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MARSHALLIO PLANA APKARPĖ Valiutos
reformas terminas

Kautynės Palestinos vandenyse
Haifa (Dena/Reuteris). Izraelio laivyno 

Vienetai, Telavivo pakrančių baterijos ir 
žydų oro pajėgos atmušė egiptiečių karo 
laivų antpuoli. Po trijų valandų mūšio 
egiptiečių laivai pasitraukė.

Žydų jėgos užėmė Jenino miestą, 50 km 
| pietryčius nuo Haifos.

ST tarpininkas grafas Bernadottė pa
prašė JAV, Prancūziją, Belgiją ir Švediją 
paskirti karius stebėtojus ST pasiūlytų pa
liaubų jgyvendymui Palestinoje stebėti.

Britai žydų internuotųjų stovyklose Ki
pro saloje sustiprino sargybas, bijodami 
žydų maišto ir išsiveržimo.

Nežinomais tikslais
Berlynas (Dena). Mrs. Clay, amerikiečių 

karinio gubernatoriaus Vokietijoje žmona, 
kuri keletą dienų viešėjo Maskvoje, kur ji 
lankė amerikiečių ambasadorių Smithą, ket
virtadieni nusileido Frankfurte. Iš čia su 
savo vyru ji vyks į Berlyną.

Katalikų kryžiaus žygis
Rymas (Dena/INS). Įtakingi Vatikano 

tarnautojai penktadienio vakare pareiškė, 
kad bus padarytas „katalikų kryžiaus žy
gis Palestinos švenjoms vietoms apsau
goti.“

Tėvas G. Zanella ryšium su tuo prane
šė apie tarptautinio katalikų legiono suda
rymą šventoms vietoms ginti.

Tėvas Zanella yra Šventojo Sosto dele
gacijos šventoms vietoms ginti pirminin
kas. Jis pareiškė, kad Popiežius nurodė, 
jog katalikai negali likti nuošalyje nuo tų 
klausimų.

Pasiūlė talkos sutarti
Londonas (Dena/Reuiteris). Kaip iš pati

kimų graikų sluogsnių Reuterio korespon
dentas Londone patyrė, Graikijos vyriau
sybė pranešė JT Balkanų komisijai esanti 
pasiruošusi pradėti su Albanija derybas 
Uikos sutarčiai pasirašyti.

Kai 1940. m. Italija įžygiavo j Graikiją, 
Albanija irgi paskelbė Graikijai karą. Pa
sak vieną graikų vyriausybės informatorių, 
Graikija ir šiandien jaučiasi su Albanija 
esanti karo būklėje.

Daug priemonių kilpai užmesti
Helsinkis (Dena). Suomijos vyriausybė 

buvo painformuota apie sovietų nutarimą 
atleisti Suomiją nuo pusės sumos sovietams 
dar priklausančių reparacijų. Tuo būdu 
Suomijai nubraukiama 70 mil. dolerių re
paracijų.

Kartu su tuo nutarimu sovietų vyriausy
bė atkreipė Suomijos vyriausybės dėmėsi, 
kad čia turi būti įvertinta suomių komunis
tų ministerių parodyta iniciatyva.

Suomijos sostinė tą žinią sutiko palan
kiai. Iš viso Suomija turėjo per 8 metus 
mokėti 300 mil. dolerių reparacijų, tiekda
ma vertybes 1938 m. kainomis. Linkstama 
manyti, kad tas sovietų gestas yra priemo
nė suomių komunistams visuotiniuose rinki
muose š. m. liepos 1 d., paremti, nes pra
eitų metų rugsėjo mėnesyje per savivaldy
bių rinkimus komunistai buvo stipriai pra
laimėję.

Belgija siųs stebėtojas
Briuselis (Dena/Reuteris). ST tarpininkui 

grafui Bernadottei pareikalavus, Belgija 
paskyrė į Palestiną savo stebėtojus, kurie 
dalyvaus kontrolėje [vedant Palestinoje ST 
pasiūlytąsias ginklų paliaubas.

Belgijos stebėtojų kolegiją sudarys 20 
Įvairių ginklo rūšių karininkų, ir jie iš
vyks visu skubotumu.

Moralinis atslglnklavimas
Los Angeles (Dena). Čia įvyko „morali

nio atsiginklavimo” organizacijos konfe
rencija. Joje dalyvavo atstovai iš 24 valsty
bių. Prancūzijos atstovas gen. de Bendu- 
ville pabrėžė didelį draugiškumą tarp JAV 
ir Prancūzijos užsimezgusį JAV kuriantis. 
Generolas toliau pastebėjo, kad mes esame 
tokioje pat grėsmėje kaip ir 1940 metais. 
Aš tikiu, kad kalti buvo ne vien tie, kurie 
mums grasino, bet ir mes patys.

Konferencijoje gauta ERP administrato
riaus Hoffmano telegramą, kurioje jis sako, 
kad konferencijos puoselėjami tikslai su
tampa su ERP programos tikslais — su
kurti ir išlaikyti taiką.

Perdaug geri. Sovietų Sąjungos vyriau
sybė pasiūlė Suomijos vyriausybei 5 mil. 
dolerių paskolos pirktis tekstilės gaminiams. 
Iš paskolą duodamą dviem procentais. (D).

Washingtonas (Dena). Naktį į šeštadie
nį atstovų rūmai, pasiūlius aprobavimų ko
misijai, nutarė Marshallio planą ir visas 
vyriausybės vykdomas .užsienio pagalbos 
programas sumažinti maždaug 25%.

Pačioje pradžioje Marshallio planui vyk
dyti dvylikai mėnesių buvo numatyta 
6,533 milijardai dolerių, dabar lieka pen
kiolikai mėnesių 5,98 milijardai dolerių.

Respulblikininkų atstovo Dirkseno pasiū
lymas tas lėšas skirti 12, bet ne 15 mėne
sių, buvo atmestas 148 prieš 113 balsų.

Per debatus aprobavimų komisijjos pir
mininkas J. Taberas pareiškė, komisija 
mano, kad 5,98 milijardų dolerių per pir
muosius 15 mėnesių visai pakaks, kad ga
lima būtų apmokėti visus svarbius pri
statymus.

ERP administratorius Hoffmanas, sakė 
J. Taberas, privalo gėralų, spausdinių ir 
paveiksluotų knygų pristatymą kiek galė
damas labiau susiaurinti. Bet jis mano, 
kad Marshallio plano kraštai gali ir be tų 
dalykų išsiversti.

Gindamasis nuo stiprios respublikininkų 
ir demokratų opozicijos, Taberas pareiškė, 
kad aprobavimų komisija paramos reika
lingumą pripažįsta, bet nelinkusi yra fi
nansuoti gausių miglotų projektų, kad tik 
būtų išleisti pinigai.

Marshallio plano siaurinimul itin prie
šinasi senatorius Vandenbergas.

Užsienio reikalų ministeris
Marshallis pareiškė, kad lėšų suma
žinimas ERP atstatymo programą pa-

* vers paprasta paramos programa. Toks 
pasikeitimas visoje Vakarų Europoje 

turės labai rimtų padarinių.

Spaudos balsai
Londonas (Dena). Dėl aprobavimo komi

sijos sprendimo Marshallio plano 25 % ma
žinimo londoniškis „Times” pasisako, kad 
užsienio reikalų ministeris Marshallis drą
siai ir nedviprasmiškai pasisakęs, jog pa
keitimo siūlymus jis laikąs ne finansiniu 
mažinimu, bet Amerikos užsienio politikos 
didžiausio ir konstruktyviausio uždavinio 
sabotažu.

„Yorkshire Post” (konservai.) rašo, kad 
iš tikrojo ERP tikslo nieko nebelieka, jeigu

Jveikęs Europą komunizmas pultą JAV
Chicaga (DPD). Čia pasakytoje kalboje 

prezidentas Trumanas palietė tarp kitko, ir 
DP klausimą. Jis sakė: jau daugiau kaip 
treji metai nuo karo pabaigos Europoje vis 
dar tebėra 800.000 išvietintųjų asmenų, iš
blaškytų Vokietijoje, Italijoje ir Austrijoje. 
Tie žmonės yra demokratijos karžygiai ir 
tai, būtent, yra ta priežastis, kad jie negali 
grįžti į savo kraštus.

Jie yra komunizmo priešai. Jie kilę iš 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrai
nos ir Jugoslavijos.

Mes net per gerai žinome, kodėl komu
nistų priešai negali saugiaj grjžti į kilmės 
kraštus. Su Amerikos pagalba Europos 
tremtiniai turi būti pastatyti ant savų kojų. 
Amerika neprivalo prisidėti prie to, kad tų 
žmonių gyvenimas būtų beprasmiškas. Jie 
nori darbo. Išvietintųjų problema nėra tik
tai Amerikos reikalas, bet viso pasaulio 
problema. JAV tam klausimui spręsti turi 
įnešti savo dalj.

Palietęs komunjzmą, Trumanas pasakė, 
kad komunizmas plečiasi tik tada sėkmin
gai, kada vyrauja silpnumas, vargas iy abe
jingumas. Stiprioje ir sveikoje visuomenėje 
jis negali rasti pasisekimo. Vakarų Europos 
tautos sukliudė komunizmo plėtimąsi tuo 

atstatymo programą pakeičia paprastu pa
ramos planu. Si priemonė nereiškianti su- 
taupymo, o kleidimą.

„News Chronicle” (liberalų) teigia, jog 
aprobavimo komisija sumažindama planą 
gali j| padaryti visiškai nenaudingą. Euro
pos pagalbą padaryti neveiksmingą perdė
tu taupumu arba maišyti ją su politika 
neatitinka nei Marah.Mio nei amerikiečių 
tautos intencijos.

Komunistų „Daily Worker” teigia, kad 
„sąmyšis”Amerikos kongrese dėl Marshal- 
lio plano vaizduojąs Amerikos užsienio po
litikos pakrikimą.

• Vis dėlto dar pakanka
Ir sumažinta amerikiečių pagalba vis 

dėlto tebėra dar pakankama, rašo „Man
chester Guardian” (liberalų). Kiekvienas 
turi suprasti, kad užsienio pagalbos pro
gramos Amerikoje gali sukelti infliaciją. 
Kainos dar kyla, kurios pirkėjų nuomone 
jau ir taip per brangios. Mes negalima kri
tikuoti Amerikos politikų, ar jie nori mus 
išlaikyti gyvus, ar ne, rašo laikraštis. Tik 
yra apgailestautinas neaiškumas, kad jie 
savo pažiūras galį pakeisti jau ateinančiais 
metais. Europos uždavinys gali būti tik pa
čiai pasirūpinti savimi.

„Financial Times” pažymi, kad Europa 
neturi teisės nustatinėti Amerikos politi
kos kursą, tačiau jį turinti teisę tikėtis, kad 
sykį nustačius jo ir turi būti laikomasi.

„Times? nurodo, jog Europoje tvirtai ti
kėtasi, kad Mąrshallio užsienio politika tu
rėsianti tokią stiprią abiejų partijų paramą, 
jog užsienio politikos klausimai rinkiminėje 
kovoje tevaidins mažiausią vaidmenį. Ta
čiau tą viltį sugriovė atstovų rūmų padary
tas sumažinimas ir JAV prekybos sutarties 
apribojimas vieneriais metais. Pastarasis 
žygis parodo, kad respublikininkaj remia 
Marshallio politiką ne taip nuoširdžiai, kaip 
atrodė iš balsavimo 'juomenų Marshallio 
plano klausimu.

Žingsnis pirmyn
Washingtonas (Dena/INS). Suteikus JAV 

atitinkamų garantijų, ir Vokietijos prancū

būdu, k^d jos susibūrė ūkiškam atsikūri
mui, norėdamos pakelti savo gyventojų ge
rovę ir save sustiprinti.

Jeigu tos tautos būtų komunizmo įveiktos, 
tas pat lauktų ir mūs. Prezidentas pareiškė 
netikįs, kad bet kokiems užsienio agentams 
galėtų pasisekti sukliudyti JAV veržimąsi 
pirmyn. Amerika turi veiksmingų įstatymų, 
kad įveiktų šnipus ir sabotuotojus, ir atitin
kamų saugumo įstaigų, kurios JAV apsau
gotų nuo jų veiklos.

Jis nelinkęs neįvertinti kiek reikia ko
munizmo pavojaus. Tai yra grėsmė viskam, 
kuo amerikiečiai tiki. Komunizmas iškelia 
valstybę ir nuslopina asmenis. Komunizmui 
individas yra tiktai priemonė tikslui siekti, 
nes komunizmas yra tos nuomonės, kad as
mens pareiga yra vadotautis valstybės pa
žiūra, kad tai yra gera, kas eina valstybės 
labui.

Tokiai pažiūrai JAV priešingos. Jos turi 
tam priešintis ir leisti pasaulyje grįžti vil
čiai, kuri galėtų tai idėja; pasipriešinti. Bet 
mes negalėsime jai visa jėga pasipriešinti, 
sakė Trumanas, jeigu mes neveiksime visi 
kartu savo demokratijos labui ir jeigu nes
tiprinsime nuolat savo tikėjimo demokra
tija.

zų zona bus kvalifikuojama ERP teikiamos 
paramos rėmuose.

Tas pareiškimas buvo pasirašytas gener. 
Guillaumes prancūzų karinės valdžios var
du ir įteiktas JAV ambasadoriui Paryžiu
je. Prancūzų karinė Vokietijos valdžia su
tinka pasirašyti ir kitas su tuo reikalu su
sijusias sutartis. ,

Įžūlus apkaltinimas
Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 

vidaus reikalų ministerija penktadienio 
vakare apkaltino JAV, kad jos tiesiogiai 
šnipinėja Čekoslovakijoje.

