuvos laisvės 
ir padėję mums vargstantiems nenormaliose 
tremties sąlygose, jau turėjome geros pro
gos įsitikinti ir kiekvienas daugiau ar ma
žiau ta siunčiama parama pasinaudoti,

Susibūrę įvairiose kultūrinėse ir šalpos or
ganizacijose nuo pat Lietuvos pavergimo 
dienos, jie klebena atsakingų vyriausybės 
vyrų duris, Puolat primindami tą didžią 
mūsų tautos nelaimę ir daromas skriaudas. 
O kiek realios paramos mes susilaukiame

'per BALFą ir kitus pavienius asmenis, ku
rie už ne taip lengvai uždirbtą dolerį net 
nepažįstamiems tremtiniams siunčia siunti
nius?

Kad šis organizacinis Amerikos lietuvių 
darbas sėkmingai vykdomas, reikia dėkoti 
.tiems atskiriems Amerikos lietuvių pasi- 
šventusiems veikėjams, kurie visą savo 
energiją ir darbą aukoja Lietuvos atstaty
mui ir tremtinių gelbėjimui. Viena iš to
kių energingų ir nepailstamų Amerikos lie
tuvių veikėjų ’yra p. Pr. L a p i e n ė.

Pr. Lapienė gyvenusi Lietuvoje ir visa 
širdimi yra persiėmusį mūsų tėvynės nelai
mėmis, todėl ir visą energiją ir laiką au
koja toms nelaimėms sumažinti ir tremti
nių vargus sušvelninfi. Kaip viename savo 
laiške rašo:

— ... šiuo laiku esu iki ausų apsikrovusi 
darbeliais, kurie neatidėliotini. Tai tariant 
prieš akis išsirikuoja eilės peralkusių vai
kučių, išblyškusių jų tėvų, kurie kasdien 
vis meldžia Aukščiausiąjį geresnės būties. 
Taip, \šiuo laiku veik visas mano darbas yra 
šitoks: skaityti ateinančius laiškus, bandyti 
Į juos atsakyti ir pakuoti, pakuot; ... Ir 
ne tik apie save galvodama tai tariu. Mą- 
no gerieji pažįstami negeresnėje būty. —

Jau šie keli žodžiai puikiai vaizduoja Pr. 
Lapienės asmenį ir nuolatinį sielojamąsi 
tremtinių padėtimi. Šiuo metu Pr. Lapienė 
aktyviai dalyvauja prie BALFo įsteigtame 
imigracijos biure, kuris daro visus žygius, 
kad greičiau būtų primtas tremtiniams įsi
leisti bilius ir kuo daugiau lietuvių trem
tinių būtų aprūpinta effidavitais.

Linkėtina Pr. Lapiene; ir toliau 
pat energija ir nuoširdumu dirbti 
tos Tėvynės labui, o jos vardas 
širdyse visuomet bus minimas su 
ir meile. ,

„Čiurlionis“ Hanau lietuviu 
stovykloje

Gegužės mėn. 18 ir 19 d. d. Hanau lie
tuvių stovykloje lankėsi „Čiurlionio” meno 
ansamblis ir davė du koncertus. Žavios mū
sų liaudies dainos, puikiai pašokti tautiniai 
šokia; pavergė klausytoją ir jį bent akimir
kai grąžino į mielosios tėvynės padangę, kur 
buvo gera ir miela. Ciurlioniečiai moka pa
rinkti, o dar geriau moka išpildyti dainas ir 
šokaus ir dėl to jie kartu sukuria mažą 
fragmentą iš toli pasilikusios tėvynės. Ta
rytum šaltinio vanduo, čiurlioniečių dai
nų posmai atgaivina bepradedantį pailsti 
tremtinį ir čia jis įgauna naujo tikėjimo ir 
tvirtybės ateičiai, piurlioniečiai savo kūry
binga galia stebino kitataučius, o mums, 
lietuviams, jis yra dar daugiau, jis yra mū
sų gaivalingumo reiškėjas. Ciurlioniečiai gi
mė ir išaugo iš mūsų tautos iš mūsų trem
tinių bendruomenės ir dėl to jie moka ir 
žino pasirinkti tokį kelią, kuris rodytų lie
tuvių tautos kūrybingumą ir pretenzijas į 
laisvą, savarankišką gyvenimą.

