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VALIUTOS REFORMOS BELAUKIANT
z Australija galėtu 

priimti visus DP 
Canberra (Dena/Reuteris). Australi

jos imigaracijos ministeris A. A. Calwellis 
ketvirtadienį pareiškė, kad Australija ga
linti priimti visus DP metinėmis kvotomis 
po 20.000 vietoje dabartinės 12.000 metinės 
kvotos. Tačiau imigrantai turėtų duoti su
tikimą išbūti metus toje vietoje, kuri jiems 
imigruojant bus nurodyta kaip darbovietė.

Frankfurtas (Dena). Oficialiai nei panei
giama nei patvirtinama įvairių gandų vi
duje ir užsienyje, kad penktadienį (birž. 
18 d.) popiet būsianti paskelbta valiutos re
forma.

Dviejų valstybių kontrolės įstaigos sluogs- 
niai informuoja, kad esą galima tekėtis, jog 
penktadienį, pavakariu, galinti būti paskelb
ta proklamacija reformos klausimu. Prane
šimas turės per 6.000 — 7.000 žodžių (apie-

Prokla-

cūzų tautinis susirinkimas patvirtino 
dono konferencijos rekomendacijas 
kietijos klausimais.

Lon-
Vo-

Dar ne metas perversmui
«
Rymas (NF). Debatuose dėl Gasperio vy

riausybės programos Italijos komunistų 
partijos vadas Togliattis pareiškė: „Dar 
neatėjo momentas mano partijai imti val
džią smurtu. Apie tai mes niekada ir nes- 
vajojom. Bet kada sukilimas turės prasi
dėti, jo negalės sulaikyti jokia policija“.

1.200 „M”, formato eilučių. Red.), 
macija bus perskaityta per radiją.

Pasak Deną, Prancūzijos užsienio 
ministeris G. Bidault ketvirtadienį 
tautiniam susirinkimui, kad Prancūzija pra
šiusi atidėti valiutos reformą Vokietijoje. 
Kaip patiriama, tas rezervas buvo padary
tas, iš anksto nežinant, ar tautinis susirin
kimas ratifikuos Londono rekomendacijas.

reikalų 
pranešė

Maža vilties kibirkštis
Washingtonas (Derta/INS). JAV užsienio 

reikalų ministeris Marshallis spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad sovietų sutikimas 
dalyvauti Dunojau?* konferencijoje, kurioje 
bus svarstomas Oinojaus laivininkystės 
klausimas, yra šioks toks neblogas ženklas. 
Gi atsisakymas — būtų blogas ženklas.

Jis . tikisi, kad Dunojaus ir didžiosios 
valstybės ras būdą susitarti.

Apie amerikiečių planus ryšium su Van- 
denbergo rezoliucija (Vakarų Europos Uni
jos rėmimas iš JAV pusės) Marshallis pa
reiškė negalįs nieko pasakyti, kol panašios 
rezoliucijos nepriims atstovų rūmai.

Italija dalyvaus Vakaru unijoje
Rymas (Dena). Italijos užsienio reikalų 

ministeris grafas C. Sforza, baigiantis de
batams dėl vyriausybės programos atstovų 
rūmuose, aiškiai prasitarė, kad Italija daly
vaus Vakarų Europos federacijoje.

Atsakydamas į Italų komunistų partijos 
pirmininko P. Togliattio ir kairiųjų socia
listų pirmininko Nennio klausimus, Sforza 
nurodė: „Kadang mes aiškiai žinome, jog 
prigimtis ir istorija mus padarė Vakarų 
tauta, mes niekada, nesutiksime paveldėji
mo išduoti už pigius šūkius”. #

Italijos ministeris pirmininkas de Gas- 
peris tame pačiame posėdyje kaltino italų 
komunistus už tai, kad prieš visuotinius rin
kimus Italijoje balandžio 18. ir 19. d. jie 
rengė valstybės perversmą.

yra pasiryžusi krašto ramybę 
visų elementų.
ieškos visame

Vyriausybė 
saugoti nuo 
energingumu 
ginklų.

Ji didžiausiu 
krašte paslėptų

Sovietu raketinės aviacijos pažanga
Londonas (NF). „Daily Mail“ įdėjo 

straipsnį apie sparčią sovietų raketinės 
aviacijos pažangą," „kuri rimtai konkuruo
ja Britanijos aviacijai.“

Pasak šį konservatorių laikraštį, sovietų 
vyriausybė milžiniškai stengiasi savo avia
ciją padaryti

Laikraščio
kad:

1. Sovietų
šimtų raketinių karo lėktuvų.

2. Sovietų Sąjunga turi per 500 raketi
nių naikintuvų.

Apskritai sovietų aviacija šiuo metu tu
rinti įvairių lėktuvų nuo 14.000 ligi 40.000 
ir 700.000 aviacijos tarnybos karių.

galingiausia pasaulyje.
turimos informacijos rodo,

Sąjunga dabar turi keletą

Prašo kariuomenės is* Amerikos
Atėnai (Dena). Populistų partijos „Acro- 

. polis“ laikraštis ketvirtadienį patvirtino 
gandus, jog Graikijos vyriausybė kreipu
sis į JAV, prašydama atsiųsti kariuomenės 
savo nepakankamai 
saugoti.

Graikijos užsienio 
iiniomis šį prašymą
JAV užsienio reikalų ministerija.

ginamoms sienoms

reikalų ministerijos 
šiuo metu svarstanti

Suvaržys aplinkinius kanalus
Washingtonas (Dena/INS). JAV preky

bos ministerijos informatorius L. Kega- 
nas atstovų rūmų aprobavimų komisijoje 
antradienį pareiškė, kad Sovietų Sąjun
gos įtakos sferos valstybės tebesigabena 
karui reikalingas medžiagas, tarpininkau
jant kitoms valstybėms. Transportai nu
kreipiami į valstybes, kurių neliečia eks
porto draudimas, o iš ten — gavėjams už 
geležinės uždangos.

Dėl to svarstoma padidinti sąrašą pre
kių, kurioms išvežti reikia ypatingo lei
dimo. Į sąrašą jau įtraukti šimtai įvairių 
gaminių.

Prekybos viceministeris pranešė, kad jo 
nuomone reikia sudaryti sutartis su kito
mis ERP valstybėmis, idant būtų vieno
dai elgiamasi dėl eksporto į Rytų bloko 
Valstybes.

Gal prisidės ir sovietai
Reuteris praneša iš Berlyno, kad sovie

tų zonos karinis gubernatorius marš. So
kolovskis pareiškęs ketvirtadienio vakare, 
jog sovietų administracija sutinkanti da
lyvauti keturių valstybių pagrindu visose 
valiutos

„Man 
pasakęs 
vams.

Pasak
nos laikraščiai rašo, jog ir rytinė zona tu
rėsianti daryti savo reformą, „kad savo 
planingą atstatymą apsaugotų nuo žalin
gų padarinių“.

Turėdami omenyje, kad sovietų zonos 
spauda vaizduoja karinės administracijos 
pažiūras, stebėtojai daro išvadą, jog po 
reformos vakarinėse zonose ją vykdys ir 
sovietai savo zonoje.

/ Paskutinis sprendimas
JAV ir D. Britanijoje ketvirtadienį buvo 

laukiama oficialaus prancūzų vyriausybės 
pranešimo dėl Londono rekomendacijų. 
Jis turėjo būti gautas pirm, negu abu 
kraštai padarys sprendimą, ar ūkinio ir 
politinio Vakarų Vokietijos atkutimo pro
grama tuojau pat turi būti pradėta gy- 
vendyti.

Oficialūs Washingtono sluogsniai mano, 
kad prancūzų vyriausybė pati turi inter
pretuoti rezoliucijos reikšmę, kuria pran-

reformos vykdymo priemonėse, 
rodosi, kad prisidėti dar galima“, 
Sokolovskis SĖD partijos atsto-

,Die Neue Zeitung“, sovietų zo-

Paskutinis komendantūros posėdis
Berlynas (Dena). Paskutinis sąjungininkų 

komendantūros pos&dis, trukęs 14 vai., bai
gėsi staigmena. Sovietų delegacija niekam 
nieko nepranešusi ir nieko nepasisakiusi 
pirmininkui, išėjo iš posėdžio, kai pirmi
ninkavęs prancūzų generolas Ganevalis pa
siūlė dėl vėlybo meto atidėti sovietų įteiktą 
14 punktų programos svarstymą. Generolui 
konstatavus, kad dėl ateinančio posėdžio 
nesutartas terminas, sovietų komendantas 
Jelisarovas pareiškė išeidamas, kad nebebus 
kito komendantūros posėdžio.

Jis apkaltino amerikiečių atstovą pik. 
Howley, kad jis išėjo iš posėdžio nepride
ramą forma. Gen. Ganevalis primihė, 
Howleys išėjo iš posėdžio jam sutikus, 
likęs jį atstovauti pik. Babcockui.

Tame posėdyje buvo susitarta tiktai
Berlyno gyventojų maisto normų padidini
mo. Vakarų sąjungininkai smarkiai kriti
kavo vienašališkas sovietų priemones, taiko
mas Berlyno siuntinių susisiekimui, ir nu
rodė, kad tai yra keturių susitarimo pažei
dimas.

Pik. Jelisarovas į tai atsakė, jog sovietų
Berlyno

kad 
pa-

dėl

priemonės nori „sunormalinti’

Paliaubos su streikininkais

siuntinių susisiekimą. Nuodugniai išgvilde
nus, tas klausimas atidėtas.

Britų ir amerikiečių atstovai atmetė so
vietų teigimą, kad, esą, britai ir ameri
kiečiai norėję vakarinius Berlyno sekto
rius įjungti į Bizonos ūkio schemą.

Britų atstovas brig. gen. Bensonas šį so
vietų pareiškimą pavadino bandymu ūkiš
kai subordinuoti Berlyną sovietų zonai. 
Tai būtų priemonė, kuri panaikintų Ber
lyno ūkinę laisvę. Berlynas turi turėti 
santykius su visomis Vokietijos dalimis. I

Saugumo Taryboje vietoje Gromy
kos pirmą kartą dalyvauja so
vietų užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojas J. A. Malikas. 
Paveiksle: V. A. Tarasenka 
(juodais akiniais) ir Malikas.

(Dena/INP-Bild)

Nukrito lėktuvas
Shamokinas (Pensylvania) (Deha). Pen- 

sylvanijoje, netoli mažo Shamokino kasy
klų miestelio, ketvirtadienį nukrito ke
leivinis lėktuvas, kuris skrido iš San Die
go (Kalifornijoje) į New Yorką. Žuvo vi
si 41 keleivis.

Vieni ilgina, kiti trumpina

Naujasis pirmininkas įspėja
Praha (Dena/Reuteris). Naujasis Čeko

slovakijos ministeris primininkas A.,Za- 
potockis Čekoslovakijos tautiniame susi
rinkime, darydamas pranešimą apie vy
riausybės politiką, pareiškė, kad saugumo 
policija turinti būti sustiprinta, kad ga
lėtų įveikti kievieną vidaus priešą.

Toliau ketinama paruošti naują valsty
bės saugumo įstatymą, Kariuomenė liksian
ti, toliau nurodė Zapotockis, ir būsianti 
rjstiprinta motorinėmis priemonėmis. Vy- 
raasybė veikianti „neatsakingai“, jei ji 
t kinti, kad užsilikę liaudies demokrati- 
n'o režimo priešai rankas susidėję žiūrės,' 
kaip rutulojasi krašte socializmas.

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos įs- Į Dviejų didelių metalo fabrikų ir 
taigos ketvirtadienio rytą sudarė paliaubas nių įmonių darbininkai Marseillėje 
su Clermont Ferrand miesto streikininkais.

Streikininkų ir vyriausybės atstovų pasi
tarime sutarta, kad policija bus atitraukta 
už dirbtuvių ir kad prie kiekvienos polici
jos užtvaros streikininkai pastatys savo sar
gybas, idant galėtų išvengti demonstracijų 
ir susirėmimų.

Įmonės vadovybė paskatinta sureguliuoti 
algų klausimą, dėl kurio prasidėjo streikas.

Lig trečiadienio 
muose sužeista 400 
kad sąmyšiai buvę 
Lig šiol suimta per

85 policininkai nugabenti į ligonines su 
akių sužeidimais, 96 nukentėjo nuo apsinuo
dijimo dujomis. Kovoje su policija strei
kininkai naudojo rūgščių pripiltus gaisro 
gesintuvus. Prekyba ir susisiekimas mieste 
buvo sustoję dėl simpatijos streikų. Nacio
nalinė gvardija vakare paleido šarvuočius ir 
išvaikė streikininkus iš dirbtuvių.

Po

pusiaunakčio susirėmi- 
asmenų. Policija teigia, 
iš ansksto planuojami. 
100 asmenų.

mažes- 
...., ,___ n....... ........— ----------- pradėjo

| protesto streiką dėl įvykių Clermont Fer- 
• rand mieste.
! Atvykęs Prancūzijos vidaus reikalų 
nisterijos generalinis inspektorius P. 
taux, spaudos konferencijoje pareiškė, 
negalįs patenkinti streikininkų reikalavimų 
atitraukti policiją iš įmonių, kurias ji laiko 
užėmus. ,

Generalinis streikas
Prancūzijos CGT profesinė sąjunga pa

skelbė vienos valandos generalinį streiką 
visam krašte.

Profesinės sąjungos komunikate sakoma, 
kad „visos Prancūzijos darbininkija solida
rizuojanti su Puy de Domės departamento 
streikuojančiais darbininkais ir smerkia po
licijos išsišokimus ir vyriausybės provoka
ciją”. Streikas prasidės 12 vai. Vidurio Eu
ropos vasaros laiku.

