
"? v ' A

MEMVlINGENAS 
1948 M. BIRŽELIO 16. D 

TREČIADIENIS 
NR. 63 (446) UI. METAI

LAI K PAST IS LIETUVIU VISUOMENEI

PRIEMONES PAGAL TARPTAUTINE PADĖTI
Gottwaldas — prezidentas

Praha (Dena). Čekoslovakijos komunistų 
partijos generalinis sekretorius ir iki šiol 
buvęs ministeriu pirmininku Klementas 
Gottwaldas pirmadienį, istorinėje Vladis
lovo salėje, hradžine išrinktas nauju Čeko
slovakijos respublikos prezidentu.

Oottwaldą kandidatu išstatė liaudies 
fronto akcijos komitetas, pasiūlius Čekoslo
vakijos komunistų partijai.

Pats rinkimas buvo atliktas paprastu ran
kų pakėlimu.

Naujo prezidento išrinkimas Prahoje bu
vo pasveikintas 21 artilerijos salve; Čeko
slovakijos bažnyčiose skambino ^arpais.

Tą pačią dieną po pietų Gottwaldas priė
mė diplomatinį korpusą, kuris išreiškė jam 
savo linkėjimus.

Naują ministeriu kabinetą sudaryti Gott
waldas vavedė A. Zapotockiui, buv. minis- 
terio pirmininko pavaduotojui, senam čekų 
komunistui.

Prašo nemažinti sąmatos
Washingtonas (Dena/Reuteris). 

krašto apsaugos ministerijos kariuomenės 
ministeris Royallis ir vyriausias JAV ka
riuomenės vadas gen. O. Bradleys pasiun
tė senatui atsišaukimą, kad nebūtų ma
žinamas kariuomenės biudžetas.

Royallis aprobavimų komisijos pakomi
sėje pažymėjo, kad atstovų rūmuose pa
darytas biudžeto sumažinimas 600 miL .tu
rės „sunkių pasekmių“. Jis stengiasi, kad 
pakomisė iš tos sumos vėl į biudžetą 
įtrauktų 42 mil. dolerių. Bradleys pasakė, 
kad nėra pasikeitusi tarptautinė būklė, ku
ri privertė kariuomenės reikalams daryti 
didesnes išlaidas.

JAV

„Stiprinti pasaulio draugiškumo.“
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministeris Bevinas anglų brazilų 
draugijoje pareiškė, kad šiandien pasauliui, 
tereikia patenkinti labai kuklius, bet teisėtus 
pilkojo žmogaus reikalavimus. Paliesdamas 
britų užsienio politiką, Bevinas pareiškė, 
jog D. Britanija stengiasi sustiprinti visa
me pasaulyje draugiškumo ir bendradar
biavimo jausmą. Tačiau kada D. Britanija 
susiduria su pasipriešinimu, tada turi jung
tis prie tų, kurie to bendradarbiavimo pa
geidauja. Viena iš tokių tautų yra Brazi
lija.

Po to Bevinas palietė JT ir sakė: „Yra 
geriau, kad Jungtinės Tautos dabar nuga
lės sunkumus, negu pradėti su fanfaromis, 
o po to kritišką valandą nusivilti. Aš kar
tais galvoju, kad mes per daug laukiame iš 
Jungtinių Tautų.”

Laukia karo prievolės įstatymo
Washingtonas (Dena/INS). Atstovų rūmų 

darbų tvarkos nustatymo komisija patvir
tino įstatymo projektą, kuriuo ketinama 
šaukti karo prievolės atlikti nevedusius 
vyrus nuo 19 iki 25 metų amžiaus.

Tas įstatymas, jeigu jį priims kongresas, 
vėl grąžins JAV tuoj po karo panaikintą 
karo prievolę dvejiems metams.1 Tikimasi, 
kad senato priimtasis įstatymo projektas 
yra tinkamas ir trumpiausiu laiku atsto
vų rūmuose bus priimtas.

Karo laivyno biudžetas
Washingtonas (Dena/INS). JAV senato 

biudžeto komisija patvirtino Amerikos ka
ro laivynui 1949 finansiniams metams 3.812. 
mil. dolerių sumos biudžetą. ,

Patvirtintoji suma yra 125 mil. dolerių 
mažesnė, negu laivyno vadovybė buvo rei
kalavusi.

Aviacijos įstatymas
Washingtonas (Dena/INS). Atstovų rū

mai pirmadienį priėmė įstatymo projektą, 
kuriuo nustatoma JAV aviaciją praplėsti 
iki 70 eskadrų, o aktyvų personalą padi
dinti iki 502.000 vyrų.

Be to, rūmai dar piėmė įstatymo pro
jektą dėl lėktuvų statybos ir JAV aviaci
jos sudėties.

Senatas rimčiau žiūri į ERP programą
Washingtonas (Dena/INS). Senato apro-

Tolimųjų Rytų 6.125.000.000 dolerių sumos 
pagalbos programą dvylikai mėnesių. Tuo 
būdu atstovų rūmų padarytas apkarpymas 
iš didžios dalies yra anuliuotas.

Iš bendros sumos. 4 milijardai dolerių 
skiriami Europai, ir 1.055.000.000 kongre
sas jau leido panaudoti.

Kinijos pagalbai senato komisija priėmė 
460.000.000 dolerių, j o atstovų rūmai buvo 
priėmę tik 400.0?X).i^)0 dolerių.

Japonijos ir Korėjos atstatymui komisi
ja skyrė 125.000.000 dolerių.

Vokietijos, Japonijos, Korėjos ir Austri
jos okupuotoms sritims iš viso numatyta 
1.200.000,000 dolerių.

Graikijos ir Turkijos karinei pagalbai 
senato komisija patvirtino 250.000.000 dole
rių, o atstovų rūmai joms tebuvo skyrę 
200.000.000 dolerių.

Aliaskos stiprinimas
Washingtonas (Dena/Reuteris). Atstovų 

rūmų aprobavimų komisija antradienį 
rekomendavo rūmams paskirti pinigų 
Aliaskos gynimui ir sudaryti karui svar
bių medžiagų 485 mil. dolerių sąmata, ku
ri, palyginus su prezidento Trumano pa
siūlytąja, yra sumažinta lygiai 113 mil. 
dolerių, tarp kitko numato gynybos pro
jektų išplėtimą Aliaskoje, laivyno įrengi
mų statybai Aleutuose ir Pacifike ir su
sisiekimo reikalams aerodromo įrengimą 
Anchoragėje, Aliaskoje.

Montgomeryo gynybos planai

Sudano konstltuantė
Londonas (Dena/Reuteris). Užsienio rei

kalų ministerijos valstybės sekr. Ch. May
hew pranešė žem. rūmuose, kad vyriau
sybė nutarusi sudaryti Sudano vyriausybę 
ir leisti rinkti steigiamąjį seimą.

Sudano generalinis gubernatorius Dowas 
ėmęs organizuoti šią instituciją.

Nors ir buvusi prašyta, Egipto vyriau
sybė atsisakiusi dalyvauti Sudano konsti- 
sucijos ruošoje.

Birželio pradžioje visą savaitę vyko Sur- 
reyo ir Londono apylinkėse dideli ma
nevrai, kurių tema buvo T. Rytų pozicijų 
puolimas.

Paskutinę pratybų dieną imperijos ge- 
nefalinio štabo viršininkas feldmaršalas 
Montgomerys pasakė kalbą ir nurodė, kad 
ateinantį pavasarį įvyks nauji dideli ma
nevrai, kuriems jau dabar suteikė „Exer
cise Britannia” vardą. Naujieji manevrai 
bus skiriami Anglijos gynybai nuo stai
gaus antpuolio moderniausiais ginklais.

Naujuosiuose manevruose bus ta naujie
na, jog dalyvaus ne tik ligšiolinis armijos, 
aviacijos ir laivyno derinys, bet ir vi
daus reikalų ministerijoje esanti civilinė 
apsauga.

Kartu maršalas Montgomerys pranešė, 
kad steigiama nauja nacionalinė armija, 
kuri pašalins lig šiol buvusį reguliariosios 
kariuomenės, tautinės tarnybos (National 
Service) ir teritorinės armijos gretutiniš- 
kumą. •

Tie trys elementai pagal naująjį planą 
bus glaudžiai sujungti. Dvylikos mėnesių 
paruošimą nacionalinėje tarnyboje reikės

su 
te-

ritorinę armiją nacionalinės tarnybos ka
rys turės likti toje pat ginklo rūšyje. Pla
no tikslas yra nacionalinę tarnybą pakelti 
į reguliarios kariuomenės lygmenį, o teri- 
torinę armiją turėti tokios smogiamosios 
galios, jog ne labai tesiskirtų nuo nacio
nalinės tarnybos dalinių. („Die Tat“)

Sovietai turėtų įrodyti gera valią

, . , ... , . .. „ . | atlikti glaužiai bendradarbiaujant
bavimų komisija patvirtino Europos ir reguliariąja kSriuomene. Pereidamas

Auriolis nori patarti

i

Išaiškino pinigu klastotojus
Kasselis (Dena). Amerikiečių kriminalinė 

policija išaiškino amerikiečių ir brjtų zo
nose išsiplėtusią pinigų klastotojų gaują. 
Praeitą savaitę amerikiečių saugumo val
dininkai prie pat žydų DP stovyklos, kuri 
yra Kasselyje, Jaegerio kareivinėse, suė
mė tris tos gaujos dalyvius, kurie norėjo 
11.340 dolerių žydų stovykloje pakeisti į 
vokiečių pinigus.

Pradėti tyrinėjimai įgalino išaiškinti ir 
kitus gaujos narius ir juos suimti.

Pinigų gamykla ir jos dalyviai buvo su
sekti britų zonoje. Be 45.000 suklastotų 
dolerių 10 dolerinių scriptų notose buvo 
rasta 12 klišių ir vienas 4000 svarų svo
rio presas.

Amerikiečių įstaigos informuoja, kad 
pirmą kartą pasitaikė plataus masto ame
rikiečių okupacinių pinigų klastojimas.

Paryžius (Dena/INS). Gerai informuoti 
prancūzų sluogsniai prasitarę, kad prezi
dentas Auriolis Amerikos valdininkams 
pareiškęs pageidavimą, jog dar būtų ban
doma tartis su Sovietų S-gą Vokietijos 
klausimu.

Auriolis oficialiai nereikalavęs, kad JAV 
pradėtų derybas, nes jam kaip valstybės 
gaivai nederą tokių žygių daryti. Pran
cūzijos prezidentas manąs, kad prieš ga
lutinai padalant Vokietiją, dar kartą rei
kią bandyti tartis su Sovietų S-ga. Net 
jei ir nepasisektų susitarti, tai šios pas
tangos nugrąžtų vandenį nuo sovietinio 
propagandos malūno, nes negalėtų versti 
kaltės ant Vakarų valstybių dėl Vokieti
jos padalijimo.

Be to, Prancūzija bijo, kad sudarius Va
karų Vokietijos vyriausybę Frankfurte, so
vietai sudarytų priešingą vyriausybę Ber
lyne, ir kad vokiečių tauta Berlyną ko ge
ro pripažintų tikrąja sostine.

Daug reikalinga darbo
Paryžius (Dena/INS). Dvidešimt septintos 

tarprautinės mugės Bordeaux mieste ati
darymo proga Prancūzijos valstybės prezi
dentas V. Auriolis pasakė kalbą, kurioje jis

išreiškė savo įspūdžius iš trumpos kelionės 
per Bretagnę ir Normandiją. Paliai Atlan
tą galima konstatuoti, kad Prancūzijos at
statymas turi nepaprastus uždavinius. Tam 
tikslui prancūzai turėtų paskirti geriausias 
savo jėgas.

Prancūzija greit atgys, jeigu jai bus leis
ta ramiai dirbti. Turėtų būti pastatyta 2 
mil. gyvenamų namų, turėtų būti pagerinti 
keliai ir tiltai, turėtų būti pagyvinti uostai 
ir net nauji pastatyti. Tie milžiniški užda
viniai turį išaugti prancūzų • genijo jėga.

Išdavimo byla Portugalijoje
Lisabona (Dena/Reuteris). Lisabonos iš

davimo byloje 11 iš 13 kaltinamųjų nu
teisti po 1 metus kalėjimo., kartu atimant 
jiems trejiems metams politinių teisių. 
Tarp nuteistųjų yra buvęs Portugalijos 
ministeris pirmininkas M. Cabecadas.

Sprendimų motyvuose sakoma, kad kal
tinamieji buvo sudarę sąmokslą grasinant 
karine jėga, nušalinti Portugalijos prezi
dentą, ir legalią vyriausybę pakeisti 
nai karinio charakterio vyriausybe.

gry

Derybos sunkiai vyksta
Stockholmas (Dena/Reuteris). Pasak Reu- 

terio korespondentą, yra sustoję anksčiau 
vykę pasitarimai tarp Švedijos, Norvegi
jos ir Danijos dėl Skandinavijos gynimosi.

Dabar tariasi tik vyriausieji trijų kraštų 
kariuomenės štabai, kaip būtų galima ben
drą gynimąsi vykdyti, jei vyriausybės tai 
nutartų.

Tie pasitarimai yra sustoję labiausiai dėl 
skirtingų pažiūrų tarp švedų užsienio rei
kalų ministerio O. Undeno ir norvegų už
sienio reikalų ministerio H. Langės. Mat, 
Langė taria, kad užpuolus Norvegiją pa
dėtų jai anglosaksai, ir pritaria įstojimui 
I V, Europos uniją. Undenas yra priešingas 
kiekvienai. užsienio pagalbai ir remia vi
sai atskiro Skandinavijos bloko idėją.

Organlznoja Paclflko gynima
Canbera. (Dena/Reuteris). Suvoje (Fi

džio salose) prasidėjo pirmieji pasitarimai 
tarp Australijos, Naujosios Zelandijos ir 
D. Britanijos dėl PacifŠro gynimo.