Koncertų Hanau stovykloje klausėsi per 
2000 asmenų. Į koncertus buvo atvykę ne
maža amerikiečių iš Frankfurto bei latvių, 
estų ir vokiečių. Hanaviečiai mieluosius 
čiurlioniečius- kiek galėdami šiltai ir. nuo
širdžiai priėmė. Oi plačioji visuomenė su 
dėkingumu prisimins šio ansamblio vado-1 
vą, p. A. Mikulskį ir visą kolektyvą, kuris I 
nebodamas alkio: ir nuovargio, su skambia 1 
daina keliauja iš stovyklos į stovyklą ir 
guodžia jauno ir seno suvargusias širdis. 
Atsisveikinimui su čiurlioniečiais buvo su
rengta kukli, bet jaukios nuotaikos, vaka-, 
rienė, kurios metu iš stovyklai vadovaujan
čių asmenų bei čiurlioniečių pusės pasi
keista nuoširdžiomis kalbomis ir linkėjimais.

J. Janušajtis .

Juo gilyn į giria? juo ...
Visi žinome šitą mūsų liaudies nuojautą. Ir negalime, oi, negalime pasiguosti, 

kad mūsų kultūros reikalai eitų lygiai grįstu keliu. Šičia kliūtis po kliūties, ir, visų 
skaudžiausia, jos savųjų rankomis padarytos ar daromos. Teko laimė pavartyti 
„LTB VK Informacijos”. Rašyta ne Prima Aprilis, bet 1948.4.5. Skaitome ten (ei- 
tuojama nieko nekeičiant):

„Didesniam tremties kultūrinio darbo našumui pasiekt; yra būtina, kad visų, 
tremtyje kultūrinį darbą dirbančių organizacijų ir įstaigų veikimas būtų koordi
nuotas. To dėliai visos kalbamos organizacijos, tiek esančios naujai įsikuriančios, 
turi subordinuoti Centriniams tremties gyvenimą tvarkantiems, Veiksniams”.

Tad ta „proga”: „šv. ir K. Taryba... rado, kad Kultūros Fondas turėtų persi- 
tvarkyti...” ’ .

Kitame „Informacijų” puslapyje tuo pat reikalu pasakyta:
„Kultūros Fondo įstatymų projektas yra taisytinas, nes pagal šį projektą Kul

tūros Fondas toli- išeina iš savo tiesioginės paskirties-ribų ir pasiima dirbti Balį to 
darbo, kuris priklauso Švietimo Valdybos arba T. T. Švietimo Skyriaus darbo sri
čiai. Be to, šis Įstatų projektas nerodo jokio Fondo ryšio su kitomis mūsų orga
nizacijomis bei mūsų Centriniais Veiksniais”.

Va, tai taul Vsio rozoblačit i rozplastat — kaip sakoma Rytų demokratijoje. 
Nesileidžiant į bergždžią diskusiją (pagaliau ir nežinia su kuo, nes „Informacijose” 
tokios įstaigos ir įmonės: šv. ir K. Taryba, kuri nuo kovo 17 d. papildoma Kultū
ros Tarybos atstovų; Tremtinių Tarybos Valdytojas; T. T. Švietimo Skyrius; Teri
toriniai Įgaliotiniai; Informacijos Taryba; T. T. Valdytojo komisijos; Vaikų Prie
žiūros Kolegija; ir t.t. ir t.t. — susigaudyk dabar Centrinių Veiksnių geopolitiko
je), pasakytina tiesiai Į akis visiems DP:

Centriniai Veiksniai yra nepastovaus laikų ir nepastovių sąlygų ribojamas kū- 
rinys, te Vakarų teisingumas pasieks Rytų ir Vidurio tautas, ir jų (Centrinių 
Veiksnių) kaip ir nebuvę, o Lietuvių Kultūros Fondas bus pervežtas Į išsilaisvinusią 
Tėvynę. Ar pastovusis turi lygiuoti į nepastovųjĮ ar priešingai, — teatsako patys 
skaitytojai. Ir visai teisingai Lietuvių Kultūros Fondo iniciatorius ir dabartinis 
pirmininkas rašytojas L. Dovydėrtas laiške „Lietuvių Žinių” redakcijai rašo:

„Turime žinių, Lietuvoje žinomas Lietuvių Kultūros Fondo Įsteigimas, tikslai 
ir, žinoma, tikriesiems broliams ir seserinis bus didi ta valanda, kai užklaūsti su- 
grįžusieji, galėsime atsakyti: „Parvežėm iš tremties „Kultūros Fondą”.

