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Armija reikalauja atominiu bombų
Skubus ju panaudojimas nulemtu konflikto pabaiga. — Laukiama prezidento sprendimo

Washingtonas (Dena/Reuteris). Iš gerai informuotų sluogsnių pranešama, kad va
dovaują Amerikos kariai prašė prezidentą Trumaną ryšium su tarptautine padėtim 
jtobiai išspręsti Amerikos atominių bombų paskirstymo ir disponavimo klausimą.

Pagal atominės energijos (statymą, priimtą prieš porą metų, prezidentas gali nu
statyti, ar tie ginklai pasilieka Amerikos atominės energijos komisijos dispozicijoje, 
u jie turi būti perduoti armijai.

Neoficialiais duomenimis, atominės energijos komisijos dispozicijoje dabar esą 
mažiausiai 600 atominių bombų. '

Milžiniškas Australijos imigracijos 
planas

Londonas (Dena/Reuteris). Šiuo metu D. 
Britanijoje viešįs Australijos ministeris pir
mininkas J. Chifleys pateiks D. Britanijai 
imigracijos planą, kuriuo numatoma įleisti 
į Australiją iki 15 mil. anglų.

Australijos imigracijos ir informacijos 
ministerio A. Callwellio paruoštas planas 
numato masinį anglų perkeldinimą net iš
tisomis pramonės šakomis, valsčių ar mies
tų bendruomenėmis. Tas planas bus svars
tomas spalio mėnesį Londone įvyksimoje 
britų tautų šeimos konferencijoje.

Padėtis Berlyne nepasikeitusi

Sudegė JAV lėktuvas
Bad Nauheimas (Dena). JAV Dakota 

po lėktuvas pakeliui į Berlyną degdamas 
nukrito netoli Grosse Feldberes Taunus sri
tyje. įgula žuvo. Kritimo priežastys neži
nomos.

Sovietai galutinai nustatė Lenkijos 
sienas

Londonas (Dena/Reuteris). Pasak Mask
vos radiją, 'ketvirtadienį tarp Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos Maskvoje pasirašyta sie
nų sutartis ir konvencija dėl sienų ginčų 
ir pasienio incidentų sureguliavimo.

Sovietų karinė misija ( ^Albaniją

Londonas (Dena/Reuteris). Tiranos radi
ju praneša, kad ketvirtadienį į Albanijos 
sostinę atvyko-sovietų -karinė delegacija.

e i
i leskos savo karo belaisvių _
Rymas (Dena). Italijos senatas, balsuo

jant ir komunistams, priėmė krikščionių 
demokratų pasiūlytą rezoliuciją, kuria rei
kalaujama, kad vyriausybė pagyvintų tyri
nėjimus apie įvairiuose Rytų Europos kraš
tuose internuotus italų karo belaisvius.

Italijos krašto apsaugos ministeris Pac- 
ciardis pareiškė, kad pagal Italijos getre- 
ralinio štabo pranešimus apie Sovietų Są
jungoje internuotus 66.000 kareivių nėra 
jokios žinios. Buvo rūpinamasi, kad So
vietų Sąjunga Įsileistų italų tyrinėjimų ko
misiją. Tačiau iki šiol tuo klausimu negau-

Aukšti kariuomenės valdininkai mano, 
kad Berlyno krizės metu daryti bet kok( 
tuo klausimu sprendimą esą neprotinga, nes 
užsienis galėtų vertinti kaip priemonę, ve
dančią į karą.

O kariai nurodo, 
pradėtų jokio karo, 
(likto atveju skubus 
vartojimas suteiktų
rinį konfliktą laimingai baigti.

Tuo tarpu nėra žinių, ar Trumanas 
jau padarys sprendimą tuo taip svarbiu 
atominių bombų disponavimo reikalu.

Svarstomi Vakarų Europos gynybos 
klausimai

Washingtonas (Dena). Vakarų Unijos ir 
Kanados diplomatinių atstovų pasitarimai 
su Amerikos užsienio reikalų ministerija dėl 
karinės paramos minėtai unijai laikomi di
džiausioje paslaptyje. Visbs tuose pasitari
muose dalyvaujančios valstybės sutiko, kad 
apie tų neformalių pasitarimų pažangą, ne
būtų nieko skelbiama. Tačiau pranešama, 
kad Vakarų Europos bendradarbiavimas ap
lamai dar turėtų būti peržiūrėtas. Tam tiks
lui numatoma sudaryti keletą komisijų, ku
rios studijuotų Vakarų Europos gynimo 
aliahsą ir Amerikos pagalbą.

Sėkmingiausia JAV užsienio politika
Washingtonas (Dena/Oans). JAV atstovų 

rūmų užsienio reikalų komisijos pirminin- 
.. Jllas-Eatonas trečiadienį vienoje spaudos 

konferencijoje pritarė, kad abiejų Amerikos 
partijų remiama užsienio politika būtų 
vykdoma ir po lapkričio mėn. rinkimų. Tai 
turėtų būti daroma ir tuo atveju, jeigu 
ton demokratų į valdžią būtų išrinkti 
publikininkai.

Eatonas, kuris yra respublikininkas, 
stebėjo, kad, jo nuomone, negali būtį

vie- 
res-

pa- 
sėk-

Šveicarija ruošiasi apsigynimui <

Bernas (Dena/Reuteris). Šveicarijos gene
ralinio štabo viršininkas pulk. Montmolli- 
nas pranešė apie šveicarų armijos reorga
nizavimą. Ta armija pritaikyta tiktai gyni- 
muisi.

Šveicarija neturės nei sunkiųjų bombone
šių, nei sunkiosios artilerijos, nei šarvuo
čių. Gynybos planas tačiau atsižvelgia j 
„ofenzyvinę gynybą” prieš į kraštą įsi
veržusi priešą. Nuomonė, kad Šveicarijos ar-
mija turi laukti priešą kalnuose yra per
dėta. Armija, pasak pulkininką Montmolli- 
ną, bus sudaryta iš milicijos, į kurią bus 
imami karui tinkami vyrai tarp 20 ir 60 
metų amžiaus. Vyrai kariuomenėje turės 
atitarnauti tam tikrais protarpiais vienerius 
metus.

Prasidėjo Koblenzo konferencija
Liepos 7 d. prasidėjo Koblenze Vokieti

jos politinių partijų 'atstovų pasitarimas 
okupacinės valdžios Frankfurte liepos mėn. 

"t d. patiektiems siūlymams aptarti. Pagal 
spaudos atstovų pareiškimus svarbiausioji 
pasitarimų tema būsianti diskusijos pietų 
Vokietijos provincijų galimo sienų pakeiti
mo klausmais ryšium su trijų zonų sujun
gimu.

Lenkijos karinė misija Berlyne įteikė bri
tą-ir amerikiečių karinėms valdžioms raš
tus, kuriuose reikalaujama imtis priemonių 

.prieš veikiančias politines pabėgėlių orga
nizacijas. Toliau reikalavo uždrausti reven- 
dikaemius pareiškimus ir jų propagandą.

minga jokia užsienio politika, kuri nebus 
remiama abiejų partijų, įstatymų leidžia
mosios ir vykdomosios vakžžio^ bei ameri
kiečių tautos daugumos.

Washingtonas (Dena/INS). Diplomatiniai 
stebėtojai čia pareiškė savo įsitikinimą, kad 
Kanada vaidintų reikšmingą vaidmenį tuo 
atveju jei JAV sudarytų bet kokį gynimosi 
paktą su Vakarų Unijos nariais.

Stebėtojai savo spėliojimus remia faktu, 
kad Kanados užsienio reikalų valstybės sek
retorius L. B. Pearsonas tr Kanados amba- 
sadorįus Washingtone H. Wrongas dalyva
vo pirmuosiuose pasitarimuose, kuriuos 
JAV užsienio reikalų ministerijoje vedė R. 
Lovettas 
valstybių

Berlyną (NZ). — Bendra padėtis Berlyne 
nepasikeitė. Dėl Vakarų valstybių diplo
matinių žygių laukiama Berlyno krizės 
atoslūgio. Spėjama, kad Prancūzija yra su
tikusi Berlyno klausimą iškelti JT Saugu
mo Taryboje.

Maršalas Sokolovskis liepos 7 d. vakare 
pareiškė, kad sovietai principe yra linkę 
svarstyti tarpzoninės prekybos klausimą. 
Susisiekimas tarp užmiesčių ir Berlyno Va
karų zonų, kaip ir iki šiol, tebėra sustab
dytas.

Berlyne jaučiamas didelis anglies trūku
mas. •

Kaip praneša Reuteris, ryšium su pasku
tinių dienų (vykiais Berlyne lankosi ir so
vietų karo ministeris marš. Bulganinas.

Auto susisiekimas tarp Berlyno Rytų ir 
Vakarų zonų dar labiau suvaržytas.

Berlyno gyventojų nuotaikos dar labiau 
pablogėjo dėl to, kad tik 25*/« algų buvo

Kontrevoliucija sakalų eilėse
4

Čekoslovakijos reguliariai gaunąs iš Čekoslovakijos žinių, 
vidaus reikalų, teisingumo ir švietimo mi- kurios leidžia daryti išvadą, jog artimiau- 
nisteriai pareikalavo išsamaus pranešimo somis savaitėmis prasidės didžiulis protesto 
apie padarytas demonstracijas čekoslovakų sąjūdis. Tat automatiškai sukeltų komunistų 
Sakalų tautinės sporto organizacijos sąskry
džio metu. Tų demonstracijų metu policija 
suėmė apie 200 asmenų.

Tie pranešimai sekančią savaitę numato
ma pateikti vyriausybei.

Sakalų vadai ketvirtadienį, paskutinę są
skrydžio dieną, išreiškė baimę, kad vyriau
sybė, galimas daiktas, dėl demonstracijų 
imsis baudžiamųjų priemonių.

Sakalų organizacijas nariai laukia pa
grindinio „valymo” organizacijos vadovy
bėje ir sistemingo tos organizacijos kon
trolės perdavimo "profesinėms sąjungoms Ir 
komunistų partijos organizacijoms, kurių 
sporto klubai galėtų būti sujungti su« Sa
kalų organizacija.

Protesto sąjūdis Čekoslovakijoje

Ottawa. Buv. Čekoslovakijos ambasado
rius Kanadoje Dr. F. Nemecas pareiškė, kad

teroro bangą.

Nemeco nuomone, dabartinis Čekoslova
kijos prezidentas K. Oottwaldas (komunis
tas) Maskvos (sakymu būsiąs pašalintas. 
Paskutinė raida kominformo ginče su Ju
goslavija ir Prahoje (vykusios Tito rėmėjų 
demonstracijos rodo, kad prasideda sovie
tų viešpatavimo Europoje „pabaigos pra
džia”.

išmokėta D. markėmis, o likusioji dalis 
ostmarkėmis. Vakarų sektorių spauda ir 
gyventojai reikalauja, kad DM būtų vyrau
janti valiuta Berlyno Vakarų sektoriuose.

Iš Berlyno iškraustys prancūzų šeimas
Kaip informuoti aluogsniai praneša, pran

cūzų įstaigos yra pareiškusios Berlyne gy
venančioms prancūzų šeimoms, kad jos 
ateinančią savaitę turės miestą palikti. Ry
šium su tuo buvo pareikšta, kad prancūzų 
įstaigos ir toliau paliks Berlyne.

Gen. Clayaus nepaprastas politinis pata
rėjas Pollockas, po 2 mėn. kelionės po Vo
kietiją grįžęs | JAV pareiškė, kad yra abe
jotina, ar ilgainiui galima bus tesėti Ber
lyno gyventojus aprūpinti iš oro.

Berlynas (Dena). Oficialus britų informa
torius pareiškė čia trečiadienį, kad britų 
kontrolinė komisija lig šiol nieko nežinan
ti apie tariamąjį komunistų planą sąjungi
ninkams iš Berlyno išvaryti, kuris buvo 
paskelbtas Paryžiaus „Figaro” laikraštyje. 
Tačiau informatorius nė kiek neabejojo, jog 
visiškai galimas dalykas, kad komunistai 
organizuosią streikus ir demonstracijas. Jei 
jau ir ne tuojau pat, tai po kurio laiko esą 
galima tikėtis generalinio streiko.