Londono uosto 13.000 darbininkų strei
kuoja. Uoste stovi 100 neiškraunamų laivų, 
kurių v'ežmenys verti apie. 10 mil. sv. ster
lingų. (D/R).

Lenkijos seimas ratifikavo draugiškumo ir 
savitarpio pagalbos paktą su Bulgarija.

mi- 
Ber- 

jog

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV at
stovų rūmai 156 balsais prieš 88 balsus ke
tvirtadienį nutarė numatyto visuotinio ka
rinio mokymo laiką iš dviejų metų suma
žinti į vienerius metus.

Senatas buvo nustatęs vyrams tarp 19 ir 
25 m. amžiaus dviejų metų privalomos ka
ro tarnybos laiką.

Numatoma, kad įstatymo projektas bus 
perduotas svarstyti bendrai atstovų rūmų ir 
senato konferencijai.

Neranda sprendimo plano
Washingtonas (Dena). Pasak Reuteri, at

stovų rūmai atsisakė patvirtinti senato 
imtą 6.125.710.228 dol. sumos užsienio 
galbos programą.

Kompromusui rasti sudaryta bendra 
misija.

Senato priimtoji programa yra vienu 
lijardu dolerių didesnė, negu atstovų rūmų 
priimtoji.

Bendrojoje komisijoj senato delegacijai 
vadovaus senato aprobavimo komisijos pir
mininkas S. Bridgesas. Toje delegacijoje 
tėra tik vienas tikras „ižoliacionistas”.

Atstovų rūmų delegacijai pirmininkaus tų 
rūmų aprobavimo komisijos pirmininkas J.

pri- 
pa-

ko-

mi-

Taberis, žinomas atstatymo programos prie
šininkas. Tik du tos delegacijos nariai tėra 
pasisakę už apkarpymo panaikinimą.

* Nesklandžiai derinasi
Ketvirtadienį JAV sostinėje darbavosi 

dvi grupės politikų, fa; ūkio žino vų)v kad, 
rastų sprendimą Mąrshallio’ pląno dar at
viroms sprendžiamoms problemtons.' ' i 

Tuo metu, kada Amerikos užsienio rei
kalų ministerijoje pranzūzų, danų, švedų 
ir britų atstovai 6-yalandas tarėsi su JAV 
užsienio reikalų ministerijos ūkio klau
simų valstybės pasekretoriumi W. Thorpu 
apie sunkų dvišalių sutarčių klausimą, ku
ris yra numatytas Europos pagalbos pro
gramoje, atstovų rūmų ir senato komisijų 
konferencija po 4 valandų tarimosi buvo 
atidėta, nepasiekus sprendimo dėl Mar- 
shallio plano sumos įvairiems kraštams 
pagalbai teikti.

Saunus likučiai

Washingftonas (Dena/OANS). JAV finan
sų ministeris W. Snyderis spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad birželio 30. d. be
sibaigiantieji biudžetiniai metai duos per 
septynis milijardus dolerių likučių.

Arabu vieningumas

Kreditai JT rūmams
Washingtonas (Dena/INS). Senato užsie

nio reikalų komisija priėmė įstatymo pro
jektą, kuriuo prezidentas 
būti įgaliotas panaudoti 65 
pastovios būstinės statybai 

Tas įstatymo projektas,
priimti atstovų rūmai, įgyvendytų 1948 m. 
kovo mėn. tarp JAV ir JT pasirašytą kre
dito sutartį. Ta paskola, pradedant 1951 
m. Jungtinių Tautų turėtų būti grąžinta 
per 30 metų.

Trumanas turi 
mil. dolerių JT 
New Yorke, 
kurą dar turi

Pastarosiomis dienomis 
pradėjusiems siuntinėti pinigus perlaidomis 
ir telegramomis už laikraštį pirmyn už kelis 
mėnesius pranešame, kad juos dedame į 
banką jų vardu, palikdami pačių siuntėjų 
rizikai ir atsakingumui.

MINTIES administracija.

to darbininkai užėmė kitas dirbtuves. (D)

Transjordanijos karalius Abdula arabų 
sukilimo prieš turkų valdžią 34. metinių 
proga pareiškė, kad šio meto arabų valsty
bių vieningumas kovoje ginant savo egzis
tenciją nuo sionistinio maišto, kuris yra re
miamas V. pasaulio ir sovietų, yra vienas 
didžiųjų arabų istorijos įvykių. Arabų tau
tos dabar yra susijungusios į tvirtą retežį.

Arabų Lygos generalinis sekretorius 
Azam Paša ST tarpininkui grafui Berna- 
dottei pareiškė, kad Palestinoje tol nebus 
taikos, kol nebus panaikinta žydų valstybė.

Azzam Paša, kuris konferavo su Berna
dotte kartu su trimis vadovaujančiomis ara
bų asmenybėmis, dar pridūrė, kad pagrin
dinės arabų sąlygos dėl 
yra šios: jokio dalijimo, 
tybės.

Ateinantį pirmadienį į 
vyks 4 arabų ir 4 žydų 
ST tarpininko būstinė.

JT gen. sekretorius Trygvė Liė 
konferencijoje pareiškė, kad grafas 
dottė turi visai laisvas rankas daryti spren
dimus Palestinoje taikai grąžinti. Saugumo 
Taryba spręs vėliau, ar Bernadotte bus pa
rinkęs tinkamas priemones. Bernadoftė jam 
pranešęs, kad iki šiol jis esąs patenkintas 
savo veikla.

Gen. sekretorius toliau pareiškė, kad yra 
projektuojama sudaryti JT savanorių kor
pusą iš 1.000 ar net lig 5.000 vyrų, kuris šiaure nuo Kapamaumo.

galėtų būti panaudotas ^opiose pasaulio vie
tose. Liė nieko nepasakė, ar tas korpusas 
galės būti panaudotas dar šiemet Palesti
noje.

taikos Palestinoje 
jokios žydų vals-

Rodoso salą iš- 
ekspertai, kur yra

spaudos
Berna-

Blokados nepripažins
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV užą 

sienio reikalų ministeris Marshallis pra
nešė, kad JAV vyriausybė atkreipė Egip
to ir Sirijos vyriausybių dėmesį, jog jos 
nepripažins tų kraštų Palestinos vandeny
se vykdomos blokados ir atitinkamai veiks.

Uostą perims JT
JT generalinio sekretoriaus asmeninis at

stovas ST paliaubų komisijoje Palestino
je, Rcedmanas, pareiškė, kad britų žinioje 
esą Haifos uosto įrengimai ir sandėliai pa
sitraukus britams bus perimti J. Tautų.

Svarstys Jeruzalės likimą
JT patikėtinių taryba trečiadienį nutarė, 

sovietų delegatui iškėlus, būsimą Jeruzalės 
statusą įtraukti į darbotvarkę.

JT pilnatis praėjusiais metais nutarė Je
ruzalė pavesti tarptautinei kontroleL

Palestinoje vėl kariauja
Damaskas (Dena/Reuteris). Reuteris, 

remdamasis oficialiu Sirijos pranešimu, in
formuoja, kad ketvirtadienį žydai pažeidė 
ginklų paliaubas Palestinoje.

Pasak tą pranešimą, žydų daliniai su 
naikino vieną arabų vietovę, 14 km į

1
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AUSTRALIJA
Remia IRO. Australuos vyriausybė tarp

tautiniam vaikų globos fondui ir IRO pa
skyrė 860.000 svarų sterlingų. (D).

Būklė klek pagerėjo. Australijos užsienio 
reikalų ministeris Evattas atstovų rūmuose 
Į paklausimą dėl galimybės' kilti trečiam 
pasauliniam karui atsakė, kad šio meto 
tarptautinė būklė yra „Įtempta”, vienok per 
paskutinius tris mėnesius ji nėra pablogė
jusi, gal net kiek pagerėjusi. (D/R).

Konfiskavo už gandus. Austrijoje konfis
kuotas nepaprastas komunistiškai orientuoto 
„Der Abend” laikraščio numeris už tai, kad 
atspausdino neteisingas ir aliarmuojančias 
žinias. (D).

Padarė klaidą. JAV Tolimųjų Rytų avia
cijos vadovybė pareiškė, kad korėjiečių 
žvejų valtys netoli rytinių Korėjos krantų 
buvo subomborduotos per pratybas. Lakū
nai jų neatskyrė nuo daugelio toje vietoje 
išsikišūsių uolų. (D/R).

TURKIJA
Gavo pasitikėjimą. Turkijos parlamentas 

Hasan Sakos sudarytai vyriausybei 279 bal
sais prieš 6 balsus išreiškė pasitikėjimą. 
(D/R).

VENGRIJA

BULGARIJA
Pasidavė. Keliolika bulgarų ir vienas 

jugoslavų kareivių pasidavė graikų vyriau
sybės daliniams. Kovofe su sukilėliais te
bevyksta Janinos rityje. Užmušta per 40 su
kilėlių. (NF).

DANIJA
Reikalauja mierfies bausmės. Danijoje 

šiuo metu vyksta didžiausia ikį šiol karo 
nusikaltėlių byla. Keturiems Symiems gesta
pininkams ir SS prokurątū ja pareikalavo 
mirties bausmių. (D/INS).

L*. BRITANIJA

Išvyks pasirašyti sutarties. Vengrijos vy
riausybės delegacija, vadovaujama ministe- 
rio pirmininko L. Dinnyeso, išvyko į Var
šuvą pasirašyti su Lenkija draugiškumo ir 
savitarpio pagalbos pakto. (D/R).

Suvalstybino mokyklas. Vengrijos parla
mentas 230 balsų prieš 63 nutarė suvalsty
binti konfesinių organizacijų laikomas mo
kyklas. Už Įstatymą balsavo vyriausybės 
koalicijos atstovai, gi prieš — demokratų 
liaudies partija ir kitų krikščioniškųjų par
tijų atstovai. (D).

VOKIETIJA

Nepaprastas aparatas. Iš Didžiosios Bri
tanijos pranešama, kad čia pagamintas 30 
mil. voltų atominės energijos aparatas 
„Synchrotron”, kuris bus panaudotas vėžio 
ligoms gydyti. (D/INS).
, Audros ir potvyniai. Pietų Anglijoje už
trukusios audros su kruša ir stipriu lietumi 
sukėlė tose vietose potvynius. (D/R).

Nepatiko Londonas. Buvusio britų kari
nės misijos Maskvoje vieno nario žmona, 
kuri gimusi Rusijoje ir neseniai grįžo į 
Maskvą, laiške komunistų organui „Prav
da” rašo, kad dėl nepakenčiamų gyvenimo 
sąlygų Londone” ji grįžo į Sovietų Są
jungą. (D/R).

EGIPTAS
Atvyko savanorių. Į Kairą iš Tuniso, va

dovaujami Mohamedo S. Garado, atvyko 
500 savanorių, kurie kovos arabų eilėse Pa
lestinoje. (D).

ORAIKIJA
Graikijos informacijosSunku išnaikinti. < . .

ministerija pranešė, kad Salonikuose suim
ta 75 asmenys. Jie visi įtariami priklausę 
pogrindžio judėjimui. (D).

Iš VISUR

•Demonstravo studentai. Heidelbergo uni
versiteto 3000 studentų trečiadienį prieš pie
tus su protesto demonstracija atvyko prie 
rotušės, kur reikalavo medžiaginės būklės 
pagerdinimo. Amerikiečių vietos karinei 
valdžiai ir miesto valdybai tais reikalais 
Įteikta memorandumai. (D).

Dega universitetas. Heidelbergo naujasis 
universitetas nuo trečiadienio pietų visas 
skęsta liepsnose. Jį gesina ugniagesiai ir 
studentai. Gaisro priežastis nežinoma. At
vyko ugniagesiai iš aplinkinių miestų. (D).

Telefonis ryšis su Berlynu. Berlyno ko- 
manda'ntūros nutarimu visi Berlyno telefo
no abonentai tujrį "teisę be ypatingo leidimo 
susisiekti su visomis Vokietijos okupacinė
mis zonomis. (D).

Įveš arklieną. Atsižvelgiant didelio mė
sos trūkumo Vokietijoje, vokiečių įstaigoms 
pritarus, JAV užpirkta 15.000 tonų arklie
nos mėsos bizonos maitinimo reikalams. (D)

Nenori atsilikti. Trečiadienį vakare Reu- 
terio korespondentas iš Berlyno praneša, 
kad sovietai darė pastangų, idant vakarie
čiai projektuojamą valiutos reformą atidėtų 
mažiausiai 8 dienoms. Per tą laiką gal pa
sisektų susitarti dėl valiutos reformos vi
soje Vokietijoje. Sovietų siūlymus sąjun
gininkams perdavė prancūzai. (D).

.........„Belizės karalius“
Kas pasidarė iš Wasemanno, kito virši

ninko? 1939 m. Nikaraguos respublikojoj 
sustojo toks Dr. Henrikas Mūlleris, vo
kiečių mokslininkas ir žymus keliautojas. 
Jis buvo ne kas kitas, kaip Dr. Hansas 
Wesemannas, atsėdėjęs savo bausmę ir 
išėjęs Į laisvę. Jis turėjo naują pasą, nau
ją gimimo metriką ir naują paskyrimą.

Sunkus Šveicarijos kalėjimo darbas pa
keitė jį. Jis pražilo, sulyso. Bet dabar jis 
bebuvo šaltakraujis išdavikas; jam rūpė
jo keršyti. Jis buvo kaip molis puodžiaus 
rankose, klusnus admirolo Canario įran
kis.