Gana juokų. Pajėgėm sudaryti epochinį žingsnį — 400 metų Rašto sukakčiai 
įamžinti įsteigėm Lietuvių Kultūros Fondą, tad remkim jo pastangas, burkimės Į 
narius, aukokime skatiką, visokeriopai puoselėkime tautinę kultūrą, lygiuokimės Į 
Fondą, bet, dievaži,§pieskime siauras ambicijas ir... atbulinę iniciatyvą.

Atleiskite už grubumą (šiuosyk ir angelas skeltų sparnu į posėdžiautųjų stalo 
briauną): nutarimas „perorganizuoti” (o gal „suveiksninti”) Lietuvių Kultūros 
Fondą kilo per pasitarimus Scheinfelde (taip praneša „Informacijos”). Negraži vie. 
tovardžio kilmė,, nedailūs ir nutarimai, kurie ten iniciatyvos sėmėsi...

J. CICĖNAS

„Padėti artimui nelaimėje“

su tokia 
paverg- 
lietuvių 
pagarba

Tubingeno universitetą baigė 18 lietuvių tremtinių
Tik retkarčiais tremties spauda sumini 

yieno kito, kuriam nors Vokietijos Univer
siteto baigusio mokslus lietuvio pavardę. 
Nežinančiam susidaro įspūdis, jog šis 
spaudoje suminėtų baigusių skaičius, lygi
nant su lietuvių studentų skaičiumi, yra 
aiškiai permažas. Tuo tarpu taip nėra. 
Pastarųjų metų laikotarpy vien tik Tubin
geno Universitetą baigė ar baigia 25 lietu
viai, medicinos mokslus pradėję Vy
tauto Didžiojo ir Vilniaus Universitetuose. 
O kur dar kiti, baigę kituose Vokietijos ir 
tolimesnio užsienio universitetuose? Sudė
jus draugėn susidarys tikrai gražus būrys 
jaunųjų gydytojų. .

1946/48 metais Tiibingeno univefsitete: 
medicinus daktaro titulus gavo šie gydy
tojai:

1. A. Zauniūtė,
2. G. Grinevičius,
3. Rimvydas Sideravičfus,
4. Jonas Karvelis,
5. E. Griniūtė,
6. Giedrė Salčiūtė, ‘
7. Kazimieras Ambrozaitis,
8. Veronika Šomkaitė-Addmavičienė,
9. Aldona Pileikaitė-Simkienė,

10. Irena Gumeniukaitė-Bagdonavičienė,
11. Elena Žukaitė-Milinavičiene,

12. Vytautas Jurgelavičius,
13. Albinas Šmulkštys,
14. Irena Kuraitė
15. Sofija Oželytė,
16. Petras Kisielius,
17. Vytautas Gruzdys ir
18. Jonas Valaitis.
Taip pat kartu su

K. Pempkus, tačiau 
laikinai turėjo darbą

Be jų šiuo metu, jau išlaikę valstybinius 
egzaminus, savo dizertacijas ruošia: Anta
nas Janauskas, Rimas Vienožinskis, Vytau
tas Dargis, Vladas Adomavičius ir Algirdas 
Valiūnas. Al.

jais rengė disertaciją 
sušlubavus sveikatai 
pertraukti.