Paskubomis iššaukė | Maskvą <
Paryžius (Dena/Reuteris). Sovietų amba

sadorius Paryžiuje Bogomolovaa, kaip pa
tiriama iš ambasadai . artimų aluogsnių, 
trečiadieni išvyko ( Maskvą. Jo išvykimas 
siejamas su Vakarų valstybių (teiktomis 
Maskvai notomis dėl Berlyno blokados.

Sovietų karinis viršininkas maršalas So
kolovskis, kaip pranešė šiaurės vakarų Vo
kietijos radijas, išvyko | Maskvą. Ir jo iš
vykimas siejamas su Vakarų valstybių, no
tomis.

Reikėjo protestuoti Maskvoje

Jugoslavijos klausimas vis opus

nebuvo 
lygyje, kokiame turėjo būti.

kritikuojamas KP propagandos

Belgradas (Dena/Reuteris). Jugoslavijos 
komunistų organas „Borba” ketvirtadienį 
savo skiltyse kritikavo Jugoslavijos KP po
litinį auklėjimą. Marksizmo ir leninizmo 
dvasioje auklėjimas Jugoslavijoje 
tokiame

Toliau
skyriaus darbas, kuris bazavosi ypač žemu 
ideologiniu standartu, kas yra įrodyta to 
skyriaus tarnautojų.

Politiniai stebėtojai Belgrade mano, kad 
ta kritika reiškia Jugoslavijos švelnesnį nu
siteikimą kominformo kritikos atžvilgiu, ku
ri pradžioje labai, griežtai buvo atmesta.

Paryžius (Dena/INS). Prancūzijos atsto
vas kominforme Fajonas ketvirtadienį savo 
kalboje Prancūzijos komunistų partijos cen
triniame komitete smarkiai kritikavo Jugo
slavijos 
pasak jį, 
goslavija

vądovaujančius asmenis, kurie, 
atvirai reiškę nuomonę, kad Ju-

bę be liaudies demokratijų paramos,
— Sovietų Sąjurjgos paramos.

Jeigu Jugoslavijos vadai tų, pažiūrų lai
kysis, Jugoslavija taps „imperiaHstų kolo
nija” ir turės persiformuoti į „btįržuazinę” 
respubliką.

„Aiškiausia provokacija'*
* Belgradas (Dena/Reuteris). Jugoslavijos 
vyriausybės informatorius Albanijos Įsaky
mą pasienio daliniams, kad būtų pasiren
gę „kiekvienu metu atremti kiekvieną 
priešišką aktą” pavadino „aiškiausia pro
vokacija.“ •

Trečiadieni Albanijos atstovai, padary
dami anti jugoslavišką demonstraciją, 
jo iš šiuo metu Belgrade vykstančios 
vusių karo dalyvių konferencijos.

Pranešimo metu toje konferencijoje
goslavijos generolas majoras Miljevičius 
pareiškė, kad jugoslavų tauta kartų su 
Jugoslavijos KP ir ministeriu pirmininku

ypač

išė- 
bu-

J u-

...... j v. | j ugusiavijus rw.r- u. iiiiiusiej 
gali išlaikyti savo nepriklausomy- | Titu sudaro glaudų vienetą.

Europoje komunistai pralaimi
Haaga (Dena/Reuteris). Trečiadienį įvy

kę Olandijos parlamento rinkimai davė 
šiuos rezultatus; parlamente mandatai pa
siskirstė šiaip;
Katalikų tautinė partija 32 vietas (be pasik.) 
Darbo partija 27 „ (—2)
Antirevoliucion. partija 13 „ (be pasik.)
Ev. Krikšč. istor. part. 9 „ (+1)
Laisvės partija 8 „ (+2)
Komunistai 8 „ (—2)
Reform, valstybinė part. 2 „ —
Katalikų akc. komitet 1 „ —

Skliausteliuose pažymėli skaičiai reiškia 
mandatų priaugimą ar nuostolį lyginant su 
iki šiol partijų turėtomis vietomis parla
mente.

„Tikroji demokratija” nepatenkinta demo
kratiniais rinkimais

AFP, trečiadienį per Maskvos radiją pa
reiškė savo nuomonę dėl rinkimų rezulta
tų Suomijoje. Ta proga suomių socialde
mokratai buvo atvaizduoti kaip išdavikai, 
kadangi jie atsisakė dalyvauti rinkimuose 
išvien su liaudies demokratais (komunis
tais).

Į Vakarus orientuota suomių reakcija tai
ko visas šmeižtų ir priespaudos priemones, 
kad palaužtų liaudies demokratų (komunis
tų) frontą. Reakcionieriai ir buvę fašistai 
dabar yra pasidarę ginklo broliais ir yra 
perėmę socialdemokratų partijos vadovybę.

Neteko 11 vietų Suomijoje
Iš Denos/Reuterfo pranešimo apie rinki

mų Suomijoje galutinius rezultatus matyti, 
kad galutinai balsus suskaičiavus, išvedus 
atstovų skaičių ir partijų pasiektus laimėji
mus bei pralaimėjimus, galutiniai rezulta

Paryžius (Dena). Sovietų komunistų par tai visiškai sutampa su „Minties” Nr. 68
tijos oficialus organas „Pravda”, pasak įdėtaisiais duomenimis.

Washingtonas (Dena/INS). JAV, atsaky
damos | Lenkijos protesto notą dėl Lon
dono rekomendacijų, aštriu tonu nurodo, 
kad Lenkijos vyriausybė geriau turėjusi 
kreiptis į Sovietų Sąjunga, kadangi tik ji 
yra atsakinga už Vokietijos padalijimą.

JAV nota perduota Lenkijos ambasado
riui Winlewicziul. Toje notoje užsienio 
reikalų ministeris Marshallis dar kartą 
primena sovietų atsisakymą sutikti su vie
ningos Vokietijos planu, kuris buvo su
tartas Potsdame. Kontrolinės tarybos po
sėdžių protokolai iki 1948 m. kovo m. ro
do, pažymi Marshallis, kad sovietų atsto
vai 69 kartus vieningus kitų trijų valsty
bių sprendimus su savo vetu yra j niekus 
pavertę. Sovietai panaudojo veto teisę tris 
kartus daugiau, negu visos kitos trys val
stybės kartu paėmus.

Londonas (Dena/Reuteris). Britų vyriau
sybė taip pat atmetė Lenkijos protesto 
notą dėl Londono . rekomendacijų Britų 
vyriausybė nurodo, kad už tai, jog Vokie
tijos klausimu nėra padaryta bendro ke
turių valstybių susitarimo, yra atsakinga 
tik Sovietų Sąjunga.

Britų atsakymas ( lenkų protesto notą 
Londono diplomatiniuose sluogsniuose ver
tinamas kaip energingiausias iki šiol iš 
Vakarų pusės pasisakymas, kurio tikslas 
užkrauti atsakomybę sovietams už Vokie
tijos suskaldymą.

Tai, kad JAV, D. Britanija Ir Prancū
zija vienu metu Varšuvai (teikė atsakymo 
notas ir kad maždaug tuo pačiu metu tos 
trys Vakarų valstybės (teikė notas dėl 
Berlyno krizės Maskvai, diplomatiniuose 
sluogsniuose nelaikoma jokiu sutapimu.

Tas faktas iš anksto leidžia spręsti, ko
kios krypties laikysis Vakarų valstybės 
dėl sovietų siūlymų spręsti Vokietijos klau
simą.

Vyriausybė gins karta) biudžetą
Paryžius (Dena). Kaip valstybės sekreto

rius P. Abelinaa trečiadienį pareiškė, labai 
galimas daiktas, kad vyriusybė ryšium su 
debatais dėl karinių kreditų iškels pasitikė
jimo klausimą.

Paryžius (Dena/Reuteris). Trečiadienio 
popietiniame posėdyje debatų metu dėl ka
rinio biudžeto prancūzų liūtinis susirinki
mas 276 b. prieš 183 balsus, priėmė socia
listų pasiūlymą karinius kreditus sumažin
ti. Po to posėdis buvo nutrauktas.

Prancūzijoje Išvengti krizės
Paryžius (Dena). Prancūzijos tautinio su

sirinkimo socialistų atstovai ketvirtadieni 
atsiėmė savo reikalavimą mažinti karini 
biudžetą ir tuo būdu sukliudė grėsusią vy
riausybės krizę. i

Liepos mėnesiui mėsos racionas vokiečių 
gyventojams bug padidintas iki 200 g. (D).

Palestinoje vėl kariauja
Washingtonas (Dena/Reuteris). Saugumo 

Taryba priėmė rezoliuciją, kuria priešingo
sioms šalims rekomenduojama pailginti pa
liaubas tol, ko] galutinai susitars su tarpi
ninku. " •

Arabų Lyga trečiadienį nutarė sudaryti 
administracijos įstaigą „išvaduotosioms” 
sritims. Tų sričių valdininkus skirs Lyga 
tiesiogiai.

Grafo Bernadottes pastangas, kad būtų 
vykdomos ginklų paliaubos, ST pažadėjo 
remti D. Britanija, Prancūzija, Belgija, Bra
zilija, Kolumbija ir Čekoslovakija.

Žydai pritarė paliauboms 30 d. pailginti, 
o arabai siūlymą atmetė. Ryšium su ta pa
dėtimi grafas Bernadottė penktadienį iš Pa
lestinos atšaukia visą JT misiją. Nepavy
kus jo, pastangoms dėl ramybės įgyvendi
nimo, dabar jis apsiribosiąs paliaubomis 
Jeruzalės mieste ir jo demilitarizavimu. 
Žydai sutinką svarstyti ir Jeruzalės demi- 
litarizavimą. Arabų Lyga davusi neaiškų 
atsakymą tuo klausimu ir paprašyta suteik
ti paaiškinimų.

Savo atsisakymą arabai motyvuoja svar
biausia ta aplinkybe, kad ir prolongavus pa
liaubas vargiai būsią galima raati taikingą 
problemos sprendimą. Ir šias paliaubas *y- 
dai ne kartą pažeidę ir agresyviai elgęai 
su arabais savo užimtosiose srityse.

Dar nepasibaigus paliauboms, jau liepos 
7 d. Egipto kariuomenė užpuolė vieną žy
dų kaimą per 40 km nuo Telavivo. Egip
tiečiai veržiasi lydimi tankų ir artilerijos. 
Karo veiksmai prasidėjo po kelių valandų 
po JT palaubų komisijos išvykimo iš tos 
srities.

Transjordanijos daliniai kautynių nepra
dėjo.

Dėl šio paliaubų pažeidimo žydai pasi
skundė ketvirtadieni S. Tarybai, kuri susi
rinko nepaprasto posėdžio.

Arabų Lyga oficialiai pranešė, kad ara
bai pradės karo veiksmus Palestinoje penk
tadieni 8 vai. Vokietijas vasaroj taikn. Ge
neralinis sekretorius Azam Paša pareiškė, 
kad karo nesitiki baigti greitai
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ALBANIJA
Albanijos telegramų agentūra oficialiai 

dementavo Tanjug žinią, pagal kurią al
banų policija sutrukdė jugoslavų kantinėms 
Skodroje ir Durrese maisto dalijimą. (D).

Kaip praneša Albanijos žinių agentūra, 
trys graikų lėktuvai praeitą šeštadienį pa
žeidė Albanijos teritorijos integralumą.

AUSTRALIJA
I Londoną pasitarimams su britų vyriau

sybe atvyko Australijos ministeris pirminin
kas Chieleys. (D).

IS VISUR

Naujasis Prancūzijos ambasadorius So
vietų Sąjungoje vyriausios tarybos pirmi
ninkui Svernikui įteikė savo ‘kredencialus.

Prancūzijos valstybės prezidentas Aurio- 
lis, lydimas ministerio pirmininko Schutna- 
no, baigęs kelionę po Prancūzijos rytines 
provincijas, grįžo į Paryžių. (D).