Viename tos ministerijos pareiškime sa
koma, kad F. Uhlis, buv. įtakingas liau
dies partijos narys, bus perduotas teismui 
už tai, kad iš vienos užsienio valstybės už 
špionažą Čekoslovakijos respublikoje ga
vo pinigų ir dokumentų.

Tame pareiškime po žodžių „vienos sve
timos valstybės“ buvo skliausteliuose rai
dės „CID“ kas reiškia amerikiečių kontr
žvalgybą.

Tame pareiškime toliau sakoma, kad ne
trukus vienam Prahos liaudies teismui už 
tariamą santykiavimą su „šnipų biuru“ bus 
perduoti 50 čekoslovakų civilių ir Čekoslo
vakijos saugumo policijos tarnautojų. Tas 
biuras tariamai buvo vadovaujamas Dr. 
Krajinos, buv. čekų socialistų partijos ge
ner. sekretoriaus. Krajina balandžio mėn. 
pabėgo | Londoną.

z

„Balta žvaigždė prieš raudona“
Tokiją (Dena/Reuteris). Sovietų atstovas 

gener. Kislenka Japonijos kontrolinėje ta
ryboje protestavo ir reikalavo gener. Mc 
Arthurą imtis priemonių pries antisovietinę 
propagandą japonų ir amerikiečių spaudi
niuose. Ta propaganda paskutiniu metu 
sustiprėjo.

Kaip pavyzdį gener. Kislenka nurodė 
amerikiečių „Newsweek“ laikraštyje iš
spausdintą straipsni, kuris buvo įvardytas 
„Balta žvaigždė prieš raudoną žvaigždę“. 
Tame straipsnyje taip toli nueita, kad bu
vo nagrinėjamos amerikiečių strategijos 
detalės karo atveju su sovietais.

„Dovanos“ ir Vengrijai
Budapeštas (Dena/Reuteris). Iš gerai in

formuotų šaltinių Reuterio korespondentas 
praneša, kad Sovietų Sąjunga ketina Ven
grijai nubraukti pusę reparacijų. Vengrų 
vyriausybė penktadienį tuo reikalu pada
rė atitinkamą nutarimą. Vengrai per 8 m.

Vėl paspruko lėktuvu
Rymas (AP). Pietų Italijoje, Bario aero

drome, birželio 3. d. nusileido iš Belgrado, 
Jugoslavijoje, pakilęs lėktuvas su 22 kelei
viais. Tarp jų buvo ir Jugoslavijos pramo
nės ir kasyklų ministeris Manoličas. Trys 
keleiviai ir lėktuvo radistas atkištais pisto
letais privertė pilotą keisti lėktuvo kursą. 
O kad skatinimas būtų įtikinamesnis, dviem 
šūviais peršovė piloto būdelę. Nusileidu- 
sieji, tarp kurių buvo 2 moterys, pareiškė 
pabėgę dėl politinių priežasčių ir nenorį 
grįžti. į Jugoslaviją. Pabėgėlius įkurdino 
pabėgėlių stovykloje netoli Bario. Likusie
ji 19 keleivių nori grįžti į Jugoslaviją.

Telkia j Prancūziją
Hofas (Dena). Ateinančius šešius mėne

sius Bavarijoje bus prancūzų komisija, ku

Aliansas Skandinavijai būtų naudingas
Kopenhaga (DPD). Ryšium su Danijos 

konstitucijos sukakties minėjimu pasakė 
kalbas socialdemokratų surengtame susi
rinkime Švedijos ir Danijos ministėriai pir
mininkai ir Norvegjos užsienio reikalų mi
nisteris.

Norvegijos užsienio reikalų ministeris pa
brėžė, kad šiaurės muitų unija neišspęs tų 
visų Skandinavijos problemų. Daug naudos 
duotų bendra sutartis Švedijai, Danijai ir 
Norvegijai ginti. Norvegija yra strategiškai 
labai eksponuotoje padėtyje ir teturi labai 
maža perspektyvų neįsivelti į’. galintį kilti 
konfliktą.

Danijos ministeris pirmininkas Hedtoftas 
akcentavo, kad Skandinavijos valstybės su
daro didelę šeimą su bendrais interesais ir 
tomis pat demokratinėmis idėjomis. „Mes 
norime pasižadėti sujungti savo jėgas, kad 
galėtume išvengti dar kartą netektį savo 
nepriklausomybės”.

Frankfurtas (NZ.) Dviejų karinių guber- 
natorių pasitarime su zonų ūkio vadovais 
svarbiausia buvo svarstomas pinigų refor- 
mos vykdymo terminas, kadangi Ir vokie
čių įstaigos turi tam atitinkamai pasiruoš
ti. Tiek valiutos reforma, tiek mokesčių 
pertvarkymas būsiąs įvestas karinės val- 
džios potvarkiu.

Administracijos tarybos pirmininkas Dr, 
Puenderis pareiškė netikįs, kad būtų įma- 
noma valiutos reformą įvykdyti visose ke-i 
turiose zonose kartu. Jo nuomone, valiuta 
būsianti pakeista lig piūties.

Malanti politika D. Britanijos atžvilgiu
Pretorija (NF). Naujasis P. Afrikos mi- 

nisteris pirmininkas Dr. Malanas, kalbėda
mas per radiją, pareiškė, jog P. Afrika ke
tinanti palaikyti geriausius santykius su 
D. Britanija ir kitomis Britų šeimos vals
tybėmis, kol jai nebūsią pavojaus kaip ne
priklausomai valstybei.

Be to, Dr. Malanas pasisakė už glaudų 
bendradarbiavimą su J. Tautomis.

Viename masiniame nacionalistų partijos 
susirinkime Dr. Malanas pareiškė, kad Iš 
P. Afrikos niekada nebūsią tvirtos tautos, 
kol ji bus pasidalinusi | dvi stovyklas su 
atskiromis kalbomis. Būtų idealas, jei tos 
dvi kalbų grupės, jausdamos prisirišimą prie 
P. Afrikos, susilietų į vieną.

turėjo mokėti Sovietų Sąjungai 200 mili
jonų dolerių.

Ketina pasitraukti prezidentas
Praha (Dena/Reuteris). Patikimuose Pra

hos sluogsniuose tikima, kad valstybės pre
zidentas E. Benešąs neilgai trukus dėl svei
katos pasitrauks iš Čekoslovakijos prezi
dento pareigų.

Jo gydytojai patarė jam ilgesni laiką gy
venti „visiškoje ramybėje“.

Manoma, kad Benešo vietininku bus 
Gottwaldas.

Kaip ir visada
Maskva (Dena/Reuteris). Maskvos radijas 

apkaltino D. Britaniją ir JAV, kad jos 
planuoja V. Vokietijoje įvykdyti atskirą 
valiutos reformą, tuo pačiu metu mesda
mos kaltę sovietams už keturių valstybių 
susitarimo sulaužymą. Britų ir amerikie
čių kaitė buvusi kontrolinėje taryboje, kad 
nębuvo sudaryta finansų direktorija.

ri telks vokiiečių tarpe savanoriškas darbo 
jėgas Prancūzijai. Prancūzija nori įsileisti 
20.000 vokiečių imigrantų. Po tam tikro 
laiko jiems būtų suteikta prancūzų piliety
bė.

Komisija savo darbą pradėjo Hofe. JI 
telkia žemės ūkio, namų ruošos Ir kasyklų 
darbininkus. Užsirašantieji | Prancūziją 
JAV zonoje turi būti išgyvenę mažiausiai 7 
mėnesius. Priima iki 45 m. amžiaus. Visos 
teisės (algų, darbo sąlygų ir socialinio aprū
pinimo) lygios su prancūzais. Seimas ga
lima bus paimti po trijų mėnesių.

Mirties sprendimai. Britų karinis tęismas 
Ravensbrūcko procese du gydytojus ir vieną 
gailestingąją seserį nutarė pasmerkti mirti 
pakartinai. Kiti nubausti ■ kalėjimo baus
mėmis. (D).

Švedijos ministeris pirmininkas Erlande- 
ris nurodė, kad šiaurės kraštai bėdos at
veju galj tikėtis savitarpio pagalbos. „De
likatus skirtumai užsienio politikos klausi
mais neturėtų nustelbti atskirų Skandinavi
jos valstybių pasiryžimo ginti savo neprik
lausomybę nuo kiekvieno agresoriaus”. 
Baigdamas Erlanderis pabrėžė Marshallio 
plano svarbą ir pareiškė, kad Švedija viso
mis jėgomis bendradarbiausianti Europos 
ūkiniame atstatyme. ,

Vis dėlto koordinuos gynimąsi 
Stockholmas (Dena/Reuteris). Šiuo meta 
viešįs Švedijoje Norvegijos užsienio reika
lų ministeris pirmininkas H. Langė savo 
kalboje Malrudėje išreiškė nuomonę, kad 
viena ar kita forma Norvegija, Danija ir 
Švedija nutars kariškai bendradarbiauti. 
Pagrinde aš negalvoju apie tiesioginę ka
rinę arba politinę sutarti, bet apie prak
tišką koordinaciją. Koordinuota Skandina
vijos jėga būtų daug didesnė, negu pavie
nių tų trijų kraštų gynimosi jėgų suma,
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BELGIJA

Aliansas nereikalingas. Belgijos^ministe
ris pirmininkas Spaakas senate Tereiškė, 
kad karinis aliansas su JAV nėr^ reikalin
gas. Jo lankymasis prieš du mėnesius 
Washingtone nebuvo susietas su derybomis 
tokiam oliansui sudaryti. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA

riausybei. Jis pastebėjo, kad Izraelis de 
jure nėra jokia valstybė, vargu ar ji yra 
valstybė de facto. (D/R).

SUOMIJA

Patenkintas. Suomijos ministeris pirmi
ninkas Pekalla radijo kalboje išreiškė pa
sitenkinimą dėl reparacijų redukavimo iš 
sovietų pusės. (D).

Japoniškas grožio traktavimas
Du žmonės Amerikoje iš anksto numatė, I tinai mėgstama. Ji (rengė elegantiškas kė- 
1d vokiečiu novandeniniai laivai atnlauks dės Ir surinko darbininkes, kurios mnk*in

Paskelbė oficialiai. Čekoslovakijos vidaus 
reikalų ministeris vienoje spaudos konfe
rencijoje oficialiai pareiškė, kad iš Čeko
slovakijos | užsienius pabėgo 3.000 čekų. (D)

Pakirtas | Maskvą. Čekoslovakijos radijo 
'direktorius B. Lastovicka [paskirtas Čeko
slovakijos ambasadorium j Maskvą. Jis 
priklausė Čekoslovakijos komunistų partijos 
vadovybei (D).

ŠVEDIJA
Siųs stebėtojus. Švedijos“ vyriausybė suti

ko pasiųsti j Palestiną savo karininkus, ku
rie kaip stebėtojai sėk tų paliaubų įgyven- 
dymą. (D).

VENGRIJA

DANIJA

Steigia šaulių sąjungą. Danijos krašto 
apsaugos ministeris pasiūlė organizuoti 
Danijos šaulių sąjungą, kuri pavojaus metu 
saugotų gyvybiškai svarbias vietas, kaip 
antai: geležinkelius, tiltus, jėgaines ir tt. (D)

D. BRITANIJA

Vyks atsiganyti. Tarpininkaujant Raudo
najam Kryžiui, iš Vengrijos išvyksta į Da
niją trijų mėnesių atostogų sveikatos pa
taisyti 500 Vengrijos vaikų iš Budapešto. 
(D).

VOKIETIJA

taukia įpėdinio. Britų sosto princesė Elž
bieta spalio mėnesį laukia kūdikio. Nuo 
liepos mėnesio princesė nebedalyvaus jo
kiose oficialiose iškilmėse. (D/R).

Painformavo sovietus. Pranešama iš pa
tikimų Londono sluogsnių, kad netrukus 
Sovietų Sąjunga oficialiai bus painformuota 
apie Londono konferencijos nutarimus. Jai 
bus pasiųstas bendrasis priimtųjų rekomen
dacijų komunikatas. (D/R).

GRAIKIJA
Smufsas Graikijoje. Buvęs Pietų Afrikos 

ministeris pirmininkas feldmaršalas Smut- 
sas ketvirtadieni vakare atvyko į Atėnus. 
Aerodrome j| sutiko Graikijos užsienio rei
kalų ministeris Csaldaris ir Pietų Afrikos 
atstovas. (D).

Vis atsiranda. Saugumo oraganai Saloni- 
kuoee areštavo 39 komunistus, kurie palai
kė sukilėlius. Jie bus perduota kariuomenės 
teismui. (D).

Grįžta. Buvęs reicho kancleris Dr. Brii- 
ningas pakeliui iš New Yorko sustojo Ang
lijoje. Jis vyksta ; Vokietiją, kurioje nebe
buvo nuo 1934 m. (D/R).

Užsienio bankai nuo liepos 1 d. atidaro 
savo skyrius Vokietijoje. Jie nori užmegsti 
ryšius ir finansuoti Vokietijos importimn- 
kus bei eksportininkus. (DPD).

Šiltinės epidemija. Obertraublingene, prie 
Regensburgo, nuo gegužės 28 d. vidurių 
šiltine susirgo 51 asmuo. Susirgimas įvykęs 
dėl užkrėsto šulinio. Epidemija kilo be
veik uždaroje vokiečių pabėgėlių stovykloje. 
Imamasi visų sanitarinių priemonių. (D).