Fidžlos salynas, sudėtas iš 322 salų, iš 
kurių 216 yra negyvenamų, yra pietų Pa
dūkę, apie 1600 km, į šiaurę nuo Naujo
kos Zelandijos.
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San Franciscas (ERP). Savo rinkiminės 
kampanijos kalbose ' prezidentas Trumanas 
pareikalavo sovietus įrodyti taikos norą, at
sisakant nuo „prievartos” ir „atviros agre
sijos”. Sovietų vyriausybės atsisakymas su 
savo buvusiais karo sąjungininkais bendra
darbiauti pasaulio taikai ir atsistatymui yra 
„mūsų laikų didžiausias nusivylimas”.

Trumanas pastebėjo, kad JAV atmestų 
bendras didžiųjų valstybių priemones silp
nųjų tautų sąskaiton sunaikinti žmonijos 
pasitikėjimą taika. Šio meto skilimas nė
ra tarp JAV ir sovietų, bet „tarp Sovietų 
Sąjungos ir likusiojo pasaulio“. Sovietų 
Sąjunga su savo sąjungininkais turėtų sa
vo paramą Graikijai nutraukti ir nebesto
vėti skersai kelio šiaurės Korėjos sujun
gimui su pietų Korėja.

Trumanas pareiškė, kad JAV nekovojusi 
su Sovietų Sąjunga dėl bet kokių terito
rinių ar ūkinių laimėjimų. „Mes neturime 
jokių priešiškų agresyvių tikslų prieš so
vietus. Mes nevedame jokio sukto karo.“

jantį autobusą su ekskursininkais, ku 
riuos, mątyti, palaikė policija.

Atkviesta policija stengėsi išgelbėti šo
ferį. Streikininkai puolė policiją, be kitų 
įnagių, guminėmis lazdomis.

Po pusvalandžio kumščiavimosi buvo iš
kviesti kariuomenės daliniai tvarkos grą
žinti.

Kariuomenei išskirsčius užpuolikus, strei
kininkai sulipo ant aplink fabriką esan
čių namų stogų ir apmėtė policiją plie
no rutuliais.

Prie vienos įmonės suimta 60 darbinin
kų. Laukiama policijos pastiprinimų iš 
kaimyninių mieštų. Sužeistųjų skaičius 
pakilo iki 100 asmenų.

Streikininkų susirėmimai su policija
Paryžius (Dena). Susirėmimuose tarp 

streikuojančių darbininkų ir policijos Cler
mont Ferrand pramonės mieste, vidurinėje 
Prancūzijoje, sužeista daug asmenų.

Susirėmimai prasidėjo antradienio va
kare, streikininkams užpuolus pravažiuo-Į

Humanizmo teisė
Washingtonas (Dena/OANS). M. A. Mus- 

manna, amerikiečių karinio teismo teisėjas 
Nūrnberge, grįžeą į JAV pareiškė, kad 
Nūrnbergo karo nusikaltėlių bylos reiškia 
didelę pažangą humanizmo ir moralės ke
lyje. Bylų vedimas prieš karo nusikaltė
lius nacionalsocialistus savaime esąs reikš
mingesnis kaip pats nusikaltėlių baudimas.

„Mes sukūrėme humaniškumo įstatymą, 
teisingumo pylimą žmonijai. Yra nepa
prastai svarbu, kad teismas gali ginti hu
maniškumą. Dabar yra tarptautinė te1'® o 
kur yra teisė, bus ir teismas“.

Žydai turi nepaprastą ginklą
Izraelio armijos vienas karininkas an-1 stebėtojų grupė, kurią sudarytų visų ST 

tradienį pareiškė, kad arabai patirs staig- h» .tav tiu
meną, kada vėl prasidės kovos. Tas 40 me
tų amžiaus karininkas tvirtino, kad tai 
buvę jo daliniai, kurie pirmą kartą ara
bų legioną, britams pasitraukus, privertė 
užleisti svarbias strategines pozicijas. 
Apie smulkmenas to žydų „netikėto gink
lo“ jis nieko nepareiškė, tačiau pastebėjo, 
jog žydai tikisi, kad nereikės to ginklo pa
naudoti.

Bernadottė veikia energingai.
ST Palestinos tarpininkas grafas Berna

dotte pareiškė, kad keturių savaičių gink
lų paliaubų metu Jeruzalės žydams mais
to teikimas bus apribotas iš anksto nu
statytais kiekiais ir pavestas griežtai ste
bėtojų kontrolei.

Grafas Bernacįottė, kuris iš Rhodos salos 
atvyko į Kairą, pareiškė, kad jis kalbė
sis su arabų vadais, o vėliau su žydų po
litikais tarsis, ir penktadienį vėl grįš į 
Rhodosą. Jis nežino, ar jam pasiseks su
vesti žydų ir arabų atstovus prie vieno 
konferencijos stalo. Tačiau jis turi taikos 
deryboms paruošęs programą, kuri 
pateikta abiem šalims.

Sovietų nepasisekimai ST
New Yorkas (Dena/Reuteris). ST 

mininkas siras Khourys, vadovaudama
sis Saugumo Tarybos nutarimu, pareika
lavo, kad visų kraštų vyriausybės sutruk
dytų žmonių įvažiavimą J Palestiną arba i 
arabų kraštus, jeigu tai gali pažeisti gink
lų paliaubų sąlygas.

Visais S. T. dalyvių balsais, susilaikius 
sovietų ir Ukrainos atstovams, buvo at
mesta sovietų rezoliucija dėl sovietų ste
bėtojų pasiuntimo į Palestiną.

Sovietų atstovas Gromyka pasiūlė nau
ją rezoliuciją, pagal kurią į Palestiną tu
rėtų būti pasiųsta nuo 30 iki 50 asmenų

bus

pir-

narių atstovai, be Sirijos. „Kodėl JAV tū
lį turėti teisę“, klausė Gromyka, „pasiųs
ti 21 stebėtoją, o taip pat laivus ir lėktu
vus, kada Sovietų Sąjungai neleidžiama 
pasiųsti į Palestiną ir 5 stebėtojų?“ Gro
myka pastebėjo, kad Sovietų Sąjunga pa
geidauja tiktai 5 stebėtojų pasiuntimo, ir 
negali būti mažiausių teisinių kliūčių to - 
nepatenkinti. '

Gromyka pareiškė, kad nėra joks su
tapimas, jog sovietų siūlymų atmetimas 
įvyksta kaip tik tuo metu, kada iš visų 
pusių girdėti nuomonės, kad keturių sa
vaičių ginklų paliaubos iš tikrųjų nebus 
tam panaudotos, idant būtų išspręsta Pa
lestinos problema. i

Nori tarpininkauti
New Yorkas (Dena/INS). JT tarpininkas 

Palestinoje grafas Bernadottė prašė ST 
pirmininką Khourį įpareigoti žydus ir ara
bus visas derybas vesti tik per jį, kaip JT 
tarpininką.

Bernadottė prašė, kad abiejų, pusių siūly
mai būtų jam įteikiami ir jam turi būti 
palikta tinkamais tarpsniais daryti Saugu
mo Tarybai pranešimus apie paliaubų vyk
dymą.

Protestą atmetė
Washingionas (Dena/Reuteris). JAV vy

riausybė paskelbė, kad Sirijos vyriausybė 
atmetė amerikiečių notą _ dėl Egipto Siri
jos blokados, vykdomos Palestinos »a*de- 
nyse.

Sirijos notoje sakoma, jog Sirija tą blo
kadą vykdo kartu su kitais arabų kraštais, 
kad būtų įveikti neramumai ir kiek galint 
greičiau grąžinta taika Palestinoje.

Egiptas taip pat prieš kelias dienas M- 
metė JAV protesto notą.
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ČEKOSLOVAKIJA
Irgi pasitraukė. Čekoslovakijos pasiunti

nys Urugvajuje, kuris buvo pasitraukusio 
e rezidento Benešo šalininkas, šiam pasi

sukus, irgi kaip pasiuntinys pasitraukė iš 
savo pareigų. (D).

D. BRITANIJA
Vėl išvarė. Londoniškio „Daily .Tele

graph” atstovas Prahoje, jau trečias iš 
eilės britų spaudos korespondentas, buvo 
priverstas iš Čekoslovakijos išvykti. (D/R).

Nesilankys. Britų užsienio reikalų minis
terijos informatorius pareiškė, kad pasklei
si gandai apie numatomą Bevino apsilan
kymą Vokietijoje visai neturi pagrindo. Ir 
jokio kito britų ministerių lankymasis Vo
kietijoje nenumatomas. (D/R).

INDIJA

Apeliaciją atmetė. Amerikos apeliacijos 
teismas atmetė Eislerio apeliatiją. Jis va
dinamas „komunistų pirmuoju numeriu” ir 
už kongreso nepaisymą buvo nuteistas vie
nais metais kalėjimo ir 1000 dol., baudos. 
(P/INS).

Pirmauja Vandenbergas. Viename laikraš
čių leidėjų teste pirmuoju kandidatu J pre
zidentus iškeliamas Vandenbergas. Paskui jį 
seka T. Deweys, toliau R. Taftas ir paga
liau Stassenas. (D/R).

LENKIJA
Prekiaus. Lenkijos prekybos delegacija iš

vyko ( Helsinkį, kur pasirašys keleriems 
metams prekybos sutartį. Siems metams 
Lenkija pažadėjo Suomijai 1,5 mil. tonų 
anglies. (D/R).

TOL. RYTAI

Užmegs' santykius. Helderabado kuni
gaikštijos vyriausybė nutarė pasiųsti į 
Deltų delegaciją, kurį pradės pasitarimus 
santykiams užmegsti naujais pagrindais su 
Indija. (D). IS VISUR

Padrąsina. Demokratiniu būdu išrinktas 
Pietų Korėjos tautinis susirinkimas priėmė 
rezoliuciją, kuri ragina šiaurės korėjiečius 
neklausyti sovietų okupacinių įstaigų ir 
stengtis (vykdyti laisvus rinkimus. (D).

VOKIETIJA

 „B e 1 i z ė s karalius“
Pirm dvejų metų prieš pasikėsinant į| Jungtinės vokiečių ir Japonų pastangos 
earl ' Harborą, JAV laivyno žvalgybos iš tikrųjų aprezgė Panamos kanalą. Trum-

Ratifikavo. Benelukso valstybės painfor
mavo Londoną, kad jos ratifikavo Londono 
rekomendacijas. Tas rekomendacijas jau 
ratifikavo ir JAV bei D. Britanija. (D/R).

Užmegs santykius. Vatikanas ir Indijos 
dominija, pasak BBC, užmegs diplomatinius 
santykius. (D).

ITALIJA

Gaus daug tabako. Bizonos ūkio tarybos 
delegacija išvyko J JAV, kuriose pirks ta
bako už 12 mil. dolerių. Nuo karo pabai
gos tai didžiausias tabako pirkis užsie
nyje. (D).

Atrado A. Mickevičių. Iš Lenkijos 
riausybės sluogsnių pranešama, kad 
Hamburge atrastas voki

vy- 
yra

f Nori susijungti. Saragafo socialistų kraš
to taryba nutarė įgalioti partijos vadovybę 
negaištant pradėti pasitarimus su socialistų 
unija (Lombardo vadovaujama) dėl abiejų 
socialistų grupių susijungimo į vieną demo
kratų socialistų partiją.( D).

Savanorių nepriima. Italijos žydų ben
druomenių sąjunga praneša, kad ji negali 
patenkinti gausius Italijos piliečių prašy
mus priimti juos savanoriais į žydų ka
riuomenę. (D).

J. A. VALSTYBES

Hamburge atrastas vokiečių okupacijos me
tu- išgabentasis Adomo Mickevičiams pa
minklas. Taip pat Bavarijoje surasta daug 
Lenkijai priklausančių paveikslų iš pran
cūzų ir olandų mokyklos laikų, buvusių 
laikomų Varšuvos tautiniame muziejuje.

Epidemija mažėja. Pagal Bavarijos vi
daus reikalų ministerijos sveikatos skyriaus 
pranešimus šiltinės epidemija pradeda ma
žėti. (D).

Pavojingi kaimynai. Huenfeldo apskrityje 
sovietų kareiviai apšaudė vokiečių pasie
nietį, kai šis, užtikęs juos amerikiečių zo
noje, pareikalavo grįžti į sovietų zoną. (D).

Pearl ' Harborą, JAV laivyno žvalgybos 
skyrius susekė labai retą knygą. Į Ame
riką pateko ne daugiau kaip keturi eg
zemplioriai. Tai buvo japonų špionažo va
dovėlis, parašytas vadovaujantiesiems ,/Ni- 
konjukai Hei“ (japonų žvalgybos) agen
tams.

Knygoje buvo išdėstytos taisyklės špio
nažui vesti ir apibūdinta eiga, kaip tu
rės vykti busimasis japonų amerikiečių 
karas. Beje, toje knygoje konfidencialiai 
buvo paminėta, jog jo pradžia arti.

Joje buvo vienas skyrius ir apie Ha
vajų salas. '

„Havajų okupacijoje turės bendradar
biauti armija ir laivynas. Pagrindas tu
rės būti padarytas Midwayo salų paėmi
mu, kas duos gerą atsparą. Iš ten bėra 
tik 110 mylių lig Havajų“.

Na, bet Havajai nepateko į Japonų ran
kas, neminint Pearl Harboro. Tačiau va
dovėlyje buvo ne tik Havajų nukariavimo 
diagramos, bet rūpestingai išdėstyta, kad 
svarbu paimti Panamos kanalą. Vadovėly
je sakoma:
„Panama yra už 600 mazgų su viršium 
nuo Havajų ir apie 11.000 mazgų nuo Ja
ponijos. Jei karui kilus atakuosime ir už
darysime kanalą, mums pasisektų Atlantą 
atkirsti nuo Ramiojo vandenyno.“

Japonų agentai vakarų pusrutulyje bu
vo gavę instrukcijas daryti viską, kas įma
noma, kad kanalo zoną apnarpliotų šni
pų tinklu. Japonų planai siekė labai toli. 
Kalbamajame vadovėlyje jie buvo prasi
tarę apie Panamos kanalo pasilaikymą ir 
po karo.

pą laiką atrodė baisu, bet pagaliau siūlų 
galai buvo sugraibstyti. Siųsdami povan
deninius laivus i Karaibų jūrą, naciai 
daug padarė, kad pakirstų karo medžiagų 
transportą tarp Siaurės ir Pietų Amerikos. 
O Canaris davė baltuosius agentus, kurių 
reikėjo japonams.