Prancūzijos tautinis susirinkimas 336 bal
sais prieš 183 balsus trečiadienį priėmė įs
tatymo projektą, kuris įgalina respublikos 
prezidentą ratifikuoti dvišalę ERP , sutartį 
tarp Prancūzijos ir JAV. (D)

. TOL. RYTAI

Šnipų tinklas Danijoje

Serbų ortodoksų bažnyčios galva pa
triarchas Gavrilas sovietų lėktuvu išskrido 
į Maskvą dalyvauti ortodoksų kongrese. 
Tame kongrese bus aptartas ir rymiško ka
lendoriaus įvedimas vietoje ortodoksiško.

Prancūzijos socialistų partijos generaliniu 
sekretoriumi vyriausioji vadovybė išrinko 
O. MoMet. (D).

Čilėje sudarytas naujas ministerių kabi
netas, kurio sudė/in daugiausia įėjo libera
lai. .Ju pastangomis įvyko ir vyriausybės 
pasikeitimas. (D/R).

JAPONIJA

Amerikiečių aviacijos Stabas Tokijoje 
praneša, kad iš Geltonosios jūros per_ 24 
vai. atslinks į Pietų Korėją smarkus taifū
nas, kurio greitis 100 km nėr valandą.

TURKIJA
Turkijos tautinis susirinkimas ratifikavo 

Turkijos Amerikos ERP sutartį, pagal 
rią pirmam metų ketvirčiui Turkija 
gauti 10 mil. dolerių paskolą, 
panaudoti moderniškoms žemės 
sykių mašinoms pirkti iš IAV.

ku- 
turi 
bus 
ka-

Centrinėje Japonijoje Ošaka-Kobes sri
tyje buvo užregistruotas stiprus požeminis 
smogia. Apie nuostolius dar žinių nėra. (D)

JUGOSLAVIJA

7 mil. 
ūkio ir 
(D/R).

VENGRIJA

Pflugk-Hartungas turėjo daug pavojingų 
planų, bet jautėsi nepaprastai saugiai, nes 
M. Pelvingas tarnavo policijoje ir būtų lai
ku įspėjęs apie gresiantį pavojų. Pavojus ir 
atėjo, kadangi buvo neišvengiamas. ,

Iš telefėninio špionažo jis sužinojo, kad 
Danijos socialdemokratai, daugumos par
tija, turi duomenų, kurie gali jam sudaryti 
pavojų!

Pflugk-Hartungas dabar sutelkė visas sa
vo jėgas. Įsakė Pontoppidanui, kad duotų 
savo vyrus. Danijos nacionalsocialistams 
buvo įsakyta išplėšti socialdemokratų biu
rą Rosenornso alėjoje. 
Peivingui pranešė, kas 
jis pasirūpino, kad tą 
būstinės nepasimaišytų 
kas.

Tie talkininkai buvo
tai, ne patyrę šnipai. Jie nesugebėjo atskir
ti, kurie dokumentai buvo darbdaviui 
kalingi. Tad išgabeno tiek dokumentų, 
galėjo pavilkti.

Aišku, kad patalpą paliko didžiausiai 
jauktą. Socialdemokratų'partija įtarė,

Policijos viršininkui 
sumanyta daryti. O 
naktį netoli partijos 
nė vienas policinin-

paprasti kriminalis.

Jugoslavijos ambasada Maskvoje, pagal 
Tanjug pranešimą, pasiuntė maršalui Ti
tui simpatijos telegramą, kurioje išreiškia 
visišką sutikimą su Tito vedama politika.

94 Jugoslavijos geležinkelių darbininkų, 
kurie po kominformo kritikos jugoslavų 
KP buvo iš Albanijos išvyti, atstovas pa
reiškė, kad jis su savo kolegomis darbinin
kais albanų buvo užgauliojamas ir pašie
piamas, (D/R).

J. A. VALSTYBĖS
Trečladierir prie Havajų salų prasidėju- 

siuoee JAV Pacifiko 'laivyno manevruose į 
seną kovos laivą „New York” pirmą kartą 
bus numestos „šikšnosparnio bombos”. Tos 
bombos yra pirmosios pasaulyje visai au
tomatiškai iš tolo vairuojamos bombos.

Prezidentas Trumanas, lydimas Venecue- 
los respublikos prezidento Gallegos, Boli
varo mieste, Missouri steite, atidarė Simo
nui Bolivarui paminklų. (D*

v KINIJA

Vengry vyriausybės delegacija, vadovau
jama ministerio pirmininko Dynnyeso,. iš
vyko į Sofiją pasirašyti Bulgarijos Vengri
jos draugingumo ir savitarpio pagalbos su
tarties. (D).

Budapešto liaudies teismas, pasak Tan
jug, antradienį paskelbė socialisto Payerio 
ir jo bendradarbių byloje sprendimą. Jie 
buvo kaltinami šnipinėjimu, "nukreiptu prieš 
Vengriją. Payeris nuteistas už akių 8 me
tais kalėjimo. (D).

VOKIETIJA

rei- 
kiek

Po studentų demonstracijų Pėkmge įves
ta nepaprasta būklė. Pirmadienio neramu
muose žuvo 6 demonstrantai ir per 20 bu
vo sužeista. Sunkiai sužeisti ir 3 policinin
kai. (D).

Kiniečių vyriausybės daliniai po daug 
valandų užtrukusių mūšių Honano lygumo
je sumušė komunistų šiaurės Kinijos dali
nius. Komunistai neteko 80.000 vyrų.

Iš sovietų zonos pabėgo TTiiiringijos kraš
to aukščiausio teismo vicepirmininkas, -GD.U 
partijos narys. Jis atbėgo į vakarinę Vo
kietiją. (D).

Vogezų srityje patvino Mozelis su inta
kais, Įvykęs potvynis padarė didelių nuos
tolių žemės ūkiui. Daugelyje vietų turėjo 
nutrūkti įmonių darbas. (D). '

Apie spaudos pranešimus dėl 20% su
mažinimo geležinkelio kainų geležinkelių 
administracija pareiškė, kad tai yra šiuo 
metu tik toks jos pasiūlymas. Jis turi būti 
apsvarstyta^ atitinkamose įstaigose. Jei vo
kiečiai tą siūlymą priims, jį turės patvirtin
ti okupacinė valdžia. (D).

Iš numatytųjų 5368 tonų medaus, yra jau 
importuota 1500 to. Kai - bus gautas pa
kankamas kiekis, medug pagal korteles bus 
dalijamas visoms gyventojų grupėms. (D).

Hamburge apiplėšė vieną banką. Iš ka
sos pagrobta apie 12.000 DM. Tačiau plė
šikus netrukus suėmė. Jų pavardžių polici
ja dar neskelbia, Tačiau tai yra seni plė
šikai. (D).

su
kas 

galėjo įsilaužti ir kas jiems rūpėjo. Be to, 
jie įtarė „Boersenzeitung” korespondentą 
aplamai imant. Bet jo negalima buvo išva
ryti iš krašto, nepadarius akibrokšto galin
gam kaimynui. Danai samprotavo, kad ge
riau savo tarpe turėti žinomą šnipą, nekaip 
nežinomą.

Pontoppidanas saugiai sukiojosi aukštuo
menės tarpe. Bet Pelvingas ir jo viršinin
kas Andriejus Hansenas buvo galutinai įta
riami.

Turėdamas dokutfientus kišenėje Pflugk- 
Hartungas vėl pasijuto saugus. Jis užsimo-. 
jo įvykdyti, vieną iš drąsiausių žygių.

Vieną savo agentą jis pasiuntė 
Bornholmo salą, garsią vasarvietę, kuri 
traukdavo turistų iš viso pasaulio. Be 
ji buvo ir strategiškai svarbi.

Karas jau buvo prasidėjęs. Bet dar 
bebuvo vadinamojo „sitzkijiego“ laikotar
pis,'ir gyvenimas dar apynormalis. Bom- 
holmo saloje vasarines turėjo aukštieji 
pareigūnai ir vyriausybės nariai, kurie nė 
kiek nenujautė busimosios invazijos.

'1 
šu
to,
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ATOMINE BOMBA Į RAUDONĄJĄ ŠIRDĮ
Rašo kpt. P. Jurgėla, mūsų bendradarbis Amerikoje

tikusios Europos saugumas,, kuriuo Ameri
ka rūpinasi

Viso pasaulio kraštuose net eiliniai žmo
nės šiandien jau garsiai galvoja ir kalima 
apie kitą, ’jau 3. pasaulinį karą. Ir visi yra 
įsitikinę, kad jis yra neišvengiamas. Taip 
pat visi-: yra tikri, kas prieš ką kariaus: 
Jungtinių Amerikos Valstybių vadovaujami 
kraštai, t. y., viso pasaulio demokratija, 
prieš Rusijos imperiją, kuri savo pusėje 
turės talkininkus per prievartą — savo pa
vergtąsias tautas. Taip pat visi yra tikri, 

' kad tokių dviejų galingų ir priešingų jėgų 
susikirtimas yra tikrai neišvengiamas.

Kai tautos, o ypač jų vadovai, taip gal
voja, tai tuo būdu dar labiau sustiprinama 
tokia būklė, kad karas ilgainiui darosi ne
išvengiamas. Šiuo atveju čia nesvarstysime 
klausimo, ar tas ir toks karas yra reikalin
gas. Nagrinėsim' tik abiejų priešingųjų ša
lių rengimosi veiksnius ir mėginsim įsi
vaizduoti nors to karo pradžios reginį.

Žymus amerikonų karinių dalykų kriti
kas, apžvalgininkas ir rašytojas H. W. 

. ^Baldwinas sako: „Jau kurį laiką tebeina 
„šaltasis karas”, tanp mūsų ir Rusijos. Jei 
mes pralaimėsim tą „šaltąjį karą”, tai tik
rai atsidursim „karštajame kare”, su šū
viais. Jei laimėsim jį, tai greičiausiai su- 
gebėsim išvengti arba atidėti šūvių karą, 
arba, blogiausiu atveju, jei pradės bombos 
kristi, tai būtume žymiai geresnėje pozici
joje laimėti šūvių karą.

„Neturėtume daryti klaidos, stengdamiesi 
parūpinti visišką saugumą. Net ir šio šal
tojo karo metu be pavojų savo ekonomijai 
ir savo siekimams JAV>-bės negali suorga
nizuoti ir laikyti ginkluotas jėgas, pakan
kamai dideles (ypač žemyno kariuomenę 
pakankamai dįdelę), kad galėtų pastoti ke
lią rusų kariuomenės įsiveržimui į Vakarų 
Europą. Toks geidimas gal reikštų laikyti 
Europoje bent vieną milijoną kariuomenės, 
kuri turėtų šimtus tūkstančių paspirties 
Amerikoje. Rusų puolimo į vakarus nesu
stabdys ir negali sustabdyti tos jėgos, ku
rias ten galėtume laikyti. Tikrasis stabdy
mas yra Kremliaus žinojimas, kad ginkluo
tas jų puolimas reikštų šūvių karą su mu
mis.
i „Kitais žodžiais, sąlyginio saugumo pa

grindas' Europoje nėra vien tik uniformuo
tų amerikonų skaičius tenai; iš dalies (ne
žymiai) kiek yra. Bet to saugumo pagrindą 
labiausiai sudaro politinis laidavimas prieš 
Vale. Europos puolimą, ekonominis Euro
pos atstatymas ir karinės Vakarų jėgos at- 
atatymas.”

Nė vienas demokratijos narys negali abe
joti, kad išvada apie tokį tikrąjį likusios 
Europos saugumo ramstį yra visai tiksli ir 
teisinga.

Amerikai pirmiausia rūpi saugumas 
padangėje

JAV Kongresui pr. pavasarį pradėjus 
svarstyti karinius biudžetus, krašto ap
saugos ministeris ^Forrestalis pareiškė: 
„prieš mus yra problema, kad pernai mes 
parengėm planą, paremtą metmeniu, jog 
nėra karo artimo pavojaus. Dabar manome, 
kad jūs turite numatyti karo galimumą. Ir 
tai yra pastanga suderinti šiuos metmenis”.

Tačiau Kongreso svarstyti ir tebesvarstp- 
mi planai paremti daugiau negu mintimi, 
kad „karas gali kilti”. Atskiros krašto ap
saugos šakos patiektas savo sąmatas pusiau 
viešai, pusiau slaptai gina tvirtinimu, kad 
karas yra „neišvengiamas”, o kiti tikina, 
kad karas „netrukus prasidės”.