Wesemannas buvo paskirtas vyriausiuo
ju šnipu prie Panamos kanalo. Jis dirbo 
Vokietijai ir Japonijai, gaudamas dvigu
bą algą. Jo sėbras buvo Dr. Kristijonas 
Zinsseris, Vokietijos konsulato Hondūre at
tache. Konsulas staiga gavo galą. Jo kūną 
rado vieno kalno viršūnėje. Zinsseris prieš 
kelias savaites buvo susekęs, kad konsulas 
santykiauja su antinaciais. Nelaimingas 
atsitikimas sukėlė Įtarimą, ir Zinsseris iš
vyko Į Argentiną. Wesemanno rajoną da
bar sudarė Kostarika, Venecuela, Kolum
bija ir Honduras. Jis buvo savo rūšies 
regioninis direktorius, kuris vadovavo to
llman špionažui.

Vokiečių šventovė buvo Buenos Airėse 
(Argentinoje). Karui kilus visi vokiečių 
agentai, kurie jautėsi nesaugūs, sulėkė j 
Argentiną. Iš čia juos saugiai nugabeno į 
Japoniją.

Dr. Wesemannas neišvyko nepalikęs ver
to Įpėdinio. Jis išvyko ramia širdimi, kad 
Vokietijos špionažas Karibų 
gerose rankose. Ašies kardas 
ant kanalo zonos.

JAV armijos Karibų srities
manda sugaišo kelerius metus, bemedžio
dama paslaptingą Wesemanno Įpėdinį. Tuo 
tarpu naciai pridarė daug žalos sąjungų- 
ninku laivynui Karibuose. Per 13 dienų 
kai kada paskandindavo po 12 laivų, o 
vieną kartą 5 laivus nuskandino per 1 die
ną. s.

srityje liko
tebekabojo

gynimo ko-

JAV laivyno žvalgyba tarė, kad reikia 
tučtuojau ką nors daryti. Buvo aišku, kad 
vokiečių povandeniniai gauna Informacijų 
apie sąjungininkų laivų plaukiojimą. Klau
simas
Amerikos 
Allenui.

Alienas 
Hondūrą, 
anksčiau buvo tarnavęs aviacijoje. Jo pla
nas buvo — pasikalbėti su kolegomis bri
tais Belizėje, Hondūro sostinėje, ir patirti, 
ką jie žinojo apie uosto špionažu aplink 
kanalą.

Kelias dienas jis pagyveno viename 
tarptautiniame viešbutyje. Susiruošęs 
skristi atgal į kanal4, jis galėjo džiaugtis, 
kad buvo įgijęs tobulą technikos moks
lą. Jis pamatė, kad lėktuvui'padarytas sa
botažas: motoro dalys buvo išimtos ir pa-, 
keistos defektyviomis. Matyti, kas nors ži
nojo apie jo misiją ir bandė jai pakenkti.

Jis negalėjo išvykti, kol taisė lėktuvą. 
Tad tuo tarpu grįžo į viešbutį, ketindamas 
paskiau eiti į britų karo 
praneštį.

Įėjęs į savo kambarį, 
netvarką. Jo daiktadėtės 
daiktai mėtėsi ant grindų. Užrakinta'ko
moda buvo išlaužta.

Alienas paskambino britų žvalgybai, 
prašydamas ką nors atsiųsti. Jis tarė, kad 
pačiam geriau pasilikti saugoti kambario. 
Britų žvalgybininkas atvyko ir pamatė 
netvarką. Abu, stovėdami kambaryje, jau
tė, kad juos supa nematomi priešai. .Ašis 
atvirai dirbo britų teritorijoje, prie pat Pa
namos kanalo. '

KamUaryje Alienas su kolega svarstė 
padėt}. Alienas pasiūlė išgerti. „Kad ge
riau sektųsi galvoti“ paaiškino. Atsikėlęs 
paėmė neatkimštą škotinės butelį iš savo 
sujaukto lagamino. Pripylė du stiklus. Po 
minutės anglas išmetė stiklą iš rankų ir 
pargriuvo ant grindų. Alienas šoko į kori
dorių ir pašaukė gydytoją. Gydytojo dia-

buvo pavestas vienam 
žvalgybos karininkui,

savo lėktuvu nuskrido 
Jis mėgo skraidyti,

jaunam 
pavarde

į britų 
kadangi

Įstaigą sabotažo

Alienas išvydo 
buvo sujauktos,

lagamino griozdėjai? Ne
klausimui spręsti. Jis tu- 
šnipų grandinę. Nuodyto- 
kokius saitus su tais, ku-

Nužudė plantatorius. Malajuose ginkluoti 
banditai nužudė 3 stambius britų gumos 
vlantatorius. Imamasi priemonių užkirsti ke
lią tokiems reiškiniams. (D).

Svečiuosis. Saudi Arabijos karalius ofi
cialiai pakvietė Transjordanijos karalių 
Abdullą vizito, kuris numatomas liepos mė
nesio pradžioje. (D).

Gausybė savanorių. Šventosios žemės de
legacijos vyriausion būstinėn Ryme suplau- 
kė per 25.000 pareiškimų priimti Į krikščio
niu savanorių miliciją šventų vietų apsau
gai Palestinoje. Tačiau ta savanorių orga
nizacija bus sudaryta tiktai iš 1000 žmo
nių. (D/R).

Pasitraukė vyriausybė. TrečiadienĮ dėl 
nuomonių skirtumų tarp krašto prezidento 
ir vyriausybės pasitraukė iš savo pareigų 
Peru vyriausybė. (D). •

Ypatingas streikas. Moknino miesto, Tu
nise, muezinai (muzulmonų šaukliai maldai) 
paskelbė protesto streiką dėl nepakankamo 
atlyginimo.-Tai pirmas tos rūšies pasaulyje 
streikas. (D).

Marshall!© plano metinės

ITALIJA
Gavo pasitikėjimą. Italų atstovų rūmai 

trečiadienį vyriausybei 346 balsais prieš 167 
Nilsus išreiškė pasitikėjimą. (D).

J. A. VALSTYBĖS
Uždraudė streikus. JAV vyriausias teis

mas nutarė Amerikos jūrininkams per se
kančias 80 dienų uždrausti bet kurį streiką, 
kadangi per tą laiką galima susitarti. (NF).

Greit išnaudos. JAV prekybos ministeris- 
išreiškė baimę, kad netrukus bus išsemti 
JAV žemės turtai; pirmučiausia švinas, va
ris vanadis ir cinkas. (NF).

Žiuri beviltiškai. New Yonko akivyskupas 
kardinolas Spellmanas grįžo iš kelionės po 
Tolimuosius Rytus. Jis susirūpinęs komu
nistų vykdomais persekiojimais Kinijoje. 
Dvasininkai yra išvykę iš savo parapijų. 
Peipingas yra perpildytas pabėgėliais. 
(D/INS).

JUNGT. TAUTOS
Nieko rimto nejvyko. ST tarpininkas Ber

nadotte spaudos atstovams pareiškė, kad 
iki šio] nebuvo jokio rimtesnio paliaubų 
pažeidimo Palestinoje. (D/R).

Tarsis Atėnuose. Šiuo metu Ženevoje be- 
posėdžiaujanti JT Balkanų komisija nutarė 
nuo 1948 m. liepos mėn. savo posėdžius da
ryti Atėnuose. (D),

Marshallio planas paskelbtas prieš me
tus — 1947. 0. 5. Nuo to karto, kai Džor
džas Marshallis pažadėjo paramą sugriau
tai Europai atstatyti, praėjo 10 mėnesių 
iki' š. m. kovo mėn. pradžios, kai kongre
sas sutiko pritarti ir pagal išleistą Įsta
tymą ir paruoštą planą skirti sumas. Tas 
planas nekėlė entuziazmo, ypač kai du 
skirtingi pasauliai nesutaria. Tuo atveju 
daug lemia ne vien materialiniai veiksniai, 
bet idėjos, motyvai ir nusiteikimas. Nie
kur nėra didesnio prieštaravimo, kaip 
Europoje. O svarbiausiai čia pasigendama 
politinės rimties, aiškios perspektyvos, ku
ri suteiktų europiečiams pasitikėjimą sa
vimi.

Europos valstybės, pvz., Bencluksas, ne
sutaria ūkio klausimais, nors visi kraštai 
gyvena viena — meškot; kėslo — baime. 
Prancūzijos ir Italijos muitų unija yra 
grynai popierinė. Skandinavijos valstybės 
lig šio meto, bent formaliai, nesuranda 
bendros kalbos, nors jos yra tik vienas 
kąsnis grobuoniui. Gen. Francas geopoli
tinės padėties dėka pasirodo savaimingas 
valdovas, nors ir nedemokratinę giesmę 
giedodamas. O tuo metu amerikiečiams 
ateina mintis Į galvą: „Padarysime ban
dymą. Tegu jis mums pradžioje kainuos ir 
keliolika milijardų dolerių.- Bet jei nepa
vyks, skiriamas sumas sumažinsime, vė
liau gal ir visai nubrauksime .numatytą 
kreditą“. '

Tokiame taške atsidūrė Marshallio pla
nas, praėjus metams nuo garsiosios politi
nės kalbos.

Sieindie pasaulis ir amerikiečiams kitaip 
atrodo, kaip pernai, kai niūriame hori
zonte ieškota švyturio. Dabar tas švytu
rys lyg ir surastas. Bet pasigendama de- 
galo.

European Recovery Program (ERP) tapo 
tikrove toje maišatyje. Problemų nestinga 
Europoje, bet nemažesnių turi. JAV 
Checks and Balances politikos sistema, ku
ri remiasi vertinimu milijardais dolerių.

Kova su ERP apkarpymu
Tik patyrę ERP apkarpymą JAV vy

riausybė ir senatas pradėjo kovą dėl. Įsta
tymo panaikinimo. Senat. A. Vandenber- 
gas ėmėsi iniciatyvos, kad apkarpymas 
būtų panaikintas. Jis, būdamas senato už
sienio politikos komisijos nariu, neabejoti
nai turi svorio. G. Marshallis ir P. Hoff- 
manas kreipėsi Į jį, prašydami paskirti 
numatytą sumą Europai, kad nepakirtus 
jos pasitikėjimo JAV. Jie, o ypač Marshal
lis, nurodo, kad europinės paramos ap
karpymas gali sustiprinti bolševikų pa
dėlį ir jų propagandinę įtaką. Tokia nuo
taika rodo, kad minėtas varžymas gali bū
ti panaikintas, nors abejotina, ar be kom
promiso bus išsiversta.

G. Marshallis Įspėjo Kremliaus kėslus, 
kuris patyręs tą žinią paskelbė, jdg H. Tru- 
mano politika išgyveno paniką,. nes vyk
stanti kova su kongresu prieš pat jo dar
bų pabaigą.

P. Hoffmanas šaukia vienybėn. Jis nu
rodo: „Jei laisvos tautos bus vieningos ir 
kariškai pasiruošusios agresijai, Stalinas 
neišdrjs žygiuoti“. Tarkime, kad šiuose 
žodžiuose apsčiai propagandos, tačiau da
lis yra tiesos. O ta tiesa liečia ne vien 
Europą, bet ir JAV.

Amerikiečių spauda nepasigailėjo kar
čių žodžių kongresui Ir jo Įstatymų leidy
bos politikai.

Iš Europos valstybių D. Britanija aš
triausiai puola Europos paramos kreditų 
varžymą. Kongreso požiūris esąs nepriim
tinas ūkiniu ir politiniu atžvilgiu. D. Bri
tanija be amerikiečių paramos negalės iš
siversti, o 
narni, bet 
padaromi 
kad britai
taikos. Britų ministerių kabinetas tuoj pa
darė išvadą: apkarpyti įvežimą iš doleri
nės srities.

politiškai britai ne vien apgau- 
paliekami sovietų pašaipai ir 

jų propagandos objektu, girdi, 
priklausą grynai nuo JAV nuo-

KANADA
Įdomus koncertas. Kanados išgarsintas 

penketukas ir penkiolika jo mokyklospenketukas ir penkiolika jo mokyklo- 
draugų surengė Ottavoje koncertą, kurio 
fiajamos paskirtos Europos vaikų reikalams. 
(NF).

PALESTINA
Pasitraukia. Iš Haifos dviem laivais ir 

vienu laivu ligonine pasitraukė 2000 britų 
karių. Galutinis britų kariuomenės pasitrau
kimo terminas laikomas paslaptyje. Tačiau 
manoma, kad britai pasitrauks per dvj sa
vaites. (D/R).

PRANCŪZIJA
Uždarė. Vienas Paryžiaus teismas nutarė 

paleisti draugiją, kuri šio karo metu leido 
laikraštį „Le Matin” ir konfiskuoti jos 
turtą. Po teismo nutarimo laikraštis nebe
gali daugiau pasirodyti. (D/R).

TOL. RYTAI
Apšaudė amerikiečius. Gtupė JAV pilie

čių, kurie sustojo Pietų Korėjoje netoli so
vietų amerikiečių zonų sienos ir čia vertėsi 
fėkinimo studijomis, buvo apšaudyti per 
ieną sovietų kontroliuojamos šiaurės korė- 
iečių policijos. Per paskutines 20 dienų yra 
vairas toks atsitikimas. ID/INSL J

Darbo pradžia
Kongresui priėmus Įstatymą tik š. m. 

kovo 4 d., tuojau sukurta Europos ben
dradarbiavimo administracija (European 
Cooperation Administration, sutr. ECA). 
Darbas pradedamas. Norintieji gauti pa
ramą, numatytą plane, įteikia „Letters of 
Intent“, o vėliau pasirašomas dvišalis ak
tas tarp debitoriaus — Europos kurios val
stybės, ir kreditoriaus — JAV. Visa tail 
daro pagal pagalbos įstatymą. Tik tą dar
bą pradėjus tuojau iškilo eilė finansinių, 
pvz., valiutos, ir politinių klausimų, pvz., 
Palestinos Istorija, kuri toli gražu nepa- 
gerimo anglosaksų savitarpio santykių.