1939 m. Canaris japonams pristatė vie
ną iš savo geriausių šnipų kanalo zonoje. 
Dabar jo asmenybė žinoma, tačiau ilgą 
laiką jo. subtilus išdavinėjimas prigauda
vo visus.

Jo karjera prasidėjo Weimaro respubli
kai begriūvant. Anuo metu Berlyne išei
davo labai liberalus ir socialiai sąžiningas 
savaitraštis „Berlin am Montag“ (Berlynas 
pirmadieni). Tuo vardu vadinosi dėl to, 
kad pasirodydavo pirmadieniais, kada po 
sekmadienio neišeidavo kiti laikraščiai. 
Jo redaktorius Dr. Hansas Wesemannas 
buvo didelis nacių priešas.

Suprantama, kad naciams paėmus val
džią, Wesemanną {metė j koncentracijos 
stovyklą, kaip ir kitus liberalus, socialis
tus, komunistus ir dvasininkus.

Po metų Wesemannq paleido. Išemigravo 
j Šveicariją be feningio. Jis daug prisi
kamavo, bet nepalūžo. Norėjo vėl pradė
ti laikraštininko karjerą. Turtingų bičiu
lių Šveicarijoje remiamas ir skatinamas, 
ryžosi leisti biuleteni, kuris turėjo būti 
verčiamas i įvairias kalbas ir siuntinėja
mas pasaulio spaudai ir demokratinėms 
vyriausybėms. Biuletenio tikslas — kelti 
aikštėn slaptą nacių Vokietijos ginklavi
mąsi ir ruošimąsi karui. Wesemannas ry
žosi prie to darbo sutelkti visame pasau-

Didelė parama. Amerikos raudonasis kry
žius nutarė pasiųsti Palestinai medikamentų 
ir gydymo reikmenų už 135.000 dol. (D/R).

Atmeta atsakingumą. JAV Tolimųjų Rytų 
karo aviacijos vadovybė, kaip oficialiai 
pranešama, atmeta bet kokį atsakingumą dėl 
paskutini antradienį Įvykusio dešimties ko
rėjiečių žvejybos laivų bombondavimo ir 
paskandinimo Japonijos vandenyse. (D/R).

Paskelbs kandidatūrą. New Yorko steito 
gubernatorius Thomas Deweys gubernato
rių metinėje konferencijoje pareiškė, kad 
ateinančią savaitę jis bus žinomas kaip 
reapublikininkų kandidatas būsimiems pre
zidento rinkimams. (D).

Savaitinė politikos apžvalga

Pavėluoto gesto akivaizdoje

Ginčas del
Berlyno administravimo

Berlynas (Dena). Amerikiečių karinės 
Valdžios Berlyno direktorius pik. F. L. 
Howleys atsakė į vieną sovietų oficiozo, 
„TUgliche Rundschau”, straipsnį, kur kri
tikuojama vakariečių politika ir ypač Ber
lyno administravimas.

Atsakyme nurodoma, kad sovietų karinė 
valdžia sukūrė būklę, kurioje Berlyno ma
gistratui beveik neįmanoma ką nors kon
struktyvaus padaryti dvasiniam ir ūkiniam 
miesto atstatymui. Nors ( „T. R.” užsipuo
limus ir nereikėtų atsakinėti, bet jis norįs 
pažymėti, ’ kad šis laikraštis esąs parodęs 
savo neginčijamai propagandinį pobūdį nuo 
pat įsteigimo.

Howleys pasisakė paliekąs atvirą klausi- 
' mą, ar „THgl. Rundschau” straipsnius rašo 

neatsakingi vokiečiai, kurie būdami klai
dingoje įtakoje tariasi kalbą tautos vardu, 
ar sovietų propagandistai dėl užmačių nori 
ką ekstra pateikti berlyniečiams.

Kad nesiseka Berlyno komendantūros 
darbas, kalta yra, Howleyo manymu, sovie
tų delegacija, kuri paskum nori dėl nesėk
mės su savo obstrukcija kaltę suversti va
kariečiams ir nesutarimo padarinius išnau
doti propagandai.

Ne viskas išsiderėta
Paryžius (Dena/Reutcris). Eilė, Prancūzi

jos atstovų, jų tarpe socialistų vadas Blu- 
mas, mano, kad Vokietijos klausimu Pran
cūzija galinti gauti dar daugiau nuolaidų.

Darbo partijos generalinis sekretorius 
Morganas Philfpsas painformavęs Blumą, 
kad Britanijos vyriausybė ir užsienio rei
kalų ministeris Bevinas gal sutiksią pa
remti Prancūzijos pretenzijas — įsteigti 
sąjungininkų kontrolę pagrindinėms Ruh- 
ro srities pramonės šakoms. Dabartiniuose 
siūlymuose tokia kontrolė tenumatyta tik 
Ruhro gaminių paskirstyme.

Prancūzijos socialistų sluogsniuosc ma
noma, kad seimui priėmus tokį prašymą, 
Blumas kaip specialus pasiuntinys galėtų 
vykti | Londoną ir Washingtonq.

Tačiau iš Londono ir Washingtono atei
nančių pranešimų galima suprasti, kad JAV 
Ir D. Britanija pasiryžusios londoniškes re
komendacijas įgyvendytl bizonoje, vis tiek, 
ar Prancūzija jas priimtų ar atmestų.

Taikos pasitarimai
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos vyriau

sybė sutiko J. Tautoms leisti vesti taikos 
derybas dėl Palestinos Rodoso saloje. Sau
gumo Tarybos tarpininkas grafas Berna- 
dottė pasitarimų laikui saloje įrengs savo 
biurą.

Prezidento Benešo atsistatydinimas Vaka
rų Europoje ir Amerikoje buvo sutiktas 
mišriais jausmais. Iš vienos pusės-buvo pa
reikštas pasitenkinimas, kad tas vyras 
pagaliau atsisakė savo vardu dengti tolesnį 
sovietizacijos procesą, iš kitos — gailimasi, 
kad jis tiek ilgai delsė. Britų „Daily Te
legraph” kalba apie pavėluotą gestą. Jei 
laikysimės dėsnio, kad apie mirusį reikia 
sakyti vien tik gera arba nieko — Benešąs 
politiška; jau yra miręs — tektų sutikti su 
paryžyškio „Combat” jam skirtu „nekro
logu”:

„Dramatiškose aplinkybėse, l kurias 
Benešąs pakliuvo dėl jau ne kartą, 
(rodyto Vakarų valstybių bejėgiškumo, 
kurios ja'm galėjo padėti tik pasigau, 
Įėjimo vertais protestais, jam teko 
dvigubas uždavinys: jis turėjo kuo 
greičiausiai baigti tragišką komediją, 
kurioje jo vardas buvo blogam .nau
dojamas, bet kartu jis tuęėjo bandyti 
kiek galėdamas ilgiau išsilaikyti savo 
vietoje, kad tuo pagelbėtų savo tau
tiečiams. Tame moraliniame konflikte 
prezidentas nutarė paklusti savo są
žinės balsui tik paskutinę minutę ir 
tuo kiek galima ilgiau, kad ir silpna 
savo asmeniška sauga, padėti tautie

čiams”. -
Kitaip sakant, Benešąs norėjo, kad bolše
vikų perversmas iš Čekoslovakijos piliečių 
pareikalautų mažiausiai aukų. Tuo jo be 
abejo geru noru bandoma pateisinti jo visą 
elgesį, kuris toli gražu nesutiko su po pa
ties anksčiau skelbiamais principais.*

Sakoma, kad ir pragaras yra gerais no
rais grįstas, ir niekas, tur būt, to geriau 
neįrodo kaip Benešo politika. Todėl, nors 
jis politiškai ir neprisikels iš mirusiųjų, 
vis dėlto verta trumpai abjektyviai sustoti 
ties jo veikla, kuri yra taip būdinga visai 
1. D. karą sukusiai gadynei. Benešo liki
mas gali būtį gera pamoka tiems mažesnių 
valstybių politikams, kuriems, gal būt, bus 
lemta vadovauti vėl’ laisvę atgavusiems 
kraštams.

1. D. karas sugriovė Austrijos Vengrijos 
imperiją, tą vadinamąjį , 
Tačiau atgavusios laisvę 
sukurti tokios santvarkos, 
vimą pateisintų. Benešąs, 
įtakingasis buv. Austrijos
rijos tautų diplomatas, prie žaliojo stalo su
kūrė savo respubliką iš kelių tautų: čekų, 
slovakų, vokiečių (3,5 milijonų), vengrų ir 
ukrainiečių, vadovaudamasis tautų apsi
sprendimų principu! Savaime suprantama, 
kad ir tada kilo klausimas, kam gi vieną 
„tautų kalėjimą”, pakeisti kitu. Benešąs i 
tą priekaištą atsikirto, teigdamas, kad nau- 
oji valstybė būsianti nauja „Šveicarija”, ku
rioje visos tautos gerai jausis. Nereikėjo nė 
dešimties metų, kad pasirodytų, jog tas 
teigimas neatitiko 'tikrovės. Pusė naujosios 
respublikos gyventojų: slovakai, vengrai, 
ukrainiečiai ir vokiečiai jautėsi esą čekų 
nuskriausti. Kad užėmus tą politinį vakuu
mą — tuštumą, kurį paliko Austrijos Ven
grijos imperijos išnykimas, Benešąs įsteigė

.tautų kalėjimą”, 
tautos nemokėjo 
kuri tą sugrio- 

kuris buvo pats 
Vengrijos itnpe-

Milžiniškas derlius
VVashlngtonas (Dena/Reutcris). Amerikos 

, žemės ūkio ministerija numato šiais metais 
1.1Q2.000.000 bušelių kviečių. Tai būtų an
tras savo didumu JAV istorijoje kviečių 
derlius. Iš to kiekio galima bus ekspor
tuoti 4 mil. bušelių.

vad. „mažąją santarvę” iš Čekoslovakijos, 
Rumunijos ir Jugoslavijos, kuri turėjo lai
duoti taikos sutarčių nustatytą „status quo”. 
Ta „santarvė” galėjo turėti reikšmės, iki jos 
didieji kaimynai — Vokietija ir Rusija — 
buvo silpni ir turėjo savo vidaus rūpesčių. 
Jau tada turėjo būti aišku, kad tiems kai
mynams sustiprėjus, ^tik nepaprastas ryž
tingumas ir visuotinė vienybė galėjo jas 
ilgainiui išgelbėti. Benešąs tačiau nesuge
bėjo tos vienybės pasiekti nei savo paties 
respublikos viduje nei savo „mažojoje san
tarvėje”. Tiesa, jis bandė apsisaugoti įvai
riomis karinės santarvės sutartimis — su 
Pra'ncūzija ir Sovietų Sąjunga, tačiau le
miamu momentu neturėjo pakankamai drą
sos jomis pasinaudoti.

Kai 1938 metais Hitleris, pasijungęs Aus
triją, atsuko savo nagus į Čekoslovakiją, 
D. Britanijos ir Prancūzijos visuomenės 
taip nenorėjo karo, kad tų dviejų kraštų vy
riausybėms neliko nieko kito, kaip į tuos 
grobuoniškus pasikėsinimus pasyviai žiū
rėti. Maža to, jos už Čekoslovakijos nuga
ros pradėjo pasitarimus Čekoslovakijai ap
karpyti. Kartu ir visi jos mažesni kaimy
nai, su Lenkija priešakyje, Churchillio žo
džiais tariant, kaip hienos, pareiškė savo 
pretenzijas. Benešo sukurta valstybė ir vi
sa Vidurinės Europos santvarka staiga pa
sirodė esanti be jokio realaus pagrindo. Bet 
ir čia Benešąs dar galėjo išsigelbėti pats 
ir visą pasaulį išgelbėti nuo taip pražūtingo 
2. D. karo, bet 
mažas. “

W. Churchillis
„Aš visuomet
Benešąs neteisingai elgiasi nusileis
damas. Jis turėjo ginti savo tvirtovių 
juostą. Kaip tik kovos prasidėti), 
Prancūzija, mano tvirtu įsitikinimų, 
užsidegusi tautine aistra jam padėtų 
o Prancūzijos pusėje tuojau atsistotų 

ir D. Britanija.”
Tos Churchillio pažiūros teisingumą įrodė 
ir vėliau atrasti vokiečių dokumentai. Če
koslovakija turėjo tvirtą sustiprinimų sis
temą ir stiprią kariuomenę. Kad ją nugalė
tų, Vokietija turėjo mesti mažiausiai 35 di
vizijas, o tiek tuo metu ji turėjo iš viso. 
Tuo pačiu laiku ji turėjo palikti visai ne
apsaugotas savo Vakarų sienas, prieš ku
rias stovėjo 100 prancūzų divizijų. Tokiu 
būdu, jei Benešąs būtų ne tik gabus intri
gantas — jis 1936 m. Stalinui išdavė vo
kiečių sovietų karininkų ruošiamą sąmokslą 
— bet ir turėtų valstybės vyrui reikalingą 
drąsą, Hitleriui blefas nepasisektų juo la
biau, kad, kaip dabar paaiškėjo, mažiausias 
Hitlerio nepasisekimas sukeltų vokiečių 
generalinio štabo sąmokslą, nes vokiečių 
generalitetas netikėjo galimų pasisekimų. 
Pasaulis būtų išsisaugojęs nuo milžiniškų 
nuostolių, o Vidurio ir Rytų Europos vals
tybės būtų bent tam kartui išsisaugojusios 
savo nepriklausomybę ir, gal būt, per tą ,lai
ką supratusios vienybės reikalingumą.*

Vokiečiai užėmė Čekiją, o jos preziden
tas Benešąs laimingai pabėgo į Chicagą. 
Savaime aišku, kad jis buvo nepatenkintas 
Vakarais, kurie nepanorėjo jam savo ini-

tam jis pasirodė esąs per

savo atsiminimuose rašo:
buvau įsitikinęs, kad

ciatyva iš ugnies ištraukti kaštonus. Pirmai 
progai pasitaikius jis jiems pasistengė at
keršyti —nuo 1944 metų jis pasidarė ištiki
miausiu sovietų šalininku, tikėdamasis, kad 
ir. sovietai tuo pačiu janį atsilygins. Bet ir 
čia jis apsiriko. Sovietai jį gerbė tol, iki 
sukūrė pakankamai, stiprią 5. koloną kurios 
pagalba jiems nebuvo sunku paimti visą 
valdžią į savo rankas. Benešąs, kuris dabar 
pasirinko mažiausio pasipriešinimo kelią, 
greitai pasijuto patekęs į pelkę, iš kurios 
išeities jau nebuvo. Jo diplomatiniams su
gebėjimams jau nebebuvo progos pasiro
dyti. Minint Prahos universiteto 600 metų 
sukaktuves, jis 3 minutes trukusioje kalboje 
7 kartus paminėjo žodį „laisvę” ir apalpo. 
Ir savo atsistatydinimo pareiškime Benešąs 
kalba apie toleranciją ir kviečia gyventi 
meilėje jr savitarpio pagarboje. Pažodžiui 
jis rašo:

„Palikite kitiems laisvę ir patys būkite 
laisvi!”