Kongreso sprendimai ir patvirtintos iš
laidos įvairioms kariavim'ė priemonėms, 
kurioms pasigaminti ar parengti reikės nuo 
pusmečio Ifgi kelerių metų, aiškiausiai ro
do, kad valdančiųjų Amerikos sluogsnių įsi
tikinimu to plačiai laukiamojo ar kaj kurių 
bijomojo karo taip greit jau nebus.

Noriu pabrėžti, kaų Kongresas, svarsty
damas atskirų ginkluotųjų jėgų stiprinimo 
reikalus,, nutarė pirmiausia padidinti Ame
rikos saugumą padangėje. Tai yra reikš
minga.

3-j’o karo pradėjimas pareis nuo rusų
JAV aviacijos strateginės tarnybos vir

šininkas generolas G. C. Kenneys gegužės 
7 d. Mainės valstybėje pasakė labai reikš
mingą kalbą, kuri klausytojus gerokai nu
gąsdino ir kuri buvo kažkodėl mažai 
sinama.

Jis pasakė, kad „dabartinė taika yra 
daugiau kaip paviršutiniško pobūdžio
liaubos. Nėra reikalo daugiau klausti save, 
ar esama karo pavojaus. Toks klausimas 
šiandien statomas paprastas ir tiesioįinis: 
kada komunistų minia pradės vykdyti Ame
rikos puolimą?” Pr. kare pasižymėjęs šis 
žymus generolas nepasakė tiksliai, kada tai 
gali įvykti. Tik pabrėžė: tai bus vykdoma 
tuomet, kai rusai bus tikri, kad jie galės 
laimėti.

Bet vis > dėlto jis viešai paskelbė, kaip 
J.A.V-bės sutiktų tą puolimą: oro jėgomis 
— didžiausia pasaulyje bombų krūva ir 
orine jėga toms bomboms nešti priešui.

Gen. Kenneys taip pat paskelbė pakitėju
sius po praėjusio karo strateginius ameri
konų siekimus. Kai Amerika seniau savo

gar-

kiek
pa-

linija, 
galiai 
pulti

jūrų jėgas laikė pirmąja apsaugos 
dabar ji daugiausia atsideda savo 
padangėje. Tad, rusams pradėjus 
Ameriką, kas gi atsitiktų?

Čia pateikiama 3. karo galimumų ap
žvalga daugiausia pagal ged. Kenneyo ir 
kitų žymių karių paskelbtas' nuomones ir 
mintis. Nors tikri (slaptieji) Amerikos ka
ro vadovybės sprendimai bei planai negali 
būti žinomi ar paskelbti, bet mums įdomu 
susipažinti su vyraujančiomis amerikonų 
pažiūromis į busimąjį karą — demokratijos 
karą prieš Rus'iją bei jos talkininkus.

< Rusai galėtų toli nueiti
Tik didžiausi oro jėgų 

teigė, kad lėktuvai patys 
pergalę. Jau prieš kurį laiką JAV kariuo
menės ir karo laivyno vadovybės priėjo 
bendrą išvadą, kad, rusams staiga'išėjus iš 
pusiausvyros ir įsiveržus į' Vakarų Europą, 
oro jėgos turėtų atremti karo smūgį bent 
per pirmus kelis mėnesius.

Per tuo pirmuosius mėnesius J.A.V-bės 
galėtų mažai atsikirsti, nebent tik oro jė
gomis. Prieš raudonosios kariuomenės 208 
divizijas ir 75 papildomąsias divizijas, ku
rias išstatytų kitos tariamai nepriklausomos 
komunistinės valstybės, dabar esantieji Eu
ropoje amerikonų, anglų ir prancūzų dali
niai galėtų mažai priešintis ir tiktai bėgti. 
Nors raudonoji kariuomenė yra lėta ir 
griozdiška, optimistiškiausių generolų išl- 
skaičiavimu, ji pasiektų Anglų 'kanalo uos
tus per 2 ar 3 mėnesius. Teoriškai, vakarų 
demokratijos jėgos galėtų sustabdyti rau
donuosius ties Pirenėjų kalnais pietinėje 
Prancūzijoje arba Žiemių Ispanijoje ir Tur
kijoje, jeigu jų pastangos gerai klotųsi. Bet 
vis dėlto galimas daiktas, kad daugiausia 
po 6 mėnesių kūjo ir priekalo vėliavos ga
lėtų plevėsuoti Gibraltare ir Persų įlankos 
pakraštyje.

Tolimuosiuose Rytuose gali atsitikti tasI 
pat. Per kelias dienas visa Korėja liktų 
rusų pagrobta. Po 3 mėnesių raudonoji ka
riuomenė stovėtų prie Geltonosios upės.

Ką rusai po to darytų, tik jie vieni tai 
žino. Jie galėtų ryžtis aplenkti Japoniją ir 
pasigrobti Aleutų salas, nors vien tik neri
mui sukelti. Prisiminkim, kai 1942 m. atkė
lę 5Q00 savo karių į šias salas japonai su
gebėjo priversti amerikonus laikyti toje sri
tyje net 120.000 kovotojų per daug mėne
sių! Rusai galėtų ryžtis įsibrauti į Aliaską 
ir iš ten mėtyti bombas į Ramiojo vande
nyno pakraščius. Jie galėtų veržtis į Gren
landiją iy iš ten smogti į rytinį Amerikos 
pakraštį. (Bus daugiau). ,.

karo pradžioje 
šalininkai pirma 

vieni gali atnešti

Vieną kartą vietos laikraštis įdėjo skel
bimą. Šoferio ieškojo Danijos admirolo 
Tiircko našlė Ronnės mieste. Pirmasis šo
feris žuvo po nelaimingo susidūrimo.

Nieko negalėjo būti natūralesnio, kaip 
ši katastrofa. Tačiau buvo neaiškių aplin
kybių. Tik vienas Pflugk-Hartungas teži
nojo, kaip įvyko katastrofa. Taip pat tikrai 
žinojo, kas siūlysis į laisvą vietą.

Į ją pasisiūlė jaunas, saule įdegęs, Atleto 
sudėtis vyras. Sakėsi esąs studentas ir va
sarą uždarbiaudamas turįs pasirūpinti pi
nigo mokslui. Jis buvo kilęs iš Schleswigo 
ir vadinosi Ernestas Grūberis. Admirolie- 
nė pasamdė tą vyruką. Veiklai ji pastebė
jo, kad jis buvo per gudrus būti šoferiu ir 
paprašė būti jos asmens sekretoriumi. Neil
gai trukus po to jis gavo admirolo Tiircko 
asmens sekretoriaus vietą.

Be abejo, admirolas ir jo žmona nežino
jo, kad naujai nusamdytasis nurašinėja 
admirolo raportus. Jis pasidarė pastabų 
apie Švedijos ir Danijos laivyno stiprumą, 
ir apie Skandinavijos lėktuvų gamybą. Jis 
nuškicavo kasyklų rajonus. Rankiojo pra
nešimus apie Britanijos ir Danijos, žval
gybos konferencijas. Kalbamųjų kraštų 
agentūros buvo susirūpinusios likviduoti 
Vokietijos laivyno žvalgybą. Visi šie do
kumentai buvo prieinami Hartungo šnipo 
akims.

Karų šešėliams ilgėjant, Danija pradėjo 
bijoti invazijos. Pflugk-Hartungo uostų 
šnipų dėka tūkstančių tūkstančiai laivų to
nažo nugritnzdo į dugną. Danijos karalius, 
liberalusis Kristijonas 10., norėjo kraštą 
apvalyti nuo šnipų.

Čia ir sovietų špionažas užsimojo jam 
duoti smūgį. Nors oficialiai tebebuvo bi
čiuliai su nacine Vokietija, bet šiaipjau 
labai smarkiai kovojo.

Vienas sovietų gabiausias šnipas buvo 
E. Fr. Wollweberis. Staiga jis suvokė vie
ną dalyką. Labai keista, bet jis gyveno 
tuoše pačiuose namuose, kur ir Kontinento 
radijo b-vė bei sovietų prekybos atstovy
bė. Wollweberis buvo inžinierius. Jis bu
vo nugirdęs vokiečius kalbant už sienos, 
nes turėjo nepaprastai jautrią klausą. Sto
ru nykščiu perbraukė per apatinę lūpą ir 
ėmė samprotauti, kad reikėtų atsivesti ša
ką nuo Kontinento radijo bendrovės tele
fono laido.

Wollweberis įsakė tuojau įvykdyti su
manymą. Bet kokia staigmena! Bedirbda
mi technikai atrodo išvestus atsišakojimus 
nuo sovietų prekybos atstovybės telefono 
laido. Wollweberis pamatė, kad padėtis 
juokinga. Šis abipusis žaidimas turėjo vyk
ti toliau.

Netrukus sovietai turėjo pakankamai 
įrodymų dėl vokiečių špionažo, bet ne
galėjo kelti triukšmo, kad nepagadintu 
dirbtinio draugiškumo.

Britų špionažui Danijoje vadovavo vie
nas asmuo, prityręs, gudrus, senas, bet vis 
dėlto vienas prieš septynis šimtus pen
kiasdešimt priešo agentų. Turimąsias ži
nias Wollweberis perdavė anglams. Mat, 
sugalvojo išnaudoti jų įsikišimą.

Tikrai pasipiktinę britai sužinojo tiesą 
apie radijo bendrovę. Nežinodami kad in
formaciją buvo gavę iš sovietų šaltinių ir 
nenorėdami, kad sovietai įsipainiotu į pin
kles, jie savo ruožtų draugiškai painfor
mavo sovietus. Ar sovietai žiną, kad sąjun-, 
glnlnkai naciai šnipinėja juos?

Britai suteikė danams nesugriaunamus 
įrodymus apie nacių špionažą, kurio keistu 
būdu nesugebėjo susekti kaustytas polici
jos viršininkas. Tridešimt nacių agen-. 
tų staiga suėmė Danijoje. Tarp jų buvo i® 
Pflugk-Hartungas. '

Policijos ekspertai konstatavo, kad atsri 
šakojimų išvedimas buvo atliktas taip vy-t 
kušiai, jog normaliomis aplinkybėmis nie
kas nebūtų jo,radęs. Dėl Pelvingo ir Pon-i 
toppidano veiklos įrodymu buvo rasta tieką 
jog jais remiantis buvo galima jjuos pas
merkti du kartus. Policija rado sutartį 
tarp Pflugk-Hartungo ir advokato, kad jie 
vienas antram teiks pagalbą špionažo rei
kaluose. Žinoma, toks savotiškas paktas 
yra vienintelis špionažo istorijoje.

Teismas nuteisė dalyvius bausmėmis nuo 
vienerių lig aštuonerių metų. Pflugk-Har
tungas, kaip šio tinklo galva, gavo di
džiausią bausmę (8 m.).

Byla įvyko 1940 m. Po trijų mėnesių 
turėjo įsibriauti vokiečiai. Kraštą jau ėmė 

. baimė. Danai "taip bijojo vokiečių repre
sijų, jog sutiko kiekvieną šnipą ajnnes- 
tuoti, jei tik jis išvyks iš krašto.

Siūlymą atmetė tik vienas Pflugk-Har
tungas. Jam labiau patiko pasilikti kalė 
jime. Tas jo keistas elgesys dabar yra aiš
kus. Tame pačiame Kopenhagos kalėjime 
sėdėjo keli sovietų šnipai. Pflugk-Hartun
gas negalėjo praleisti šios auksinės pro
gos. Būdamas už kalėjimo grotų, jis galė
jo ruošti kerštą prieš Wollweberj.

Be to, jis buvo tikras, kad kalėjimas 
neilgai tetruks. Ir jis neapsiriko. Po trijų 
mėnesių nacių kariuomenė okupavo Da
niją ir Norvegiją.

Pflugk-Hartungas 1940 m. balandžio 9. 
d. turėjo didžiausią smagumą. Trys vokie
čių autai privažiavo prie Kopenhagos kalė-. 
jimo. Į vidų įlėkė H. Himmleris. Netrukus 
išėjo su Pflugk-Hartungu, kuris buvo ne 
tik laisvas, bet Ir išaukštintas. Himmleris 
atvežė jam naują uniformą, kuria dabar 
jis ir vilkėjo. Jis buvo SS pulkininkas. 
Jie nuvažiavo ištuštėjusiais Kopenhagos, 
bulvarais. Pflugk-Hartungas regėjo savo 
darbo vaisius. (Str. pabaiga.)