Atvyko | Vokietiją. Pirmoji grupė ame
rikiečių studentų, kurie vyks vasaros studi
jų į Europą, „Marine Tiger” laivu išvyko 
iš JAV. (D).

kad vokiečių povandeniniai laivai atplauks 
iki pat mūsų krantų. Jie įspėjo, kad vy
riausybė būtų pasiruošusi. Tai buvo Wal- 
terls Winchellis ir Kurtas Riessas. Gali
mą išsikėlimą pastarasis aprašė sensacinga
me straipsnyje, Jdėtame „Saturday Eve
ning Post“ laikraštyje prieš kelias savai
tes pirm Išsodinant povandeniniams lai
vams sabotuotojus Long Islande ir Flo
ridoje.

Walteris Winchellis kartkartėmis įspė- 
dinėjo, kad Japonija netrukus |stos i karą. 
Jo straipsniai nuaidėjo apie armiją agentų, 
kuriuos laikė Canaris. Winchellis net nu
rodė, kame jie yra tirščiausiai susimetę. 
„Saugokitės priešo agentų Havajuose“, ra
šė jis. Agentus Havajuose sekė ir areštavo, 
bet per vėlai. Pearl Harboro katastrofa 
buvo jau jvykusl.

Štai Pearl Harboro istorija, kur kovą 
pralaimėjo Jungtinės Amerikos Valsty
bės, o laimėjo Canaris ir Japonija, tik ne 
tokiu mastu, kaip planavo.

Havajus apniko naujoviškas pamišimas. 
Modernieji instrumentai išstūmė čiabuvių 
muziką, kurią dainuodavo gražios poline- 
zietės. Bet buvo naujutėlaitė sensacija Ho- 
nolulams. Kiekviena salos moteris buvo 
girdėjusi ją, labiausiai ją vertino jūrinin
kų, žmonos, toli nuo metropolijos praban
gos gyvenančios amerikietės.

Salos galėjo pasigirti labai moderniu 
grožio salonu. Jo vedėja Rutha buvo visuo-

Iš VISUR

Prašo priimamas. Ceylono ministeris pir
mininkas Įteikė Trygvei Lie raštą, kuriuo 
prašo į JT priimti nariu Ceyloną. (D).

Kažkas negero. Priverstas atsistatydinti 
Paragvajaus prezidentas • Moriniga, pasak 
AFP, yra internuotas. Taip pat yra areš
tuoti buvęs viešųjų darbų ministeris gene
rolas Villasbada ir vyriausios būstinės ko
mendantas pulkininkas Jeminezas. Krašto 
būklė yra įtempta. (DPD/R). .

Nusprendė savo ateitį. Neufunolando sa
lota gyventojai turėjo referendumą: jie tu
rėjo pasisakyti už savarankumą, konfedera
ciją su Kanada arba už esamos būklės pra
tęsimą dar 5 metams. Daugiausia balsų pa- 

. duota už savarankumą. (D/R).
Atsistatydins. Persijos ministeriu pir

mininkas 76 metų amžiaus Mohamedas E. 
Hakimis nutarė pasitraukti iš savo pareigų. 
Persijos spauda daro priekaištų parlamen
tui, kad prieš žymiausią asmenybę buvo pa
darytos intrigos. (D/R).

Išdavikų nepriėmė. Tarptautinėje socia
listų konferencijoje nebuvo Įsileisti Italijos 
Nentiio socialistų atstovai. Italijos socialis
tam atstovauja Saragato socialistų atstovai. 
(DPD/R).

i Wl J. A. VALSTYBES

(teikė kredencialus. Britų ambasadorius 
JAV O. Franksas jteikė prezidentui Tru- 
manui savo kredencialus. (D).

Be suvaržymų. Prezidentas Trumanas f>a- 
sisakė prieš varžomuosius nuostatus įsta
tymo projekte priimti Į JAV 200.000 Euro
pos tremtinių. Nuo pirmojo kolonizatoriaus 

xlaikų, pareiškė Trumanas, Amerika visada 
yra persekiojamųjų švyturys. (DPD).

Senatas'atmetė ketvirtadieni padarytą prie 
Įstatymo dėl DP jsileidimo siūlymą, pagal 
kur| visi bevalstybiai, kurie po pirmojo ka
ro bėgo iš sovietų užvaldytų Rytų Euro
pos sričių i Vokietiją, Austriją ir Italiją, 
turėtų būti priimti i JAV. (D/INS).

Vandenbergas prezidentu? Newsweek”, 
pasiremdamas Testo duomenimis, informuo
ja, kad žymiausi respublikininkų partijos 
žurnalistai tikisi prezidento rinkimuose 
respublikininkų laimėjimo. Daugumos nuo
monė daugiausia šansų būti išrinktas tu
rės senatorius Vandenbergas. (DPD).

Kartais okupacija naudinga. Buv. JAV 
senatorius Wheeleris pareiškė, kad ameri
kiečiai laikysią Vokietiją okupuotą neap
rėžtą laiką. Svarbiausia tam priežastis — 
apsauga nuo sovietų okupacijos, nes ati
traukus amerikiečių kariuomenę, tuoj įsi
veržtų sovietų jėgos. Jis pastebįs auganti 
Europoje optimizmą, o 1945 m. jis paste
bėjęs didelę rezignaciją. (D).

Bus darbo. JAV atstovų rūmai priėmė 
įstatymą, kuriuo paskyrė 80 mil. dolerių 
upėms reguliuoti, uostų statybai ir potvy
nių kontrolei. (D/INS).

• KANADA

Byla prieš Gandžio žudiką ir jo 8 talkininkus prasidėjo. 
Iš kairės | dešinę: svarbiausias kaltinamasis Mathuramas 
Vinayakas G o d s ė, toliau N. D. A p t ė Ir V. R. K a r - 

karė. , (Dena/INP-Bild)

dės ir surinko darbininkes, kurios mokėjo 
daryti ilgalaikes garbanas ir parinkti prie 
veido printinkančias šukuosenas. Jų menas 
galėjo lenktyniauti su Penktosios alėjos 
grožio priežiūros įmantrybėmis. Šimtai 
moterų praleisdavo visą dieną, ilsėdamo- 
sios smagioje Ruthos grožio salono atmos
feroje.

Vieta buvo labai madinga ir tikra Ha- 
vajaus liežuvių birža. Moterys perkrati
nėjo, kas gyveno mieste, kas išvyko, ap- 
šnekinėjo atostogas, paskyrimus, laivų at
plaukimus ir išplaukimus. Ši medžiaga su
darė salų gyvenimą ir, savaime supranta
ma, kalbų temą.

Gražio saloną atidarė 1939 m., kol dar ne
buvo duomenų, kad Vokietija skelbs karą 
Lenkijai. Havajų salose niekas negalvojo 
apie karą, o tėvynėje ir mažai buvo skep
tikų. Bet špionažas neveikia su» pertrū
kiais. Jis yra tolimo planavimo dalykas ir 
ruošiamas visada taikos metu, prieš dau
gel daugel metų.

Vieną kartą sąmokslas buvo paruoštas 
ne karo ministerijos, ir admirolas Canaris 
nebuvo prikišęs savo visur esančios ran
kos.

Garbė atitenka propagandos ministeriui 
Juozapui Goebbelsui. Jis jau buvo išbuvęs 
pareigose dvejus metus, ir 1935 m. pra
džioje sumanė iškelti balių visam ministe
rijos personalui. Tai buvo iškilmingas po
būvis, visi jautėsi laimingi ir išdidūs, įk
vėpti naujai atsiradusios nacinės Vokieti
jos jėgos. Goebbelsas buvo kaip žuvis van
denyje. Jis niekada neneigė, kad moteriš
kąja lytim domėjosi daugiau, kaip derėjo 
laimingai vedusiam vyrui. Jo reikalai su 
moterimis buvo komplikuoti ir daugeriopi, 
o šis vakaras žadėjo naują nuotyki.

Jo asmens sekretorius Leopoldas Kuehnas 
buvo atsivedęs savo jauną seserį Ruthą. 
Mergaitė buvo pasakiškai graži. Jei kada 
būdavo naudinga jo tikslams, Goebbelsas 
mokėdavo būti itin žavus bei bičiuliškas. 
Visą vakarą jis šoko su sekretoriaus se
serimi.

Jie truputi pasigėrė ir jautėsi labai sma
giai. Kiekviena pusėtinai protinga mer
gina būtų suvokusi, kad susimylėjimas su 
propagandos ministeriu reiškė labai daug.

Nacionalsocialistų jaunuomenė turėjo 
naują moralę. Jiems santuoka nebūtinai 
tebuvo reikalinga, kad turėtų vaikų; meilė 
irgi nebuvo būtina intimiam santykiavimui.

I Be to, nacių vadai buvo dievai ir gaudovo, 
■ko panorėdavo.

Mustafos Kemalio patikimas

Ieško ginklų. Užsienio pirkliai norėjo 
Kanadoje pirkti daug ginklų. Kanados vy
riausybė visas tokias propozocijas atmetė. 
(D).

, ” n”- LENKIJA
Rado masinį kapą. Lenkų įstaigos netoli 

Torno rado masinj kapą. Manoma, kad ja
me yra palaikai 60.000 karo belaisvių. Ka
pą atrado vokiečių karo nusikaltimams aiš
kinti komisija. (D).

PRANCŪZIJA

Papeikė. Prancūzijos tautinio susirinki
mo užsienio politikos komisija išreiškė už
sienio reikalų nrinisleriui Bidault nepasiten
kinimą, kad jis per menkai intormavo jos 
narius apie Londono pasitarimus. (D).

Palikti vyriausybės nuožiūrai. Bidault 
tautiniame susirinkime sprendimą dėl Izrae
lio valstybės pripažinimo prašė palikti vy-

Rodos, nuo mūsų toli Turkija ir vis dėlto 
siejama daugelio gijų. Lietuva sovietų už
gniaužta, Turkija ginkluojasi ligi dantų ir 
paruoštyje laukia (vykių. Turkija, kaip ir 
Lietuva, atsisakė istorinio palikimo ir pa
sirinko tautinę linkmę. Vienur ir kitur jun
tama tautoje jėga, apsisprendimas ir ko
vingumas, nors milžinišką naštą reiktų pa
kelti ir kalno viršūnėje esančio švyturio, 
siekiant apsčiai nugalėti kliuvinių.

Turkų 80’/o neraštingi. Masės, ūkininki- 
ja, pasyvi. Ji gal daugiau rami, kaip visai 
pasyvi, nes moka vertinti (vykius, tiesiog | 
grėsmę žvelgti nepajutus baimės. Futbolas, 
kavinės, nuo 1945 m. pavasario partijų 
lenktynės ir vakarietiškos nuotaikos turkus 
verčia žengti nauju žingsniu. 1937 m. buvę 
komunistai traukiasi į pakampius. Nemažas 
skaičius komunistams palankių, kasdien 
Maskvos radijo šnekinamų turkiškai ir bol
ševikiškai sveikinamų, lenda j urvus, šian
dien Turkija yra kemališka, ataturkiška — 
tautinė. Ji suka sparčiai | Vakarus, demo
kratini pasauli. Užsienio reikalų ministeris 
Sadakas patikino š. m. gegužės 24 d., kad 
Turkija pasirinko bendravimą su britais ir 
amerikiečiais. Jiems kito kelio nėra Musta
fas Kemalio palikimui puoselėti ir jam |gy- 
vendyti iki galo.

Jis atsistoja valstybės priešakyje, kai oto- 
maninės imperijos valdovai išbėgiojo. Tas 
nepaprastas valso mėgėjas, rakio gėrėjas, 
gyvenęs Dalmas Bagčės rūmuose Konstan
tinopolyje, perkelia sostinę ( pusiasalio vi
durį, vietovę, nesusietą su tradicijomis, bet 
kurioje statoma. Ir ji vadinasi Ankara. Tas 
miestas tautinei Turkijai labiau priimtinas, 
kaip sultono tradicijomis apraizgytas, gero
kai sutarptautintas Konstantinopolis, atsidū
ręs valstybės kampe. Konstantinopolis, Dar
danelai yra lengvai pažeidžiama vietovė, nes 
dėl jos tarp savęs rungtyniavo atskiros 
valstybės, o dabar susikerta sovietai ir 
amerikiečiai.

Nuosaikiųjų triumfas
Pirmajame D .kare turkai rėmę vokiečius 

ir karą pralaimėję laimingai išsirita iš to 
žygio, 
šingą 
piršto 
Turkų

Pastarajame kare jie pasirinko prie- 
pusę — santarvininkus, o kariui 
nepajudinus ji laimėjo diplomatai, 
diplomatai, a. a. Dr. VI. Natkevi-

čiaus, Lietuvos įgalioto ministerio Maskvo
je, žodžiais — prie Kremliaus buvo patys 
sumanieji. Ankara diplomatiniais polėkiais, 
charSkteriu, lankstumu pralenkė kitas sos
tines;

Jie nenori naujų žemių, bet laiko milži
nišką kariuomenę nuo 1945 m., t. y. kai 
pasaulis išsivadavo nuo Marso smūgio. 
Arti milijono vyrų stovi po ginklu. Antras, 
jei ne daugiau, paruoštyje. Bet turkai vie
nu atveju yra nekalti, būtent, kad jų sen
tėviai apsigyveno šiame pusiasalyje.