Tie jo žodžiai apie meilę, toleranciją, savi
garbą ir laisvę yra gražus kelrodis Vidu
rio ir Rytų Europos tautoms, jei^ jos dar 
kartą gaus paragauti laisvės. Tik tais šū
kiais vadovaujantis galima išugdyti mažų 
tautų solidarumą, į kurį atsimušę nu
eitų niekais visi didžiųjų kėslai, tačiau visi 
tie gražūs žodžiai netenka savo prasmės, jei 
jos nesutvirtinsime nepalaužiamu ryžtu savo 
laisvę iki paskutiniųjų ginti. Visai teisin
gai prieš keletą dienų, kalbėdamas Cam
bridge, pastebėjo buvęs Pietų Afrikos Uni
jos ministeris pirmininkas, senelis marša
las Smutsas, kad komunistai labai gerai iš
naudoja viso paaulio nenorą kariauti. Girdi, 
jie surado pakaitalą karui, būtent savo 
5. koloną, kurį, susidūrusi su nepakankamu 
ryžtingumu, laimi valdžią komunizmui. Be
nešąs, kuris neturėjo drąsos pasipriešinti 
vokiečių spaudimui, o tą drąsą jis galėjo 
turėti tik tada, jei jo sukurta valstybė būtų 
laikiusi jo paties dabar skelbiamų toleran
cijos, meilės ir savigarbos bei laisvės prin
cipų, 1944 metais negalėjo atsispirti sovietų 
5. kolonai. Prieš 27 metus Benešąs dar tu
rėjo drąsos pareikšti dabartiniam savo įpė
diniu; komunistų vadui Klementui Gottwal- 
dui, kuris 1921 m. vadovavo komunistų per
versmo paruošiamiesiems darbams: „Jūs 
įsipareigojote savo vadams pagrobti valdžią 
prievartos keliu. Mano, kaip ministerio pir
mininko, pareiga yra padaryti viską, kad 
jūsų bandymas nepasisektų, 
savo pareigą, o aš pildysiu 
pučas neįvyko. 1948 metų 
Oottwaldas išpildė savo 
Kremliui, bet Benešąs savo
pildė. Jis turi, žinoma, švelninamų aplinky
bių. Juk klysti yra žmoniška. Tačiau tarp 
jo paskutiniųjų žodžių ir gražių pamokymų 
jo paties čekų tauta ir visas pasaulis pasi
gedo vieno konstantavimo, būtent:

„TAS LAISVES NEVERTAS, KAS 
NEGINE JOS”

Už tai Benešąs gavo iš sovietų malonės 
pensiją iki gyvos galvos, o milijonai jo 
valstybės piliečių paversti vergais taip pat 
iki gyvos galvos, jei tos taisyklės nebepri
simins. Dr. Eduardo Benešo likimas dar 
kartą įspėjo pasaulį. VM

lyje išsiblaškiusius pabėgėlius iš Vokie
tijos.

Tarp tų pabėgėlių buvo vienas asmuo, 
kuris turėjo nuodugnias informacijas apie 
Vokietijos karo mašineriją. Jis vadinosi 
Bertholdas Jacobas. Iš Vokietijos turėjo 
sprukti dar 1929 m., nes buvo iškėlęs aikš
tėn faktą, jog „demokratinės Vokietijos 
vyriausybė“ statydina karo lėktuvus. Jis 
buvo apkaltintas krašto išdavimu.

Apsistojęs Paryžiuje gyveno taip skur
džiai, jog neturėjo iš ko pasiūlyti puo
džiuko kavos apsilankiusiam bičiuliui. 
Viena proga pašnibždomis papasakojo 
istoriją, kaip susidūrė su Dr. Hansu We- 
semannu.

1937 m. jis gavo laišką iš Wesemanno. 
Jacobas su žmona tada gyveno Londone. 
Wesemannas prašė rašyti jo būsimam lai
kraščiui ir už tai siūlė po 15 svarų savai
tėje. Striukai besiverčiantiems Jacobams 
tai buvo kaip mana iš dangaus. Wese
mannas pažymėjo kvietime, kad Jackobas 
yra „žmogus, kuris apie slaptą Vokietijos 
atsiginklavimą žino daugiau, kaip bet kas 
pasaulyje“. Redagavimo darbo apsvarsty- . 
ti pakvietė atvykti į Baselį, prižadėjo at
siųsti kelionės išlaidoms.

Visai suprantama, kodėl pakvietė Ber- 
tholdą Jacobą. Mat, jis iš tikrųjų buvo 
savp dalyko specialistas. Savo gausias ži
nias buvo įgijęs keistu metodu. Jis buvo 
didelis laikraščių skaitytojas. Prenume
ruodavo visus vokiečių laikraščius, lei
džiamus Prancūzijos, Belgijos, Olandijos 
ar Čekoslovakijos pasienyje. Tai buvo ne
didelių miestų arba provincijos laikraš
tėliai, o juose Jacobas skaitydavo tik skel
bimus. Jis žinojo, kame reikėjo darbinin
kų, kame pirko sklypus, kame pardavinė
jo cementą, kame vyko statybos. Jis ga
lėjo daryti išvadas, kame naciai statė pa
sienio įtvirtinimus. Iš laikraščių skelbimų 
jis galėjo pasakyti, kame statė naujus 
aerodromus ir fabrikus.

Bertholdas Jacobas pasakojo toliau sa
vo istoriją:

— Pinigai atėjo, bet Jų nepakako, kad 
galėčiau pasiimti žmoną. Po kai kurių 
sunkumų gavau vizą ir nuvykau į Švei
cariją.

— Wesemannas pasitiko mane Baselio 
stotyje. Nuoširdžiai pasveikino. Nebuvau 
susitikęs su Juo nuo išvykimo iš Vokie
tijos. Nuvykome į jo viešbutį, papusry
čiavome, o- jis tuo metu išdėstė visą savo 
užsimojimą. Aš turėjau pasidaryti kari
nio skyriaus redaktorius.

— Tą patį vakarą Wesemannas nusiga
beno mane į vieną iš gražiųjų restoranų 
prie Reino. Aš buvau laimingas. Pirmą 
kartą po pabėgimo pasitaikė proga dirb
ti tą darbą, kurį mėgau. Kiek atsimenu, 
leidėjai, du broliai, finansavę, biuletenį 
buvo mus abu pakvietę pietų. Buvo pava
saris, ir medžiai sprogo žalsvais pumpu
rais. Atvyko leidėjai, augaloti, nerangūs 
vyrai. ’Wesemannas buvo pasakęs man, 
kokie jie yra. Jie nebuvo iš literatūros 
pasaulio, bet geri, taurūs biznieriai ir 
griežti antinaciai,.

r— Šauniai pavalgėme, užgerdami rein- 
vynio. Aš gal išgėriau stiklą per daug. Dis
kutavome ateities planus, bet aš pasijutau 
nuvargęs 
čių.

— Tie 
maišiais
metė mane į automobilį, 
sieną ir turėjo Vokietijoje.

— Kai atsibudau, buvo labai šalta. Aš 
tebebuvau apsvaigęs, bet mano galva pa
laipsniui blaivėjo, ir supratau, kas įvyko: 
mane pagrobė, ir sėdėjau automobilio 
užpakalyje tarp abiejų „leidėjų“. Vairavo 
keistas žmogus. Mano bičiulio Weseman
no nebebuvo.

— Kas čia pasidarė? 
kvailai.

— Uždaryk žiobtuvus, — atrėžė vienas 
iš jų-griežtai.

— Kame esu? 
su ir drebančia

— Vokietijoje, 
palydėtas stipraus antausio.

Bertholdą Jacobą nugabeno į gestapo • 
vyr. būstinę Berlyne. Canario valdiniai 
norėjo išspausti iš jo paslaptį, nes jie bu
vo tikri, kad jis turi savo informacijų šal
tinį apie Vokietijos atsiginklavimą. J| 
mušė ir kankinę — man teko matyti re
čius jo kūne.

Naciai išlaikė jį pusę metų. Jakobo žmo
na sukėlė ant kojų Šveicarijos policiją. 
Šveicarijos vyriausybė labai energingai 
ėmėsi įvykį gvildenti ir pagrasė bylą per- 
duosiant Hagos teismui bei Tautų S-gai. 
Tos agnos dėka Jakobą paleido.

.Šveicarijos teismas Dr. Hansą Wese- 
manną nuteisė — kaip demokratiniame 
krašte švelniai — 4 metais kalėjimo. (B. 
str. pabaiga).

ir nebegalėjau sugraibstyti min

niekšai apsvaigino 
vaistais, sąmonės

mane miega- 
netekusį įsi- 
išgabeno per

pakliausiau

Jūs pildykite 
savo”. Tąsyk 
vasario mėn. 
įsipareigojimą 

pareigos neiš-

— paklausiau kimiu bal- 
širdimi. Bet jau žinojau.
— pasigirdo atsakymas,

Ruošimasis valiutos reformai
Frankfurtas (Dena). Frankfurto politi

niuose sluogsniuose tikimasi, kad sąjun
gininkų kariniai gubernatoriai, iš naujo 
antradienį susitikę su ūkio, kraštų ir ad
ministracijos tarybos atstovais, nepadarys 
jokių aiškių sprendimų dėl siūlymų, ku
riuos pateikė ūkio ir kraštų taryba.

Viename iš siūlymų sakoma, kad kari
niai gubernatoriai konferencijos daly
viams paskelbtų galutinį valiutos refor
mos terminą. Be to, teikiama reformą 
—■•■-’vti iš karo, ne keliais etapais.
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Organizuojasi Kanados lietuviai
* Nauji K. L. C. T. skyriai * Busimosios veiklos planas * RKO žurnalas rodo DP *

Kanados lietuvių tautinė ir kultūrinė 
veikla ilgą laiką buvo be didesnių pulsuo
jančios gaivalingos gyvybės žymių. Vie
nas kitas pobūvis, skirtas naujai atvyku
siųjų ir nuo seniau čia gyvenančių tau
tiečių susipažinimui, pora tautinių šokių, 
keletas dainų, j mėnesi du kartus regulia
riai pasirodanti „Nepriklausoma Lietuva“ 
— tai beveik viskas, kuo mes galėdavo
me pasidžiaugti.

. Naujai atvykusieji buvo supančioti dar
bo sutartimis — sunkus, dažnai neįpras
tas fizinis darbas versdavo užmiršti pla
tesnius užsimojimus. Tuo tarpu Kanados 
Lietuvių Centro Taryba su šio kontinento 
senaisias atstovais, atrodo, bent pradžioje, 
pastatyta prieš naujus uždavinius, nela
bai tesiorientavo už ko pirmiausia griebtis. 
Juk ir jos eilėse — tokie pat žmonės, 
užimti savo tiesioginėmis pareigomis. To
dėl ilgesnį laikotarpį nieko nebuvo girdė
ti apie pačius būtiniausius organizavimosi 
reikalus. Tiktai š. m. balandžio mėn. pa
baigoje „N. L.“ paskelbė Kanados Lietu
vių Centro Tarybos veiklos planą, kurio 
svarbiausius punktus sudaro: 1 — kova 
dėl tėvynės laisvės, 2 — organizicinė sritis, 
3 — spaudos baras, 4 — kultūros ir švie
timo reikalai, 5 — santykiai su Kanados 
valdžios organais ir 6 — lėšų organizavi
mas.

Pirmuoju punktu numatoma propaguo
ti Lietuvos išlaisvinimą, informuojant tuo 
klausimu Kanados vyriausybės įstaigas, 
organizacijas ir paskirus žmones, o taip 
pat — prašyti jų paramos. Savaime su
prantama, pergalės garantijos glūdi tik 
vieningoje ir gerai organizuotoje kovoje. 
Todėl numatyta palaikyti glaudžius ryšius 
su kovojančiais pasaulio lietuvių centrais. 
Neužmirštami ir tie tautiečiai, kurių li
kimas nūnai tarp dangaus ir žemės kybo 
nelaimingose DP stovyklose. Jų šelpimas 
ir pagalba emigraciniuose reikaluose taip 
pat užfiksuota pirmajame punkte.

Antrasis punktas siekia trumpiausiu lai
ku sukurti K. L. Tarybos skyrius visoje 
Kanados teritorijoje. Šios organizacijos 
nuostatai turi būti perdirbti, pritaikyti 
naujoms sąlygoms ir rudenį patiekti tvir
tinti visuotiniam Kanados lietuvių atstovų 
suvažiavimui. Minėtasis suvažiavimas — 
jį norima sušaukti rugsėjo mėn. — padės 
pagrindus tolimesnei veiklai.