Bolševikai išniekina tremtinių šeimas
JŲ VALDŽIA PANAIKINO KARO APLINKYBIŲ IŠSKIRTŲ SEIMŲ VEDYBAS ♦ 
VYKDOMIEJI KOMITETAI PARENKA ŽMONOMS KITUS VYRUS * KAI GRĮ
ŽĘS TREMTINYS PAS ŽMONĄ RANDA MONGOLĄ ♦ ATSISKIRTI NUO VAI- 

SIBIRAS
stovyklos administracija jų nesutiko iš
leisti. Paskutiniu aiškinimu niekada MVD 
nepatikėdavo, nors jis mielai naudojamas 
repatrijacijai skatinti radijo pranešimuose. 
Terorizuojami repatrijantai rašydavo į 
stovyklą, prašydami ligos pažymėjimų rusų 
kalba. Daugelis repatrijantų dingdavo jau 
kelionės metu. Pav. vienas latvis farmaci-i 
ninkas iš Vidžemės, nors ir buvo 60 metų 
amžiaus, buvo iškraustytas iš vagono ir 
akivaizdoje savo draugų sušaudytas neto
li Gardino. Grįžus į namus, repatrijantai 
iš specialių stovyklų nebuvo leidžiami 
greitai namo, o tik dar gerokai ištyrus, 
po 2 ar 3. Minėtas valdininkas išėjo drau-1 
ge su ūkininkų kuris jį pakvietė praleisti 
naktį jo ūkyje, kuris buvo netoli nuo sto
vyklos.

Atvykus į ūkį, juos sutiko mongolas, 
kuris pasisakė esąs ūkio šeimininkas ir pa
klausė ko norį. Prieštaraujant mongolui, 
jie įėjo į trobą. Juos pamačiusi žmona 
apstulbo ir nuvirto be sąmonės. Kai ji at
sipeikėjo, repatrijantas, jos vyras, paprašė 
paimti vaikus ir eiti su juo, nes tame 
ūkyje, kuris jiems nebepriklausė, nebuvo 
kas veikti. Tačiau žmona, graudžiai verk
dama pasakė, kad jij grįžti nebegalinti, 
nes ji esanti šio mongolo žmona ir nešios 
janti jo vaiką. Mongolo grąsinami, ūkinin
kas ir jo bičiulis išsiskubino pas kaimynus, 
pasiįnformuoti apie padėtį. Senas kaimy
nas paaiškino, kad visos vedybos, kurių 
vyrai arba žmonos yra užsienyje, automa
tiškai panaikintos. MVD joms visoms įsa
kė parašyti' graudžius laiškus Į užsienį, 
kviečiant savo vyrus grįžti. Be to, joms 
buvo pareikšta, jeigu laiškuose nors žo
džiu prasitars apie MVD instrukcijas, jos 
tuojau būsiančios deportuotos. Po kelių 
savaičių, neatsižvelgiant į tai ar vyrai bu
vo parašę grįžtą ar ne, joms buvo įsa
kyta per 2 savaites apsivesti. Tose vietose, 
kur vykdomasis komitetas buvo sudary
tas iš padorių ne burliokų tautybės komu
nistų, joms buvo leista pasirinkti būsimus 
vyrus ir praktiškai tokios vedybos būda
vo daugiau fiktyvios. Gi kur vykdomieji 
komitetai buvo sudaryti iš atėjūnų, o taip 
buvo daugumoje, turėjo vyrą pasirinkti iŠ 
imigrantų tarpo, kuris ir tapo ūkio savi
ninku. Kelių dienų tarpe moteris turėjo 
apsispręsti arba atsiskirti nuo vaikų ar
ba, būti išvežta į Sibirą. (Perkelt. į 4 p.)

7 KŲ — ARBA
Ne visi tremtiniai turėjo galimybę pasi

traukti į užsienį drauge su savo šeimomis. 
Daugelio lietuvių, latvių ir estų žmonos, 
vyrai ar vaikai likosi tėvynėje. Skaudu, 
bet geležinė uždanga neteikė galimybės 
po šio karo šeimų nariams vėl susirasti. 
Pagal gaunamas žinias iš Tėvynės, iki šiol 
tremtinių žmonas bei vaikai, kad ir labai 
sunkiai, bet dar šiaip taip vertėsi. Tačiau 
paskutiniu metu bolševikai pradėjo prieš 
jas vykdyti žiauriausias pasaulio istorijoje 
ir dar niekur negirdėtas represijas.

Jau kelintas mėnuo kai tūli tremtiniai 
pradėjo gauti šiurpius laiškus iš savo žmo
nų visai kitokio turinio kaip pirmiau. 
Anksčiau žmonos taip gi retkerčiais rašy
davo, bet nė viena jų nekviesdavo savo 
vyrų grįžti namo. Staiga laiškų turinys 
pakito — žmonos pradėjo šauktis savo 
vyrų pagalbos ir skubiai kviesti juos grįž
ti į tėvynę.

— „Jei tu greitai negrįši, mes niekuo
met nepasimatysime", „Jei negrįši — aš 
be tavęs negyvensiu ir nusižudysiu“, „Jei 
myli savo valkus ir nori juos dar kartą 
pamatyti — grįžk namo“ . . . Šitaip ar 
panašiai rašoma tuose laiškuose. Kitos ne
laimingosios moterys dar prideda: „Rašau 
Tau paskutinį kartą. Žinau, kad tavo da
bartinės gyvenimo sąlygos neleidžia Tau 
grįžti pas mane“ . . .

Šitokios ar visiškai panašioj žinios nėra 
didelė naujiena kai kūriose stovyklose. O 
„Newsletter“ (1948. V. I. 25 No 75) patie
kia ir daugiau šiuo reikalu medžiagos:

Štai vienas latvių ūkininkas Amer. zo
noje gavo laišką iš savo Latvijoje pasi
likusios žmonos, kurio turinį galima su
traukti j vieną sakinį: „Grįžk kuo sku
biausia arba su manimi atsitiks kaž kas 
baisaus“. Pasitaręs su vienu iš Rygos ki
lusiu valdininku, kuris taip pat gavo pa
našų laišką, abu nutarė repatrijuoti. Pa
daryta — įvykdyta. Tačiau po dviejų mė
nesių minėtam valdininkui pavyko pas
prukti iš Stalino nagų ir jis vėl atsira
do stovykloje. Čia patieksime jo patyri
mus.

Jau pirmoje repatrijacinėje stovykloje 
vyrai buvo žiauriai kvočiami. Pirmas klau
simas: Kodėl jūs anksčiau nerepatrijavote. 
Bijodami neteksią gyvasties, repatrijantai 
aiškinosi, kad jie ilgai sirgo arba kad 

, stovyklos administracija jų nesutiko* iš
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REIKIA PAKALBĖTI, REIKIA IR DIRBTI
Liudas Dovydėnas

(Keli žodžiai dėl Kultūros Fondo)
Užsimanė ūkininkas Baraga pasidirb

dinti ratus. Dirbo, gražino, dažė. Padarė 
kaip pasoginę skrynią. Gėrisi Baraga, o iš 
kairės kaimynas sakys: „Ne vežimas, o 
krikštasuolė. Bijok Dievo, su nokiu veži
mu vyskupus ir baronus vežioti, o tu, 
Baraga, pusvalakio mužikas . . .“ Susi
rūpino Baraga ... Ir ėmėsi vežimą nu- 
gražinti. Pertepė, sėdynę nuleido, sparnus 
visai nuėmė. Dabar prašneks kaimynas iš 
dešinės: „Toks meistras, Baraga, o sėsi į 
tokį jaučio žlabą. Turėk sarmatos.“

Vėl krapšto pakaušį ūkininkas Baraga, 
atitaiso nugražinimus kad — nei gražus, 
nei negražus. Dabar taria kaimynas iš 
priešakio: „Nei čia rogės nei čia ratai, o 

' ir gražinta — nedagražinta, o dirbta — 
nedadirbta.“ B^raga — žmogus klusnus ir 
sukalbamas, padėjo ratus klėty ant užlų. 
Kaimynai, žinia, nutilo.

Atsiminiau Baragą perskaitęs keletą 
straipsnių paskutiniu metu tilpusių „Min
tyje“, „Mūsų Kelyje“, „Žiburiuose", ku
riuose buvo apkalbėta Kultūros Fondo 
tikslai, organizacija, platumas, z lėšų rin
kimas. Ypač A. Merkelio „Minties“ 51 Nr. 
tilpęs straipsnis „Ar teisingu keliu.“ Pla
čiai išnagrinėjęs Kultūros Fondo įstatus, 
A. Merkelis baigia savo straipsnį: „Jei ti
kime, kad lietuvių Kultūros Fondas yra 
labai svarbi ir reikšminga organizacija, 
tai kurkim jį viską gerai apsvarstydami. 
Dideli darbai juk per trumpą laiką ne
padaroma.“ .

' Apskričiau kalbant, atrodo, A. Merkelis 
siūlytų Lietuvių Kultūros Fondą nešti dar 
ant užlų. Išsistovėti. Smuikai ir vynas ge
rėja laiku, gal todėl Kultūros Fondą mes 
kuriame bene dvidešimt metų. Pasvarsty- 
davom, pasakydavom daug gražių gerų 
sumanymų, visi'sutardavom kad tai dide
lė reikšminga organizacija ir . . . apsi- 
prasdavom, pasijusdavom šį tą atlikę sa
vo sumanymais ir . . . kadangi, didelė, 
reikšminga organizacija be to, „dideli dar
bai juk per trumpą laiką nepadaromi“ — 
atidėdavom.

Ar gi A. Merkelis ir toliau siūlytų tokiu 
keliu ir taip keliauti? Jeigu nežinotum A. 
Merkelio nuoširdaus rūpestingumo mūsų 
kultūrai, pritarimo lietuvių Kultūros Fon
dui, „Ar teisingu • keliu?” A. Merkelio 
straipsnio sprendimai rodytų abejingumą, 
gal net nesigilinimą į mūsų kultūrininkų 
reikalus. Taigi, manau, bus pravartūs ir 
šie keli išsiaiškinimai. Ir A. Merkelis rašo: 

, „Tai darau dėl to, kad esu didžiai įsitiki
nęs Kultūros Fondo reikalingumu”. Ir jei
gu aš čia vis dėlto drįstu pareikšti kai ku
rias savo kritiškas pastabas dėl Lietuvių 
Kultūros Fondo Įstatų, tai daugiausia dėl 

Jo, kad taip pat esu įsitikinęs ...” 
galime

atsisėsti ant vieno suolo, 
ir ^pasikalbėti, kaip, kuo galime 
A..Merkelis yra įsitikinęs „...jog
tatais vadovaudamasis Lietuvių Kultūros 
Fondas negalės sėkmingai veikti ir patei
sinti į jį dedamų vilčių.” Kodėl negalės 
pateisinti dedamųjų vilčių? A. M. suabejo
ja, ar prasminga Lietuvių Kultūros Fondą 
organizuoti pasaulinės organizacijos mastu, 
ir iš įstatų esą nematyti, kad Kultūros Fon
das galėtų būti tokia organizacija. Mes, 
steigėjai ir daugelis kitų, L. K. Fondo įs- 

pasaulinę lietusių kultūros 
A. Merkelis n/mato. Kodėl?

Čia mes

jsitikinti. 
šiais įs

iš viso sunku suprasti, kad 
būtų galima sukurti”,

Reikia Kul- 
stovyklų, ar 
pasaulio. Ar 
Fondas iš-

tatuose matom 
organizaciją, o 
Kas daryti?