Antroji medicinos seserų mokyklos laida
Schwab. Gmundas. Devintinių dieną 

Schwab. Gmundo stovyklos lietuviai turėjo 
malonią iškilmę — Medicinos Seserų Mo
kyklos antrosios laidos išleistuvės. Dar, 
rodos, taip neseniai, vos prieš 10 mėnesių, 
panaši iškilmė išgyventa, išleidžiant 36 me
dicinos seseris, dabar vėl naujam būriui 
mokyklos absolvenčių — 26 med. seserims 
— įteikiami baigimo pažymėjimai. Tuo bū
du mokykla jau paruošė 62 med. seseris, 
kurios bus taip naudingos artimo tarny
boje mūsų tėvynėje.

Prieš devynis mėnesius šiam kilniam pa
šaukimui į mokyklą susirinko 39 klausyto
jos, tačiau, daliai išemigravus į-kitus kraš
tus, daliai nepakėlus Visų sunkumų ir pri
trūkus ryžto, mokyklą baigė tik 26. Per 
visus mokymosi metus turėta 814 teorijos 
valandų, gi praktikos darbų, kuriuos at
liko vokiečių ligoninėse, kiekvienai klau
sytojai teko po 307 
dėstė 14 gydytojų ir 
trečdaliai klausytojų 
stovyklų ' (Mūncheno, 
burgo ir kt.), ir tai klausytojoms sudarė 
didesnių sunkumų tiek mitybos, tiek patal
pų, tiek kitais atžvilgiais. Nežiūrint į tai. 
buvo dirbta su dideliu pasišventimu ir pa
siryžimu.

Srieš įteikiant naujosioms med. seserims 
yklos baigimo pažymėjimus, stovyklos 

klebonas kun. Karalius priėmė priesaiką, 
kurioje absolventės pasižadėjo padėti arti
mui varge, gyvenime ir nelaimėje, išsiža
dant savęs ir viską pašvenčiant artimui. 
Nuoširdžių sveikinimo žodžių baigusioms ir 
mokyklos lektoriams pareiškė Liet. Rau
donojo Kryžiaus, kurio globoje mokykla 
yra, atstovas inž. Rimkus, Vykdomosios Ta-

rybos vardu inž. Novickis, Šv. Sosto dele- 
gatūros vardu kun. dr. Gutauskas ir sto
vyklos komiteto bei organizacijų atstovai. 
Atsidėkojant už įgytas žinias žodį tarė pir
mąja mokyklą baigusi E.' Juodkaitė, o vi
sos med. seserys mokyklos direktoriui ir 
lektoriams įteikė gėlių.

Džiugu konstatuoti, kad Medicinos Se
serų Mokykla, įsteigta 1946 metų vasarą 
Nūrtingeno lietuvių kolonijoje, intensyviai 
dirbo ir išleido tdkį gražų med. seserų būrį 
į gyvenimą. Dar maloniau pastebėti, kad, 
nežiūrint visų sunkumų ir įvairių nedatek- 
lių, mokyklos lektoriams nepriktrūksta jė
gų ir pasiryžimo tęsti savo darbą ir to
liau su naująja — trečiąja laida.

J. Žilvinas.

AMERIKIEČIAI IEŠKO GIMINIŲ
1. Kazimieras Kiškūnas ieško savo brolių 
(Marazų) ir seberų, kilusių iš Pagirių pi- 
rąp., Ukmergės apskr. Rašyti: K. Kiškūnas,

Hoxeville, Mich., USA.
2. Kiškūnienė-Slavinskaitė ieško brolių, ki
lusių iš Kražių. Rašyti: K. Kiškūnas, Ho.

xeville, Mich., USA.
3. Stefanija Kosarskienė-Gustaitė ieško pus
seserių ir pusbrolių, kilusių iš Panevėžio 
apskr. Ieškotoja kilusi iš Kairių km., Pane
vėžio apskr. Rašyti: Korsakas, Ironas, Mieli.

USA.
IEŠKOJIMAS

Marijona Žilinskaitė-Pranskevičienė gyv. 
12 Mars avė, Hamilton Ont. Canada, ieško 
savo brolių Žilinskų Vinco fr Petro, ir se
sers Emilijos Žilinskaitės-Zubavičienės, ki
lusių iš’ Marijampolės apskr., Kalvarijos 
vaisė., Gunkliškių kaimo.