Turkai turi gausybę problemų. Krašto 
saugumas siejamas su ūkio gerove. „Ak- 
sam” laikraštis nurodo, jog Turkija yra 
vienintelė Europos šalis, žinoma, jei ją 
skirtume prie Europos, kurioje šią žiemą 
buvo apksčiai kuo kūrenti ir maitintis, ta
čiau gausūs eluogsniai gyventojų negalėjo 
įpirkti. Skubioji revolicija iš Ankaros, ku
rioje 1935 m. tebuvo 75.000 gyventojų, da
bar sukūrė didmiestį — 225.000 gyventojų. 
Ji paskatino nutiesti 7000 km geležikelio li
nijų ir sudarė pagrindą stambiam gyvento
jų prieaugliui, nes nuo 1935 m — 16 mil., 
1948 m. pasiekė 19 mil., bet ji negalėjo 
vienu mostu išspręsti socialinio klausimo. 
Švietimo srityje revoliuciniu būdu padėti 
pamatai, bet abiejose srityse reikalinga il
gai ir nuosaikiai dirbti norint apipavidalini; 
revoliucijos rezultatus. Marshallio planas 
pasiekia turkus, nes jie įsijungė, į Europos 
sąjungą. JAV arsenalas aprūpina janičarų 
ainius. Tie „naujieji” europiečiai jsijungią į 
europišką gyvenimą, europiečių proble
mas, nors juos praeities svoris slegia. Jų 
išskėstos rankos j Vakarus, o budrios pas
tabios akys nukreiptos | Rytus.

Vidaus politikoje tokiose sąlygose reikia 
ieškoti kompromiso. Autoritetingas Redje- 
pas Pokeris pakeičiamas Hasanu Saka, bu
vusiu turkų atstovu Tautų S-goje. Švie
suomenėje jau seniai brendo mintis atsikra
tyti vienos partijos, nors ji anuomet, Ata
turko laikais, buvo neišvengiama, ir sukurti 
pirmutinę demokratinę santvarką. Salia 
respublikininkų — Mustafos Kemalio parti
jos, 1946. 7. 21. rinkimuose dalyvauja aps
čiai naujų partijų. Respublikininkai, nors 
vyriausybė ir varė propagandą, iš 460 at
stovų tegavo tik 67. Demokratų partija rin
kimuose laimėjo. Jų propaganda kas kartas

vis veiksmingesnė. Ji pasiekia tolimiausius 
krašto kampus. Dželalas Bajaras, buvęs mi
nisteris pirmininkas, ir maršalas Čakmakas 
patraukia mases.

Hansas Saka, griežtojo Pakerio įpėdinis, 
gal ir minkštokas, ministeris pirmininkas. 
Jo elgsena rami ir nuosaiki. Kur eina nau
joji laisvių Turkija? Laisvės daug kraštui 
ir gyventojams yra davusios. Tačiau jos 
siekia valstybės įtaką vis labiau aprėžti 
ūkyje, daugiau vietos suteikti laisvai ini
ciatyvai. Kaip Europos sostinėse taip ir 
Ankaroje vyksta nuolatinis ginčas: laisvė 
ar valstybės kišimasis. Buvę žemvaldžiai, 
kuriuos Ataturkas panaikino, vėl laisvių 
vardu nori atgauti savo turtus. Demokra
tai, naujų laisvių gynėjai, tačiau yra pasi
rinkę socialinę linkmę.

Galimas dalykas, kad demokratai pasuks į 
dešinę, respublikininkai j kairę. Šiuo tikslu 
ruošiama naujoji konstitucija, kad suderi
nus kai kuriuos kraštutinumus.

Tikybinėje srityje verda kova. Tikybinei 
organizacijai nepriklausą teigia tikybą at
nešus daug negerovių, o Ataturko tikybinių 
organizacijų pažabojimas dar nevisuotinai 
įgyvendytas. Bet štai gausybė tikybininkų 
žurnalų: „Tiesos Kelias”, „Kylanti saulė”, 
„Išganymas” nuolat įrodinėja, kad ateizmas 
tolygus: nusikaltimams, alkoholizmui, va
gystėms, doroviniams iškrypimams ... Bet 
pamirštama palyginti, kas dėjosi otomani- 
nėje Turkijoje, kurioje sultonas buvo ne 
vien vyriausias politikas, bet ir. dvasinės 
valdžios galva.

Ūkiškoji padėtis yra nepaprasta; sunki. 
Kaip vyriausybė nugalės tas kliūtis? Pre
kių apsčiai, bet išvežimas menkas. Pragy
venimas laba; brangus. Neseniai sudarytoji 
„ūkiškoji vadyba” stengiasi suvesti šiome- 
tinį biudžetą be deficito, nors jo numatyta 
— 130 mil. turkų svarų. Sis biudžetas — 
1.242 mrd. t. sv.-negali būti suvestas, kai 
daugiau kaip 40V» skiriama ginklavimuisi.

Ar galima mažinti apsiginklavimą, kai 
turkų lengvai pažeidžiamas sienos yra nuo
latinėje grėsmėje? Ar galima mažinti ka
riuomenę, kai Konstantinopolyje įvesta ap
siausties būklė? Tuo metu turką; daug ką 
pamiršta, pakenčia, o akis nukreipia į vie
nintelį rimtą skolintoją ir demokratinės 
Turkijos garantą — JAV. G. Galvanauskas, i

Nežinome, kokia linkme nuėjo šis daly-i 
kas. Težinoma tik atomazga. Propagandos 
ministeris skubiai nusprendė, kad Rutha 
turi išvykti iš Vokietijos. Gal ponia Goeb-i 
belsienė įsikišo, ar Rutha per daug rei-i 
kalavo, ar gal grasė išpasakosianti. Tie 
klausimai yra įdomūs, bet ne esminiai pa-, 
čia istorijai

Rutha Kuehnaitė turėjo palikti Vokie-, 
tiją. Goebbelsas, kuris nesugyveno su ar-, 
mijos arba laivyno žvalgyba — jos peg 
daug žinojo apie' jį — pasuko kita linkme. 
Vienas iš artimiausių jo bendradarbių bur 
vo Dr. Karolis Haushoferis, garsaus gene-, 
rolo ir geopolitiko sūnus. Tėvas ir sūnus 
dirbo Berlyno universiteto geopolitikos se-i 
minare. Geopolitikos studentai eidavo ( 
užsienio tarnybą, ypač į užsienio minister 
rio Ribbentropo žvalgybos organizaciją.

Generolas Haushoferis buvo pirmasis siu 
daręs saitus tarp Vokietijos ir Japonijos, 
Jis turėjo būti dėkingas Goebbelsui už din 
delj prestižą, kuriuo naudojosi jis ir jo 
mokslas. Jei reikėjo, kad Haushoferis pa-, 
darytų ką nors Goebbelsui, tai dėl to ne-i 
buvo jokio klausimo.

Taip, Haushoferis galėsiąs panaudoti pa
nelę Ruthą Kuehnaitę. Senis generolas Ja-, 
ponijoje buvo lankęsis 1914 m. ir susi-, 
.■pažinęs su galimybėmis ir nuo tol palaikė 
nuolatini kontaktą su tuo kraštu. Neseniai 
jo kolegos japonai pranešė, kad jiems rei-, 
kią baltųjų vyrų ir moterų. Tai buvo nau-i 
ja baltųjų vergų vaizba. Per savo ryši
ninkus, du Haushoferius, Japonijos vy-i 
riausybė reikalavo baltosios rasės pagal-, 
bos japonų špionažo tarnyboje. Iš tikrųjų 
Japonija privalėjo daug žmonių špionažui 
ir daugeliui kitų darbų, kuriems negalėjo 
panaudoti pačių japonų. Haushoferis pra
nešė Goebbelsui, kad jis turi perspektyyvų 
ne tik Ruthai Kuehnaitei, bet ir jos bro
liams bei tėvams, jei jie yra galvoti ir rū
pestingi ir bent pusėtinai išmokslinti.

Šeima paveldi ne tik vaidybinius polin
kius. Taip pat paveldimas ir sumanumas 
šnipinėti. Šiuo atveju įkinkė visą šeimą ir 
visi turėjo talentą.

Tėvas, Dr. Kuehnas, buvo gimęs 1895 m. 
Berlyne. Būdamas 18 m. (stojo ( Vokietijos 
laivyną ir 1. D. kare tarnavo kadetu vie
name kaizerio laive. 1915 m., laivui nus
kendus ties'britų kautynių laivu, jį paėmė 
į nelaisvę ir nugabeno į Angliją, kur jis 
veikiai išmoko kalbą.

Po paliaubų jis buvo jaunuolis be ap
čiuopiamos profesijos. Įstojo į respublikos 
laivyną oberleitnantu. Po šešių mėnesių 
Vokietijos laivyną sunaikino, ir jis „atsi
sėdo ant seklumos“. Jo pavardę (rašė ( 
laivyno rezervo sąrašus, ir turėjo kurtis 
civiliame gyvenime.

Kuehnas pasiryžo studijuoti mediciną, 
Jįs buvo keletos šovinistinių karininkų or
ganizacijų narys. Labai anksti prisijungė 
prie nacionalsocialistų sąjūdžio.

Jam buvo sunku verstis gyvenime, nes 
gydytojas pasirodė esąs netinkamas ir bu
vo atleistas iš keleto ligoninių. Pagaliau 
gavo tarnybą gestape H. Himmlerio dėka, 
kuris buvo asmeninis draugas. Paskum il
gai Dr. Kuehnas skųsdavosi, kad gestapas 
pasielgęs su juo neteisingai. Jam dažnai 
žadėdavę gerą tarnybą, policijos viršininko 
vietą kuriame nors dideliame Vokietijos 
mieste. Bet vietoje to ištrėmė į Havajus 
dėl dukters klaidos.

Amerikos atletai ruošėsi olimpiniams žai
dimams; Japonija uoliai pirko naftą ir ge
ležies laužą; pasaulis ką tik buvo išgyve
nęs didžiąją depresiją, ir taikos > organi
zacijos klestėjo. Toks buvo pasaulio vaiz
das, kai viena vokiečių šeima 1935 m. rugį 
piūčio 15. d. atvyko į Havajus. Tai nebuvo 
svaigstą turistai. Tėvas buvo mokslininkas, 
pražilęs profesorius. Jie buvo išauklėti ir 
malonūs žmonės. Daktaras Otonas Ber
nardas Kuehnas atvyko su visa savo šei
ma, tik be sūnaus Leopoldo, kuris liko 
Berlyne Goebbelso sekretorius. Su juo 
buvo ponia profesorienė Friedelė Kueh- 
nienė, šešiametis sūnus Hansas Joachimas 
ir duktė Rutha. Rutha ir namie likęs Leo
poldas iš tikrųjų nebuvo jo vaikai, 
žmonos vaikai iš pirmesnės santuokos.

Tai buvo sutinkanti šeima, į kurios 
venimą buvo miela žiūrėti Jie atvyko 
kadangi jų tėvas susidomėjo išmokti
ponų kalbą. Dr. Kuehnas taip pat labai do
mėjosi Havajų salų senovės istorija. Jis ke
liavo po salą, lankydamas senus pirmųjų 
naujakurių mūrinius namus. Netrūku^ jis 
žinojo Havajų salų topografiją taip gerai, 
kaip savo kišenę. Jis mėgo pajūrį ir vi
sokios rūšies vandens sportą, kaip ir vi
sa jo šeima. Jie dažnai eidavo maudytis 
arba nuomodavosi būrinę valtį ar motor
laivį. (B. str. pab.)
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Svarsto karines garantijas
Washingtonas (Dena/INS). Atstovų rūmų 

užsienio reikalų komisija penktadieni ati
dėjo galutini sprendimą dėl pasiūlymo su
teikti V. Europai karines garantijas. Tuo 
būdu norima buvo suteikti komisijos na
riams galimybė dalyvauti atstovų rūmuose 
vykstančiuose debatuose dėl aprobavimų 
komisijos pasiūlyto Marshalllo plano su
siaurinimo.

JAU 8 META!, KAI LIETUVA TERIOJAMA OKUPANTŲ IR LIEJASI
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Komunistu režimas atsidurs prieš teismą
1947 m. spalio 10 d. „Sovietų Patriotas”, 

sovietų atstovybės Paryžiuje kontroliuoja
mas laikraštis, paskelbė straipsnį, kuriame 
tarp kitko buvo pasakyta: 1944 m. ko
vo mėn. Kravčenka iš sovietų slapto seifo 
pavogė įvairius dokumentus ir perdavė juos 
valstybės departamentui, matomai, tikėda
masis su tais dokumentais gauti didelį at
lyginimą už savo išdavimą ...”

Netrukus po to literatūros ir politikos 
savaitraštis „Lettre Francai s”, išeinąs 
Paryžiuje, irgi įdėjo interview formoje 
straipsnį, kur tariamos informacijas, esą, 
teteiktos buv. Amerikos saugumo O. S. S. 
karo metu oficialaus asmens. Tas straipsnis 
toliau tęsia „Sovietų Patrioto” pradėtą 
Kravčenkos diskriminaciją.