„Be to, man
tokia organizacija 
rašo A. M. Ir toliau aiškina, kad tremtyje, 
JAV,. Anglijoje, Argentinoje ir kitur turi
ma daug kultūrinių organizacijų, tos orga
nizacijos buvę steigiamos pagal reikalą ir 
vietos gyvenimo sąlygas, o įsteigus Kultū
ros Fondą visam pasaulyje, susidarysiąs 
paralelizmas. Ne taip senai A. Merkeliui 
pripažinus Kultūros Fondo reikalingumą, 
po kelių žingsnių nuogąstaujama dėl paraJ 
lelizmo. Gal susitarkim vietoje: 
tūros Fondo? Reikia. Ar kelių 
viso pasaulio.lietuviams? Viso 
bus paralelizmas, jei Kultūros
leis penkias knygas, įsteigs mokyklą Bra
zilijos užkampyje, parems Dramos Teatrą 

' tremtyje? Ir tuo pačiu metu Mahanojaus 
mainerių klubas išleis vieną knygelę ir su
vaidins „Genovaitės gyvenimą” Petkaus sa- 
liūno salėje? Kaip A. M., taip ir LKF 
steigėjai nemanome per keletą mėnesių ap
rėpti plataus kultūrinio darbo, tačiau, Kul
tūros Fondas planingumu, apimtimi, sutelk
tinėmis jėgomis, anksčiau 
me ateiti J kultūros barą, 
ir'-turime išvaryti.

„ Kultūros Fondo įstatai 
leidžia ir numato JAV, D. Britanijoje, Ka
nadoje, Australijoje, Argentinoje ir kitur 
įsteigti Kultjiros Fondo apygardas, skyrius, 
kurie su vietos organizacijų pagalba, arba 
— vieni, pajėgtų ir turėtų vykdyti mūšų 
kultūrinius uždavinius. Kodėl tatai turi bū
ti neįvykdoma ar ne tikslu, ar konkurenci
ja', ar paralelizmas?

ar vėliau, turi- 
kurį mes galime

ir užsimojimas

„Pagaliau imkime patį idealiausią atve
jį: visos lietuvių kultūrinės organizacijos 
užsidaro, jsiliedamos į Lietuvių Kultūros 
Fondą. Bet ar tai būtų realu?” Klausia A. 
Merkelis. Kur rado A. M. tokią sugesti
ją? Įstatuose, Lietuvių Kultūros Fondo stei- 
gėjiį pareiškimuose? Tikrai būtų nerealu 
reikalauti visų kultūrinių organizacijų įsi
liejimo j LKF organizaciją. Be to, kodėl 
LKF turi būti kitų organizacijų smaku?

Vienoj vietoj A. Merkelis teigia, kad Kul
tūros Fondas reikalingas, kitur lyg ir bijo
masi! kad jis nenuskriaustų kultūrinių or
ganizacijų. Jeigu sutarėm: Kultūros Fondo 
reikia, tuo pačiu —r Fondui pripažįstama 
atitinkama vieta. Jeigu tos vietos nėra — 
Kultūros Fondo nereik. ’

Imkim gyvenimiškai. Vieną dieną Amerikos 
Tėvynės Mylėtojų Draugija ar Nekalto 
Prasidėjimo Mergaičių Gildą ateina į Kul
tūros Fondą ir sako: „Kadangi atėjote jūs, 
mes įsiiiejame į jus, nes, be ko kita, turi
me mes savo kultūrinio darbo siekius, ku
riuos ir jūs vykdote”. Ar taip gali būti, ar 
tai būtų naudinga? Arba, kita vertus, Lie
tuvių Kultūros Fondas, paklausęs gerų pa
tarimų, pareiškia: „Kadangi Tėvynės My
lėtojų Draugija ir Nekalto Prasidėjimo 
Mergaičių Gildą dirba ir kultūrinius dar
bus, mes neturime vietos ir nenorime suda
ryti paralelizmo”.

A. Merkelis toliau grindžia savo išva
das: „Taigi, mano didžiu įsitikinimu, Lie
tuvių Kultūros Fondo steigėjai per plačiai 
ir tiesiog nerealiai užsimojo... Aš jau vie
name savo straipsny „Tėviškės Garse” siū
liau Lietuvių Kultūros Fondui kuklesnį ir 
realesnį tikslą, būtent: Lietuvių Kultūros 
Fondas yra lietuvių kultūros reikalams lė
šų telkimo ir skirstymo organizacija.” *

Atrodo, pats likimas nubaudė LK Fondo 
organizatorius nepaklausius gerų patarimų, 
savo laiku pareikštų „Tėviškės Garse”, bet 
tebūna leista paklausti: kaip gi telkti ir 
skirstyti lėšas kultūros reikalams? Ar su 
pagalba trimitų, ar su krepšiuku žinant iš 
kiemo į kiemą, ar akcijomis, paskolos lakš
tais? Kas gi tatai turėtų įvykdyti? Čia yr^ 
visa nelaimė, kad tos lėšos, kad ir labai 
kukliems ir realiems kultūros reikalams, ne
plaukia, nesiteikia. Liet. K. 'Fondo steigė
jai ir nori rasti nors po keletą žmonių 
Amerikoje, Anglijoje, .Kanadoje, Brazilijo
je, Vokietijoje ir — visam pasaulyje, kurie 
rinktų telktų, lėšas, keltų mūsų kultūrinius 
interesus, nore per didžiąsias šventes atsi
mintų ir kultūrą.

Yra dar viena iš daugelio priežasčių, ku
rios griauna gerą A. Merkelio patarimą, tai 
žmogaus, tremtinio, piliečio noras ir inte
resas ne tik skatiką — auką duoti, bet ir 
pačiam dalyvauti, suprasti, nutarti, vykdy
ti. Man regis, mes būsim darę vieną klai
dą: kultūrinius tikslus ir veiklą laikydąmi- 
keliolikos ar kelių dešimtų pašauktųjų mi
sija, net paslaptim. Chicagos, Montevideo 
ar Birbenchofeno lietuvis, turi žinoti, su
prasti, matyti kur, kam, kaip sunaudojama 
lėšos; kur, kada ir jis galėtų prisidėtf di
džiojoje kultūrinėje šienapiūtėje. Gal dėl 
to ir buvo apsistota ir prie pinigų rinkimo 
ir prie pajėgų telkimo.

Toliau A. Merkelis rašo, kad lietuvių j 
kultūrai kelti, ugdyti trūkę ne gražių idė
jų ir ne pasaulinių organizacijų, bet lėšų. 
Čia kažin panašu Į apreiškimą „Lietuva že
mės ūkio kraštas”. Mes senai žinome, jog 
lėšų niekad perdaug neturėjome, bet kaip 
gi geriau telkti lėšas: per plačią organiza
ciją, ar per kuklesnį ir realesnį tikslą, kaip 
rašo A. Merkelis. LK Fondo .steigėjai turi 
kai kurių pavyzdžių. Imkim buv. Vilniui

■ tas, įžiūrėdamas LKFondo brovimąsi į jų 
i švietimo sritį.

Mes galime suraminti visus: ten, kur yVa 
kokios nors organizacijos švietimo įstaigos, 
LK Fondas jokios konkurencijos nedarys. 
Dabar mes turime įvairių tremtinių švieti
mo, kultūros įstaigų, bet jų gali nebūti, kai 
tremtinių bendruomenė pasisklaidys. Be to, 
Brazilijos, Uragvajaus ar kito krašto val
džia gali drausti bendruomenės ar kitos 
įstaigos 
Kultūros 
pasakyti, 
niai ar 
pakreipti 
tikslus, ką sunkiau pravesti kultūrinėje or
ganizacijoje, savo struktūra ir dvasia toli
mai bet kokiam sroviškumui. Gali pasitai
kyti ir tokis atvejis, nors tai gal tik labai 
abejotina prielaida. I

Dėl pasaulinės LK Fondo apimties, ku
rios labai vengia A. M., jau davė gerą at
saką kūrimas Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės, taip pat neseniai Augsburge įvy
kęs Lietuvos Inžinierių Draugijos suvažia
vimo 'nutarimas: reorganizuoti draugiją J 
Pasaulinę Lietuvių Inžinierių Draugiją.

A. Merkelis siūlo dar vieną projektą: 
„Lietuvių Kultūros Fondo organizacija tu
rėtų būti kiek galima prastesnė ir lanks
tesnė. Jos branduolį turėtų sudaryti trem
tyje ir laisvame pasaulyje esančių žymes
nių lietuvių 'kultūrinių organizacijų ir ins
titucijų atstovai. Pirmaisiais metais jie ga
lėtų būti organizacijų valdybų ir instituci
jų valdybų skiriami, o vėliau turėtų būti tų 
organizacijų suvažiavimų renkami”.

mokyklas, kursus, laikraščius, o 
Fondui gali leisti. Galop, privalu 
kad kartais bendruomenių veiks- 

veikėjai gali sroviniais interesais 
bendruomenės švietimo, kultūros

Po to, kai keliais atvejais buvo kalbėta 
apie LKF kuklumą, realumą, lankstumą, 
kaip galima Įsivaizduoti tremties ir laisvo
jo pasaulio kultūrinių organizacijų ir ins
titucijų atstovų parinkimą, susisiekimą, ne
kalbant apie bet kokios veiklos realumą?

Toliau A. Merkelis pataria: „Pirmąjį Lie
tuvių Kultūros Fondo branduolį tuo prin
cipu suorganizuokime mes tremtiniai, gy
veną Vokietijoje”. Argi ne taip ir organi
zuojame? Rašytojų Draugijos suvažiavimas 
išrinko Steig. Komitetą, buvo pakviesti L. 
Žurnalistų Sąjungos (A. Merkelio vado
vaujamos organizacijos) du atstovai — P. 
Penikas ir H. Blazas. Netrukus tikimasi tu
rėti dar poros organizacijų atstovų. O 
pagal LKF Įstatų dvasią ir raidę organi
zuojamos LKF Apygardos Anglijoje, Ame
rikoje, Australijoje, Kanadoje gali būti ir 
bus A. M.'pageidaujami branduoliai. Tai
gi, jūsų, A.' Merkeli, patarimas panašu į 
kirtimą jau iškirstų durų. O gal noras pa
siūlyti projektą? Nes po kelių sakinių pa
tariate ...... nepamirškime, kad mes gyve
name tremtyje, kad mūsų gyvenimas nepa
stovus, nuolat keičiasi, ir tuo būdu mes ku
rios nors pastovios organizacijos ilgesniam 
laikui sukurti 
mes ir norime 
rikos, Anglijos 
nis tikslas, —
įsikurti prie Nemuno. Dabartinį pasisklai
dymą pasaulyje norime panaudoti suorga
nizavimui kultūrinės organizacijos — Kul
tūros Fondo, kad — grįžus namo — pa
siliktų mūsų kultūrinės veiklos šaknys — 
Apygardos, Skyriai visur, kur ilgesniam 
laikui ar amžinybei įsikurs lietuvis.

Dabar pats metas tuo reikalu galimai 
daugiau padirbėti. Pats satai, turėjom gra
žių idėjų, sumanymų, bet idėja, sumanymas 
be kūno — stiklo šukės blikstelėjimas.

šia proga tebus leista pasakyti: mes,

negalime”. Taigi, prieteli, 
įsikibti J pastovesnes Ame- 
žemes. Bet ir tai ne galuti- 
mes ypač pastoviai norime

plunksnos žmonėm, dažnai rašom dėl rašy
mo. Tai kažin kas panašu menas menui. 
Rašom, net nepaskaitydami, ką gi ten pa
rašome. Ar tai pripratimas, ar kalorijų sto
ka? Tai ypač ženklu tremties rašmenyse.;

O noris paklausti kai kurį kultūros bro
lį: ką gi konkrečiai esame padarę, kad ir. 
to paties Kultūros Fondo labui? Taigi, ra
šėm, siūlėm beveik trisdešimt metų, bet tuą 
ir pasibaigdavo. Dabar mes vėl daugiau 
plunksna, žodeliu. O, kad taip plunksną, už 
aulo kokiai valandėlei, ir tuo metu bičiu
lių būryje prakalbėti: „O gal ir mes kokį 
skyrių, apygardą?” Taigi, geriau grūdas 
kišenėje, nei kviečių laukas galvoje.

Dar gi ne pro šalį paklausti: ar ne per
daug kalbame broliui? Reikia kai kada ir 
mūsų brolį gerbti ir pamanyti; gal jau ir 
brolis mano pakankamai guvus kultūrinėje 
veikloje, interesuose? Ar mes kartais nesi
imame mokyti mokytą, aiškinti, kad Nemu
no krantuose yra smėlio, dargi gana palai
dai su prieštaravimais — šluba logika. Pa
taikom mes ir tai, broli Aleksandrai, ypač 
teisįpgesnių ktlių ieškojimo intencijose.