Trečiuoju punktu užsibrėžiama remti 
naujai įsteigtą akcinę spaudos bendrovę 
„Viltį", kad ji galėtų įsigyti spaustuvės 
mašinas ir perimti lietuviškos spaudos 
darbus, o taipogi — stiprinti „N. L.“

■l -----------------------------------------------

Angliška kasdienybė
Paslaptingas vaikų žudikas. Dideli kraš

tai ir miestai prorečiui susilaukia savo 
siaubingų istorijų. Kai į užmarštį nuėjo 
istorija garsiojo Dūsseldorfo žudiko, po 
kiek metų panašaus tipo nusikaltėliu išgar
sėjo Prancūzija. Šiandien paslaptingas vai- 
kųžudikas jaudina Angliją. Pirmoji jo auka 
buvo 1944 -metais nužudytoji 6 metų mer
gaitė Šeila Fox. Tas nusikaltimas jau buvo 
primirštas, kai praeitų metų spalio mėn. jf 
priminė rasta nužudyta dešimtmetė Florence 
Port. Žudikas nesurastas. Šių metų balan
džio mėn. netoli savo buto parke buvo pa
pjautas su draugu žaidęs 11 metų berniu
kas Quentin Smith (jo draugas sužeistas). 
Prieš 18 mėnesių žuvo devynmetis Pat 
McKeon. Visa tai vyksta įvairiose Man- 
chesterio miesto dalyse.

Scotland Yardas po Sirnth mirties pasi
ryžo žūt būt surasti bjaurųjį žudiką. Pri
eita įsitikinimo, kad žudikas turi būti kur 
nors čia pat. Susirinkusi žinių, kad žudikas 
turi būti jaunas, 25—30 metų, vyras, poli
cija ėjo pakiemiui ir apklausinėjo tame ra
jone apie 100.000 žmonių. Gavusi papildo
mų žinių, ji vėl iš pradžių perėjo visus 
butus. Policija visu įkarščiu tebeieškojo 
pėdsakų, kai gegužės 15 d. anksti rytą iš 
vaikų ligoninės buvo pavogta 4 metų mer
gaitė June Ann Devaney. Mergaitės lavo
nas rastas už 150 metrų nuo ligoninės par
ke. Scotland Yardas išsiuntė į darbą 100 
seklių. Kažkas matė jauną vyrą (25—30 
metų). Dabar toks vyras jau suimtas, bet 
policija skelbia, kad tai ne žudikas, o tik 
tokį pat švarką nešiojęs vyras (švarkas vis 
dėlto atiduotas ištirti).

Ar žudikas suspės dar pagauti naują 
auką, ar paklius į policijos rankas — pa
matysime, bet vaikų ligoninės įspėtos imtis 
atsargumo priemonių, o šeimos, turinčios 
vaikų, visą laiką gyvena baimėje. Atrodo, 
kad žudikas turi net automobilį ir juo nau
dojasi prireikus pasprukti.

Neištikimi mokytojai. Angliškai kalban
čių kraštų sąjunga yra nutarusi ir praktiš
kai jau vykdo keitimąsi mokytojais. Pagal 
tą susitarimą amerikiečiai mokytojai atvysta 
1 Angliją ir čia semiasi naujų žinių, o an
glai vyksta į Ameriką. Šiuo metu iš Ameri
kos po tokios studijų kelionės turėjo grįžti 
100 anglų mokytojų, bet iš jų 8 atsisakė, 
nors išvažiuodami buvo pasirašę sutartis, 
kuriose yra įrašytas ir pažadas 'grįžti. Jie 
veda amerikietes mokytojas ir tuo būdu įsi
gyja Amerikos pilietybę. Šią vasarą vėl

Ketvirtajame punkte skatinamas chorų, 
ansamblių, vaidybos mėgėjų, sporto klubų 
veikla. Žadama rūpintis lietuviškų mo
kyklų valdžios leistuose rėmuose steigimu, 
lietuvių kalbos dėstymu, o didesnėse kolo
nijose — salių įsigijimu.

Penktasis punktąs užsibrėžęs ginti lie
tuvių darbininkų interesus per valdžios 
darbo įstaigas, profesines sąjungas, supa
žindinti naujai atvykusius tautiečius . su 
darbo, socialinės apsaugos, draudimo ir ki
tais įstatymais.

Šeštajame punkte aptariami lėšų orga
nizavimo reikalai — aukų rinkliavų, me
ninių parengimų ir kitais pavidalais.

K. L. C. T. planas rado gyvą pritarimą. 
Iš visų Kanados kampų plaukia praneši
mai apie naujai įsisteigusius skyrius 
Longlac stovykloje, Vai D’or, Winipege, 
Rodney ir kitose vietose. Sis judėjimas, 
reikia manyti, apims visus Kanadoje įsi
kūrusius lietuvius ir, laikui bėgant, sukurs 
stiprią organizaciją, kuri įneš savo indėlį 
mūsų tautos žūtbūtinėje kovoje dėl laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymo. Džiugu, 
kad minėtoji organizacija kuriama nepar
tiniais pagrindais, nors dėl to ji ir susi
laukia priekaištų iš kai kurių partijų už
kietėjusių partinio skaldymosi mėgėjų. 
„N. L.“ redaktorius Pr. Rudinskas teisin
gai atsako į jų nerimtus priekaištus: „Apie 
partijas iš viso nevertėtų kalbėti: jos rei
kalingos valstybei valdyti. O ką valdys 
čia mūsų sukurtos partijos? Kurti jas čia 
būsimai Lietuvai? Jų ten visada užtekda
vo. Kitas reikalas kalbėti apie pasaulė- 
žiūras. Jų mes nepanaikinsime ir nenori
me panaikinti. Tačiau K. L. T. pasirinkti 
tikslai leidžia sutilpti ir bendrai dirbti 
visų pasaulėžiūrų žmonės, išskiriant ko
munistus. Taip K. L. C. T. Montrealyje ir 
yra. Į tarybą įeina visų pasaulėžiūrų 
žmonių ir iš to jokių nesusipratimų ne
kyla“. (Vienybėje — galybė, „N. L." Nr. 
9—75) ■ '

Vokietijoje tebeskurstantieji tremtiniai 
Kanados visuomenės nėra užmiršti. Pro
paganda jai nuolat kala į galvą Europos 
skurdą ir tų nelaimingųjų DP daugiau 
negu tragišką būtį tarp dangaus ir žemės. 
Neperseniausiai RKO amerikiečių kino 
bendrovė viename iš savo kultūrinio — 
politinio pobūdži žurnalų — „Today and 
tomorrow“ (šiandien ir rytoj“) Kino lan
kytojus gana išsamiai supažindino SU DP 
problema, jų atsiradimu Vokietijoje, ne
galėjimu grįžti į namus ir ryšium su tuo 
kylančiomis įkurdinimo bėdomis. Žurnale 
buvo gana daug Hanau stovyklos nuotrau
kų — siuvykla, mechaninės dirbtuvės (jas

turi išvykti studijų tikslais 150 mokytojų, 
bet švietimo ministerija susirūpinusi, kiek 
gi iš tų nepanorės grįžti.

Pikčiausia yra tai, kad tik vjenui vienas 
amerikietis mokytojas atvažiavęs vedė 
anglę ir pasiryžo likti Anglijoje.

150 kiaušinių per metus. Anglija tik dalį 
savo gaminamojo džino palieka krašte. Tai 
eksportinė prekė, kuri surenka nemažą der
lių. Anglijai ’reikia maisto, reikia bekono, 
kiaušinių, bet kai kurie kraštai, parduodami 
Anglijai kiaušinius, išsidera, kad ši pirktų 
ir džiną. Dabar nemažas Olandijos kiauši
nių kiekis plaukia į Angliją. Laikraščiai 
rašo, kad Anglijos gyventojai greit gaus tiek 
kiaušinių, kiek jie nebegaudavo jų jau išti
sas dešimtmetis. Bet su kiaušiniais kartu 
atplaukia ir 1.500.000 butelių džino ... Var
gas su tuo džinu! Anglai už savo džiną 
parduodami tegauna tik po 32 šilingus ir 4 
pensus už butelį, o daniškas džinas kaštuos 
net 36 šil. ir 3 pensus!

O kai dėl kiaušinių, tai jų vis daugėja. 
Patys anglai ūkininkai dabar laiko daugiau 
vištų ir parduoda 30 procentų daugiau kiau
šinių, negu praeitais metais. 1950 m. vien 
Australija pristatys dvigubai tiek kiaušinių, 
kiek šiais metais, ir Australijos kiaušinių 
užteks kiekvienam Anglijos gyventojui kas 
dvi savaitės po vieną kiaušinį. Padidins 
Anglija; kiaušinių skaičių ir Airija, Dani
ja, Kanada, Olandija. Taigi po dviejų metų 
Anglija įsivešianti daugiau kaušinių negu 
1938 metais.

Prieš karą Anglijos gyventojui tekdavo 
150 kiaušinių per metus.

Anglijos maisto šaltiniai. Pastaraisiais 
metais pusė anglų įsivežamojo maisto bu
vo gaunama iš dolerinių kraštų. Iš dalies 

.tai buyo dėl to, kad kiti žemės ūkio kraš
tai dar nebuvo atsigavę nuo karo, o iš da
lies nusvėrė ir didžioji dolerinė paskola. 
Šiais metais Anglija nusigrįžta nuo dolerio 
ir jau per pirmąjį pusmeti maisto importą 
:š dolerinių kraštų nuo pusės sumažino iki 
ketvirčio. Mėsą Anglija perka iš Australi
jos, Nauj. Zelandijos ir dabar dar iš Ar
gentinos. Duonos pagrindinis parūpintojas 
pasidarė Australija, kuri yra pašižadėjusi 
teikti ir kitokių gėrybių. Bekoną ir kiau
šinius siunčia daugelis Europos kraštų, taip 
pat dominijos. Kiek nepritenka savo, paša
ro prisiperkama Rusijoje. Sviesto perkama 
Airijoje, Danijoje ir dominijose. Rytų Afri
ka duoda margarino. K. Pl-nas. 

kažkodėl pranešėjas priskyrė lenkams!), 
dantų gydymo kabinetas, ambulatorija, 
pora vaizdų iš anos atmintinos manifesta
cijos bado streiko dieną, kada mes tuo sa
vo žingsniu protestavome prieš sovietinę 
aneksiją. Tačiau, deja, prie šių paskuti
niųjų vaizdų trūko atitinkamo paaiškini
mo. Apie bado streiką neužsiminta nei 
vienu žodžiu. Nuotraukos panaudotos kaip 
paprasta, eilinė DP iliustracija. Nepakan
kamai išdėstomos ir mūsų negrįžimo į 
namus priežastys. Jos sutraukiamos į ke
letą nekalčiausių žodžių: „Jie (pabaltie- 
čiai) nenori ir negali grįžti . . .“ Tą patį 
galėtume pasakyti ir apie DP atsiradimą 
Vokietijoje. RKO kof-espondentui visi DP 
yra nacių koncentracijų stovyklų aukos. 
O kur gi šimtai tūkstančių politinių pabė
gėlių nuo raudonojo sovietų teroro? Be 
abejo, kino bendrovė nebuvo suinteresuo
ta tragišku Pabaltijo likimu. Jai terūpėjo 
supažindinti kino lankytojus su tais kai 
kam vis dar neaiškiais paukščiais — DP, 
kurių vis daugiau ir daugiau iš Europos 
griuvėsių pasiekia JAV, Kanadą ir kitas 
valstybes. Tačiau mes, aišku, esame dė
kingi ir už tai, nes šiaip ar taip minėta
sis propagandinis žurnalas, reikia manyti, 
apkeliaus daug kino teatrų, daugelyje 
valstybių ir, tuo būdų, kalbės už mus, DP, 
kurių balso pasaulis dažnai sąmoningai 
negirdi . . .

Vienas iš įdomiausių įvykių Kanados 
lietuvių gyvenime — buvo Vai D’or aukso 
kasyklose dirbančių DP gegužės pirmosios 
proga surengtos antikomunistinės demo- 
stracijos. Jose dalyvavo ir mūsų tautie
čiai su tautine vėliava ir atatinkamais 
transparentais. Tai, tur būt, pirmas toks 
drąsus ir sveikintinas žingsnis, radęs ne
mažo atgarsio vietinėje spaudoje. Ši de
monstracija netgi sumaišė kortas komu
nistams — jie buvo priversti atšaukti iš 
anksto pagal Kremliaus instrukcijas už
planuotą mitingą. Raudonasis „Liaudies 
Balsas“ pradėjo graudžių verksmų lita
nijas, kad DP nesupranta darbininkų rei
kalų. ir patys kapitalistams puola į glėbį. 
Tačiau argi kova su Maskva ir komuniz
mu yra jau ir darbo žmonių engimas? 
Tiems, kurie savo akimis matė sovietinį 
komunizmą, didžiausia darbininkų rykštė 
yra ne kapitalizmas, bejt toji „proletariš- 
koji“ Maskva su savuoju komunizmu.

Vyt. Kastytis.

Sovietu propaganda apie Lietuvą
Sovietų kariuomenės oficialus organus 

vokiečiams „Taglichė Rundschau” išleido 95 
pusi, knygą „Die Sowjet-Republiken”, ku
rioje 4 puslapiai yra skiriami ir Lietuvos 
TSR. Pakanka tik juos pavartyti, kad su
pratus ko verta yra sovietų propaganda. 
Ten sakysim tvirtinaįna:

..1919 metais, užsienio imperialistams 
remiant, šis kraštas (Lietuva) buvo, 
nepaisant jos ūkinių, tautinių ir kultū
rinių ryšių su Rusija nuo jaunos so
vietinės respublikos atskirtas. Sekančių 
20 Lietuvos istorijos metų raida yra 
charekteringa ir būdinga kapitalistinei 
pasaulėžiūrai. Lietuva, kuri pirmojo D. 
karo metu smarkiai nukentėjo, per se
kančius 20 metų negalėjo pasiekti net 
1913 metų stovio, (m. p.)