Finansų viešpats kongrese yra atstovas 
J. Taberis, kuris seka užsienio pagalbos 
Įstatymo vykdymą. Tas diktatorius priėjo 
išvadą] kad užtenka 5,9 mrd. dol. 15 mėn. 
vietoje vienerių metų. Tuo būdu kreditus 1 
užsimota sumažinti 25°/o. Kongreso nejti- 
kino atstovo Cl. Cannono žodžiai: „Mes , 
skiriame šią sumą ne gailestingumo sume- į 
tifnais. Skiriame ją, nes JAV stengiasi iš- 1 
vengti karo. Tai nėra tikra, ar pavyks, bet 1 
ši užsienio parama .yra paskutinė išeitis“. I

Marshallio plano neigiamybės
Kiekvienam aišku, kad amerikiečių pa

rama yra būtina Europai atsikurti. Aišku 
taip pat, kad šio finansavimo būdu sten
giasi sustiprinti save politiškai ir kariš
kai atsispirti sovietams. Neabejotina, jog 
pirm ūkinių problemų turi būti išspręstos 
politinės, kurios vis daugiau galvosūkio 
sudaro.

, Pagedo
Washingtonas (Dena/Reuteris). Pasak 

Reuterio korespondentą, senatorius Van- 
denbergas, bekovodamas dėl ERP plano 
nemažinimo neteko paramos tarp dauge
lio Įtakingų respublikininkų partijos na
rių. O tat gali jam pakenkti rudenį išsta
tyti savo kandidatūrą i valstybės preziden
tus.

Respublikininkai, kurie yra susiskaldę į 
„senos gvardijos“ izoliacionistus ir pažan
giuosius internacionalistus, priėjo išvadą, 
kad Vandenbergas atstovauja pačiam 
kraštutiniam respublikininkų partijos in
ternacionalistų sparnui. O respublikininkų

Kaip vykdoma ta amerikiečių progra
ma?

Čia galima pastebėti eilę nesklandumų. 
ECA būstinė yra Paryžiuje, o Harrimanas 
daugiausia sėdi Washingtone. Europai am
basadorius tik formaliai teveikia. Todėl 
daugelis esminių klausimų įstringa, nes 
nėra kam darbui vadovauti.

Mėgdama žinoti smulkmenas komisija 
pastebėjo, kad Prancūzija gavusi anglis iš 
JAV išveža jąs į Šveicariją ir Italiją. Tuo 
klausimu prasidėjo iki šio meto nebaigtas 
susirašinėjimas. Toks kongresmenų elge
sys rodo, kad jie nenusivokia savo parei
gose. O visa tai, tas nelemtas kišimasis į 
smulkmenas, ir sudaro pagrindą sovietams 
teigti, kad JAV nori Europą pažaboti sa
viems imperialistiniams kėslams.

Iš kitos pusės matome didžiausią prieš- 
travimą. Amerikiečiai atstovauja laisvam 
ūkiui, o Europoje jie nenori atsisveikinti 
su „fašistiniais“ planais. Ta padėtis pri
mena vokiečių okupaciją Lietuvoje, kai 
vokiečiai kovodami prieš bolševikus pa
liko sovietinę santvarką, nes ji puikiai ti
ko jų savanaudiškiems tikslams.

Vadovaujantis „Econamic Cooperation 
Act of 1948“ 115 b str. su atskirais kraštais 
pasirašo sutartis iki 1948. 7. 3. Tie trys 
mėnesiai yra pereinamasis laikotarpis, nes 
tik po jo prasidės sistemingas teikimas 
Europai. ~

Tas sutartis paruošė JAV, iš dalies vien- 
šališkai apsisprendusios, kad galės daugiau 
amerikiečių parama pasinaudoti. Europos 
valstybės pradeda šiauštis ir nenori visų 
numatytų Įsipareigojimų užsikrauti. Pas
taruoju metu ECA pradėjo spausti, kad 
būtų nustatytas valiutos paritetas, o su 
Vokietija, Japonija ir Korėja būtų pasi
rašomos didžiausio palankumo sutartys. 
Europiečiai,klausia: ką bendro tai turi su 
Europos atstatymu? Tais klausimais de
rybos tik ką prasidėjo. Todėl kyla abejo
nės, ar iki to termino, liepos 3 d., bus su
sitarta ir pasirašytos sutartys.

Šiomis pastabomis norių tik nušviesti 
ūkinės politikos sritį, kuri mūsiškiams su
daro daugelį neaiškumų. Mūsų linkėjimas 
— kuo greičiausias sutarimas, kad vaka
rinė Europa kuo veikiausia taptų atspari 
bet kurioms audroms, kurios tik atideda
mos ateičiai.

Ged. Galvanauskas

sansas
partijos sluogsniuose manoma, kad kandi
datas j prezidentus turėtų būti nuosaikes
nis politikas, kuris galėtų laimėti abi par
tijos Sroves. Vandenbergo elgesio kritikai 
labiausiai baiminasi, kad jis, Vandenber- 
gas, Europos atstatymo programą laiko 
esant svarbesnę už Amerikos reikalus.

Pagaliau sutiko
Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų vy

riausybė painformavo D. Britaniją, jog ji 
sutinkanti, kad liepos 30. d. būtų kviečia
ma didžiųjų ir Dunojaus valstybių konfe
rencija.

gnozė buvo liūdna: karininkas apsinuodi
jęs. Paraližas prasidėjo nuo šlaunių že
myn ir truko visą dieną. Laimė, Alienas 
nebuvo palietęs stiklo.

Alleną sujaudino. Zinia apie atsitikimą 
pasklido viešbutyje. Čiabuvių tarnų iš
raiška buvo vienoda: silpna, dviprasmiška 
šypsena. Allenui kilo Įtarimas, ar jie visi 
nebuvo Įvelti į sąmokslą. Per plauką neį
vyko blogiau. Jis visai išvengė, o anglas 
pasveiko, nes mažai tebuvo gurkštelėjęs.

Ar nuodai buvo Įdėti į butelį, kai pirko 
tarptautiniame bare, kur naktį merginos 
šoko savo iššaukiamus šokius? Ar jį pa
dėjo viešbutyje 
buvo laiko tam 
rėjo sutriuškinti 
jai turėjo kažin
rie signalizavo vokiečių povandeniniams.

Kurį laiką Alleno sekimas 
nesėkmingas. Tačiau jis patyrė, 
daug 
gal 
Taip 
daug 
respublikos. Tas faktas savaime nebuvo 
Įtariamas, nes ryšium su karu stigo dar
bo jėgos. Ją parūpindavo maža darbo bir
žos agentūrėlė, kuriai vadovavo du bro
liai Gįįughai. Rangovai užsisakydaųo dar
bininkų, o agentūrėlė susamdydavo it 
atveždavo juos Į britų Hondūrą dešimčia 
burlaiviukų, vienintele susisiekimo priemo
ne. Tos linijos savininkas buvo kitas bro
lis Goughas,.. kapitonas Dordžas Goughas. 
Šitas kapitonas buvo laikomas Belizės ka
raliumi. Jis buvo didžiausias Belizės vers
lininkas.

Darbai, matyti, bus gerai apsimokėję, 
jei darbininkai galėjo mokėti po 75 cen
tus už stikliuką Belizės ir Colono baruose. 
Alienas apsilankė tuose baruose ir patyrė, 
kad juos.laiko Goughas. Tai buvo smuk
lės su pigios rūšies programomis. Gandai 
pasiekė Alleno ausis, kad Goughas laikė 
keletą viešųjų namų jūrininkams.

Atrodė, kad Goughas yra didelis asmuo 
Hondūre. Bet Alienas apibūdino jį kaip di
delę žuvį mažame tvenkinyje. Jo svetai
nės buvo' provinciškos ir žemos rūšies. Al
ienas instinktyviai nemėgo jų. Jam nepa
tiko sužinojus, kad Gougho laiveliai plauk
dami pasiima naftos bosus. J. A. Valsty, 
bėms labai stigo naftos. Jis faktą apie naf 
tos transportą pranešė Panamos įstaigom, 
ir laivyno žvalgybai Washingtone.

Vienam Gougho laiveliui sustojus Colo- 
no uoste, jo pasitikti prisistatė eilė kanalo 
zonos muitininkų ir FBI atstovų. Tai at
sitiko 1942 m. balandžio mėnesį. Inspekto
riai stengėsi rasti įrodymų. Laivą jie krė
tė 4 valandas, per kurias keleiviai ir įgu
la išstovėjo ant denio suvaryta. Nerasta 
jokių naftos boselių, bet rasta daugiau 
kas. Vieno jūrinino daiktuose krėtėjai su
rado Coco Solos aerodromo planų kopiją.

Jurininką areštavo, bet jis pasipiktinęs 
gynėsi esąs nekaltas. Popierius jis radęs, 
tai tiesa, bet nežinojęs, kas jie per vieni.

Ar jis šakė tiesą, ar melavo, jis tebuvo 
mažiukė žuvytė. FBI dėmesį nukreipė į 
jo viršininką.

Kapitonas Goughas buvo kapitonas be 
diplomo. Pirma jį ištardė britų Hondūre, 
o paskum Čolone. Jis nedaug ką tegalėjo 
pasakyti. Prisipažino buvęs degtinės kon
trabandininkas, bet jau seniai einąs tie
siu keliu, aiškinosi jis. Pajamas turįs iš 
dešimties skunerių ir smuklių.

Vienuolika seklių per keletą mėnesių 
surinko daugiau detalių. Jie lankė Gou
gho viešuosius namus ir kabaretus. Inti- 
miai išsikalbėjo su merginomis, joms ge
rai mokėjo ir prižadėjo saugumą. Tuo 
būdu jie patyrė, kad:

1. Goughas naudojosi trumpųjų bangų 
(Siųstuvu su vokiečių povandeniniais lai
vais susižinoti.

2. Goughas vokiečių povandeniniams 
pardavinėjo benziną ir alyvą.

Goughas atlikinėjo tat labai lengvai, lyg 
jis būtų vertęsis daržovių prekyba. Dega
lus priešui pristatydavo po pat sąjungi
ninkų žvalgybos nosimi. Goughas buvo 
drąsus, galingas savo mažame tvenkinėly
je. Jo samdiniai prastuoliai čiabuviai pri
vengdavo jo. Jo laivai degalus gabenda
vo į slaptus Karibų uostus, kuriais prieš 
tris amžius naudojosi plėšikai.

Įstaiga atsiuntė Įsakymą areštuoti 
Goughą ir 19 jo pagalbininkų, pradedant 
nuo uosto darbininko lig kabareto šokė
jos. Pasisekė surinkti visus, be paties va
deivos. Kapitonas Goughas, degtinės kon
trabandininkas, plėšikas, baltųjų vergių 
laikytojas ir šnipų vadas, ištrūko neišaiš
kintu būdu. Jis pabėgo kaip piratas, kas 
iš tikrųjų ir buvo, vienu savo laivu su 
maža Įgula. ,

Britų ir JAV laivynų departamentai 
Įsakė sąjungininkų laivyno sargybų lėk-, 
tuvams budriai ieškoti pirato laivelio. 
Vienas amerikiečių lėktuvas pastebėjo 
Gougho laivelį beplaukiant į Argentiną. 
Laiveliui Įsakė sustoti, bet jis visai ne
paisė Įsakymo. Lėktuvas ėmė sklęsti leis
tis ant vandens. Gougho vyrai buvo gin
kluoti, ir atrodė, kad tuojau prasidės šau- 
dymasis. Tačiau pilotas įspėjo Goughą, 
jog jau pranešęs jo poziciją į Hondūrą. Po 
keleto minučių atskris daugiau lėktuvų. 
Goughas, visada buvęs Įdėtas derybinin
kas, pasidavė Panamoje jį pasodino į ka- . 
Įėjimą. Netrukus Karibų jūrą išvalė nuo 
vokiečių povandeninių laivų. (Str. pbg.)

laiką Alleno sekimas buvo 
Tačiau jis patyrė, kad 

čiabuvių darbininkų nerūpestin- 
leidžia žymias pinigo sumas, 
pat sužinojo, kad britų Honduras 
darbininkų atsigabena iš Panamos

2
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LIETUVIAI RUSŲ B Y L I N 0 S E / Dr. J.Baly
3. Atgarsiai kitose bylinose

Ne tik dviejose paminėtose, bet ir daž
niau bylinose užkliudomi lietuviai. Bylinoje 
„Suchanas Domantjevičius” kovos eina ne 
Su lietuviais, bet su totoriais ir čia lietu

siai visai neminimi. Tačiau bylinos herojui 
duotas lietuviškas vardas: tai Daumantas, 
Pskovo kunigaikštis, kuris 1275 m. su ma
žomis pajėgomis sumušė didelę Livonijos 
ordino kariuomenę, paties mistro vadovau
jamą („poganaja 'Latina”). Panašus žyg- 

’ darbis priskiriamas ir Suchanui, — kai jis 
vienas sunaikina pagoniškus totorius, tada 
duodamas jam garbingasai „Domantjevi- 
čiaus” vardas. Matyt, anuo metu, kai buvo 
sukurta ta bylina, Daumanto žygis dar te
bebuvo žmonių atmintyje neišdilęs ir lai
komas karžygiškumo pavyzdžiu. Iš viso 
Daumantas jau seniai pateko į rusų sakmes, 
kaip legendarinis herojus, tos sakinės pa
siekė net Vidurio Rusiją, prie jo kapo 
vykstą stebuklai (ž. „Poln. sobr. russk. 
letop.” IV 180—183). — Panašiai, tur būt, 
bus ir su Manualo J a g a i 1 o s sūnaus v,ar- 
du bylinoj „Kunig. Romanas ir Marija Jur- 
jevna”: tas Jogailos sūnus gyvena anapus 
mėlynos jūros, atvažiuoja trimis laivais ir 
pagrobia Mariją, kuri paskum pabėga, 
perplaukdama Darjos upę — nebe jūra, 
bet tik upe skiria Rusiją nuo Jogailos1 ša
lies.