Skelbimas Nr. 34
valandas. Mokykloje 
viena instruktorė. Du 
buvo atvykę iš kitų 
Ingolstadto, Regens-

, PRANEŠIMAS
Baltų bibliografijos institutas prie Baltų 

universiteto Pinneberge dirba apie pusantrų 
metų. Dabartiniu metu institutas gauna vi
sus latvių ir estų leidžiamuosius periodi
nius ir neperiodinius leidinius, tačiau lietu
vių leidinius, išskyrus porą laikraščių ir 
vienos leidyklos knygų, iš viso negauna.

prof. Vacį. Bjržiška
Bibliografijos Instituto Vedėjas

LIETUVIAI ŠACHMATININKAI NENU
GALIMI

Schwab. Gmundas. Lietuviai šachmatinin
kai, kurie jau keletas mėnesių kaip daly
vauja Wurttembergo vokiečių šachmatinin
kų pirmenybėse ir yra nugalėję visą eilę 
klubų, paskutinį susitikimą turėjo su Aale- 
no vokiečiais, Aaleno—Heidenheimo meiste
riu. Šias rungtynes lietuviai taip pat laimė
jo aukšta pasekme 5,5—2,5 ir tuo būdu tapo 
Rems-Murr ir Heidenheim—Aalen—Ulm 
meisteriu. Taškus pelnė: Tautvaišas, Bra
zauskas, Skibniauskas, Markevičius ir Ans- 
kolis po 1, Kaunas 0,5 tšk., gi vokiečiams 
taškus atidavė Stančius ir Zenkevičius. .To
liau lietuviai šachmatininkai dalyvaus baig
minėse rungtynėse į Wurttembergo A kla
sę, kuriose teks žaisti prieš Geislingeno, 
Bad Cannstatto II, Stuttgarto II ir. Ludwigs- 
burgo ar Heilbrono vokiečių komandas. Po 
šių rungtynių dvi pirmosios komandos bus 
įkeltos į Landesliga klasę, (žlv.)

GIMINIŲ PAIEŠKOJIMŲ REIKALU
Lietuvos Oener. Konsulatas New-Yorke 

mus prašo paskelbti, kad jis grįždamas prie 
savo tiesioginio darbo, nebesiims daugiau 
ir nebeskelbs naujų giminių paieškojimų iš 
Vokietijos ir Austrijos.

Visi tuo reikalu tremtinių laiškai bus pa
siųst; triūsų Centrinei Kartotekai. Tad, tau
tiečiai kviečiami daugiau giminių paieško
jimo reikalu į Lietuvos Gener. Konsulatą 
nebesikreipti, ir visus tuo reikalu prašymus 
siųsti LTB Centrinei Kartotekai. (LTB).

Tš JAV ir kitur yra paieškomi šiame skel
bime suminėti asmens. Ieškomieji, arba jų 
likimą žinantieji, prašomi kreiptis į C/Kar- 
toteką pęr vietos LTB padalinius, kartu 
nurodant skelbimo eilės numerį ir tikslų sa
vo adresą.
604. VATTEKONIENĖ Anelė nuo Garliavos; 

KRUNYS Juozas (1922) nuo Vainuto; 
DUMBRAUSKAI: Jonas, Kostas, Be
nas, Stasys, Juozas ir Elena iš Berk- 
lainių.
ARMONIENĖ-Filipaitė Ona su sūnumi 
Ričardu iš Skirsnemunės; NOVAITIS 
Viktoras iš Šančių; ZNIEROWSKIS 
Viktoras (1917) iš Vilniaus.

606. BORCHERTAS Fridas su žmona Ber
ta iš Luomių; DIDORAS Julius nuo 
Batakių; POŽĖRAITĘ Karolė ’iš Švent
ežerio; KALIKAUSKAS Juozas (1903) 
nuo Seinų.
ŠIMAITIS Eugenius iš Romuvos; STA- 
NIONIS Vincas iš Kauno; STELMO- 
KAITIS Vincas iš-Vilkijos; SUTKAITĖ 
Stasė iš Šakių; MATULAITIS Vladas 
(1925);

605. JERUMBAUSKAS Viktoras iš Alsė
džių, DZIEGORAITIS Bronius ir Ona 
iš Kauno; URBAI: Juozas, Izidorius, 
Pranas ir Viktoras — kilę iš Deksnių. 
GERULAITIS Valerijus nuo Veliuonos; 
MIKUTYTĖ Marija; TAUTKAITĘ 
Marija; POCIŪTĖ Regina-Gertrūda; 
RODERYTfi EJena iš Kauno;

610. Mrs. M. Trečiokas, 539 E. SewenfhSt., 
So. Boston, 21, Mass./USA, kilusi iš

605.