Tiesa, Lietuva caristinėje Rusijoje

Iš Amerikos lietuvių spaudos

Gubernatorius ieško vietos ūkininkams
— Vermonto ateito gubernatorius Gibso

nas pareiškė, kad šis ateitas galėtų priimti 
didelį skaičių išvietintų europiečių ūkinin
kų. Tuo reikalu jis paprašė savo žinioje 
esančių įstaigų surinkti statistiką, kokį skai
čių Vermonto steitas galės išvietintų ūki
ninkų priimti.

— „Dirva” 19 Nr. rašo kad Kanados vy
riausybė IRO organizacijai paskyrė 1 mi
lijoną dolerių. Dalimi pinigų norima Ka
nadoje įkurdinti 1000 išvietintųjų šeimų.

— Amerikos „Pittsburgh Press” ir „Bri
tish United Press” pateikė gana plačius 
aprašymus apie į JAV atvykusį buv. minis- 
terį pirm. gen. J. Černių. Šiuo metu gen. J. 
Černius yra apsistojęs Newarke, N. Y. ir 
dirba kaipo technikas vienoje elektrotech
nikos įmonėje, gaudamas 30 dol. atlygini
mo į savaitę. Sį rudenį numatoma, kad gen. 
J. Černius pradės mokytojautj vienoje Min- 
nesotos kolegijoje. ’

— Waterburio lietuvių šalpos ir paramos 
klubo inspiratoriai, p. Colneys, švęsdami sa
vo vedybinio gyvenimo 35 metų sukaktu
ves, išsiuntė į didesnį vargą patekusiems 
lietuviams tremtiniams 35 siuntinėlius, 800 
svarų svorio. Toks p. Colneys gražus ir 
originalus žestas susilaukė atgarsio ir ame
rikiečių spaudoje. Tą įvykį aprašė didelis 
Amerikos dienraštis ir kartu patalpino p. 
Colneys fotografiją.

—‘„Draugo” 85 Nr. rašoma, kad Angli
jos Katalikų Vyskupų sudarytas komitetas 
užsieniečiams katalikams šelpti sutiko ap

Su Bradfordo lietuviais
300.000 gyventojų miestas Bradford (York- Pagaliau lit. vakaras (vyko gegužės 29 d. 

shire, Anglija), kuris plačiai žinomas savo nuolatinėje salėje.
tekstilės fabrikais, suspietė ir priglaudė 
apie 100 tremTinių lietuvių, kurie beveik 
visi dirba tekstilėje.

Jei paminėsime artimiausius miestus, kaip 
Halifax, Horsforth, Pudsey, Keigley, Sils- 
den, kuriuose taipgi vyrauja tekstilės pra
monė ir kuriuose įsikūrė po keliasdešimt 
lietuvių, — turėsime jau nemažą kelių šim
tų lietuvių koloniją.

Visuomeninė veikla
Bradforde jau beveik metai veikia Lietu

vių Są-gos skyrius. Jis subūrė, tur būt, vi
sus lietuvius tremtinius, o taipgi ir senuo
sius šio krašto gyventojus, lietuvius išeivius.

Šiuo metu skyriui vadovauja darbšti val
dyba, kurios priekyje yra senas vietos lie
tuvis p. Luobikis, išauginęs ir išprusinęs 
čia kelis savo vaikus. Jam nuoširdžiai tal
kininkauja p. Adamonienė, p. .Jakubka, p. 
A. Laurinaitis ir k.

Skyriaus valdyba rūpinasi sutelkti visus 
lietuvius vienon organizacijon ir sudaryti 
Jmanomesnes sąlygas kultūrinei veiklai. Tam 
tikslui valdyba yra suorganizavusi savait
galio (šeštadienio) pobūvius St. Patrick’s 
bažnyčios parapijinėje salėje. Čia lietuviai 
turi anglų kalbos kursus (ved. p. N. Mar- 
tinka), įvairius pasikalbėjimus ir pramogas.

Kiek anksčiau valdyba suorganizavo lie
tuvių solistų koncertą, kuris labai gražiai 
pavyko ir paliko tiek anglams, tiek lietu
viams malonių prisiminimų.

Retkarčia’is daromos išvykos į kaimyni
nius miestus, kv- gyvena daugiau lietuvių. 
Nuvykus, surengiama bendra meninė pro
grama, pabičiuliaujama, pasilinksminama. 
Tokių išvykų buvo į Tadcaster ir Panall 
(nr. Harrogate) lietuvių vyrų stovyklas.

Pirmasis literatūros vakaras
Lietuviai Anglijoje išsisklaidę (vairiose 

vietose. Norint bent tam tikros srities žmo
nes suburti vienon vieton, kyla įvairių surf- 
kumų. Tačiau, kai atsiranda gerų norų, 
pasirodo, galima daug ką padaryti.

Tos pačios valdybos iniciatyva buvo im
tasi organizuoti pirmą literatūros vakarą. 
Talkon pasikviesta vietos ir apylinkės 
plunksnos darbininkus. Buvo pakviesti ir 
toliau gyveną rašytojai (F. Neveravičius, 
S. Laucius, K. Barėnas ...).,

buvo vienu iš ' pažangiausių Rusijos 
sričių, bet per sekančius 20. metų, tuo 
metu kai sovietinės respublikos ūkiniai 
stiprėjo ir jų gamybos skaičiai vis di
dėjo, Lietuvos ūkis vis daugiau iro ...”

Tos ištraukos pakanka, kad įrodžius ko
kiu tiesos pamėgimu vadovaujasi sovietų 
propagandistai. Iš savo pusės galime jiems 
patiekti gerą pavyzdį. Jej kuris nors vokie
tis, kuriems ta knyga yra skiriama, turėjo 
progos Kaune apsilankyti ir po caro oku
pacijos ir po bolševikų pirmosios okupaci
jos, jis galėjo asmeniškai tuo tvirtinimo 
teisingumu įsitikinti. Juk vokiečiai 1915 
metais atėję į Kauną rado Rusijos simbolį 
arklinį tramvajų — „konkę”, o 1941 m. įsi
veržę vokiečiai nė to nerado. Atseit regre
sas. Juk faktą, kad įvestais autobusais pa
bėgo sovietai, galima lengvai nutylėti! (m) 

mokėti iš Vokietijos atvykusių kunigų: 
Kuzmickio, Kairiūno ir Petraičio buto ir 
maisto išlaidas. Taip pat vyskupai pažadėjo 
rūpintis, kad 700 lietuvių tektų vienas kuni
gas. Tokiu budu, tenka manyti, kad į An
gliją galės daugiau lietuvių kunigų įva
žiuoti.

— Į Clevelandą- atvykę tremtiniai savo 
visuotiniame susirinkime nutarė skirti 1 °/o 
savo gaunamų pajamų BALF’ui.

— BALF’as išsiuntinėja lietuviškoms or
ganizacijoms ir pavieniams lietuviams klau
simų blankus, ryšium su tremtinių įsileidi
mu į Ameriką. BALF’ui reikia žinoti koks 
kiekis lietuvių tremtinių galėtų būtų pri
glaustas pas Amerikos lietuvius, kokį dar
bą galės gauti, kokioje vietoje (steite) trem
tiniai daugiausia apsistos. Tų žinių gali 
visuomet pareikalauti kokia nors Washing- 
tono įstaiga arba kongresas. Tuo reikalu 
BALF’as Amerikos lietuvių spaudoje talpi
na atsišaukimus ir prašo Amerikos lietu
vius, kaip galima gausiau šių klausinių 
blankų pildyme dalyvauti. x

— T. Jonas Bružikas, S .J. Amerikos lie
tuvių spaudoje paskelbė atsišaukimą, kuria
me prašo visus Amerikos lietuvius aukoti 
maistą tremties mokyklose besimokantiems 
mokiniams. Aukas prašo tremtyje siųsti per 
kun. Petrėną ir per moksleivių, socialinio 
skyriaus vedėją J. Šeškevičių Freiburge t. 
Br.

— Į Detroitą atvykusių tremtinių suorga
nizuota lietuvių kalbos ir tautinių šokių

Vakarą> atidarė organizatorių vardu J< 
Kuzmickis, pabrėžęs, jog kūrybinga lietu
vių tauta ir ’sunkiausiose sąlygose kuria 
Kol mus gaubia kūrybingumas ir dvasiniu 
gajumas, tol mes drąsiai veržiamės į laisvę, 
į nepriklausomybę.

Po to pirmas scenoje pasirodė daugiau 
žurnalistikos srityje dirbąs Z. Gerulaitis. Jia 
paskaitė iš savo užrašų ištrauką „Klajoju 
aš po žemę”. Autorius ryškiu, stiliumi sklan* 
džiai pavaizdavo klajūno tremtinio lietuvio! 
dalią, jo vargą, ateities guodžiančias vizi-s 
jas. Pro akis prabėgo tėvynės vaizdai, 
tremtis, nuolatinis klajojimas. Tačiau visi 
keliai veda į Lietuvą, ir mes kartą grįšime.

Dviem atvejais savo eilėraščius skaitė p, 
S. Prapuolenytė, baigusi aukštąjį mokslą 
Anglijoje ir šiuo metu dirbanti pedagogės 
darbą Skipton mergaičių (anglių) gimnazii 
joje. Jos kūrinėlių jau anksčiau buvo gali-i 
ma rasti „Išeivių drauge”. S. Prapuoleny-i 
tęs eilėraščiai (Iš keleivės užrašų, Susitik 
kimas, Broliui keliautojui, Gegužės pakly-t 
dimas ir k.) rodo, jog autorė turi daug 
emocijų, gyvai piešia vaizdus ir ieško ryš
kaus žodžio minties apipavidalinimui. Zino-< 
ma, ieškojimui pabaigos nėra ir nuolat reii 
kia „sillum vertere”. Autorė jau turi pa-, 
ruošusi ištisą eilėraščių rinkinėlį.

„Myriam” novelę, kuriai siužetą skolinosi 
iš N. Testamento, skaitė J. Gailius. Auto
rius pabrėžė ypatingai mintį apie sužalotus 
žmonių santykius, kai meilę — visame di
džiajame gyvenime — žudo neapykanta is 
kerštas.

Aktualų feljetoną, kuris klausytojų buvot 
labai šiltai priimtas, paskaitė R. Spalis 
(„Mirštantieji”). Autorius gyvai pavaizda
vo tremtinį, draskomą rytų vėjų ir lengvai 
pasijuokė iš tuščių anų pastangų. Tik mirš
tantieji nusileidžia ir pasiduoda.

Pagaliau visus nepaprastai sužavėjo net iš 
Leicester atvažiavęs F. Neveravičius. Pra
džioje jis gyvu žodžiu nukėlė klausytojus į 
senovės Lietuvą, kada „nei žodžio, nei raš
to neleido erelis, suspaudęs sparnais”, pri
minė partizanų aukas ir tremtinių pareigas, 
o vėliau artistiškai paskaitė ištrauką iš nau
josios apysakos. Ištraukoje buvo pavaizduo
ta knygnešių gadynė ir dviejų kartų pažiū
ra į kultūrinį darbą. Klausytojai buvo su
žavėti.

. Ir ateities planai
Po lit. vakaro programos, kai dalyviai 

kitoje salėje linksmai pramogavo, autoriai 
su vakaro rengėjais pasikalbėjo apie toli
mesnius darbus.

Buvo nutarta pradėti organizuoti Angli
joje išsklidusius rašytojus ir juos pirmiau
sia apie tai painformuoti vietos spaudoje. 
Tam reikalui buvo sudarytas vykdomasis 
iniciatorių organas (J. Kuzmickis, R. Spa
lis, S. Prapuolenytė) iš gyvenančių Brad
fordo apylinkėje.

Toliau buvo pasidalinta mintimis apie 
lietuvių spaudą Anglijoje ir įsipareigota 
remti rašiniais/ ir kitokia medžiaga „D. 
Britanijos Lietuvį” ir „Išeivių Draugą”.

Pagaliau, nusistatyta ir ateityje surengti 
panašius vakarus gausesniuose lietuviais 
miestuose (Manchester’yje ir k.).

Pradžia padaryta. Žiūrėsim, kaip eisis to
liau. J. Ku-kis.

mokykla sėkmingai veikia. Mokosi dvi 
grupės: mažieji ir senieji. Patalpos gautos 
Sv. Antano parapijos mokykloje. Mokytojauja 
mokykloje vien tik buvę tremtiniai: Alė 
Nakaitė moko lietuvių kalbos ir šokių, Dr. 
B. Kazlauskas istorijos ir lietuvių kalbos ir 
A. Žemaitienė tautinių šokių.

— „Draugo” 84 Nr. rašoma, kad Jadvyga
Vaškytė (tėvo Justino Vaškio sesuo) ištekė
jo Paryžiuje už JAV ambasados Paryžiuje 
patarėjo ir pirmojo sekretoriaus Hugh S. 
Fullertono. Lietuviams Fullertonas yra gerai 
pažįstamas, nes kai kurį laiką buvo JAV 
Generaliniu konsulu Kaune. J. Vaškytė yra 
baigusi Lozanos universitetą Šveicarijoje ir 
laisvai moka anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbas. ’

— Kanadoje, Montrealyje įsteigtoji span- • 
dos bendrovė „Viltis”, „Dirvos” pranešimu, 
jau nupirko reikalingas spaustuvei mašinas
ir surado būtą. (vj)

Lietuvis baigė Berno Veterinarijos rnstitufi, 
su laipsniu „cum lauds”

BAIF-o stipendininkas Vacys Darfu- 
žas, šiais metais baigė Berno Veterinari
jos Institutą, įsigydamas veterinarijos gydy
tojo diplomą. Dargu-žas baigė su ankstinu
siu pažymiu „cinu lauds” ir panašus prytis 
Berno Uąivsrsftete buvo lik prieš 15 motų.

Šiuo metu vet. gyd. Darguži woMasl 
doktoratui, kun unao įsigyt dar M ivdeuj.