Jame rašoma: „Štai kas atsitiko su Krav
čenka ... dažnai jis pasilikdavo naktiniuo
se klubuose, girtaudamas iki ryto ... visai 
girtas ... tokiais atvejais jis nieko prieš 
neturėjo vaidinti provokatoriaus vaidmenį ... 
tai buvo būtina, kad galėtų pastūmėti jį nu
traukti su rusais ir laikyti įkaitu ... Aš tu
riu savo užrašų knygelėje to žmogaus isto
riją ... ir jeigu kas nori apie jį žinoti 
tikrą teisybę, turi į ją pažvelgti, bet ne į 
jo knygą'... Kartą jis man pasakė, kad so
vietų organizacija, kuriai jis dirbo, nutarė 
grąžinti jį į Maskvą. Aš patariau jam dels
ti ... sakyti, kad turi skolų ... ir tai, tarp 
kitko, buvo teisinga — mes jau apmokėjome 
jo skolas .”

Ir taip toliau apie Kravčenką „Lettre 
Francais” skiltyse pasakoja tariamas 
buv. Amerikos saugumo oficialus asmuo. 
Esą, Kravčenkai buvo Amerikos saugumo 
pasiūlyta parašyti knygą. Jis per kelis mė
nesius parašė apie 60 psl., bet niekam tiku
sių. Tuo tarpu maždaug 1000 psl. knyga 
juodraštyje jau buvusi parašyta paties sau
gumo.

Tą straipsnį persispausdino visos Europos 
komunistų ir prokomunistinė spauda. Se
kančiame straipsnyje „Letre Fran
cais” paskelbė, kad jau pats Kravčenka 
yra Amerikos saugumo tarnyboje. Krav
čenka nutarė „Lettre Francais” pa
traukti už šmeižimą teisman. Tas teismas 
įvyks Paryžiuje š. m. birželio 29 d.

Tos bylos didelė politinė reikšmė glūdi 
tame, kad Sovietų Sąjunga pirmą kartą nuo 
savo režimo sukūrimo bus priversta lais
vame teisme duoti atsakymą į užmetimus 
dėl jos padarytų Rusijoje ir užsieniuose nu
sikaltimų, dėl metodų totalinės kontrolės, 
taikomas savo ■ piliečių asmenims Ir pro-

tams. Visa tai bus laisvame teisme, ir todėl 
kartu ta byla iškils prieš pasaulio viešąją 
nuomonę.

Neabejotinai, prisidengęs „Lettre 
Francais” laikraščiu, dirba Kremlius, 
sako Kravčenka. Tam įrodyti jis pateikia 
klausimą, kokiu būdu buvo įmanoma pran
cūzų laikraščiui, leidžiamam Paryžiuje, per 
labai trumpą laiką sudaryti liudininkų są
rašą iš Sovietų Sąjungoje gyvenančių as
menų, nurodant jų tarnybų ir gyvenamų 
vietų adresus.

Pagaliau, sovietų slaptoji policija atra
dusi Kravčenkai net dvi žmonas. „Lettre 
Fra.ncais” skelbia jų pavardes. Krav
čenka sako net nepažįstąs jų.

Kiti liudininkai esą pirtijos nariai. Apie 
jų „nepriklausomumą” nesą ko ir kalbėti. Iš 
liudininkų parinkimo galima tarti ir apie 
būsimą sovietų taktiką tame teisme: pa
vaizduoti Kravčenką kaip morališkai puolu
sį ir kaip visą laiką kenkusį savo tėvynei 
asmenį; liudininkai iš Prancūzijos turėsią 
įrodyti Sovietų S-gos demokratiškumą, hu
maniškumą ir sovietinės sistemos progresy
vumą; liudininkai iš Amerikos turėsią įro
dyti, kad Amerikoje egzistuoja Wall Stree- 
to subsidijuojamas antikominternas, dirbąs 
prieš Sovietų Sąjungą.

Emigracijos kliūtys
Kasselio - Matenbergo stovykloje įvyko 

emigracijos reikalais atsakingų IRO stovy
klų administracijos pareigūnų suvažiavimas, 
kuriame iškelta visa eilė emigracinių kliū
čių.

Suvažiavime Kasselio Sub-Area’os emi
gracijos skyriaus viršininkas p. Sollestaes 
iškėlė tokių emigracinių kliūčių.

— Mes turėjome siuvėjų registracijos 
bylą — kalbėjo jis. Pasiuntėm 150 siuvėjų, 
priimta buvo 105. Jie džiaugėsi, kad buvo 
priimti ir jiems buvo užtikrinta, kad bus 
pašaukti emigracijai į Kanadą. Deja, lig 
šiol jie liko nepašaukti. Tai yra skanda
las — pareiškė Kasselio Sub-Area’os emi
gracijos skyriaus viršininkas. Jie nuolat tei
raujasi ir pamatuotai rūpinasi, kaip bus su 
jų likimu. Aš jų reikalu teiravausi ir man 
buvo paaiškinta, kad tik dėl patalpų stokos 
tie siuvėjai dar nepašaukti. Aš apeliuoju 
dar kartą, kad šis reikalas būtų sutvarky
tas.

Tuo tarpu daugiausia emigruoja nevedę. 
Žmoniškumas reikalauja sudaryti sąlygas

vedusiųjų emigracijai — kalbėjo toliau jis. 
Stovyklose nevedusiųjų, palyginti, jau yra 
labai mažai ir tai dažniausia susiję šeimos 
ryšiais su tėvais ar pan. Aš esu norvegas 
— pareiškė p. Sollestaes. Prieš metus Nor
vegija priėmė 600 žydų, nes tiek žydų per 
karą ten žuvo.

Suvažiavime Aeros emigracijos skyriaus 
vedėjas p. C. W. Townsend pareiškė, kad 
IRO turi didelį norą D. P. emigracijos pro
gramą ■ plačiai vykdyti, tačiau esą įvairių 
kliūčių. Sunki esanti susisiekimo problema, 
kuri emigraciją, labai stabdo. Dėl susisie
kimo priemonių stokos dažnai lenką ilgiau 
laukti paruoštiems emigrantams išvykimo 
eilėn.

Kalbėdama individualinės emigracijos rei
kalais p-lė Bogdanski iš Frankfurto, pa
reiškė, kad individualinės emigracijos pa
klausa yra labai maža. Dabar esąs svarbiau
sias rūpestis padėti tiems žmonėms išvykti, 
kurie turi giminių kituose kraštuose- ir iš 
jų yra gavę efidevitų. Kurie turi kitų kraš
tų įvažiavimo vizas, tiems būsią visais bū
dais padėta, kad jie galėtų išvykti.

Kravčenka pateikia daugybę klausimų, ku
riuos taip pat reikės įrodyti. Pirmučiau
sia tuos, kurie liečia jo asmenį, o vėliau 
tuos, kurie jau liečia pačius sovietus, kad 
būtų atremta tai, kas parašyta jo knygoje. 
Atseit, Kremlius per savo emisarus ir liu
dininkus teisme turės įrodyti, kad Kravčen
kos knygoje teigimai apie sovietų totalinį 
režimą, tautų ir asmenų laisvės ir sąži
nės pavergimą, apgaulę, niekšybę, milijo
nų žmonių naikinimą „darbo stovyklose”, jų 
siekimas bet kuria kaina pavergti pasaulį... 
yra melas.

Kravčenka yra pasiryžęs pilnai išnaudoti 
laisvo teismo tribūną, kad viešumai paro
dytų tikroje šviesoje sovietų režimą.

Tegu sovietai turi savo liudininkus, bet 
kas bus, sako Kravčenka, jeigu Paryžiaus 
tribūna bus užversta notarų patvirtintais 
tūkstančiais DP parodymų, kurie bėgo 
nuo sovietų režimo ir yra priversti apgai
lėtinai gyventi Vokietijos, Austrijos ir Ita
lijos stovyklose! Ką galės prieš tą gyvos 
tiesos tvaną pastatyti Kremlius?

Teismo posėdis nebus panašus j JT po
sėdį. Čia sovietai turės patiekti įrodymų, 
baigia Kravčenka. (N. R. S.), ,

Nuotrupos iš Švedijos gyvenimo
LAIŠKAS IS ŠVEDIJOS

Sovietams paklotasis kreditas dilgina ner
vus. Sovietų Sąjungai įsipareigotasis vieno 
milijardo kronų kreditas nenustoja vis dil
ginęs tautos nervus. Jei tik mažiausia dek
laruojama ekonominis tautos suvaržymas, 
tuoj nelaimingi šiauriečiai „puola visom 
keturiom”, kad tos negerovės priežastimi 
esąs milijardinis kreditas... Praeina kiek 
laiko ir vėl prie jo. Gegužės 23 d. laidoj 
„Dagetas Nyheter” paskyrė jam net ištisą 
vedamąjį, pavadindamas „rusų kreditu”. O 
priežastimi to viso buvo paskutiniu laiku 
įvestas benzino ir kavos racionavimas. Tie 
du suvaržymai pataikė į jautriausias biz
nieriškos švedų tautos vietas. Miestelėnas 
negali apsieiti be automobiliuko, ypač 
mėgsta poniutės pavairuoti limuzinėlį. Taip 
pat švedų liaudis negali nei dienos, nei 
vienos viešnagės apsieiti be pupelių kavos. 
Tiesiog mes tai pavadintume savotišku „al
koholizmu”. Švedų liaudies šeimininkė be 
kavos nežino jokio patiekalo, nei pavaišini
mo. Ir pamanykite tas „jautriausia” racio- 
nuojama. Dar tik vienas taškas — mūsų 
matymu — jei paliktų suvaržytas „sniuso” 
naudojimas — tai gal ęia kiltų tikra vi
daus revoliucija. (Mat švedų vyrai — nuo 
jauniausio iki senutėlio ryja „sniusą”. Pas 
mus vienas kitas senukas praeity mėgdavo 
„sniusą” — sutrintą tabaką uostyti, o čia 
švedai tas atmatas burnoj čiulpia. * Taigi 
benzino ir kavos suvaržymas vėl nukrypo 
aimanom į sovietų kreditą. Todėl „Dag. 
Nyheter*’ ir rašo, kad „jau trys šimtai mi
lijonų* kronų nuėjo šalin. Švedijai jau daug 
milijonų dolerių nuėjo pro šalį. Švedai iš 
JAV ir iš kitur turi daryti užpirkimus do
leriais, kad pildytų rusams kredito pasiža
dėjimus. Straipsny pabrėžiama, kad „ką 
kas metai mes turime išsiųsti Rusijai kre
ditų pavidale, pas save turime taupiausiai 
susispausti, racionuojant benziną ir kavą”.

Ir dar šis tas. Per Sekminių šventes, 08- 
teborge įvyko Švedijos komunistų partijos 
atstovų suvažiavimas. „Ny Dag" pasigyrė, 
kad tame „įspūdingame suvažiavime” daly
vavę atstovų — svečių ir iš užsienio. Su
važiavime priimta rezoliucija, kurioje, ma
tomai įprastom Maskvos inspiracijom, ne
pašykštėta švedų vyriausybei kaltinimų. Re
zoliucijoje „užkliūta” ir už Marshallio pla
no, kur sakotha, kad „Marshallio planas 
suvaržo Švedijos ekonominę ir politinę lais
vę, ir atidaro kelius amerikietiškam įsibro

vimui į švedų ekonomini gyvenimą ir už
sienio politiką”. Rezoliucija baigiama se
nąja „giesmele”, kad komunistinė partija 
stoja už demokratišką laisvę ir teisingumą”. 
Partija save skaito gana „tvirta jėga”, nes 
narių turinti iki 50 tūkstančių.

„Dagens Nyheter” — liet. „Dietaos Nau
jienos” yra liberališkos krypties didžiausias 
švedų laikraštis. Jis dažnai labai šiltai at- 
sliepia apie pabaltiečių pabėgėlių ir oku
puotų Pabaltijo valstybių reikalus.

Mums džiugu, kad apie lietuvius pabrėž
tinai „D. N.” parašo. Štai ir š. m. gegužės 
mėn. 10 d. „Dagens Nyheter” 124 nr. buvo 
įdėta kursivu žinutė. „Buvęs ministeris pir
mininkas radiomonteris JAV” ir generolai 
Jono Černiaus atvaizdas. Žinutė talpinta 
švedų telegramų tarnybos (T. T.) iš Reu- 
terio. Paduodu tos žinutės vertimą: „Dar
bininkai vieno Newarko radijo dalių fabriko! 
buvo labai nustebinti, kai sužinojo, kad 
jų naujas darbo draugas yra Jonas Čer
nius, buvęs Lietuvos ministeris pirminin
kas 1939 m. Černius į Ameriką atvyko pe
reitą mėnesį ir dabar dirba kaip naujai 
pradedantis už 30 dolerių savaitės atlygini
mą..." Tenka pažymėti, kad tas pat „Da
gens Nyheter” 1947 m. buvo įsidėjęs gert, 
J. Černiaus nuotrauką kai jis tarnavo pas 
anglą ūkininką. Po nuotrauka buvo platokai 
korespondencija, kur tarp kitko, buvo pažy
mėta, kokio nusistebėjimo turėjęs anglas 
ūkininkas, kaip po gana ilgo laiko suži
nojęs, kad jo darbštus bernas, buvęs Lietu
vos kariuomenės štabo viršininkas, genero
las ir net buvęs ministeris pirmininkas.

— Gegužės m. 8 d. Iš Stockholmo „pa
judėjo didžiausia” grupė lietuvių pabėgė
lių už jūrų marių. Net „Dagens Nyheter’’ 
stambesniu šriftu įdėjo žinią, kad iš Švedi
jos pajudėjo didžiausia grupė baltų per 50 
asm. į Pietų ir S. Ameriką. Iš lietuvių iš
vyko Dr. S. Petrauskas su žmona ir dviem 
vaikučiais, vargoninko Ramanausko žmona' 
— dainininkė su sūneliu į S. Ameriką ir p, 
Klovienė su vaikučiais — į Venecuelą pas 
vyrą.”Visi išvykusieji į JAV „nepažeidė” 
Lietuvos kvotos, nes išvyko kitų kraštų sąs- 
kaiton ar be kvotos. Tenka suminėti, kad iš 
Švedijos Lietuvos kvotos sąskaitoti dar „ne- 
pralenda” turintieji nuo 1945 m. affidavitus.