Ir. šiaip lietuviai minimi dar ne vienoje 
bylinoje, kartu su totoriais ir kitais ne
tikėliais, kaip jų sinonimas, Keletas pavyz
džių. Senos Kijevo ciklo bylinos „Rusų 
karžygių žuvimas” pradžioje sakoma: „Pa
kilo stabmeldžiai lietuviai, pa
kilo stabmeldiškas Idolišče prieš Kijevo 
miestą ...” — Bylinoje „Iljos kova su sū
numi” veiksmas vyksta prie Rusijos rube- 
žiaus, kurį Uja saugo nuo priešų įsiverži
mo. Tas rubežius vadinamas „zastava”. 
Šituo vardu X1II-XIV a. kaip tik buvo va
dinama sargyba Lietuvos pasienyje. Iljos 
sūnaus motina, su kuria tėvas negarbingai 
pasielgė (suvedžiojo) ir už ką sūnus 
kerštauja tėvui, vadinama „baba Latygors- 
ka”: XIII-XIV a. Latygora vardu rusai va
dino Letgalę.

Bylinoj „Du karaliaus sūnūs iš Krjakovo” 
kovoja du broliai tarpusavy, viens kito ne
pažindami. Nugalėtojas klausia nugalėtąjį, 
prieš perskrosdamas jo krūtinę: „Sakyk, 
karžygy, apreišk man: iš kokios šalies tu 
esi, iš kokios Lietuvos, kaip vadi
na tave vardu ...” Trečią kartą paklaustas,
pagaliau atsako: „Aš esu kilęs iš tam
siosios Lietuvos, iš stabmedžių to
torių šalies. Mane mažą berniuką pagrobė 
iš Krjakovo miesto, iš Berezovo kaimo, iš 
karžygiško dvaro, aš esu jaunas Luką Pe- 
trovičius karalaitis. Mane išvecįė stabmel
džiai totoriai kaip mažą berniuką į tam
siąją ordą ...” Tada pažįsta brolis brolį. 
Įdomus prieštaravimas: totoriai pagro
bia jį iš tokios pat stabmeldiškos toto
rių šalies arba tamsiosios Lietuvos.

Liunė Sutema.

.Tau
Pro spalvingus ir šaltus vitražus matai, 
kaip nervingai virpa gatvėj šviesa.
Ak seniai jau gana 
tau čia būti.
Tu tyliai verki ir žinai, 
nepasiekiami tavo namai, 
lyg saulė, lyg saulė šviesi.

O vienok tu dar vis esi ir tiki, 
į vitražų legendas ilgas ir gražias 
Greitai gatvėj šviesa užges 
nuo ašarų tavo, 
tu žinai, ir nieks neparves 
į mažuosius namus tavęs, 
jie lyg saulė, lyg saulė toli

Tarptautinio Skautų Biuro atstovas J. R. Monuet L. Skautų S-gos su
kaktuvinėje parodoje Schw. Gmūnde. V. Bacevičiaus nuotr.

Bylinoj „Saur Vanidovičius”, kuris .trau
kia iš savo galingos Astrachanės valstybės 
su didele jėga prieš lotynišką, prieš lie
tuvišką ir prieš saracėnišką karalystę, 
palieka negimusį sūnų. Aštuoniametis ber
niukas su 40.000 vyrų ateina tėvui į pa
galbą: jis sudegina ir sunaikina lotynišką 
karalystę: lietuvišką karalystę 
paima į nelaisvę; tada atvyksta jis į 
saracėnišką karalystę, kur jo tėvas yra ne
laisvėje.

Bylinoje „Curilo ■Plenkovičius”, kai kunig. 
Vladimiras išgirsta prie puotos stalo, kad 
atjoja nepaprastas karžygys, tai pasidaro 
neramus ir dejuoja: „Vargas man, kas da
bar su manim atsitiks! Gal koks karalius 
su orda atjoja, o gal karalius su lie
tuviais ...” Matytu lietuvių apsilanky
mas ir galingajam Vladimirui, turinčiam

4. Naujosios by
Senosios Kijevo, Naugorodo ir Maskvos 

ciklų bylinos lietuvių liaudies kūrybai ne
turėjo jokios įtakos, taip pat, kaip ir lie
tuvių tautosaka joms. Esu pastebėjęs byli
nose vos vieną bruožą, kuris dažnas ir mū
sų liaudies dainose. Bylinos „Dobrynja ir 
Aljoša” pradžioj garsusis karžygys Dobryn
ja išmetinėja savo motinai: „Kodėl tu mane 
nelaimingąjį pagimdei? Reikėjo tuoj pa
gimdžius suvynioti mano drąsią galvą j 
ploną baltą skarą, įmesti mane į Juodąją 
jūrą, amžinai gulėčiau ten marėse; tada aš 
nejodinėčiau po šventąją Rusiją, nežudyčiau 
nekaltų sielų, nevirkdyčiau tėvų ir motinų, 
nedaryčiau našlaičiais mažų vaikelių” Mū
sų liaudies dainose naujokas dažnai išmeti
nėja motinai: „Reikė manęs neauginti, van
denėly paskandinti; reikė nešti kuo toliausia 
ir įmesti kuo giliausia. Būčiau plaukęs per 
mareles” ir pan. (ž. Niemi - Sabaliauskas 
Nr. 504—507). Tačiau tai yra vienas iš la
bai paplitusių keliaujančių epizodų, 
todėl jis negali rodyti kokių nors tiesiogi
nių santykių tarp bylinų ir mūsų liaudies 
dainų. Kiek kitaip yra su vadinamomis 
„naujosiomis bylinomis”. Mat, yra net tam 
tikras pereinamasis tarpsnis tarp bylinų ir

— Kuriuos veikalus išleidote Lietuvoje ir 
čia tremtyje?

— Iš eilės skaičiuojant: „Cenzūros leista”, 
pirmoji apysakų knyga; „Buvo žmogus be 
kojų”, taipgi apysakos, novelės; „Ieškau 
gyvenimo draugo”, dviejų dalių romanas; 
„Kelionė į pievas”, novelės,jaunimui; „Bro
liai Domeikos”, romanas, pažymėtas valsty
bine premija; „Kortų namelis”, ^apysakų 
rinkinys; „Jaujos pasakos” — dvi dalys; 
„Lapino vestuvės”, „Katino sodas”, „Var
pinės šuva”, visos mažiesiems, jaunimui.

Tremtyje esu parašęs ir išleidęs: „Pabė
gėlis Rapsiukas”, jaunimui; „Gyveno kartą 
karalius”, pasakos suaugusiems kūdikiams, 
pažymėta šiemet „Minties” premija. Baigia
ma spausdinti Vokietijoje „Mes ieškom pa
vasario”, novelių, apysakų rinkinys ir 
„Žmonės ant vieškelio”, vaizdai iš DP gy
venimo.

„Žmonės ant vieškelio” yra išversta į 
anglų kalbą, tačiau ieškoma anglišką žodį 
valdančio rašytojo, kuris išlygintų, patai
sytų gana nelengvą vertimą. x

Karo baladonėse esu praradęs du scenos 
veikalus: „Žmogaus atėjimas” — 5-kių 
vaizdų pjesę ir „Malūno šarka” — 3-jų 
veiksmų pjesę. Taipgi praradau daug ver
tingų penkiolikos metų užrašų, kurių ypač 
pasigendu tremties kultūrinėse ubagystėse. 

tiek daug įžymių karžygių, buvo labai ne
malonus dalykas.

Visos šios bylinos rodo, kad lietuviai 
rusams buvo pažįstami jau iš senų laikų, 
tačiau ta pažintis ir santykiai nėra buvę 
draugingi. Žinoma, bylinos viską tipi
zuoja, savuosius herojus idealizuoja, 
priešininkus juodina. Pirmenybė teikiama 
kūrybiniai fantastiniam pradui, o istoriniai 
momentai naudojami tik kaip žaliava, kuri 
savotiškai perdirbama, — tai yra tik p r i e- 
m o n ė poetiniam bylinų kūrybos apipavi
dalinimui pasiekti. Bylinos sau medžiagą 
ėmė iš visur: iš Oriento, Biblijos, Vakarų 
Europos, suomiškų tautų, net Irano, tačiau 
visą tą medžiagą taip savotiškai suvirškino, 
kad gavosi didingi ir tikrai rusiški — 
kūriniai, kuriais rusų tauta gali pamatuota; 
didžiuotis. 1

linos ir baladės
baladžių. Istorinės dainos ir baladės arba 
„moterų dainos” rusuose pradėjo atsirasti 
jau nub XVI. a. Jose pastebime dar didesnę 
keliaujančių arba tarptautinių motyvų įta
ką, jie menkai tesuvirškinti, tad nenuostabu, 
jei naujosiose bylinose randame ir mūsų 
liaudies dainoms pažįstamus motyvu. Tatai 
ypač ryšku trijose naujosiose bylinose.

Bylina „Kunig. Romanas nužudo savo 
žmoną” pasakoja, kaip duktė klausinėja tė
vą, kur dingo jos motina; tėvas ją visur 
siuntinėja, klaidina, iš tikrųjų tėvas suka
pojo žmoną ir įmetė į Smorodinos upę; 
pagaliau duktė pamato pilką erelį, kuris 
neša savo naguose žmogaus ranką ir nu
meta ją į sodą — duktė iš žiedo pažįsta, 
kad tai jos motinos ranka. Ši bylina buvusi 
XVII a. vidurinėj Rusijoj sukurta, sekant 
liaudies baladę. Ta pati baladė gerai pa
žįstama ir lietuviams, tik čia žmona nužu
do vyrą („ponia poną paplovė”) ir išsisu
kinėjančius pasiteisinimus duoda ne dukrai, 
bet vyro broliams, kurie pagaliau išaiškina 
teisybę ir žudikę nubaudžia (ž. J. Balys, 
Šimtas liaudies baladžių, Kaunas 1941, Nr. 
60—61). Baladė taip pat žinoma lenkams ir 
estams! Lietuviai turi atskirą baladę, kur

T KULTŪRA TEISĘ IR LAISVĘ!
Is pasikalbėjimo su rašytoju ir Lietuviu Kultūros Fondo p-ku Liudu Dovydėnu

Tremtyje esu parašęs aktualią knygą 
„Mes valdysim pasauli”, vokiečių ir bolše
vikų okupacijos vaizdai, tačiau su šia kny
ga išėjo klaiki istorija. Nauja, Amerikon 
nuvykęs dr. V. J. dar 1946 metais pasiėmė 
versti į anglų kalbą. Jis ir dabar „tebever- 
čia” ... Bet tai istorijoje istorija. Gal kita 
proga.

— Ar turite neišspausdintų kūrinių? Kaip 
su jų išleidimu?

Kaip jau minėjau „Mes valdysim pasau
lį!” norėčiau greičiausiai spaudoje matyti, 
o ne „verčiant” jau trečius metus. Baigiu 
romaną iš spaudos draudimo laikų — 
„Klementas Dūda”. Taipgi turiu parašęs 
įspūdžius iš • Vokietijos: „Nereikalingas 
žmogus Vokietijoje”.

Rengiuosi dideliam darbui — romanui iš 
J. Bielinio — Erelio gyvenimo. Šia proga 
kalbant, stebina mane trys mūsų gyvenimo 
reiškiniai: Vincas Kudirka, Karalius — 
Erelis — Jurgis Bielinis ir lietuvė motina.

Šie du vyrai iškyla mūsų istorijoje, ypač 
kovoj dėl kultūros — pasakiškai vaizdingi 
ir nuostabūs. >

Lietuvė Motina, mūsų šiaudinėje pasto
gėje neleidusi užgesti tautos dvasios židi
niui ir buvusi kantrybės, pasiaukojimo, pa
tvarumo jėga, dvasia — bus mūsų atsparu
mo, žmoniškumo šaltiniu.

Prieš daugelį metų susidomėjau Jurgiu 
Bieliniu, kurio artimą kaimynystę ir pėdas 
radau tėvų -takuose. Nuostabi J. Bielinio as
menybė ir kovos dėl kultūros priešaušris 
verti didelių pastangų, užsidegimo. Daug 
medžiagos dingo karo metu, bet kai kurias 
spragas užlyginti, manau, padės J. Bielinio 
giminės ir bičiuliai.