” JK.
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Kanada ruošia imigracijos įstatymuU AKIMIRKSNIU KRONIKA
Birželio mėn. 10 d. Wuerzburge Įvyko 

eilinis Pabaltijo Centro Komitetų pirmi
ninkų pasitarimas, kuriame dalyvavo: lat
vių C. K. pirmininkas H. Klarksas ir J. 
Vennersas, Estų C. K. Pirmininkas prof. 
E. Einas ir J. Waskas, Lietuvių C. K. Pir
mininkas P. Gaučyą ir J. Šlepetys.

Buvo pasikeista informacijomis eina
maisiais klausimais. Iš Zoninės IRO gau
ta žinių, kad ji pripažins tautinius komi
tetus, jeigu jie teisėtai atstovauja visiems 
savo tautybės tremtiniams ir nėra kelių 
lygiagrečių komitetų.

Pabaltijo centro komitetų pirmininkų pa
sitarimas

Iš to paties šaltinio patirta, kad emigra
cijos centras amerikiečių zonoje bus įkur
tas Muenchene. Tikimasi, kad pabaltiečiai 
turės kokių pirmenybių ir todėl nutarta 
įteikti memorandumą, kad visose įstaigose 
ąr komisijose, kur bus priimami vykstan
čių į JAV dokumentai, dalyvautų tautybių 
atstovai.

Gauta žinių, kad Kanados vyriausybė 
ruošia panašų į JAV, DP įsileidimo įsta-

Pagaliau sulaukėm lietuvio kunigo
IS ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO

Gyvenantieji Šveicarijoje lietuviai pabė- i „Žiogeliu” i
gėliai turėjo net tris lietuviškus kunigus, ■ begyvendami drauge Yverdono heime. Ten- 

.OlV. 1/ a < tas — i „f ■ nr, „an.i i.nil

.Kubilu” kuriuos išmokome

ka pripažinti jog palyginus su kitų išpil
dyta programa, lietuvaitės įnešė naują da
lyką, kuris, kad ir kritiškiausioms akims 
žiūrint, publikos (o joje daugiausiai daly- 

norint atlikti savo krikščioniškas pareigas, • vavo studentija ir universitetų profesūra, 
dėl kalbų nemokėjimo, tekdavo pasitenkinti 
vien tik apsilankymu bažnyčioje arba jei ku
ris ir išdrįsdavo eiti prie klausyklos, tai tik 
todėl, kad būtų atlikta forma, bet ne esminė 
išpažintis.

Kai kurių pavienių asmenų, tuo reikalu 
buvo raštu ir žodžiu prašyta mūsų dvasiš
kos vyresnybės, sureguliuoti šį klausimą. į 
tai buvo atkreiptas tinkamas dėmesys, nors 
ir su dideliu vargu (įvažiavimas 1 Šveicariją 
pabėgėliams beveik yra neįmanomas), bet 
vis tik š. m. gegužės mėn. 26 d. iš Romos 
atvyko į Šveicariją kunigas dr. J. Na
vickas. Kaip jis pats išsireiškė jo atvykimo 
tikslas yra dvasiniai lietuvių pabėgėlių rei
kalai. Atrodo, kad jam nebus sunku čia 
darbuotis, nes anksčiau čia yra mokęsis ir 
žino visas vietines reikalingas kalbas. 
Kun. dr. J. Navickas apsistojo Friburge ir 
iš čia lankys visas didesnes lietuviškas 
kolonijas bei, pagal galimybę, ir atskirus 
būrelius.

Lietuviai tuo labai džiaugiasi ir linki ge
ros sėkmės darbuose.

Lietuvių pabėgėlių viešas pasirodymas 
Šveicarijoje, Berno mieste.

S. m. birželio mėn. 5 d. studentų užsie
niečių draugija Berne, į savo metinį pobū
vį - balių pakvietė lietuvius užpildyti pro
gramą, lietuvaitės pasirodė su

kurie aprūpindavo lietuvių dvasinius reika
lus. Laikui bėgant, visi trys mus „apleido” 
išvažiuodami I J. A. V. Apie dvejetą metų, 
gyvenome be savo kunigo ir, kai kuriems,

bei vienas kitas akredituojąs ministeris) bu
vo įvertintas labai teigiamai bei su atitina- 
kamais pagyrimais. Su apgailestavimu ten
ka šiandien nusiskųsti, jog lietuviai pabė
gėliai Šveicarijoje, gyvena išskirstyti po 
įvairias vietas ir nėra galimybės suėjus krū
von, pasiruošti panašiems įvykiams.

Tautinius šokius išpildė: J. Stasiulienė, 
J. Pečiulionytė, G. Klupšaitė, A. Mickeliū- 
naitė, E. Vaitkevičiūtė ir D. Mašalaitė. 
Akordeonu palydėjo J. Kalvaitis.

Studentų užsieniečių draugija Berne rū
pinasi studentų užsieniečių kultūrine veikla 
bei kraštų pažinimu, kurioje yra atstovau
jami draugijos nariai.

Draugijai pirmininkauja turkas Bekata, 
gi jo pavaduotoju yra. lietuvis studentas 
medikas Jurgis Steponavičius.

tymą, ir kad jį priėmus tremtiniai dar ten 
galėtų įsikurti kompaktinėmis 
nes yra daug laisvų žemių.

Buvo apsvarstyta tremtinių 
būklė ir pasirašytas paruoštas 
durnas IRO Ženevoje, kuriame gydytojų 
pateiktais daviniais konstatuojama kata
strofiška maitinimo būklė. Gautomis ži
niomis nuo š. m. liepos 1 d. visiems Tbc 
bus duodama papildoma norma po 450 ka
lorijų, o seneliams nuo 70 metų — po 250 
gr. pieno.

Gautas iš Funk Kasėmės Muenchene lie
tuvių skundas su 21 parašu dėl nepaken
čiamų gyvenimo sąlygų pereinamoje sto
vykloje buvo, išverstas į anglų kalbą ir 
trijų pirmininkų vardu pasiųstas IRO Že
nevoje, prašant daryti žygius, kad jos bū
tų pagerintos ir esamos negerovės pašalin
tos. Ta proga primena visiems, kad nusis
kundimai norint kad jie būtų panaudoti, 
turi būti patvirtinti parašais.

Buvo apsvarstyta ir tremtinių elgsena 
eventualinių įvykių metu ir įteiktas me
morandumas atitinkamoms įstaigoms, pra
šant konkrečiai pasirtlošti tokiam eventua
lumui, nors kalbant su atsakingais parei
gūnais jų ir buvo patikinta, kad jokio pa
vojaus šiuo metu nesą.'

Buvo dar apsvarstyta eilė kitų smul
kesnių klausimų ir pasitarimas praėjęs 
nuoširdžioje nuotaikoje, buvo baigtas ku
klia vakariene. LTB.

masėmis,

maitinimo 
memoran-

Muilas ir kultūra

Paskelbtas 1941 m. birželio mėn. įvykių 
paminėjimas, Yverdono (Šveicarijoje) mieste.

Yverdono katalikų parapijos klebonas šrn 
birželio mėn. 6 d. per pamokslą paskelbė, 
jog atematį sekmadičnį, t. y. birželio mėti. 
13 d. bus atlaikytos pamaldos už išvežtus į 
Sibirą lietuvius ir, taip pat už žuvusius.

Bendrai, tenka pastebėti, jog vietinis kle
bonas, visuomet geru žodžiu prisimena čia 
gyvenusius lietuvius ir naujiems atvykti- 

'aiems parodo lietuvių pastatytą prie bažny- 
,Kalveliu”, Į čios lietuvišką kryžių. J. K.

„Minties" platintojams ir prenumerato
riams

Pranešame mūsų platintojams ir prenu
meratoriams, kad ryšium su numatoma va
liutos reforma prenumeratos mokestis bus 
imamas tik už einamąjį mėnesį. Pinigai at
siųsti už ilgesnį laikotarpį bus įskaitomi į 
prenumeratos mokestį pagal įstatymu nusta
tytas sąlygas ir pagal keitimo kursą. Aišku 
savaime, kad prenumeratos sąlygos tuo at
veju turės būti pritaikytos naujai susidariu
siai ūkio konjunktūrai, ir visi mūsų platin
tojai bei prenumeratoriai turės atnaujinti 
savo užsakymus naujomis sąlygomis.

„Minties” Administracija.

Rašytojams žinoti
Pranešu, kad nuo š. m. birželio mėn. 7. d. 

nuo Rašytojų metraščio redagavimo atsisa
kiau ir visą gautąją medžiagą perdaviau 
Liet. Rašytojų Tr. Sąjungos pirmininkui p. 
St. Santvarui. Henrikas Radauskas.

Ititolus nuo didmiesčio triukšmo
Vietoje reportažo

Jei norėsi kada nors aplankyti Dedels- 
torfo lietuvius, tai, Celėje įlipęs į, siaurojo 
geležinkelio traukiniuką Wittingeno krypti
mi, išsitiesk sau suole ir porą valandų ra
miai miegok. Kai jau pajusi, kad vagone 
pralaisvėja, kai jame pasiliksi tik pats ir 
dar pora keleivių, įtempk savo dešinę ausį 
ir klausyk. Ir toje stotelėje, kur tamsoje 
išgirsi garsiai šaukiant kelioliką balsų: 
„Repke, Repke”, pasiėmęs bagažą, išlipk. 
Nuo čia 20 min. kelio miško takeliu — ir 
būsi Dedelstorfe.

Ateidami vakare savo pažįstamų pasitikti, 
Dedelstorfo dypukai tyčia įsimanė garsiai 
šaukti „Repke”, nes traukinyje esantieji 
dypukai geležinkeliečio balso vistiek neiš
girsta, tai esti, kad kartais ir pravažiuojama. 
O sugrįžti, pravažiavus, tegalima tik ryto
jaus dieną.

Taigi jau jūs tuo miško takeliu pasiekėte 
vad. Dedelstorfo bandomojo aerodromo pa
talpas. Dešinėje, tenai neikite, gyvena lat
viai. Bet jūs juk atvykote lietuvių aplanky
ti. Tat eikite tiesiai, o paskui į kairę. Jums 
akysna kris, geriau pasakius, pajausite, kad 
visur gerai išgrįsta, asfaltuota. Jums pa
tiks ir pušynėliai, paslėpę tuos keletą ba- 
rakų-namų, kuriuose įsikūrė Stadės lietu
viai. Taigi, čionai mes jau trys mėnesiai, 
kai gyvenartie. Vidužiemį čia mus atstūmė 
(tikrai atstūmė, nes garvežys įstūmė vago
nus į stovyklos rajoną, o pats nudūmė at
gajos) ir paliko anglo valiai. O jis, kai 
Stadėje dar buvome, tai žadėjo 7 barakus, 
o čia atvykus vienu sumažino. Tai ir teko 
apie dvidešimčiai %šeimų be kampo pasi
likti. Susitalpinta salėse. Kur centralinis 
šildymas veikė, galima buvo tvarkytis, 
šiaip taip gyventi, bet kai kurie barakai vi
dužiemį buvo palike be šilimos. Atsivežę 
savo krosneles, o dar ir malkų po keletą 
maitų iš Stadės, nemanėme, kad mūsų ka
miniukai kam nors akin kris. Bet įkrito ... 
anglui — stovyklos administratoriui: „Čia 
būsianti reprezentacinė stovykla, pavasarį 
emigracinės komisijos imsiančios lankytis, 
negalima statytis pečiukų. Kambarį šildo, 
maistą gaunate iš virtuvės, prašau 
krosneles ir pristatyti į sandėlįl”

Pažadėtieji kambariai, dešimtojo 
patalpose mums teko tik po to, 
aukojome kelioliką krosnelių, sukrovėme 
anglia-4 sandėlį ir atlikome dar kitokius dar
bas. Tačiau dar kąmbąriij trūko, nors ba-

surinkti

barako 
kaj su-

raką tuščią laikė. Tada lyderis „pasisko-| apkurto! Na, jei dar- per koncertą, tai tiek 
lino” trūkstančiuosius neribotam laikui. Vė- to, tenai galima ir neiti, bet, Dieve apsau-
liau „dievukas” sušvelnėjo, atsieit, dypukai 
atrado rūstybės priežastį. Jautėme, kad pa
dėtis gerėja, kai kiekvienas barakas gavo 
teisę pro koridoriaus langą iškišti po vie
ną kaminą. Tai leido pastatyti po vieną 
krosnelę vaikams maistui pasišildyti.

Kai kur ir po kelis gaminus jau kyšo, 
bet tiek to!

įsikurti spėjome gana greitai. Kiekviena 
įstaiga ir organizacija gavo patalpas. Tik 
gimnazijos mokytojai vaikšto pamėlynavu
siais panagiais. Mat, jų barakas pačiame 
šildymo centre yra paskutinis, tai ir šilimos 
jiems nekiek tenka. Bet, kai iš Stadės kė
lėmės, gimnazijos direktorius vos iš komi
teto neišėjo, kai buvo atsisakyta ruošti mo
kytojų bendrabutį stovykloje. „Reikalavo, 
ta; dabar turi gimnazijos mokytojai" — 
šūkteria dažnas, bet nutyla, prisiminęs, kad 
jo vaikai mokosi gimnazijoje.

O gimnazijoje, be kasdienio skambučio, 
šaukiančio maldai, pamokoms ir skelbian
čio darbo pabaigą, nerimsta pilnas energi
jos jaunimas. Kai anąkart suolas netyčia 
sulūžo, visa klasė atsakė. Pagal principą 
vienas už visus, visi už vieną. Inspekto
riaus įsakymu suolas atsidūrė koridoriuje, 
o direktorius liepė vėl suolą atgal atgabenti. 
Reikalą tiriant, reikia ir nusikalstamąją 
medžiagą prieš akis turėti. Ir prasideda 
tardymas:

— Prisipažinkite, kas sulaužėte suolą? — 
Kas palietėte suolą? — švelnėja klausimas.