V. Dainora*
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L.T.B. Knappenfetto Apylinkės kultūri- 
niaį užsimojimai atsimušė į šiukšles, kaip 
Truikio avinas J smilgą, anot senio Liud
viko. O gražiai buvo užplanuota...

Komitetas, po trijų metų nuodugnaus ty
rimo, Knappenfetto apylinkės visuomenei 
nustatė galutinį ir aiškų diagnozę — kul
tūrinę mažakraujystę. Tuo remdamasis kul
tūros vadovas Pokeraitis sukvietė visus 
kultūrininkus, (visus tuos, kurie kadaise iš 
tautos kultūros tėvynės duonelę krimto ar 
krimsti ruošėsi) ir pareiškė:

— Su kultūra, gerbiamieji susirinkusie
ji, mūsų stovykloje visai prasti popieriai. 
Dėl pačios kultūros būtų dar pusė bėdos, 
bet ot šito (kaip jie ten vadinasi?) na ši
to... kultūrinio veikimo — to tai nė blakei 
nunuodyti neturime. Užtat komitetas nutarė 
steigti kultūros darbuotojų draugiją, įrengti 
kultūrininkų ramovę ir sužinoti jūsų nuo
monę, didžiai gerbiamieji kultūros darbuo
tojai

Didžiaj gerbiamieji kultūros darbuotojai 
su savo nuomone neskubėjo. Tylėjo lyg 
Vedžioją Veiksniai lemiamu momentu. Pa
galiau kultūrinę tylą nutraukė kūno kultū
ros mokytojas.

— Ponas kultūros vadovas labai gražiai 
kalba, — pripažino jis. — Nieko neprikiši. 
Tik norėčiau paklausti, ar kultūriniam vei
kimui yra reikalingos sąlygos? Steigti kul
tūrininkų ramovę... Labai gražiu Iš prin
cipo visai sutikčiau, ' tik dėl pavadinimo 
būčiau kiek kitos nuomonės ... Bet — kur 
patalpos?...

’ — Taigi. Iš kur patalpos? — pagavo 
mintį kultūrininkai.

Bet kultūros vadovas, nors iš profesijos 
tik zakristijonas, profesionalams kultūrinin
kams taip lengvai nepasidavė.

— Tas reikalas irgi pramatytas, gerbia
mieji, — nuramino jis. — Devynioliktame 

bloke yra toks sandėlys — be sandėlys, 
tvartas ne tvartas, iš kurio, mano manymu, 
galėtų išeiti pirmos eilės ramovė. Tik, po
ros langų ir durų neskaitant, yra vienas 
trūkumas — pilna šiukšlių.. Gelžgalių tuš
čių konservų dėžučių ir kitokio Unrros pa
likimo... Žodžiu — šiukšlių.•«

— Ko benorėti? — nudžiugo visada op
timistas Kanopka. — Siūlau negaišti laiko 
tuščiom kalbom, o tuojau pat įsteigti kul
tūrininkų draugiją, išrinkti valdybą, išva
lyti šiukšles ir pradėti kultūrinį veikimą.

Susirinkusiųjų nuotaika pakilo. Net visa
da abejingas Laižys pakėlė galvą.

— Darosi įdomu. Duok susisukti ban- 
krutkę, — kreipėsi jis į Kryžėną.

— O veikimui dirva plati, — neatleido 
Kanopka. — Turint ramovę, neišmatuoja
mos galimybės. Ponas vargonininkas gali 
organizuoti liaudies ansamblį, dailininkai 
ruošti parodas, kitj paskaitas, šachmatų 
rungtynes, mokslines diskusijas ir kitokius 
turnyrus...

— Tą 'reikalą mes palaikysim, aišku, — 
mirktelėjo komiteto pirmininkas savo kai
mynui. — Tikėsimės, kad ten ir pulkutei 
staliukas susiras... Nes namie tai Jungti
nių Tautų Konferencija, o ne proferansas. 
Moterys su savo veto visokį kultūrinį vei
kimą knisa: „Per smarkiai stalą trankote”, 
„Nedūmykit lyg garvežiai”, „Vaikai mie
goti negali”... Ir taip kiaurą naktelę. Tad 
susikaupk žmogus jei nori...

Tuo tarpu balsą buvo paėmęs kūno kul
tūros mokytojas.

— Be to ramovėje būtinai reikia pastaty
ti ping-pong stalą, — dar vienu punktu 
papildė Kanopkos patiektą kultūrininkų ra
movės veiklos planą.

— Mokslinės diskusijos, ir „pykšt-pokšt”, 
ar kaip ten tas daiktas vadinasi, — viešai 
pasipiktino literatas.

Prieš tokius stiprius argumentus ir pesi
mistas Laižys nusileido.

Pereita prie valdybos rinkimų. Pastačius 
kandidatus, sekė jų atsisakymai. Sąrašo 
tvarka..«

Pirmiausia atsistojo ponas Kryžėnas.
— Kadangi gaunamas atlyginamas mane 

sunkiai įpareigoja jau mano dirbamam vi
suomeniniam darbui, negaliu pasiimti dar 
pašalinių, formaliai, taip sakant, ne visai 
tvirtų pareigų. Todėl savo kandidatūrą at
siimu! — pareiškė ir atsisėdo, žinoma.

Balso paprašė ir optimistas Kanopka.
— Kadangi galima numatyti, jog valdy

ba turės ir darbo, prašau mane išbraukti iš 
kandidatų sąrašo, — maldavo jis. — Turiu 
šeimą, daugybę reikalų... Čia normą at
nešti, čia malkų prikirsti, čia vėl ta velnio 
krosnis netraukia! Ne, ponai Tegul valdy- 
bon eina, kas daugiau laiko turi...

Ponas Laižys pareiškė negalįs pasiimti 
visuomeninių pareigų todėl, kad turįs effi- 
davitą į Ameriką, o ponas kūno kultūros 
mokytojas dėl to, kad labai norįs išvažiuoti 
Kanadon. Ponas Buvaitis pasirodė tam rei
kalui besąs iš esmės priešingas

— Kam čia dabar staiga to kultūrinio 
veikimo? — nesuprato jis. — Ar negana, 
kad stovykloje yra susispietę žymių kultū
ros darbuotojų? Jau vien tai, gerbiamieji, 
visuomenę veikia kultūrinančiai. Ir tai daug 
svarbiau, negu „Jonkeliai” ir tralialiuškos. 
Ir todėl...

Trumpai sakant ir jis savo kandidatūrą 
pasiėmė sau.

Pagaliau, po tiek daug gražių minčių ir 
stipriai pamatuotų atsisakymų, susirinkime 
kilo sąmyšis, lyg BALFo siuntą dalinant. 
Vieni reikalavo uždrausti atsisakymus, kiti 
šaukė, kad reikia rinkti likusį vieną kandi
datą „eta bloc”, treti siūlė statyti naujus.

Tada atsistojo paskutinis kandidatas val- 
dybon ponas Likutis.

— Prieš kultūrinį veikimą nieko neturiu, 
— užtikrino jis, — bet valdybon įeiti at
sisakau, kol nebus teisingai išrištas valdy
bos kompetencijos klausimas. Būtent: kas 
turės išvalyti šiukšles, gerbiamieji?

— Šiukšles?! — nustebo kultūrininkai.— 
Kokias šiukšles?

— Pirmiausia, tas daiktas ne pykšt-pokšt, 
o ping-pong vadinasi, — užraudo kūno 
kultūros mokytojas, —• Ping-pong yra kūno 
kultūra, o kūno kultūra savaime yra kultū
ra... Prašau statyti balsavimui!

— Pristatys visokių griozdų — pulkutei 
doro kampo neliks, — susirūpino komiteto 
pirmininkas ir tyirtai apsisprendė balsuoti 
prieš ping-pong.

— Ping-pong klausimą galės išspręsti' 
visuotinis kultūrininkų draugijos susirinki
mas,— išrišo ginčą pirmininkaująs kultū
ros vadovas. — Mums čia smulkmenomis 
užsiimti nereikėtų. Tik dėl pono Kanopkos 
pasiūlymo manyčiau, kad ponas vargoni
ninkas turėtų organizuoti ne liaudies an
samblį, bet kai ką naujesnio. Ko kitur nė
ra ir nebuvo... Siūlyčiau — Lietuvių Trem
tinių Operetę... L.T.O. Visuomenė tikrai 
pritartų...

Susižavėjimo plojimams nutilus, žodį pa
ėmė vargonininkas.

— Iš esmės — puikus sumanymas, — 
pritarė jis. — Tik pavadinimo klausimą tek
tų ilgiau pasvarstyti. „LTO”... Skamba 
gražiai. Bet aš bijau, gerbiamieji, kad mū
sų nesumaišytų su L. T. Opera. Irgi L.T.O.

— Tiesą kalba. — Susigriebė kultūros 
darbuotojai. — Buvome pamiršę...

Po ilgų ginčų operetės pavadinimo klau
simą irgi nutarta atiduoti visuotiniam drau
gijos susirinkimui spręsti.

— Turiu dar vieną mintį, — pakėlė ran
ką optimistas Kanopka. — Išleisti laikraš
tį... „Naujausios Naujienos”. Leidžia 
Knappenfetto Kultūrininkų Draugija”. Ir 
stovyklą išgarsinsim ir tautos kultūros įna
šą padarysim. Ar negražu? ...

— Labai gražu, — sutiko susirinkimas.
— Gražu tai gražu, — nenorėjo žavėtis 

pesimistas Laižys. — Bet kaip su redak
toriais? Su bendradarbiais?... Specų rei
kia.

— Didelis čia daiktas redaktoriai, — ne
nusiminė Kanopka. — Turime, štai, lite
ratūras žinovą. Jis vienas pusę laikraščio 
prirašys. Vieną kartą apie Žemaitę, kitą 
kartą apie Lazdynų Pelėdą, trečią — apie 
Baranauską, ir yra trys numeriai... Ir 
taip toliau. Žmonės savo spaudą palaikys. 
Popieriaus reikia..«

— Nagi iš to tvarto, kurį mes kultūrinin
kų ramove vadiname.

— Tiesa! Šiukšles... — prisiminė visi.
— Iš tikrųjų. Kas turės išvalyti šiukšles?...

Vis; Iki kaulų susimąstė. Kasgi, po veli 
nių, privalėtų tas šiukšles išvalyti?!...

— Aš manau — valdyba, — išdrįso Ka
nopka.

— Tokiu būdu spjaunu į visokias kandi
datūras! — suskato ponas Likutis. — Nes 
aš, pavyzdžiui, manau, kad šiukšles turėtų 
išvalyti draugijos nariai.

— Tad kam ta vaidyba, po paibeiiais, jei 
nariai turės šiukšles valyti? — pasipiktino! 
komiteto pirmininkas.

Amžinas opozicionierius Buvaitis turėjo 
savo nuomonę.

— Galvoju, kad nei nariai, nei valdyba
— Tai kas? — su įtarimu paklausė komi

teto pirmininkas.
— Nagi komitetas! Antraip būtų jau la

bai patogu: komitetas pats nieko neveikia, 
įsteigia „Kultūrininkų Draugiją Šiukšlėms 
Valyti”, o paskui tik šiltoje ramovėje pol
kutę pliekia, reiškia, kultūriniais laimėji
mais naudojasi. Ir aš taip norėčiau ...

— Griežtai protestuoju! — pašoko komi
teto pirmininkas. — Verčiau proferansą 
miške ant kelmo lošiu, bet komitetas šiukš
lių nevalys! Net naujas LTB statutas to 
nenumato ..

Tai juk tik formalumas, pone pirmininke,
— bandė raminti Kanopka. — Komitetas 
pats šiukšlių nevalys., Tik pasirūpins ...

— Valys ar pasirūpins - nesvarbu. Svar- ■ 
bu kompetencija. Dalyko esmė svarbu! —< 
graudeno pirmininkas.

Tokiu būdu susirinkimas iširo, žinoma. 
Sekretoriavęs užprotokalavo:

„Kadangi kultūriniai — visuomeniai 
veiksniai nesusitarė dėl kompetencijos, 
šiukšlių ir kultūras klausimas’ nutarta 
perduoti spręsti visuotiniam gyventojų 
susirinkimui.

Prieš išsiskirstant vienbalsiai nu
spręsta išleisti atsišaukimą į Knappen
fetto stovyklos visuomenę, kad ši, at
sižvelgdama į kultūras svarbą tautai 
kultūrininkams pagerintų gyvenimo są
lygas ...”

NEKALTU BROLIU KRAUJAS! PADĖKIME KOVOJANČIAM KRAŠTUI!
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Pabaltijo jaunimo sąskrydis AKIMIRKSNIU KRONIKA
Geislingenas/Steige. Pabaltijo Moterų Ta

ryba, siekdama tampresnio trijų tautų — 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos — bendravi
mo, gegužės 29 d. Oeislingene suruošė’Pa
baltijo moteriškojo jaunimo sąskrydį. Lie
tuves šiame sąskrydyje atstovavo 38 skau
tės, sukviestos iš aštuonių tuntų, kurias per 
labai trumpą laiką reprezentacijai paruo
šė Pabaltijo Moterų Tarybos prezidiumo 
narė dr. M. Žilinskienė. Atitinkamai buvo 
atstovaujamas ir latvių bei estų jaunimas.