O yra ir darbo brolių. Dovanos man P. 
Penikas, jeigu jį į pirmą ugnį išstumsiu. 
Jisai, tasai D. Penikas, daug nekalbėjęs, 
paklojo pirmąją tūkstantinę, be grašio at
spausdino įstatus, o jei posėdis, — audra, 
perkūnai — Penikas yra. O kaip žinai, ji
sai darbuose skęsta. Aš jau nekalbėsiu apie 
prof. Vytautą Zemkalnį, Vytautą Alantą, 
kurie visur, visaip Kultūros Fondo reika
lais. O pats, Aleksandrai^ esi Žurnalistų 
Sąjungos Pirmininkas, tai žinai, katp leng
va dabar susirinkti ką nors steigti, veikti...

Galop, kaip tie Šarūnų bajorai, padaina
vę, pašnekėję ir vėl nugerdavo. Gal ir mes, 
pasitarę, pasiginčiję, — eisime kultūrinio 
darbo dirbti. Tuo punktu remiantis, reikia 
pasitarti, reikia ir padirbėti.

Lietuviškas Adomas, lietuviškas tauras
i ir nelietuviška literatūra

šoma). Jis rašė 'apie Lietuvą. Įžangų žo
džiai sausi, todėl greičiau užmirštami už 
patį kūrinį, kuriame apdainuojama gražioji 
Lietuva.

Noriu pridurti, kad Ponį Tadą į anglų 
kalbą yra išvertęs nebe vienas vertėjas.

♦
Lietuviškas tauras nepavojingas. Karo 

metu esu matęs garsųjį Vienos Praterį dar 
nepaliestą bombų ir paskui jau apdaužytą. 
Nors tuomet būdavo pavojaus, kad gali 
atskristi lėktuvai ir pridirbti žmogienos ko
šės, bet giedriais šventadieniais čia susi
rinkdavo tūkstantinės masės žmonių. Pra- 
teris buvo Vienos džiaugsmas ir pasidi
džiavimas — jo kalnų traukiniai, paslap
tingos baisybės, didysis aukštybių keltuvas 
ir galybė dar visokių šaunių dalykų. To
dėl Vienos liaudis ten užmiršdavo ir karą 
ir krykštaudavo, lyg gerais taikos laikais.

Visiškai panašių dalykų yra ir Manches- 
terio didžiajame Belle Vue sode. Tiesa, čia 
nematyti į aukštybes kylančių lopšių, gal 
trūksta dar kurių dalykų, o gal jų čia yra 
ir tokių, kokių nėra Prateryje, bet užtat 
Belle Vue gali pasididžiuoti pavo zoologiniu 
sodu. Liūtai, tigrai, liūto ir tigro mišinys 
tigonas (zoologinė retenybė!), žirafos, bež
džionės, paukščiai, o aikštelėje niėgėjus ant 

didžiulis dramblys,

Lithuania, my country... Besibastydamas 
po knygynus,> retkarčiais turiu progos ste
bėti, kokių knyginių gėrybių turi anglas. 
Mažieji spaudos kioskai, kurie pardavinė
ja laikraščius ir cigaretes, savo prekylan- 
gius užverčia /„literatūra”, nuo kurios da
rosi šleikštu, — jie prekiauja brolių Tom- 
dykų skonio ir lygio „kūrimais”. Bet ge
ruose knygynuose — taip, čia geros ir dai
liai išleistos knygos.

Anądien man krito J akis autoriaus pa
vardė — Adam Mickiewicz. Solidus rausvu 
drobės viršeliu tomas. Tai Everyman’s lib
rary leidinys Nr. 842. Šioje didžiulėje se
rijoje išleista mokslo, dailiosios kūrybos, 
religinių ir filosofinių knygų, pačių anglų 
rašytų ir ypač daug verstinių. Serijoje ša
lia Balzako išsiteko Barbusse, šalia Dantės 
—Darvinas, šalia Loti — Marksas su Mau- 
passantu, šalia Tolstojaus — Voltaire, With- 
man ir Zola.’Kaip matome, ten taip pat 
išsiteko knygos prakalboje lenkų poetu va
dinamas, bet nenuslepiamai apie Lietuvą 
dainavęs Adomas Mickevičius, jo Pan Ta
deusz, proza išverstas George Noyes. Tas 
vertimas pirmą kartą buvęs išleistas šioje 
serijoje 1930 m. Pastaroji laida 1943 me
tų, taigi karui tebesiaučiant paruoštu.

Įžangose duota nemaža žinių apie auto
rių ir jo kūrinius. Tai esąs lenkų tautos 
brangus kūrinys serijoje išleistasis dalykas, 
bet Adomas Mickevičius gyveno Kaune, savo nugaros nešioja 
Vilniuje, mylėjo Lietuvą (visa tai čia ra- vaikai važinėjasi ratukais, į kuriuos pakin-

Atidaryta Lietuvių Meno paroda, kuri 
bus gabenama į Ameriką

kyla didžiulė lama (kauniečiai, tur būt, at
simena mažąjį Kauno asiliuką, kuris telk
davosi pavėžinti jų vaikus?).

Zoologinis sodas čia tiesiog paruoštas 
žiūrovui. Prie kiekvieno gyvulio, žvėries ar 
paukščio „kambario” sienos prikabintos vi
zitinės kortelės, o taip pat ir tų gyvųjų 
sutvėrimų ilgokos biografijos ir žemėlapiai, 
rodantieji jų kilmę. O, tą sodą apžiūrėti — 
tai puiki geografijos pamokai

Apžiūrėjom jau, rodos, viską, net ir ne
simpatiškąjį jūrų hipopotamą, net ir popie
čio sumigusias gyvates, bet, ^tai, dar vie
nas pavilionas su gyvuliais, o jo šone — 
nedidelis priestatas su dviem bizonais — 
amerikoniškuoju ir lietuviškuoju! Prie ame
rikoniškojo gardo tvoros prikabintas įspė
jimas: „Saugokis to gyvulio!”, vadinas, ne
kišk per arti nagų ar nosies.

O lietuviškasis bizonas, gyvasis Kauno 
miesto herbas , matyt, ramus, jam nereikia 
Įspėjamųjų užrašų.

Jo vardas; European bison (bison bona- 
sus). Jo numeris šitame žvėryne: 128. Ze- 
mėlapyje jo kilmės vieta Taudonai pažymė
ta: Lithuania.

I *
Prancūzai, graikai, čekai, lenkai, bet... 

Angliškai kalbąs pasaulis mėgsta iš savo 
laikraščių ir žurnalų geriausius, aktualiau
sius ir ne tiek senstančius dalykus dar kar
tą parinkti ir vėl mesti skaitytojui visokių 
storesnių ar plonesnių apžvalgų pavidalu. 
Eiliniam skaitytojui, kuris nepasitenkina 
rytiniu ir vakariniu, žinias teikančiu, laik
raščiu, neįmanoma prenumeruotis ir skai
tyti tūkstantinę galybę spaudos, todėl jo 
troškulį ryžtasi patenkinti šitie apžvalgi
niai žurnalai.

Bet angliškasis pasaulis nėra uždaras -tai 
kūrybai, kurią duoda kitos, ne angliškai 
kalbančios tautos. Kultūra yra tautinė, bet 
ji pereina tautų sienas.

Vartau Pingvinų leidyklos (Londone ir 
New Yorke) leidžiamą ir John Lehman 
tvarkomą žurnalą New Writing (atseit, 
Naujoji raštija). Daugiausiai vietos, jame 
skiriama angliškai kalbančiųjų tautų kūry
bai, bet leidėjams ne svetimos ir kitos tau- 
tps. Štai ir šiame naujausiame (Nr. 33) są
siuvinyje išspausdinta italo Antonio Baldi
ni novelė, žymaus dabarties graikų poeto 
Angelos Sikeliano poemėlė, Andrė Gide 
straipsnis apie Paul Valery. Kaip šio są
siuvinio prakalboje J. Lehman rašo, net ka
ro metu žurnale būdavę vietos naujųjų lai
kų prancūzų, graikų, ir čekų talentams. Tad 
ką jau bekalbėti apie pokario metą!

Kai kuriuose storuose magazinuose esu 
matęs lenkų autorių^ kūrybos vertimų. Lie
tuviškų kūrėjų dar niekur neužtikau. Jei 
sakyčiau, kad mes neturime verstinų kūri
nių, bjauriai meluočiau. Jei prasižiočiau, 
kad neturime iniciatyvos, kad esame ap- 
kiautę, užsitraukčiau ant savo galvos pyk
tį žmonių, kurie pajustų, kad teisybę kal
bu, todėl geriau tylėsiu. K. Barėnas

Merkelio, 1948 m. birželio 27 d., apžiūrė
jusi parodos eksponatus, už geriausius 
tremtyje sukurtus kūrinius paskyrė premi
jas šiems dailininkams: dailininkui Viktorui 
Vizgirdai už tapybos kompoziciją „Iš dar
bo”, dail. Adolfui Valeškai už tapybos por
tretą, dail. Liudui Vilimui už tapybinį gam
tovaizdį „Ruduo”, dail. Telesforui Valiui 
už iliustracijų ciklą „Maras”, dail. Viktorui 
Petravičiui už grafinę kompoziciją „Lietuvių 

liaudies dainos”, dail; Aleksandrui Marčiu- 
lioniui už skulptūrinę kompoziciją „Prisi
kėlimas”, dail. Juozui Bakiui už modernią
ją keramiką, dail. Eleonorai Marčiulionie
nei už dekoratyvinę vazą su gyvuliais; vi
siems čia įvardintiems astuoniems 
ninkams paskirta Lietuvių Tremtinių 
druomenės premijos.

Spaudos premijos paskirtos šiems 
riems dailininkams: dail. Adomui Galdikui 
už tapybinį Žemaitijos gamtovaizdį savait
raščio „Mūsų Kelias” premija, dail. Pau
liui Augiui už „Žalčio Pasakos” knygos 
iliustraciją laikraščio „Mintis” premija, 
dail. Juozui Teisučiui Zikarui už skulptū
rinę kompoziciją „Taikos siekimas” savait
raščio „Žiburiai” premija, dail. Anastazi
jai Tamošaitienei už kilimą „Lietuvių tau
tiniai šokiai” savaitraščio „Lietuvių Žodis” 
premija.

Lietuviai dailininkai gyveną tremtyje yra 
' kūrinių parodą 

Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kur gy
vena apie vienas milijonas lietuvių. Tos 
parodos parengiamieji darbai jau baigti. 
Prieš išvežant parodos kūrnius į Jungtines 
Amerikos Valstybes, jų paroda š. m. birže
lio 27 d. buvo atidaryta ir Hanau lietuvių 
stovykloje. Dėl patalpų ankštumo tebuvo 
galima išstatyti vos pusę kūrinių, skiriamų 
Amerikos parodai.

Ruošiamoje lietuvių tremtinių meno 
rodoje Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
lyvauja 33 dailininkai^ išstatydami 240 
vo meno kūrinių (tapybos, grafikos, akva- 
rėles, skulptūros). Be to, šioje parodoje iš
statoma ir 129 taikomosios dailės kūriniai. 
Šioje parodoje taip pat dailininko Kosto 
Jezersko įrengtas ir lietuvių martirologijos 
skyrius, vaizduojąs lietuvių tautos aukas 
bolševikų ir vokiečių okupacijų metais.