— Ką šiuo metu daugiau dirbate?
— Tremtis negali būti visų mūsų nepa

sisekimų atpirkimo ožiu, .tačiau, darbui la
bai kliudo lagerinės negerovės, nelengvi 
šeimos rūpesčiai. Be savo stovyklos visokio 
kultūrinio darbo, kaip žinote, esu Lietuvių 
Kultūros Fondo pirmininkas, dargi Steigia
majame Komitete. Atstumai kliudo susisiekti 
su viso pasaulio lietuviais, o Kultūros Fon
das — pasaulinė lietuvių kultūros organi
zacija. Baigiame organizuoti Kultūros Fon
do mėnesinį žurnalą, kurio didelė dalis 
naštos gula ant mano pečių. Esu kelių laik
raščių bendradarbis; ttenka plačiai kores
ponduoti su pažįstamais, kultūrininkais. Šei
mos „organizacija” irgi kartais verčia ke
liauti po Bavarijos kaimus dėl puslitrio 
pieno, ar būvės. Bet tai jau savo rūšies 
atostogos, pasižmonėjimas —

.juodas varnas parneša snape ranką iš karo 
lauko ir mergina iš«žiedo pažįsta, kad tai 
jos mylimojo ranka (ž. Balys t. p. Nr. 10). 
Sis motyvas dar žinomas serbams ir bul
garams.

Kita bylina apie „Apšmeižtos moters 
mirtį” savo turiniu yra visiškai atitinkanti 
mums gerai pažįstamą baladę „Ir parašė 
motinėlė laiškelį”, kur kažkoks Sandalinas, 
paėmęs už žmoną Daračiutą panelę, išjoja 
į karą, jo motina laiške apšmeižia sūnui 
marčią, kad ji ištvirkusi ir su kitais ulia- 
vojanti; grįžęs sūnus nieko neklausdamas 
nužudo žmoną, o paskum, pamatęs neteisy
bę, nužudo ir visko kaltininkę motiną (Ba
lys t. p. Nr. 29). Tai labai plačiai žinomas 
motyvas) Vak. Europos kilmės, jis ap^e 
XVII a. pasiekė Rusiją ir ten gal tik XVIII 
a. iš baladės buvo sukurta bylina.

Trečia bylina „Kunig. Michailo motina
pražudo jo žmoną” (ž. A. Astachova, By- 
liny severa I, Moskva 1938, p. 618 t.), yra 
visiškai to paties turinio, kaip ir mūsų ba
ladė „Kur padėjai mano mielą”: į karą iš
jodamas sūnus prašo savo motiną gerai už
laikyti jo žmoną, bet anyta marčią numa
rina badu (Balys t. p. Nr. 62—63). Ši ba
ladė žinoma labai plačiai: ukrainiečiams, 
gudams, lenkams, Balkanuose.

Iš viso baladžių tarpe mes randame ga
na daug tokių, kurios žinomos ir lietu
viams, ir rusams bei kitoms slavų tautoms. 
Štai V. I. Cerniševo veikale „Russkaja balla- 
da” (Leningrad 1936) tik pirmųjų 100 ba
ladžių tarpe randame per 10, kurios žino
mos ir lietuviams, taigi, visas 10% bendrų 
dainų, būtent: Nr. 3 (Eikim, mergele, mūsų 
šalelėn); Nr. 4 (mįslių minimas — kas 
skrenda be sparnelių ir tt.); Nr. 15 (Nunuo
dijai savo brolį, nunuodysi mane jauną); 
Nr. 27 (Kieno vaikas guT lopšely? — Tavo 
sesers. — Kirsiu galvą seserelei); Nr. 51— 
52 (sužeistasis kalbasi su žirgu, prašo par
nešti namo žinią); Nr. 53 (Mano mielo tik 
žirgelį vedą); Nr. 54—55 (motina sesuo ir 
žmona, kaip trys gegutės, rusuose lakštin
gala, apverkia žuvusį); Nr. 76 (Mano mie
lo niekur nematyt, tik vienas žirgas bėga); 
Nr. 86 (naujokų ėmimas į kariuomenę). Ta
me pat rinkiny baladė Nr. 11 minj Lietu-

— Šia proga, gal malonėsite pasakyti, ku
rie tikslai Jūsų vadovaujamo Kultūros Fon
do čia tremtyje?

— .Kultūros Fondo reikalais galėčiau 
kalbėti dieną ir naktį. Turime organizaciją 
pašto ženklams rinkti, meškeriotojų, pane
šiotiems marškiniams paskirstyti ir tt., bet 
plačios kultūros organizacijos mes neturė
jome. Tremtyje kultūros fondas nori palai
kyti kultūrininkų veiklą, aprūpinti spauda 
pasaulyje išsibarsčiusius lietuvius. Ypač 
Rūpintis kultūrininkų palaikymu. Jeigu il
giau pagyvensim tremtyje, kultūrininkų dar
bai sumažės, kris, nes mokslininkai, meni
ninkai, rašytojai, visuomenininkai nueis į 
fabrikus, fermas, emigracijos lagerius -'ar 
senelių prieglaudas.

Mums visu rūškanu piktumu grūmoja 
kultūrinių vertybių kūrybos sunykimas, o 
reikia atminti, kad iš Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo išvogta laikas ir kūryba, — kol 
bolševikų vergija ir stalinizmo katedros 
mūsų tėvų žemėje nesivaržio jokiomis prie
monėmis. '

Kultūros Fondas nori visiems lietuviams 
pasakyti amžiais nepamirštamą {sakymą: 
širdim ir veidu j kultūrą!

Dabar vyksta gyvas Kultūros Fondo sky
rių steigimas. J. A. V. - bėse Kultūros Fon
do atstovas yra St. Leskaitis, buvęs Kult. 
Fondo Steig. Komiteto sekretorius, gyvena 
Chicagoje.

— Kuri lietuvių tautos ir Lietuvos vals
tybės ateis pagal Jūsų įsitikinimus ir nuo
jautą? ■ *

— Geresnė, nei mes kartais nudejuojame. 
Pasaulis turi aiškų pasirinkimą: laisvė ir 
teisė, ar vergija ir teroras. Po antrojo pa
saulinio karo turėjo praeiti trys metai, po
litinių machinacijų ir aiškinimos, kol su
žinotas šis pasirinkimas. Indijos, Burmos 
nepriklausomybė rodo, kad laikas ir sąly
gos duoda net tai, ko vienas iš didžiųjų per 
šimtus metų nenorėjo duoti.

Nepriklausomybę mes afgausitn, ne kaip 
dovaną ar politinių kombinacijų rezultatą, 
bet kaip laisvės ir teisės laimėjimo bei. visų 
lietuvių tautos narių nenutrūkstamos kovos 
ir pastangų pasėką. Mes kartais perdaug 
žeminamės, dūsaujame esą maži, nereikš
mingi, maldaujame tai, kas mums priklauso, 
kaip priklauso oras, -vanduo, saulė. Ne že
mės gabalą atgausime prie Baltijos jūros, 
bet tėvų žeųtę, kuri mums priklauso — 
krauju ir prakaitu mūsų!

Po trečiojo karo, — po bolševizmo nu
galėjimo turės ateiti tikros demokratijos 

Ivą: vaikščiojo vaikinas po Ukrainą, nuke
liavo pas karalių J Lietuvą, ištikimai jam 
tarnavo, buvo mylimas, valgė vieną valgi 
su karaliumi, brangius darbužius dėvėjo;, 
susimylėjo su karaliene; karčiamoje pasi
gėręs neiškentė nepasigyręs; sužinojęs ka
ralius liepė jį pakarti. Užrašyta jau XVIII a.( 
daug variantų. Tai tarptautinis motyvas, tik 
veiksmj vieta čia nukelta į Lietuvą. Arba1 
tokios populiarios mūsų baladės, kaip „Tri
jų seselių jaunas brolelis” (Balys t. p. Nr. 
1—3) visą eilę variantų randame ir rusuose 
(ž. Sobolevskio Velikoruss. narod. pesni I 
Nr. 256—260), nors lietuviška redakcija ir 
turi nemaža skirtumų, atrodo esanti ypač 
antroj daly kitaip išsivysčiusi: ypač įspū
dingas yra iš karo lauko grįžusio žirgo pa
sakojimas, turįs lietuvišką lokalinį ir gal net 
istorinį atspalv). Kai lietuviuose aiškiai kal
bama apie jojimą į karą, rusuose nežiniai 
kodėl užsirūstinęs tėvas išvaro sūnų iš na
mų į svetimą šalį. Rusų variantai turi kitą,' 
įdomų ir mums nežinomą epizodą: nesu
laukdamos brolio sugrįžtant, seserys jo ieš
ko — viena pasivertusi lydeka vandenyje^ 
kita sakalu laukuose, trečia žvaigžde dan
guje, pastaroji jį pamato sužeistą gulint 
stepėse. Šis epizodas yra labai senas, jį jau1 
randame giesmėje „Žodžiai apie Igorio pul
ką”. Tatai rodo, kad ši baladė lietuviuose ir 
rusuose nuėjo skirtingais keliais, vystėsi sa
varankiška; iš bendro pagrindinio motyvo.

Žinoma, dar visiškai nereiškia, kad visas 
anksčiau paminėtas balades lietuviai tiesiog 
pasiskolino iš rusų. Daugelis jų remiasi 
bendru trečiu šaltiniu, yra visos 
Europos ar bent,didelės jos dalies bendras 
turtas- ir nevisados galima bus nustatyti, 
kur yra buvusi baladės gimtinė. Tačiau rei
kia pripažinti, kad slavų įtaka mūsų liau
dies baladėms yra gana žymi, daug (dides
nė, negu vokiškoji. Pagaliau aš manau, kad 
čia ir lietuviai yra atlikę tam tikrą vaid
menį, tarpininkaudami tarp Vakarų ir Rytų. 
Baladės yra labiausiai tarptautinė liaudies 
dainų rūšis, tad neteisinga būtų sakyti, kad 
10% visų mūsų liaudies dainų yra gimi
ningos su slaviškomis, — lyrinėse dainose 
keliaujančių motyvų yra žymiai mažiau.

(Pabaiga)

gadynė, tikrai įgyvendinta laisvė ir teisė. 
Jei to nebus — mūsų planetos laukia grei
tas ir liūdnas galas. O žmogui aš pasitikiu, 
nes istorija rodo, kad žmogaus menkystei 
lemta klysti; bet ir savo didybę puoselėti, — 
klaidas taisyti!

Valia kiekvienam šiaip ar taip manyti, 
pasisakyti, tačiau ką gi aš galėčiau šiandien 
pasakyti, jei nepareiikščiau: permažai ger
biamas žmogus, tauta, permažai bojama 
laisvės, teisės! Ne vienoje konferencijoje, 
valstybių sostinėse daugiau bojama sava
naudiški interesai, divizijų skaičiai, naftos 
vamzdžiai! Tai skaudi, sena tiesa, bet argi 
turime tai užmiršti, nors ir žinant, kad tai 
jėgos „teisė” ir ar galime nekovoti dėl 
laisvės, teisės ir žmogaus pagerbimo?l

— Kuriuos meninius, literatūrinius ir 
kultūrinius laimėjimus mūsų kūrėjų malo
nėtumėt pažymėti čia tremtyje ir plačiame 
pasaulyje? •

— Knygų, laikraščių leidimas, mokyklų 
tinklas, meno ansambliai, chorai, teatrai, 
paskirų dailininkų, literatų, muzikų ir dai
nininkų kūryba, kultūrinės organizacijos,
— dideli mūsų .laimėjimai. Mes net tinka
mai visa tai neįvertinami Knyga, teatras, 
choras ir tt. parodė pasauliui mūsų kūry
binius sugebėjimus ir mus užėmė, tuo do
mėjomės sunkią valandą, kurių tremtyje 
buvo ir yra tikrai sunkių. Jei mes išlaikėme 
vardą piliečio ir žmogaus, jei mes kuriame 
ir naudojamės kultūros turtais, nors ir 
skurdžiai, nors ir ne pasaulį stebinančiais,
— bet argi tai nerodo, jog mes gyvename! 
Gyventi, dar kartą gyventi! O ar viena va
landa mus buvo užklupusi, kai gyventi — 
reiškė — įtempti visas jėgas, pajėgti gy
venti ir net dažnai mirtį nugalėti! O kaip 
kartais sunku būna būti žmogumi! ...

Koks didelis uždavinys prieš mus: išlikti 
kuriančia, kultūringa, lietuviška bendruo
mene ir nors dalį sukurti to, ko dabar tė
vynėje nekuriama ir prarandama. Pravartu 
visoms srovėms ir institucijoms išlaikyti 
mūsų kultūrinę kūrybą. Tai, bene didžiau
sias mano troškimas ir linkėjimas.

Mūsų ateitis, gyvenimo prasmė, mūsų 
vardas tik kultūroje, kultūrinėse vertybėse!

— Kas trukdo kūrybiniams polėkiams?
— Tai ko mes turime perdaug: vargas ir 

polėkių menkystė. Kita vertus — perdidelis 
klausimas. Apie tai maža kalbėti, reikia 
šaukte šaukti! — baigė pasikalbėjimą žino
mas mūsų rašytojas Liudas Dovydėnas.

R-Kį
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Prieš didįjį bandymą
Krepšinio rinktine ruošiasi rungtynėms su Prancūzijos sportininkais

"mūsų specialaus korespondento

Jau daugeli kartų per visų tremtinių lū
pas prabėgdavo žinia: „Mūsų krepšininkai 
vyks j užsieni!“ Jau du kartus buvo gal
vojama, kad, gal būt, mes tremtiniai turė
sime progos pasiųsti' savo geriausius krep
šininkus i Europos krepšinio pirmenybes! 
Deja, mes negalėjome ten patekti, kur vy
ko pilnateisių tautų sportinės varžybos.

Nutarta buvo žengti kitais keliais. Indi
vidual! iniciatyva turėjo nugalėt* pirmą
sias užtvaras. Atskiri asmenys privalėjo 
nutiesti tą tiltą, per kurį galėtų žengti vi
sas mūsų vienetas.