Pradedant sąskrydį, dr. M. Žilinskienė 
tarė žodi apie tokių sąskrydžių reikšmę, iš
keldama didžiojo indų rašytojo R. Tagorės 
veikalo „Imamai ir pasaulis” mintį, kad kai 
gyvename savėje — ugdome tautiškumą, o 
kai bendraujame su kitais — reprezentuo
jame save, išmokstame vieni iš kitų gero, 
nusikratome dažnai nūs varžančio drovumo 
ir it Šiuo sunkiu laiku, kalbėjo dr. M. Ži
linskienė, mes privalome atsispirti pavo
jams nustoti individualinių ir tautinių sa
vybių. O toki sąskrydžiai kaip tik padeda 
tokiems pavojams atsispirti ir gražiąsias 
kiekvienos tautos ir individo savybes iš
laikyti. f

Pradedant oficialų aktą, visų trijų tau
tybių mergaitės, pasipuošusios tautiniais 
rūbais, grojant Sibeliaus kantatą, išnešė 
savas vėliavas. Sugiedota visų trijų tautų 
himnai, kuriuos buvo išmokę visos sąskry
dyje dalyvavusios mergaitės. Išklausius 
sveikinimų, vyko kiekvienos tautybės pasi
rodymai. Kalbant apie lietuves, tenka pri
pažinti, kad prie gražaus jų pasirodymo 
daug pliusų suteikė spalvingieji tautiniai 
drabužiai, kuriais visi, gėrėjos, kaip tai pa
prastai esti visuose subuvimose, kur prieš 
svetimtaučius išeinama su senoviniais mūsų 
raštais ir juostomis papuoštais apdarais.

Lietuviškoji pasirodymų programa, kaip 
priderėjo, buvo parinkta taip, kad sveti
mieji turėtų progos susipažinti su mūsų 
liaudies dainomis, šokiais, išgirstų lietu
vių kalbos sąskambį, pažintų bent iš dalies 
fęUclorą. Pradžioje buvo išklausyta melode
klamacija „Eglė, žalčių karalienė”; muziką 
specialiai parašė jaunas kompozitorius Vyt. 
Jančys. Deklamacija buvo atlikta vokiečių 
kalba. Toliau mergaitės, pasipuošusios tau

tiniais drabužiais, dainavo „Kai aš grė
biau lankoj šieną”; ši lyrinė liaudies daina 
nuskambėjo nepaprastai švelniai ir susi
laukė visų didžiausio pritarimo ir pasigė
rėjimo. Kazio Inčiūros kūrinio „Niekur 
neišeisi” pora posmų parodė svečiams ir 
dalyviams lietuvių kalbos skambumą. Po 
tautinio šokio „Kepurinės” buvo sudainuota 
„Padainuosim mudvi seselės” ir vėl sušokta 
„Blezdingėlė”. Baigiant visiems paaiškinta, 
kad šių dainų ir šokių lietuves mergaites 
išmokė močiutė prie ratelio, ir čia pat bu
vo parodytas gyvasis paveikslas „Vargo 
mokykla”, palikęs tikrai neišdildomo įspū
džio.

Vakare įvykusiame pobūvyje lietuvės mer
gaitės ir vėl buvo iškviestos padainuoti lie
tuviškųjų liaudies dainų ir pašokti tautinių 
šokių. O netrukus ir latvės ir estės ir kiti 
svečiai šoko „Rugučius” ir braukė prakai
tą nuo kaktos. Užbaigiant sąskrydį lietu
vės įteikė rezoliuciją, pageidaujančią, kad 
toki jaunimo sąskrydžiai būtų ruošiami 
dažniau, nes iš jų daug ko pasimokoma, 
patiriama, arčiau susigyvenama su kitomis 
tautybėmis ir pan. Iš tiesų, tai yra tiesiau
sias kelias į tautų bendravimą, į brolišką 
ir taikų sugyvenimą, ir lietuvės skautės šio
je srityje padarė neabejotinai didelį ir 
reikšmingą pirmąjį žingsnį. J. Žilvinas.

Dėl emigracijos į Kanadą

Grupė išvietintų (D. P.) ukrainiečių iš 
Kasselio apylinkės stovyklų 'emigravo į 
Slaroką, iš kur jie rusų laikraštyje „Echo” 
aprašo savo įspūdžius. Čia jų įspūdžius ir 
įsikūrimo sąlygas glaustai atpasakojame.

— Mus apgyvendino Casablankos prie
miestyje, Burnasel, vieno aukšto' akmens 
mūro namuose, 8 km nuo miesto centro. Dėl 
įvairių rūšių vaisių, aliejaus, saločių ir 
karštos saulės pertekliaus, daugelis iš mūsų 
pirmas atvykimo dienas vidurių ir šiltinės 
susirgimus perkentėjom. Bet jau po sa
vaitės prie naujų sąlygų pradėjom prisitai
kinti

Po poilsio, buvom perkelti į On Achmet, 
naują vietovę, kur išdirbom prie žemės 
matavimo darbų apie 2 savaites. Gyvenom 
palapinėse. Keliamės 4 vai. ryto ir darbame 
iki 12 vai. Pietų pertrauką turime iki 15 
vai. Po.to paruošiam savo matavimo darbo 
braižinius ir apskaičiavimus. Per 2 savai
tes mūsų bandymo darbai baigti. Tuomet 
turėsime progos savaitę praleisti su savo 
šeimomis Burnaseiyje ir po to teks perimti 
naujas pareigas ilgesniam laikui. Mūsų nau
joji darbovietė randasi į. pietryčius nuo Ca
sablankos, apie 200 km. Mūsų atlyginimas 
labai kuklus: 12.000 frankų mėnesiui. Bet 
to atlyginimo pakanka šeimai iš 3—4 asme
nų pragyventi.

Krautuvės ir turgavietės čia pilnos pre
kių. Kainos, palyginti, žemos. Labai pigus 
.vythas, vaisiai ir daržovės. Tačiau rūbai ir 
namų apyvokos dalykai, palyginti, brangūs. 
Sunkiausia gauti butą. Butų trūkumas di
delis, kurį, be kita ko, iššaukia didelis čia 
gyventojų prieauglis. Be to statybos medžia
gų trūkumas ir silpna namų statyba.

Mūsų santykiai su valdžios įstaigomis yra 
geri. Tačiau vietinė spauda apie imigran
tus reiškia nusistebėjimo, kad beveik visi 
imigrantai į Maroką yra tik rusai. Bet ta

Lietuvių dailės instituto veikla
Lietuvių Dailės Instituto nariai, Jvertin- 

dima dailininko Adomo Varno nuopelnus 
lietuvių dailei, sąryšyje su jo 70 metų am
žiaus ir 40 metų kūrybinio darbo jubilie
jumi, pakvietė būti L. D. Instituto Garbės 
Nariu. DaiL A. Varnas sutiko priimti šį 
kvietimą. L. D. Instituto Valdyba, š. m. 
liepos mėn. 3 ir 4 d., numato suruošti dail. 
A. Varno kūrinių parėdą ir jubiliejaus mi
nėjimą Freiburge.

Pakviesti ir sutiko būti L. D. Instituto 
nariais dar žinomas meno istorikas ir buv. 
Kauno Universiteto profesorius Dr. Jurgis 
Baltrušaitis, o taip pat žinomas meno kri
tikas ir buv. Vilniaus Dailės Akademijos

Lietuvos Generalinis Konsulas Torontoje, 
Kanadoje, Gerald P. L. Grant-Suttie infor
muoja, kad jis gauna daugybę laiškų, su 
prašymais išrūpinti vizų įvažiavimui į Ka
nadą. Tas esą lengva pasakyti, bet sunku 
padaryti, nes į Kanadą galį įvažiuoti tiktai 
tie, kurie turi ten ■ pasiturinčių giminių, 
draugų arba kurie parenkami Kanados Ko
misijos Europoje.

Toliau jis nurodo, kad ir jauniems, svei
kiems žmonėms gali susidaryti sunkumų, nes 
ne visi atvykusieji gerai ir tinkamai užsire- 

.komenduoja. Vieni sulaužo pasižadėjimus, 
kiti nenori dirbti, girtuokliauja ar net nu
sikalsta. Visa tai veikia tremtinių nenaudai.

Atsižvelgiant į tai tremtiniai turėtų su
prasti, Lietuvos Generalinio Konsulo To
rontoje informacijomis, ir į Konsulą tesi
kreipti tik tiems, kurie atitinka išvatdintas 
kategorijas. Konsulas negali išrūpinti vizų; 
o tik padėti sutvarkyti turimus dokumen
tus. Be to, konsului laiškai' turėtų būti ra
šomi anglų kalba ir tokioje formoje, kad 
reikalui esant, juos būtų galima pasiųsti 
atitinkamoms Kanados įstaigoms ir turi tu
rėti pilnas žinias apie kiekvieną šeimos 
narį (amžių, sveikatą, užsiėmimą ir kt.).

Oen. Konsulas Grant-Suttie noriai kiek
vienam padeda, bet reikia atminti, kad jis 
atlyginimo negauna ir visas susirašinėjimo 
bei kitas išlaidas jis pats turi padengti. 
Kiekvienas tremtinio laiškas ir jo atsaky

DP įsikuria Maroke
spauda yra visiškai be supratimo apie imi
gracijos priežastis bei sunkumus.

Mūsų uždavinys yra pasirodyti vertais 
šiam svetingumui, kurį patyrėme šiame kraš
te. Kas liečia mūsų santykius su arabais, tai 
galima ’ pasakyti, kad jie yra geri, Arabai 
įsitikinę, kad mes esame kitokio samprota
vimo, negu kiti europiečiai. Mūsų laikyse
na randa pritarimo jųjų primityvioj sieloj ...

Nors to krašto žemė yra lygumos, bet 
arabų kaimo, kuris randasi už kelių kilo
metrų, nesimato. Tokių namų, kaip Euro
poje, čia visai nėra. Daugelis arabų gyve
na mažose bakūžėse, neaukštesnėse 2 me
trų, pastatytose iš žemių, šiaudų arba ply
tų. Arti prie bakūžės randasi mažas kūgis

Kas jau aukojo liet, meno parodai JAV rengti
Be lėšų parodos rengimas neįmanomas. 

Su dėkingumu pranešame, kad meno paro
dai Amerikoje rengti jau aukojo:

1. 8184 Engr. Con. Co, Mannheim-Kafer- 
tal Rm. 1200,—; 2. J. Velička, Regensburg
— 300,—; 3. 4-ta liet, sargybų kuopa, Bad-
Kissingeh — 1 000,—; 4. Apyl. Komitetas, 
Kasselis — 3 000,—; 5. Apyl. Komitetas
Dinkelsbuhl — 200,—; 6) Apyl. Komitetas 
Ansbach — 1000,—; 7. 4060 darbo kuop. 
Apyl. K-tas, Zeilsheim — 1.000 ; 8) Apyl. 
Komitetas, Hanau — 1.000.—; 9) Koopera
tyvas „Taupa”, Ansbach — 1.000—; 10. 
Artilerijos stov. K-tas, Lūbeck — 100,—; 
11. Apyl. Komitetas, Mūnchen-Freimann — 
1000,— ; 12. Gyventojai lietuv- Ochsenfurt
— 210,—; 13) Gyv. lietuv., Ochsenfur —
Gelchsheim 30—; 14) D. Jurijonas, Schwein 
furt — 60,—; 15. Apyl. Komitetas, Dillin- 
gen — 1 000,—; 16. Apyl. Komitetas, Schw. 
Gmūnd' — 1000,—; 17. „Kooperatyvas”, 
Scheinfeld -r- 2 000,—; 18. Mainfrankų
Apyg. Komitetas, Schweinfurt — 1000,— ;
19. Apyl. Komitetas, Oross-Hesepe — 500;
20. Apyl. gyventojai, Biberach (Riss) — 
147,—; 21. Liet. Kooperatyvas, Oross-He
sepe — 500,—; 22. Apyl. Komitetas, Uchte 

meno istorijos profesorius Dr. Mikalojus 
Vorobjovas. Prof. Dr. P. V. Raulinaitis, ad
vokatas, sutiko būti L. D. Instituto nariu 
— bendradarbiu ir patarėju juridiniuose 
reikaluose.

Instituto veikimo dienotvarkėje pirmiau
siai stovi premijų skyrimas už geriausius 
tremtyje sukurtus dailės kūrinius. Premijos 
bus skiriamos per lietuvių dailės parodai 
J.A.V. pristatytų darbų ekspoziciją, š. m. 
liepos mėn. 19 d. Hanau.

Į premijų skyrimo sumanymą jautriai at
siliepė visa lietuvių perijodinė spauda: Be 
L.T.B., premijas paskyrė „Mintis”, „Mūsų 
Kelias”, „Lietuvių Žodis” ir „Žiburiai”. 

mas sudaro jam vidutiniai vieną dolerį 
išlaidų. Suprantama, kad dėl to nereikia 
rašyti bereikalingų laiškų, kur konsulas nie
ko gero negalės padėti, o tik tais atvejais, 
kada konsulo pagalba tikrai reikalinga.