607.

609.

A. A.

Antanui Paskanini
mirus, gilaus skausmo valandoje liū
dinčią šeimą širdingiausiai užjaučiam

Petrušaičiaj ir Pažėrai

SKELBIMAS
Galite gauti radiotechnikos, elektrotechnikos, 
muzikos, optikos, metalo, odos ir kit. išdir
binių fabrikų bei dirbtuvių Vokietijoje ad

resų katalogus. Kreiptis: 
Exchange Agency

(24b) Neumunster, Farberstr. 39.

Hochfeldo DP kolonijos emigracinis 
1 judėjimas

Per paskutiniuosius 7 mėnesius iš 1300 
DP lietuvių stovyklos išemigravo: į JAV — 
24, Kanadą — 34, Australiją — 11, Vene- 
cuelą — 2 ir Angliją — 3. Šiuo metu lau
kia eilės į JAV — 15 ir į Kanadą — 34.

Liūdesio ir gilaus skausmo prislėg
tam

coli. Ernestui Enzinui, 
jo brangiam tėveliui mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Petras Tunkūnas ir
Vilius Pitkunigis

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

SEKANČIUS ASMENIS:
DIMŠA Juozas, iš Reppov Lalkenburg;
DIMŠIENfi Petronėlė, iš Reppov Falkenberg 
LEVOKAITIS Vladas, gim. 11.3.1927. iš 

KZ Frankreich;
MIKALAUSKAS Otto, gim. 1900. iš Šiaulių
ŠIMONIS Eduardas,1 gim. 1936 m.
SIMONYTĖ Nijolė-Marija, gim. 1934.
URBAITIS Antanas, gim. 1884. Šakiuose.
TUMAS Liudas, gim. 1907;
VIRSKAITYTė Danutė, gim. 1929; .
VIRSKAITYTĖ Larisa, gim. 1936;
VILKAITIS Juozas, gim. 1900;
JUKNA Bronius, gim. 26.10.1926, iš Kauno;
KERAITYTĖ. Audronė, iš Bad Mergent- 

heimo;
KOZIKIS Jonas, gim. 28.8.1926;
LEVONAS Kazys, gim. 1886, iš Mariamp.;
LIEPINAITIS Algirdas, gim. 18.4.1^25 iš 

Bodischo;
PAKALNIŠKIS Julius, gim. 28.4.1909 iš 

Plungės;
POCIUS Jurgis, gim. 17.8.1925, iš Belgardo, 

Pommern.

Liubavo parapijos, prašo atsiliepti sa
vo seseris Oną ir Marijoną Svitoniūtes.

611. Mr. Izidorius Lazdauskas, 4357 S. 
Washtenaw Ave., Chicago 32, Ill./USA, 
prašo atsiliept; jo gimines, kilusius ii 
Raseinių parapijos.

612. Mr. Rapolas Milašius, 4357 S. Washte
naw, Chicago 32, Ill./USA, prašo atsi
liepti jo gimines, kilusius iš Viduklės 
parapijos;

613. Mrs. Ona Urbonavičienė-Barčaitė, 3409 
So. Leavitt, Street,. Chicago, Ill./USA, 
prašo atsiliepti jo gimines ir draugus, 
kilusius iš Eržvilko parapijos.

614. Gauti giminių adresai iš JAV: Jonui 
Daugėlai, Teofiliui Kolailitu, Antaninai 
Kricenienei-Valašinaitei, Juzefai Litvi- 
nienei-Vaitkaitei, Vladui Šleiniui, Onai 
Stirbytei, Andriui Smolskiui, Julijai 
Zabalonskienei ir Konstancijai Balčiū
nienei- Vaslaitytei.
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