Ir štai pirmos kliūtys nugalėtos. Keli 
vyrai pasiekia Prancūziją. Jie užmezga 
ryšius su vietiniais sporto klubais ir pade
da jiems jų sportinėse kovose. Geras tų 
pionierių elgesys, gražus jų asmeninis pa
sirodymas aikštėse, sudaro pagrindą, ku
riuo remdamiesi prancūzų sporto klubai 
nutaria pakviesti lietuvių tremtinių krep
šinio rinktinę, eilei rungtynių į žymiau
sius Prancūzijos miestus.

Naujas gyvenimas prasideda sportininkų 
tarpe. Tai ko nepajėgė padaryti mūsų va
dovaują asmenys, padaro atskiri, ne
žymūs žmonės, nelegaliu keliu, nebodami 
sunkumų ir pasėkų! Visu jaunatvišku už
sidegimu žengiama prie tikslo. Tačiau ir 
vėl Įvairūs sunkumai (negavimas laiku 
prancūzų vizos), neleidžia patekti ten, kur 
mes jau buvome- laukiami. Po įtempto dar
bo, įvairių nesėkmingų žygių, apgaubia 
visus rinktinės krepšininkus sunkus, sle
giantis jausmas. Nejaugi žiauri nesėkmė 
lydės mūsų darbus?

Bet nelaukta žinia dar kartą išjudina 
visus. Prancūzų konsulas praneša, kad vi
zos (nors ir su dviejų mėnesių pavėlavi
mu) atėjo.

Sąryšy su nepatogiu Įcelionei laikotar
piu (prancūzų sportininkų atostogos ir 
vieš akis pasaulinė Olimpiada Londone),

krepšininkai turi labgi skubiai pravesti vi
dinius pasirengimus ir siųsti vieną žmogų 
į Prancūziją, kuris antrą kartą sudarytų 
kelionės ir rungtynių planą, susitardamas 
su prancūzų sporto klubais.

Numatytieji rinktinės kandidatai išvyk
sta treniruotėms i Zimdorfą prie Fūrtho. 
Maloni lietuviška kuopa, parodo tikrą, 
nuoširdų lietuvišką vaišingumą ir tėvišką 
globą. Tebūnie leista tarti ta proga vi
siems buv. Zirndorfe kuopos vyrams ir 
kuopos karininkams nuoširdų padėkos žodį.

Nugalėję daugelį kliūčių, krepšinio rink
tinė, susidedanti iš Grybausko, Ginčausko, 
Lauraičio, Biručio, Gailiaus (visi Schein- 
feldo „Kovas") Norkus I, Andrulis II, Nor
kus II, Andrulis III (Kemtepo „Margis“) 
f _____________

lydimi krepšinio rinktinės vadovo ir tre
nerio Arturo Andrulio, pasiekia Tūbinge- 
no miestą, kur buvo mėginama nugalėti 
paskutines kliūtis, kurios jau nebeįmano
mos buvo įveikti amerikiečių zonoje.

Paremti materialiai ir moraliai vado
vaujamų įstaigų, gavę piniginių aukų 
iš atskirų asmenų ir vieno ko
operatyvo, pajutę, tikrą duosnu- 
mą lietuviškų kuopų, su nedidele ir be
veik šiuo momentu visai nepajėgia markių 
suma, vis gi š. m. birželio mėn. 17 d. 
ankstyvą rytą, pasijudina Strassburgo link, 
kur ir bus pirmasis tremtinių sportininkų 
bandymas.

Tebūnie leista palinkėti geros sėkmės!
Aras.

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Paremkime pavergtųjų Olimpijadą

Rasit, daugumas atkreipėte dėmesį į neseniai pasirodžiusią žinutę, kad šią 
vasarą Vokietijoje ruošiama bolševikų pavergtų tautų sporto olimpijada. Belieka 
džiaugtis ir ko greičiau bėgte subėgti į talką Vyriausiam Sporto ir Fizinio Auklė
jimo Komitetui. Komitetas maloniems rėmėjams padavė fok( savo adresą: 
(13b) Augsburg-Hochfeld, Litauisches Lager.

Man dedas, piniginei paramai rinkti panaudotina ir šie
1. Gal būt, mūsų spauda bent mėnesiui įves specialią 

rėmėjai’’ (kas asmuo ar stovykla ir kiek daug paremia).

du budai: 
skiltelę „Olimpijados

Pavyzdžio
Birželio mėn. 1d. Iš Hanau lietuvių sto

vyklos į Kanadą išvyko 35 vyrai. Birželio 
11 d. jie atsiuntė komiteto pirmininkui A. 
Survilai tokio turinįo laišką:

„Mes, Hanau stovyklos 35 vyrai, beveik 
3 metus drauge su Jumis gyvenę ir nešę 
sunkią tremtinio dalią, š. m. birželio mėn. 
1d. išsiskyrėme iš Hanau lietuvių bendruo
menės ir vykstam Kanadon.

Juo labiau atsitolinant nuo brangios tė
vynės ir mielų Hanau tautiečių, tuo labiau 
mes jaučiame tėvynės bei Jūsų ilgesį. Gal 
būt dėl laiko stokos, mes negalėjome su 
kiekvienu iš Jūsų atsisveikinti, todėl da
bar, palikdami Vokietiją, siunčiame vi
siems Hanau stovyklos lietuviams, taip pat 
ir mūsų artimiesiems geriausius linkėji
mus, tikėdamiesi susitikti, jei ne Kanado
je, tai tikriausiai mūsų laisvoje tėvynėje 
Lietuvoje.

verti vyrai
Ypač buvome sujaudinti tikrai lietuviš

ku Jūsų nuoširdumu, atsisveikinant su 
mumis. Už tai Jums visiems reiškiame nuo
širdžią padėką.

Iškeliaudami iš nuniokotos Europos į 
laisvą Kanados kraštą, mes giliai atjau
čiame mūsų pavergtus brolius ir seseris, 
kiekvienas iš mūsų pasižadame pašvęsti 
savo jėgas mūsų visų brangios tėvynės

2. Be to, LTB stovyklų komitetai ta pačia intencija savo ribose padaro sku
bią rinkliavą pinigais ir piniginiais daiktais.

Kaip kiekviena rinkliava, taip ir šioji, olimpijados reikalams, yra mūsų pilie
tinio subrendimo patikrinimas. Šiandie sportas jau nebėra atskirų keistuolių ar 
pasišventėlių užgaida, sportas — šitai mūsų fizinio užsigrūdinimo (o per tai ir 
biologinio išlikimo) ir tautos kančių bei valios atstovavimo priemonė. Ir per 
sportą juk nuveikiama grynajai politikai tolygių žygių! Grįžtelkim į netolimą pra
eitį: ar Darius ir Girėnas buvo avantiūrininkai ar krepšinio pirmenybių išsikovo- 
jimas buvo vienos kurios komandos sėkmė? Nėr kas čia ir beaiškina. Tai visos 
tautos ryžtas ir visos tautos laimėjimo džiaugsmas.

BALFO atstovė J. Rovaitė Hanau lietuviu stovykloje
Birželio mėn. 11 >d. Hanau lietuvių sto

vykloje lankėsi reta viešnia — BALFO at
stovė amerikietė lietuvaitėj. Rovaitė. Vieš
nią lydėjo LRK Centro Valdybos pirmi
ninkas Dr. D. Jasaitis. Ta proga p-lė Ro
vaitė ir Dr. Jasaitis hanaviečiams padarė 
reikšmingus, mums visiems rūpimais klau
simais, pranešimus.

Susirinkimo pradžioje stovyklos vadovas 
prof. dr. Gylys nuoširdžiai pasveikino vieš
nią ir pareiškė lietuvių vardu padėką 
BALFUI ir Amerikos lietuviams už ne
nuilstamą rūpestį ginant tremtinių reika
lus, o taip pat už teikiamą materialę pa
galbą.

P-lė Rovaitė, dėkodama už sveikinimus, 
pareiškė, kad jos vyriausias tikslas yra 
kiek galint plačiau susipažinti su tremti
nių būkle vietoje ir dėti visas pastangas 
įvairiose organizacijose bei IRO centre, 
kad būtų suaktyvinta emigraciniai gali
mumai ir tai mums pageidaujama prasme.

Apibūdino BALFO veiklą ir nuoširdžią 
Amerikos lietuvių, o taip pat ir amerikie
čių paramą šalpos darbe. Ji pripažino tą 
didįjį tremtinių vargą ir tas pastangas 
šiam skurdu/ sušvelninti, tačiau pareiškė, 
kad ir BALFAS, nežiūrint aktyviausio 
darbo, dėl resursų stokos negali pilnai 
aprūpinti visų pagalbos reikalingų žmo
nių. Pirmoje eilėje šelpiami ligoniai, se-' 
neliai, vaikai, besimokantis jaunimas 'ir 
kiti būtiniausios pagalbos reikalingi. Ir 
ateityje šia linkme bus dirbama ir sten
giamasi saviesiems tautiečiams kiek ga
lint daugiau padėti, iki pavyks kur nors 
įsikurti ar sugrįžti į laisvą tėvynę. Emigra
ciniai galimumai šiuo metu, esą didėja. 
Lietuviai, kaip jai tekę patirti Ženevoje 
IRO Centre, ir čia Vokietijoje vadovau
jančių įstaigų, o taip pat ir amerikiečių 
vertinami gerai ir tas duoda vilčių emi
gracijos atveju. Baigdama pranešimą p-lė 
J. Rovaitė palinkėjo lietuviams tremti
niams išlikti atspariais, siekti savųjų tiks
lų ir tik bendromis jėgomis atsieksime to, 
dėl ko kovoja Baltas, Amerikos lietuviai 
ir visa lietuvių bendruomenė.

Tenka pažymėti, kad J. Rovaitė yra 
amerikietė, tačiau puikiai kalba lietuviš
kai, jos širdyje ir jausmuose yra gyva Lie
tuva ir dėl jos ji aukojasi ir dirba. Ji ži
noma kaip gabi ir energinga Amerikos 
lietuvių veikėja ir aktingai dalyvavo Ame
rikoje, vienos parodos metu surengtose de-

monstracijose prieš Gromyko ir jo svitą, 
kur buvo vaizduojama pavergtoji tėvynė. 
Reikia tikėtis, kad ši tauri lietuvaitė pa
triotė ir čia savo misiją puikiai atliks, o 
mes galime tik palinkėti jai sėkmingo 
darbo.

Po to pranešimą padarė Dr. D. Jasaitis. 
Jis plačiai išnagrinėjo netolimos ateities 
galimumus. Atrodo, kad laike dvieju me
tų nemaža mūsų tautiečių dalis ras laiki
ną tėvynę Amerikoje, Anglijoje, Kanadoje, 
Australijoje ir kitur. Planai, esą teoretiš
kai jau parengti, dabar belieka juos įgy
vendinti. Tremtinių problemos išsprendi

laisvei ir jos gerovei.
Šia proga siunčiame Tamstos vardu per 

kun. Šarką Tautos Fondui 3400 RM auka - 
baigiamas šių vyrų laiškas.

Tenka pasidžiaugti savųjų tautiečių, iš
vykstančių užjūrin, ryžtingumu ir tikėkime, 
kad šie pavyzdžio verti vyrai liks mūsų 
tėvynei gyvi ir ryžtingi kovotojai.

Šia proga tenka pažymėti, kad iš Hanau 
lietuvių stovyklos į užjūrį, Ameriką, Ka
nadą, Australiją ir kitur nuo pradžios iki 
dabar jau išvyko per 650 asmenų. Ir da
bar parengtyje yra nemažas skaičius as
menų, laukiančių išvykimo.

Atrodo,' kad dar šiais metais šią stovyk
lą rengiasi apleisti nemažas skaičius tau
tiečių.

Emigracija vis dėl to atsiliepia ir į mū
sų stovyklos kultūrinį gyvenimą, nes dalis 
aktyviųjų ansamblio „Dainava“ ir vaidin
tojų „Atžalynas" kolektyvo narių jau yra 
išvykusių, o tas savaime atsiliepia ir į 
kultūrinio gyvenimo raidą. Tačiau mūsų 
kultūrinio gyvenimo reikalai vis dėl to 
laikosi, nes praretėjusias eiles stengiasi už
pildyti nauji žmonės.

Reikia manyti, kad išvykstąs aktyvas ir 
kituose kraštuose ras progos ir galimumų 
taip pat dirbti gražų, visiems naudingą, 
lietuvišką kultūrinį darbą.

J.'janušaitis.

Iš sukaktuvinės.L. Skautų S-gos parodos Schw. Gmiinde — skautai ap- 
apžiūri eksponatus. V. Bacevičiaus nuotr.

Dabartinė olimpijada yra visais atžvilgiais prasminga. Vadinamasis tylos są
mokslas gaubia ir Rytų bei Vidurio Europos tautų sporto gyvenimą. Vakarų par
lamentuos, spaudoj ar uždaruos susirinkimuos kartais pasisielojama dėl tautų, ku
rios Jaltos ir Teherano sąmokslo pasėkoj atsidūrė anapus geležinės uždangos, bet 
kai iškyla reikalas ir proga konkrečiai savo sielojimąsi paremti, sugrįžtama, de- 
je, į naują tylos sąmokslo veiksmą. Londone, kaip žinome, netruks pasi
baigti pasiruošimai pasaulinei sporto olimpijadai. Bus nešamas Olimpijos — bi
čiulystės ir laisvų su laisvais pranašavimosi — žibintas, tačiau jo šilima ir atskiri 
spinduliai nepasieks 1-7-kos tautų politinės emigracijos atstovų, kurie, prisivengiant 
bolševizmo valdovų rūstybės, kaip ir reikėjo tikėtis, paliekami už stadijono vartų. 
Taigi pavergtųjų tautų olimpijada, be kita kuo, bus šauksmas bent į dorųjų ir 
drąsiųjų sąžinę..