200 EF1DEVITŲ I ARGENTINĄ
Pasinaudodami pernai ^MINTYJE” tilpu

sią informacija apie išvykimo galimybes į 
Argentiną, daugelis kasseliškių nurodytais 
adresais parašė laiškų. Kaip dabar tenka 
patirti, tie laiškai neliko be atgarsio. Iš Ar
gentinos jau ateina lietuviams efidevitai. Di
delė dalis tų efidevitų teksianti Kasselio 
lietuvių stovyklai. Konkrečiai net minima, 
kad kasseliškiams atsiunčiama apie 200 efi
devitų į Argentiną. Tie efidevitai bus gauti 
iš Argentinos per atitinkamus mūsų vado
vaujančius organus.

— Stovyklos įkurdinimo skyriuje regis
truojamos našlės su vaikais, o taip pat ir 
kitos moterys su vaikais ir be jų, kurios 
neturi vyrų įkurdinimui Prancūzijoj. Mo
terims numatomas darbas namų ūkio srityje 
(miestuose), o vaikiu patalpintj pačių 
tremtinių specialistų (gydytojų, seselių ir 
kt.) aptarnaujamuose bendrabučiuose.

— Stovykloje šiomis dienomis lankėsi 
prancūzų komisija, kuri informavo apie įsi
kūrimo galimybes Prancūzijoj. Tuo tarpu 
susidomėjimas emigracija Prancūzijoj Kas
selio stovykloje yra mažas. Stb.

šieno ir mažas šulinys. Kraštas sausas ir 
tuščias, be augalų. Tik toj srity, kur mūsų 
geodeziški žemės matavimai vyksta, prancū
zai dar prieš 20 metų išvedžiojo drėkinimo 
tinklą. Todėl visa apylinkė žalia nuo daržų 
ir alyvų medžių, su pastovių raudonų šven
drių ratais apie kiekvieną daržą.

Dažniausiai sutinkami naminiai gyvuliai 
yra asilai ir kupranugariai, be to, ožkos ir 
avys, o naminiai paukščiai — vištos. Kiau
šinių kainos žemos, nes yra jų perteklius.

Atlaso kalnyno apylįnkėj kaimai daug ryš
kesni. Apvalume apie bakūžes plečiasi kie
mas, aptvertas- aukšta mūrine, iš smėlio ar 
plytų tvora. Afrikos stepės tęsiasi 10.000 km 
paliaj aukštai iškilusį kelią. Stb.

— 500,—; 23. Stov. Gerbūvio K-tas, We
del-Holst. — 200,—; 24. Apyl. Komitetas, 
Seligenstadt — 1 000,—; 25. Apyl. Komite
tas, Breiburg/Br. — 500,—; 26. Apyl. Ko
mitetas, Oldenburg i. Old. — 500,—; 27. 
Kooperatyvas (WOrzburg), Schweinfurt — 
1 000,—; 28. Apylinkės Komitetas, Braun
schweig — 270,—; 29. Lietuv. Paštas, Ha
nau — 500,—. Viso Rm. 21717,—.

Visiems aukotojams širdingai dėkojame. 
Iš kitos pusės pranešame, kaj visa eilė 
apyl. komitetų, kooperatyvų, firmų ir kt., 
į kuriuos buvo kreiptasi raštu, prašant skir
ti parodai lėšų, iki šiol tų lėšų dar ne
atsiuntė. Prieš savaitę jiems pasiųstas pa
kartotinas prašymas. Tikimės, kad jie sku
biai prisius savo auką, nes kitaip parodos 
darbai sustoja. Padengę išlaidas, lėšų visai 
neturime.

Pinigus prašome tuojau siųsti Komiteto 
iždininkuį šiuo adresu: Kazys Kleiva, (13a) 
Schweinfurt, Theodor - Fischerplatz 24—1. 
JAV Lietuvių Meno Parodai Rengti K-tas

LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO PADĖKA 
L.T.B. IR LIETUVIŲ SPAUDAI

L. D. Instituto Valdyba dailininkų vardu 
reiškia nuoširdžią padėką Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės Vyr. Komitetui, „Min
ties” Vyr. Redaktoriui Ponuj J. Vasaičiui, 
„Mūsų Kelio” Vyr. Redaktoriui Ponui D. 
Penikui, „Lietuvių Žodžio” Vyr. Redaktoriuj 
Ponui J. Kardeliui ir „Žiburių” Vyr. Re
daktoriuj Ponui J. Vitėnui už premijų pa
skyrimą už geriausius tremtyje sukurtus 
dailės kūrinius.

Mus džiugina toks visuomenės ir spau
dos dėmesys pareikštas mūsų dailininkams. 
Jūsų moralinė ir materialinė parama tesu- 
tvirtins lietuvių dailininkų pasiryžimus jų 
sunkiame gyvenimo ir kūrybos kelyje.

Lietuvių Dailės Instituto Valdyba

Turėkime drąsos
Pas mus kažkaip įsigalėjęs keistas įprotis — kritikuoti, peikti, nepasitenki

nimą reikšti, iškoneveikti valdomuosius organus ar kokį erzelį kelti, bet vis pa
šnibždom, vienas kitam į ausį, mažesniame ratelyje, o ne viešame susirinkime.

Jei matome visuomeniniame gyvenime kokią nors ydą, pasikartojančią blogy
bę, ar kuris komitetas apsileido, ar rinktas organas neleistinai išnaudoja suteiktą 
pasitikėjimą, galima visa tai viešumon iškelti, pareikalauti pasiaiškinimo, o ben
dresnius klausimus net spaudoje iškelti. Jei aš tyliu, arba tik kaimynui į ausį, 
kaip didžiausią paslaptį, perduodu — gali kiekvienas pagalvoti, jog noriu ką nors 
apkalbėti, arba iš viso be jokio pagrindo ieškau priekabių. Panašias išvadas 
kiekvienas pasidaro.

Tas pats ir su mūsų viešosios nuomonės reiškėją, kai kas pasakytų, mūsų 
dvasinio gyvenimo veidrodžiu — spauda. Būtume neobjektyvūs tvirtindami, kad 
mūsų tremties spauda, bebaigianti užversti trečiųjų gyvavimo metų lapą, nebūtų 
padariusi žymios pažangos. Ji nuolat stovėjo mūsų interesų sargyboje ir jos pus
lapiuose rastume nagrinėjant labai daug mus liečiančių klausimų. Daug gražių ir 
sveikų minčių pareikšta. Taip pat ir priešingų nuomonių skaitėme, o kartais ir 
aštresnių „dvikovų” pasitaikė, bet bendroje sumoje labai daug tuščiai šaudyta, nes 
iš skaitančios visuomenės pusės beveik jokio atgarsio nesusilaukta. Tiesa, nepa
tinkąs teigimas, kuris nors idėjos iškėlimas, paneigimas ar pasmerkimas buvo tam 
tikroje vietoje, tam tikrų asmenų padiskutuotas, autorius ar laikraštis pasmerktas ar 
išgirtas ir viskas. Čia irgi panašiai — pašnibždėjo, paerzeliavo ir tuo visa mūsų 
viešoji nuomonė pasibaigė. <

Kartą vienas redaktorius taip išsireiškė: — Keisti tie mūsų skaitytojai! Ką 
tik rašyk, kokį tik straipsnį talpink, vis jokio atgarsio. Kartais tyčia aš
tresnę mintj praleidi ir galvoji, na, o dabar tai pasipils laiškai. Laukį mėnesį, 
antrą ir vis ta pati tyla ... — Taip tyla redakcijoje, o šioks toks urzgesys kur 
nors uždarame kambaryje prie proferanso, ar eilutėje atsiimant maisto normas.

Kodėl mes tylime? Kodėl nedalyvaujame mus liečiančių klausimų sprendj- 
muose? Juk spaudos puslapiai visiems prieinami ir niekas nevaržo pareikšti savo 
nuomones! Žinoma, čia nereikia klaidingai suprasti ir galvoti, kad šiuose pusla
piuose mes galėsime suvesti asmeniškas sąskaitas ar kitokias mūsų parapajiniu 
požiūriu „svarbias” bėdas apraudoti. Arba jei kartais kas ir parašo laišką redak
cijai, tai jis yra tokio bendro pobūdžio ir tiek ilgas, jog ir prie geriausių norų 
neįmanoma juo pasinaudoti. Ne. Mes pasigendame skaitytojų balsų, trumpų, aiš
kių, konkrečiais klausimais pasisakymų, priešingų nuomonių pareiškimų, bet tik 
kiekvienu atskiru atveju, tokių, kurie visoje kultūringoje spaudoje jau nuo seno 
naudojami ir kurie yra labai įdomūs, aktualūs ir daug pasitarnaują bendram labui.

Tik pavartykite anglų ir amerikiečių laikraščius. Ten įvesti nuolatiniai sky
riai, kur skaitytojai trumpai pareiškia savo nuomones įvairiausiais klausimais, o 
toks anglų savaitraštis „Time and Tide” net ištisą puslapi skiria šiam tikslui. Tuos 
skaitytojų laiškus skaito visi ir net vyriausybė ir jais domisi, nes dažnai iškeliami - 
labai svarbūs klausimai, o be to čia randi tikrą plebiscitą, tikrąjį tautos balsą.

Šio laikraščio puslapiuose keliomis progomis buvo keliama ši mintis. Pr. me
tais buvo paskelbta skaitytojams anketa. Deja, jos rezultatai buvo labai ir labai 
menki. Savo laiku p. K. Škirpa straipsnyje iškėlė daug netolimos praeities įdomių 
klausimų bei patiekė savo samprotavimų dėl mūsų elgsenos, kas sukėlė kai kur 
diskusinį atgarsi, tačiau nė vienas nepabandė tai iškelti spaudoje. Arba vėl, nese
niai buvo atspausdintas bendradarbio pasikalbėjimas su prof. Ernestu Galvanausku. 
Kai kurias mintis, ypačiai kiek tai liečia mūsų grįžimo galimybes, daug kas nei
giamai komentavo. Ir šimtas kitų klausimų, kiekvieną kartą ir kiekviename laikraš
tyje paliečiami, bet mes vis tylime.

Įsijunkime visi į spaudos talkininkų eiles. Jau laikas iš pasyvios elgsenos ir 
jokios naudos neteikiančio urzgėjimo išeiti į viešumą. Turėkime drąsos pareikšti 
savo nuomonę, nes tik sujungtomis jėgomis, visomis pozityviomis mintimis grei
čiau iššluosime savo kiemą nuo dulkų ir suaktyvinsime kulfūrin| pažangos pulsą. 
Ir iš kuklių ir nežinomų lūpų, kartais galima išgirsti daug sveikų ir naudingų 
minčių. Tik drąsos ir noro! VYT. GEDRIMAS.

............................... **••»»«»»»**»***•*»«*»»*<«**«•»*•**•*••*•«**•***••*•»*«**«**«•*»«

Dipl. inž.

Kazimierą Krulika
ir

Aldona Sinkevičiūtę 
sukurūsius lietuvišką šeimą, širdingai 

sveikina /
Seligenstadto b. W. Smulkiosios 
Mechanikos Remonto Dirbtuvė

Panelę A. Butkutę ir J. Stampužį, Į 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, Ė 
nuoširdžiai sveikina ir linki laimės Ė

Stanevičiai. Į

DĖL APELIACINIŲ SKUNDŲ 
„ELIGIBILITY” REIKALU

Apeliacinė įstaiga pasalintiesiem iš DP 
Ženevoje per L. Raudonąjį Kryžių prane
ša, kad apeliaciniai skundai ne visada būna 
tvarkingai įteikiami ir dėl to ilgiau su
gaištama, iki jie išsprendžiami, ypatingai 
daug sunkumų sudaro skundų vertimas J 
anglų ar prancūzų kalbas. Pačių suintere
suotųjų naudai primenama apeliacijoj tiks
liai pažymėti šiuos dalykus:

1. apeliacijos datą,
2. vardą — pavardę ir tikslų pilną ad

resą,
3. datą ir vietą, kurioje apeliuojantysis 

buvo pripažintas „ineligible”.
4. priežastis, dėl kurių jis buvo „ineligib

le” pripažintas,
5. apeliaciją parašyti anglų ar prancūzų 

kalba, ar bent jau vokiškai.
Dar tenka pridurti, kad peticijoj turi bū

ti prašoma ne grąžinti DP statusą, bet „eli
gibility”. (E).

Paskaita apie Palestiną
Finis semestri proga lankęsis Pabaltijo 

Universitete gen. T. Daukantas, studentijai 
pageidaujant, skaitė paskaitą apie Pale
stiną. Kadangi minimu kraštu dabar yra 
pasaulinis susidomėjimas, paskaita sutrau
kė ypač gausią auditoriją, kuri turėjo pro
gos iš žymaus geografo lūpų išgirsti ne 
tik apie geografine krašto struktūrą, bet 
ir visą dabartinių įvykių apžvalgą.

Memmingeno Airporto stovyklos pra
džios mokyklos vedėją

Poni^ Elen? Strikienp
Jos brangiam vyrui A. A. Kpt. Stri
ku! mirus, nuoširdžiai užjatčiame.

L. R. K. Memmingeno skyriaus 
Moterų komitetas.

SKELBIMAS
Draugus ir pažįstamus prašo atsiliepti A. 

V. Arkis šiuo adresu: (24a) Buxtehude, 
Breitestr. 6, Britischė Zone.

SKELBIMAS
Du Australijoje gyveną lietuviai V. An- 

cevičius ir J. Abanavičius nori vedybų 
tikslu susipažinti įr susirašinėti su lietuvai
tėmis. Rašyti; Immigration-Reception and 
Training Centre, Bonegilla, Vic., Australia.
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