— Aš, pone inspektoriau, kiekvieną kartą 
ateidamas ir išeidamas iš klasės, ranka 
braukiu per visus suolus — teisinasi 
čiausia.
- Sėsk!
Taip klasė ir atsisėdo valandai po 

mokų, o suaugusieji šneka, kad tą suolą 
kuršininkai sulaužę. Bet vlstiek: vaikai turi 
dengti tėvų darbus.

Kai buvome Stadėje, laikėmės prie miesto 
tempo. Čia gi ramu. Galima sakyti, miškas. 
Ramumas viešpatauja stovykloje. Net riete
nų negirdėti. Niekas nesipriešino ir jokio 
triukšmo nekėlė, kai Raud. Kryžiaus sk. 
pirmininkui išvykus, įpėdininkas iš Valdy
bos kandidatų atsirado. Būtų pabandęs kas 
nors kitur taip padaryti! Rami aplinka ir 
žmones ramiai nuteikia. Girdi, ta „Aušrinė" 
su M. Liuberskiu gana jau prisišūkavo: 
Užtenka, kam ji čia dainuoja: net ausys

gok, ir bažnyčioje. Saukia visą laiką, diri
gentas tą fortepiono pakoję maigo, pykši, 
k^d tikrai nė maldai negalima susikaupti. 
„Tegul negieda choras bažnyčioje" nutarė 
moterėlės, o choras ir išsigando. Jau ir 
negieda daugiau.

Atrodo, kad nelabai tie choristai ir nusi
gando šiuo sprendimu. Dabar turės daugiau 
laiko šeimyniniams reikalams, vištų, ūkiui, 
kuris čia kaip ant mielių, auga. Tai visai 
naujos rūšies ūkis, bet, dėmesio, įstatymų 
leidžiamas! Dievo paukšteliui leisti auginti 
paukščius, tuos, kur visą rajoną ir asfal
tuotus stovyklos takus nusėja vizitinėmis 
kortelėmis, panašiomis į tuos suraitytus 
pernikiukus, kuriuos Zigmo mamytė šven
tėms kepė.

Taigi, vištų ūkis auga visu rimtumu. Ne 
kas šeima, jei neturi keleto vištų įsigijusi. 
Vidurnaktį, jei turį laiko klausytis, gali gir
dėti, kaip gaidžiai gieda. Visiškai, kaip 
.kaime. Lakstymo tai jau daug, bet už tat

per- 
kal-

pa-

Kažkas yra pasakęs, kad tautos kultūringumo laipsnis matuojamas tuo, kiek 
jį sunaudoja muilo. Mums, prancūzų zonos gyventojams, mus „globojančios įstai
gos” muilo duoda mažai. Tačiau mes gauname (tiesa, iš visai kitų šaltinių) labai 
daug kultūros. Mes matome parodose naujausius Picasso ir Matisse’o paveikslus. 
Mūsų zonos dailininkai lietuviai (Galdikas, Jonynas, Kasiulis) rengia savo darbų 
parodas, kuriomis prancūzų bei vokiečių tarpe puikiai reprezentuoja lietuvių 
meną. Mes girdime koncertų salėse garsiuosius prancūzų pianistus ir kamerinės 
muzikos ansamblius, mes matom Paryžiaus Didžiosios Operos klasiško stiliaus šo
kėjus ir, šalia to, talentingus naujų baleto formų ieškotojus. Mes matom prancūzų 
filmus, kurių artistų ir režisierių drąsa ir protingas santūrumas, fantazija ir ne
gailestingas realizmas daro juos geriausiais filmais pasaulyje. Mes matom įvairių 
stilių prancūzų teatrą — nuo tradicinių klasikų pastatymų iki ekspresionistiškai 
stilizuoto Sartre’o „Musių” spektaklio. Visa tuo, žinoma, mums girtis netenka, nes 
tai juk ne mūsų nuopelnas. Tačiau visa tai iš dalies kompensuoja muilo stoką ir 
po truputį lavina mūsų estetinį skonį.

Kadangi prancūzų zona maža ir joje nėra didelių lietuviškų stovyklų (vadi
nasi, spektakliai negali susilaukti didesnio žiūrovų skaičiaus), tai visai supranta
ma, kad mus labai retai teaplanko lietuviškieji scenos menininkai. Juo didesnis bu
vo mūsų džiaugsmas, sulaukus pagaliau Augsburgo lietuvių dramos teatro gastro
lių. Mūsų entuziazmą tačiau atvėsino teatro atsivežtas repertuaras. Greta dviejų 
pasenusių antros rūšies ^komedijų „Mokyklos draugai” ir „Pirmas skambutis”), dir
bančių su primityviais efektais (pakanka nurodyti kad ir į tai, jog pirmojoj visas 
„konfliktas” kyla dėl ... plaukų dažymo „paslapties išdavimo") teatras parodė 
tipišką (iš romano perdirbtą) melodramą, kupiną pseudo-gilių idėjų, kurios „tra
gizmas” gali sujaudinti vien tik sentimentalų ir neišprususj žiūrovą. Ir pati pjesė 
ir jos autorius Rostandas junioras šiandie savo tėvynėj Prancūzijoj niekam neži
nomi. Tiesa, autoriaus pavardė garsi visame pasaulyje, tačiau tai ne jo, o jo 
tėvo — dramaturgo Edmondo Rostand’o — nuopelnas.

Nėra jokios abejonės, kad tiek primityvios komedijos, tiek pigi „tragedija” 
pakankamai juokina ir graudina neaukštos kultūros žiūrovą, kurio skonį lavinti 
būtų to paties teatro pirmaeilis uždavinys. Dabar' susidaro tokia situacija, kad 
atrodo, jog Augsburgo teatras niekina žiūrovą, teikdamas jam tokį pigų maistą, 
bet tuo pačiu jis rodo neperdidžiausią pagarbą pačiam teatro menui. Argi komi
tetų pirmininkų padėkos ir gimnazisčių į 
mūsų, teatro vadovų skonį ir atsakomybės 
mums išimtinai menkaverčius dalykus ir, 
Argi mes, jeigu jau tikrai neturime gerų 
klasikinių komedijų ir dramų arba išversti 
rikos dramaturgų?' Nejaugi mūsų žiūrovas negalėtų drauge su visu pasauliu juok
tis ir liūdėti, žiūrėdamas į Anouilh’o arba O’Neillio —įkalus? Manau, kad tų 
autorių žodis būtų vertesnis mūsų artistų jubiliatų (kurių tarne turime talentingų 
žmonių) pastangų, negn skysti dabar rodomų pjesių sakiniai. latrui reikėtų taip 
pat paieškoti ir režisieriaus, kurio trūkumas matytuose spektakluose buvo vieto
mis aiškiai jaučiamas.

Anglų aviacijai pradedant bomborduoti Vokietiją, Churchillis pasakė, kad jis 
nežinąs, ar esą galima laimėti karą bombardavimais, tačiau pabandyti esą verta. 
Argi mūsų Augsburgo teatras nenorėtų pabandyti? Jeigu jis pasiryžtų žengti meno 
keliu, tai galėtume jam iš anksto nusiųsti mūsų nuoširdžiausius linkėjimus. H. R.

sceną nešamos gėlės būtų atbukinę 
jausmą? Kodėl augsburgiškiai parodė 
be to, visus tris matytus Lietuvoje? 
lietuviškų veikalų, negalime pastatyti 
ir parodyti naujųjų Europos ir Ame-

pusryčiams geltonuoja kepti kiaušiniai 
skauradoje.

Po dienos darbų nusilakstęs, suprakaita
vęs, čia pat turi progos vakare ir prakaitą 
nusiplauti, gerai išsimaudyti. Pasukai rage
lį, .ir teka karštas vanduo į vonią. Užmatęs 
iš vonios kyšančią dypuko galvą, pamiršti 
visiškai, kad esi stovykloje. Vaidenasi geri 
laikai. Jei sto,vykios vadovybė užsimanytų 
anstpaudą pasidirbinti, norėdama savo ga
lybę rodyti, tai antspaudo viduryje būtinai 
reikėtų įdėti piešinį, vaizduojantį dypuką 
vonioje. Jei kuris dailininkas, bet kurioje 
zonoje, dar nėra užsiėmęs knygų iliustra
vimu, tegul prisiunčia projektą, mokėsime 
turkiškomis cigaretėmis, nes’kitokių negau
name, nors aplinkui mus kiti jau tretį kartą 
amerikoniškomis širdis pradžiugina.

Kai jau žinote, kad turime vonias, tai 
žinokite dar, kad mūsų kojos mindo parketą, 
šilti vamzdžiai raitosi po sienas. Bet ir tai 
ne viskas. O tai ir mes dar visai neseniai 
patyrėme. Juk dieną šviečia saulė, o nak
timis mėnulis. Sitai išaiškino mums vienas 
stovykloje gyvenantis dangiškų reiškinių 
žinovas, viešai pareiškęs, kad dėl to jam 
ši stovykla patinkanti, ir jis niekur iš 
nekeliausiąs.

Mat, kai žemiškais dalykais užsiėmę, 
laiko neturime galvos pakelti aukščiau
pažiūrėti, kad šviečia: saulė, elektra ar mė
nulis. S. Narkėliūnaifė.

Pranešimas
Mums pranešama, kad netrukus vakari

nėse Vokietijos zonose lankysis jezuitąj tė
vai Gerai Walsh ir Eduard Rooney ir rink-' 
sis J. V-bių katalikų mokykloms mokytojų 
iš DP tarpo.

Jie priiminės interesantus šia tvarka: 
amerikiečių zonoje, Miinchene birželio 24— 
26 d. d. (NCWC įstaigos patalpose) Hochste 
(prie Frankfurto) liepos mėn. 2 — 6 d. d. 
(NCWC patalpose).

Prancūzų zonoje priiminės Freiburge 
birželio mėn. 27—28 d. d. (infonnuotis pas 
p. prof. Jonyną) ir Tūbingene birželio 
29—30 d. d. (dėl vietos informuotis pas p. 
Dr. D. Jasaitį Tubingen, Nauklerstr. 5 ar
ba Wiirttembergo apygardos Komitete TiN 
bingene pas p. Šlepetį). .

Anglų zonoje bus priiminėjama liepos 
mėn. 7—16 d. d. Mepenne, Hannoveryje ir, 
Hamburge (NCWC įstaigoje).

Įkurdinimo Tarnyba.

/ Kariuomenės aikštė lieka
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Lietuvių paštininkų suvažiavimas
S. m. gegužės 29 d. Hanau lietuvių sto

vykloje įvyko lietuvių paštininkų suvažiavi
mas. Hanau paštininkų grupės vardu suva
žiavimą atidarė p. J. Bareiša.

Prezidiuman buvo pakviesti: p-ku p. 
Bartkus sekretoriatan pp. Barauskas ir 
Mackus. Garbės prezidiuman pakviesti 
L. T. B. Vyr. Komiteto pirmininkas P. Gau- 
čys, Lietuvių žurnalistų sąjungos p-kas p. 
Merkelis, buv. Pašto valdybos direktorius 
dipl. inž. Birutis, Hanau stovyklos komiteto 
pirmininkas p. Survila, parapijos atstovas 
tėvas Bernatonis, kultūros vadovas p. Ja- 
siukevičius ir buv. pašto valdybos referen
tas p. Bareiša. Atsistojimu ir susikaupimo 
minute pagerbus žuvusius už Lietuvos 
laisvę ir mirusius paštininkus, visi suvažia
vimo dalyviai atsilankė į iškilmingas gedu
lingas pamaldas, kurių metu giedojo p. Jo
nušo vedamas choras.

Suvažiavimas gavo daug sveikinimų. Po 
to darė pranešimus p. Bareiša organizaciniu 
reikalu ir p. Janušaitis apie tremties,lietu
vių pašto veiklą iš kurio matyti kokį dadelį 
patogumą stovyklos gyventojams padaro 
savj paštai ir kokie jie yra stambūs ktrftū-

ros platintojai. Gaunamas pelnas sunaudo
jamas kultūros reikalams ir nepasiturin- 
čiųjų šelpimui.

Po pranešimų, buvo nutarta: steigti paš
tininkų sąjungą, kurios tikslas būtų rūpin
tis paštininkų tautiniais, ekonominiais ir 
kultūriniais reikalais; (steigti savišalpos fon
dą, kuris rems nelaimės ištiktus pašalpo
mis ir paskolomis; už pašto patarnavimus 
atsilyginti išleisti stovyklinį pašto ženklą; 
išleisti metraštį kuris apimtų laikotarpį nuo 
mūsų tėvynės pavergimo ligi šių dienų; 
skirti literatūrinę premiją sumoje 5000 RM.

Į sąjungos valdybą išrinkti: pp. Janušai- 
tis, Bareiša, Gečiauskaš, Gintneris ir Gu
daitis. Kandidatais: p. p. Mačiulaitis irVer- 
biejus. Sąjungos garbės pirmininku išrink
tas buvęs pašto valdybos direktorius dipl. 
ibž. Birutįs. Suvažiavimas sveikino VLIKą, 
L.T.B.-nės Vyr. Komitetą, tarptautinę pašto 
sąjungą ir profesinę paštininkų sąjungą. 
Baigus darbą, šeimininkai, Hanau paštinin
kai suruošė pobūvi, į kuri buvo pakviesti 
visuomenės atstovai ir Hanau vokiečių cen- 
tralinio ir pašto N 2 pašto viršininkai. Skn.

Hannoveris (Dena).' Bergen-Belsen buv. 
kariuomenės aikštės britų karinė valdžiai 
neatiduos išsklypuoti kolonijai, kadangi jo-< 
je didelėmis išlaidomis {rengta šaudykla 
ir pratybų aikštė britų kariams. Be to< 
negalima esą panaikinti užsieniečių sto-t 
vykios, kurioje gyvena apie 8000 galvų.
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mai iki 10 petito eilučių RM. 20.—, toliau 
už kiekvieną eilutę po RM. 1.50 * Už 
skelbimų turinį redakcija neatsako * Re
dakcijos ir administracijos telef. Nr. 2677 
* Nedarbo valandomis skambinti telef.

2546.
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