Reikia manyti, kad šiuo atveju Komitetui savo sugebėjimais ir priemonėmis 
pagelbės ir mūsų dailininkai. Plakatų reikalas, nors Vyriausias Sporto ir Fizinio 
Auklėjimo Komitetas ir drovisi prisipažinti, yra gyvas. Finansinei-ir propagandi
nei olimpijados pusei praverstų specialūs pašto ženklai ir visa kita kas įprasta 
apibrėžti bendru „ad memoriam” terminu. Ir viskam reikia lėšų.

Talka nėra prievolė, bet > atsiminkime, vistik tai pareiga didelė ir kilni. Ne
seniai teko išgirsti, kad Londono olimpijados sportininkai varžybų metu gyvens 
kaip pasakos karalaitės. O mūsų broliai DP? Iš dvokiančių kareivinių, iš rūsių, 
iš pastoginių, iš tvanko, dulkių ir nuolatinių triukšmų, paskučiausiom kalorijom 
numaitinti, nuo sunkaus fizinio darbo valandikei atitrūkę, eis prie iečių, kamuolių, 
šachmatų lentų ir kt., žodžiu — vis aukštyn, tolyn, greityn ir sumanyn. Londono 
olimpijados sportininkams kasdien lėktuvai etveš iš Danijos šviežių kiaušinių, iš 
Pietų Afrikos Unijos vaisių ir kitų drūtinančių ir vėsinančių patiekalų. Bet pa
vergtųjų tautų sportininkų pasiekimai bus fizinės ištvermės ir valios nepalūžtamu- 
mo iškalbingumas, beveik paradas. Ak Dovydas ir Galijotas ...

Londono olimpijados dalyvių prabanga užsimenama ne iš pavydo. Te sau tai
kos iliuzijomis bežaidžią vyrai ir moters maiidos kad ir gulbių piene. Niekas pro
tingas nepavydi. Juk mums, politiniams emigrantams, visą laiką aišku: mūsų tau
tos komunizmo vergijoje, mūsų broliai baudžiaviniame darbe, kalėjimuos ar par
tizanuos, ir mes, DP, atkakliai Vakarų opiniją prieš pavergėjus bemobilizuodami, 
pro visas pasitaikiusias ir dar pasitaikysiančias smulkias nuoskaudas pratę praeiti 
išdidūs, vyriškai, mes turime ir ryžtamės vis naujiems veiksmams kaip įmanydami 
ir nepalankiausiomis sąlygomis, vis prieš akis turėdami, ne atskiro asmens, bet 
visos tautos, visos Vidurio ir Rytų Europos tautų gyvybės ir laisvės problemą.

Vyriausias Sporto ir Fizinio Auklėjimo Komitetas kreipiasi į mus paramos 
ne brangiom dovanom pirkti, bet pavergtų tautų olimpijadoje dalyvausiančių mū
sų sportininkų kelionėms ir nakvynėms apmokėti. Taigi šičia ne prabanga, bet 
elementarieji olimpijados organizavimo reikalai beldžiasi į mūsų kišenę ir ambi
ciją. Kiekviena markė pravers ir bus sunaudota sąžiningai mūsų pačių garbei -ir 
šlovei. Tad visi vienas vienan kad ir su mažiausia atliekama sumele skubėkime J 
einamąją tautos sąskaitą, c mūsų olimpijadoje dalyvausiančius sportininkus jau 
dabar apsupkime broliška savitarpine globa, nes jų laimėjimas-visų ■ mūsų, visos 
mūsų tautos laimėjimas. J. CICĖNAS.

mas, žinoma, priklausys nuo tų kraštų vy
riausybių geros valios ir ryžtingumo, ta
čiau tam tikėti yra rimtų duomenų. Ta 
proga Dr. Jasaitis pareiškė, kad ir IRO 
Centre apie tremtinius nuomonė yra pasi
keitusi teigiama prasme ir pradedama DP 
traktuoti kaip žmones norinčius ir turin
čius teisę laisvai gyventi ir kurti. Esą Že
nevoje priimta visa eilė nutarimų, ku
riuose pasisajeoma prieš šeimų ardymą, 
darbininkų atrankos vykdymą, prieš per-

dėtą sveikatos tikrinimo griežtumą ir kt. 
Be to, dėta visos pastangos, kad tremti
niai būtų geriau aprūpinami maistu ir bu
tų atžvilgiu bei teikiama pakenčiama 
apranga. Ta proga Dr. Jasaitis per p-lę J. 
Kovaitę pareiškė padėką BALFUI ir ame
rikiečiams lietuviams už tą paramą, kuri 
bent dalinai sušvelnino sunkią tremtinių 
būklę.

J. Janušaitis.

Polltiniai
Prie amerikiečių sovietų sektorių sienos 

Berlyne stovi amerikietis ir rusų kareivis. 
Kiekvieną vakarą apie 10,45 šie vieniši 
sargybiniai susitinka užrūkyti paskutinę ci
garetę. Amerikietis pasižiūri j savo ran
kinį laikrodi ir sako: „dar tik 15 minučių, 
ačiū Dievui”. Rusas taip pat pažiūri į savo 
laikrodį ir sako: „Taip, dar tik 15 minu
čių, ačiū Stalinui”. Vieną naktį žingeidus 
amerikietis klausia: „Sakyk, drauguži, ką tu 
sakytum, jeigu vieną gražią dieną Stalinas 
numirtų?” Rusas suraukia kaktą ir po 
trumpo galvojimo pareiškia: „tada aš pa
sakyčiau: ačiū Dievui”.

•

Vienas Budapešto šuo atbėgo pas Lon
dono šunį. „Kaip tau sekasi, senas priete- 
liau?” teiraujasi jis. „Prastai” — sako 
londoniškis — „blogi laikai. Aš retai kada 
gaunu kaulą, bet ir tas būna visiškai nu
graužtas. O kaip tu gyveni?” „Aš negaliu 
skųstis”, atsako Budapešto šuo. „Aš gaunu 
užtektinai kaulų ir ant jų būna dar ir mė-

anekdotal
sos. Ištikrųjų aš visiškai negaliu skųstis.” 
„Taip, bet sakyk, kodėl gi tu atbėgai pas 
mus?” klausia londoniškis. „Zinai”, kiek 
susigėdęs atsako kitas, „aš norėjau vėl pra
dėti loti.” •

2000 metų senumo maistas
Sovietų archeologai praneša suradę ge

riausiai išsilaikiusius kūmus jaunos mergai
tės ir vyro, kurie buvo palaidoti prieš 2000 
metų. Kūnai surasti kape Altajaus krašte, 
kur viešpatauja stiprūs šalčiai dėl ko tie 
kūnai taip gerai išsilaikę. Tam pačiam ka
pe surastas ir maistas, kuris buvo visai tin
kamas vartojimui.

Laike „keturių didžiųjų” diplomatinės 
konferencijos dalyviai rodo vięns kitam sa
vo portsigarus. Ant Bevino portsigaro yra 
užrašas: „Ernestui Bevinui — ’L'abour par
tijos draugai”. Pas gener. Marshallį: „Hen. 
Marshalliui — 39-ji US motorizuota divi
zija”. Pas Bidaultą: „Tavo amžinai — Su
zanna”. Pas Molotovą: „Alfredui Potockiui 
— Karolis Radvila”.

LIETUVIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBES 1948 METAIS

S. m. liepos mėti. 17—18d. d. Augsburge- 
Hochfelde įvyksta trijų vakarinių Vokietijos 
zonų Lietuvių Lengvosios Atletikos Pirme
nybes.

Varžybų programa: --------- —
Liepos mėn. 17 d. vyrams — 100 m. 

(užb. ir f.) 400 m., 3000 m., 3000 m. ėjimas, 
į aukštį, diskas. Jauniams — 100 m. 
(užb.), Į tolį, rutulys ir ietis, moterims — 
100., į aukštį, rutulys, mergaitėms — 60 m. 
(užb. ir f.), į aukštį, rutulys.

Liepos mėn. 18 d. vyrams — 200 m., 
800 m., 1500 m„ į tolį, rutulys, ietis ir 
4X100 m., 5000 m. ėjimas. Jauniams — 
100 m. (f.), į aukštį, 1000 m., diskas, 4X100 
m. moterims ir mergaitėms: — į tolį, dis
kas, ietis. 4X60 m.

Dalyviai registruojasi iki liepos mėn. 1 d. 
Vyr. FASKto sekretoriate, Augsburg-Hoch- 
feld, Leyboldstr. 1.

Atvykstantieji laukTami liepos mėn. 16 d. 
vakare, registruojamas: „DAINAVOS” spor
to klubo patalpose.

Papildomas maistas bus išduotas vietoje.
Vyr. FASK-to L. Atletikos Vadovas.

Skelbimas
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame skel

bime suminėti asmens. Ieškomieji, arba jų 
likimą žinantieji, prašomi kreiptis į C/Kar- 
toteką per vietos LTB padalinius, kartu nu
rodant skelbimo eilės Nr. ir savo adresą.
627. Vaitkai iš Ismalukų; Poškai iš Tru- 

plaukės; Raudonai iš Mečedų; Katar- 
zalės iš Raudūnų; Karaliai iš Barsiu; 
Višniauskai iš Kančaičių.

628. Stankus Jonas, Aleksandra, Liudvikas 
ir Stasė iš Numšių; Stankienė Ona, 
Jonas, Leonas ir Bronius iš Kirklių;

1 Olšauskienė-Pilkauskaitė Stasė.
629. Titenienė-Kumzaitė Jadvyga su vai

kais; Kumža Antanas ir Dominikas; 
Jakubauskai iš Kuršėnų; Ceičys Kos
tas ir Vladas iš Juodupės.

630. Rudienė Euprazina ir Mažeikaitė Ani
ceta iš Kumpikų; Šuopys Jonas iš 
Birštonu; Palšaitytė Marija nuo Pa
nevėžio; Vaičaitė Bronė nuo Kretin
gos.

631. Abraitis Juozas iš Kybartų; Gvildžiū- 
tė Stasė ir Regina nuo Paežerėlių; Ka
zlauskas Antanas iš Raguvos; inž. 
Karolevas Jurgis; Karpavičius Petras.

632. Gauti giminių adresai iš JAV: Jonui 
Antanaičiui, Ignui Vaitkevičiui, Vy
tautui - Stanislovui Augustauskui, Ju
lei Palaitienei - Botyriutei, Pranui

. Lučkauskui, Leokadijai Katiliūtei, Sta
siui Vaikaičiui, Pranui Karaciejui, 
Pranui Karaliui, Filomenai Miskūnie- 
nei - Jurskytei, Jonui Sausariui, My-

■ kolui Šoriui, Kaziui Rožanskui, Vero
nikai Stirnaitei, Onai Janickaitei, Sta
siui Valentiejui, Justinui Lukošiui, An-

Nr. 37
tanui Mendeliui, Onai Niparienei, Pe
trui Bielskiui, Edvardui Alminauskui, 
Andriui Smolskiui, Aleksui Jokubaus- 
kui, Onai Kvederavičienei, Marijai 
Kurpučienei-Kasperavičiūtei, Jonui Lie
tuvninkui, Juozui Kinderiui, Juozui 
Bacevičiui, Metai Bakaitytei, Vytautui 
Bieliūnui, Jonui Balaiikai, Vytautui Jan
kui, Bronei Glemžienei.

Be to, C/Kartotekoje randasi: Stasiui 
Masukevičiui laiškas ir Affidivit of Support 
nuo Constance Misiūnas iš Brooklyn, Ka
ziui Trusinskui laiškas iš Montevideo ir 
Stasiui Jakubauskui laiškas nuo Alekso J. iš 
Australijos.

Šio skelbimo 632 eilės numeryje išvar
dinti asmens privalo kreiptis į vietos LTB 
komitetus, Įsirašyti, per juos C/Kartotekon 
ir už ligšiolinį delsimą tai atlikti — sumo
kėti piniginę auką Tautos Fondo naudai.

Gavus iš LTB komitetų užpildytas k/kor- 
teles ir aukų kvitus, per tuos pat komite
tus bus išsiuntinėta čia suminėtiems asme
nims adresai, laiškai ir kt.

LTB C/Kartotekos Vedėjos.

SKELBIMAS
Atspausdinta inž. dr. Jurgio Gimbuto 

knyga apie senąją lietuvių liaudies archi
tektūrą: „Das Dach dės litauischen Bauern- 
hauses” (vok. k. su anglį; k. santr.). Turi
nyje: liet, kaimo stat. istor. apžvalga, tro
besių tipai, stogų konstr. ir formos, orna
mentai, apžvalginis Lietuvos žemėlapis, liet, 
etnograf. statybinių terminų žodynėlis ir kt.

Knygos formatas in fol. (DIN A 4), 128 
>sl. su 440 paveikslų (iš jų 137 fot.). Aut. 
eidinys, Stuttgart 1948. Pardavimo kaina 

RM 30,—; platintojams 15 ’/o nuolaidos, už
sisakant nemažiau 10 egz. Knygos siunčia
mos išperkamuoju mokesčiu.

Užsisakyti: Buchdruckerei Holoch (J. Gim
butas), (14a) Stuttnart. Senefelderstr. 16.
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