Lietuvių meno parodai, rengiamai Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, premijoms 
skirti jury komisija, susidedanti iš Lietu
vių Dailės Instituto išrinktų dailininkų: 
Adolfo Valeškos, Antano Tamošaičio, Alek
sandro Marčiulionio ir Pauliaus Augiaus, 
ir kviestinių atstovų LTB Centro Komiteto 
pirmininko Povilo Gaučio ir Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos pirmininko Aleksandro

Vaduoti Sąjungą, Liet. Raud. Kryžių. Kiek , pasiryžę surengti savo"
minimos organizacijos būtų nuveikę, lėšų, 
sutelkę, jeigu būtų apsiriboję įsteigirmi lė
šų telkimo punkto, tarsi vieno bičių avilio. 
Tarkim, viso apskričio bitininkai nutarė 
padaryti vieną didelį1 avilį, užuot kelis šim
tus išdėlioti apylinkėje. Sis palyginimas dau
giau vaizdingas nei atitiktus,. tačiau pla
čioje pasaulinėje lietuvių kultūros organi
zacijoje steigėjai nori rasti du organizaci
jos .būtinumus: telktinis, platus, galimai 
vieningesnis kultūros darbas, ir vietos gy
venimo sąlygų galimai našesnis panaudoji
mas. Mus nebaido uždavinio apimtis, lai
kas, tačiau mus turi baidyti, nors ir grei
tas, siauras pasisekimas, nepateisinamas 
ateityje ir tikslų plotmėje.

A. M. LK Fondo statute randa lygiagre- 
tiškumą su L. Tremtinių Bendruomenės sta
tutu, cituodamas § 17 ,,a) LKF Švietimo 
Valdyba yra Fondo organas lietuvių švieti
mui plėsti bei kelti. Tuo tikslu ji rūpinasi 
lietuvių švietimo įstaigų steigimu, prižiūri 
ir koordinuoja visų LKF išlaikomų mokyklų 
mokslą, leidžia joms reikalingas knygas, 
vadovėlius, laikraščius ir kitas švietimo 
bei mokslo priemones.”

Dėl šito § 17 savotiškai susirūpino, ir 
Lietuvių Tremtiniu Bendruomenės Komite-

pa- 
da-
sa-

daili-
Ben-

ketu-
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Lietuvių krepšinio komanda Prancūzijoje

Mūsų rinktinė pasiekia 100 tašku
Nugalima Grcnoblc-Domene rinktinė re

zultatu 100 : 32!

Tur būt, ne kartą mūsų rinktinės vyrai 
svajojo įmesti prancūzams šimtą taškų. 
Tačiau įvairios priežastys, kaip tai nepa
sitikėjimas savimi, susijaudinimas blogi 
pracūzų teisėjai, kurie sąmoningai skriaus
davo savo neteisingais sprendimais rinkti
nės žaidikus ir jų žaidimą — neduodavo 
galimybės parodyti tikrąjį krepšinio žai
dimą ir pasiekti aukštesnio rezultato. Sį 
kartą vyrai surado patys save! Jie, atro
do, užmiršo, zkad žaidžia Prancūzijoje! Jų 
žaidimo greitis, tikslios pasuolės išmušė 
priešą iš lygsvaros, o puikūs metimai da
vė progos pasiekti šį didžiulį rezultatą.

Įdomu, kad šiame mieste, kuriame, kaip 
Ir visuose kituose, kur mūsų rinktinė žai
dė, nors ir kabojo didžiuliai skelbimai, kad 
žals lietuvių krepšinio komanda, buvęs 
Europos meisteris, tačiau žaidėjus pri- ■ 
imantieji vietiniai vadovai nenorėjo tikėti,'

jog lietuviai yra kada nors buvę Europos 
krepšinio meisteriu! \

Prieš rungtynes atskiri lietuviai žaidė
jai, kaip ir jų vadovas Art. Andrulis, ro
dydami autentiškas nuotraukas, mėgino šį 
prancūzų abejojimą išsklaidyti. Bet pasiek
tas rezultatas buvo labai menkas! 
kitas vaizdas ir kita kalbą buvo po 
tynių . . . Pilni pagarbos prancūzų 
jai ir jų vadovai dėkojo už gražų 
mą, atsiprašinėjo už savo ankstyvesnius 
abejojimus . . . Pasirodo, kad pats geriau
sias įtikinėjimo būdas, tai - didžiulis re
zultatas!

Atvykę į šį miestą lietuviai krepšinin
kai, priimti prancūzų dirigentų, apgyven
dinti viename geriausių viešbučių, turėjo 
popiet progos apžiūrėti didžiulį popieriaus 
fabriką, kuriam žaliava pristatoma iš Suo
mijos, Lenkijos ir Baltijos kraštų — Lie
tuvos ...

Įdomus reklamos būdas! Kituose mies- 
i,1 tuose apie lietuvių sportininkų atvykimą

Visai 
rung- 
žaidė- 
žaidi-

AKIMIRKSNIU KRONIKA
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V

Du teatro spektakliai
Schw. Gmiindas. Birželio 20—21 d. d. 

gastroliuojantis Hanau lietuvių teatras „At
žalynas” čia davė du spektaklius. Įdomu 
buvo patirti, kaip lietuviai, kurie anksčiau 
visokius meninius parengimus plūste už
plūsdavo, skųsdamiesi geresniųjų vietų sa
lėje trūkumu, gausiai dalyvaus spektakliuo
se naujųjų pinigų keitimo ir pirmąją dieną 
po to. Reikia pastebėti, kad gautas mažas 
pluoštelis naujųjų markių dalį net ir pri
siekusiųjų 
tačiau vi8 
lėtą šimtų. 
K. Binkio
„Generalinė repeticija”, gi antrąją — 
Moljero 3 veiksmų komedija „Tariamasis 
ligonis”. Veikalų režisierius — J. Blekai-

žiūrovų nuo spektaklių sulaikė, 
dėlto abi diedas jų buvo po ke- 
Pirmąją dieną buvo suvaidinta 
prologo ir 6 paveikslų drama

ti padaryta jų pažanga po paskutinių gas
trolių šioje stovykloje, (žlv).

Steigiama anglų kalbos mokykla
Schw. Gmūndas. Vietinio Liet. Tremtinių 

Darbininkų ir Amatininkų Profesinės Są
jungos skyriaus iniciatyva stovykloje pra
deda veikti anglų kalbos mokykla. Pirma
sis kursas numatyta išeiti per tris mėnesius, 
dirbant intensyviai kiekvieną dieną po 5 
valandas. Mokyklos lankytojai suskirstyti į 
klases pagal jų-pajėgumą anglų kalbos mo
kėjime. Dėstys penki mokytojai. Susidomė
jimas šia' mokykla, ypatingai po JAV bi- 
liaus priėmimo, nepaprastai didelis. Šitą 
Profesinės Sąjungos skyriaus iniciatyvą rei
kia tikrai sveikinti. Prieš kurį laiką darbą 
pradėjo ir metalo šveisuotojų kursai, kuriuos 
taip pat suorganizavo Prof. Sąjunga. Sky-

tis, daiiiainkas — K. Jezerskas. Vaidintojai i riui vadovauja energingas dipl. inž. Di- 
paliko gražų įspūdį, tuo labiau, kad maty- | džiulis. (žlv.). -

i ir rungtynes skelbdavo specialios su gar
siakalbiais mašinos, kurios aplankydavo

• visas miesto dalis.
O šitame mieste papildomos skelbimų 

, lentos tai - /asfaltuota miesto gatvė! Di
džiulėm baltom raidėm įvairiose miesto 
dalyse ant gatvės ašfalto užrašyta: L. K. 
K. Lithuanie ir tt. Be to, ryškios, baltos 
strėlės rodė krepšinio aikštelės kryptį.

Ir taip lietuviai krepšininkai, pasinau
doję kryptį rodančiomis strėlėmis, apie 22 
vai. vakaro pasiekia krepšinio aikštelę, ku
rioje randamas gausus prancūzų žiūrovų 
būrys.

Po oficialios dalies — atskirų žaidėjų 
pristatymo, kas yra visur ir visada prak
tikuojama, — prasideda pačios rungtynės. 
Pirmutinės žaidimo minutės nesuteikia jo
kio ypatingo vaizdo. Vietinė prancūzų 
komanda net kelis kartus turėjo rezultatą 
savo naudai: 3 : 1, 5 : 3 . . . Tačiau tai 
tik laikinis reiškinys. Pripratę prie aikš
tės ir prancūzų žaidimo, mūsų rinktinė 
pradeda „kaupti“ taškus. Rezultatas kyla. 
Vyrai žaidžia puikiai. Prancūzų vadovai 
ir žiūrovai nustebinti. Štai pro garsiakal
bį skelbimą žinia: vienas prancūzas ski
ria mūsų rinktinei 1000 Frs., jei ji laimės 
prieš savo priešą 40'taškų skirtumą.

Ir taip baigiasi pirmas kėlinys rezulta
tu 32 : 15, kuriame prancūzų žaidėjai 
įstengė parodyti pasipriešinimą.

Antrame kėlinyje viešpatauja lietuviai. 
Jų metimus prancūzai nepajėgia dengti. 
Visi mūsų vieneto žaidėjai yra lygiai pa
vojingi, visi savo metimais didina rezul
tatą. Pasiekiamas, ir 40 taškų skirtumas, 
kartu laimima ir 1000 Frs. Ir vėl garsia
kalbis praneša: jeigu lietuviai įmes 100 
taškų, tai premija padidiname iki 1500 Frs. 
Žaidimas vyksta. Prancūzai visomis jėgo
mis stengiasi atsispirti. Deja, šį kartą jie 
nieko negali padaryti. Atrodo, kad rung
tynės prancūzų teisėjo buvo pratęstos, bet 
ir skaičius 100 pasiektas, kartu laimint ir 
1500 Frs. Po rungtynių prancūzų vadovai 
nesigailėjo mūsų žaidėjams šiltų žodžių. 
Ir taip mūsų rinktinė, pasiekusi savo di
džiausią rezultatą, kitos dienos ankstyvą 
rytą patraukia link Viduržemio jūros. B. d. 
Aras.

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE /
I ■

Australijos sekmadienig
Sekmadienis Australijoje yra visuotinio 

poilsio, šeimos ir tikinčiųjų maldos diena. 
Mą dieną australai stengiasi praleisti savo 
šeimų rateliuose, nesusitikdami su kaimy
nais. Sekmadienį visame krašte sustabdy
tas susisiekimas, uždari barai, restoranai, 
visokiausieji' klubai, teatrai, kinai, tuščios 
sporto aikštės, stadijonai; miestuose ir kai
muose viešpatauja šventadieniška ir kartu 
viešą gyvenimą paraližuojanti rimtis.

Tačiau mes, vos prieš kelis mėnesius čia 
apsigyvenę ir dar nespėję apsiprasti sū iš 
Anglijoj atvežtais ir stipriai užsikonserva
vusiais papročiais, . sakome, kad ramusis 
Australijos sekmadienis mums yra nykiau
sioji, nuobodžiausioji ir visuomet metais 
virstanti diena.

Tad kas gi m.um8 „naujiems australams”, 
išblaškytiems mažomis grupelėmis po visą 
kontinentą, tada belieka daryti? Tik, lei
džiant galimybėms, dirbti antvalandžius, 
kurie sekmadieniais dvigubai apmokami. 
„Poilsio” dienos darbas mums duoda dvi
gubą naudą: užuomaršą ir pinigą, kas 
mums, statant čia pirmuosius žingsnius, yra 
būtina. Todėl nieks mūsų negali kaltinti, 
kad mes čia virtome kažkokiais eretikais ir 
retai švenčiame sekmadienius.

čia gimusiam ir augusiam gyventojui, 
dažniausiai težinančiam tik darbą, pilvo 
reikalus ir miegą, kas sudaro jo alfą ir 
omegą, visam gyvenimui užtenka savojo 
hermetiškai uždaro „private”, gi mums, 
pratusiems prie labiau turiningesnio, jud
resnio ir 
na turėti 
palikome

noriu dar kartą pamatyti gimtinę, o tu per 
6 mėnesius nori čia jaustis kaip namie.

— Prašau man paaiškinti svarbiausias 
šio nėapsipratimo ir niekad nemažėjančio 
gimtinės ilgesio priežastis.
'— Tai daugybė beveik nereikšmingų, bet 

jautriai veikiančių gyvenimiškų smulkmenų, 
kurios nevertos ir minėti, tačiau jos kažko
dėl neleidžia šiauriečiui giliau į šią žemę 
įleisti šaknis. Pagyvensi — pamatysi. Mi
nėjau, kad tėvynė tėra viena, o čia, gam
toje ir žmonėse visuomet tematysi gimtojo 
krašto didžiulį kontrastą ir šiame jauniau- 

jausiesi 
tik

šiame pasaulio žemyne visą laiką 
vienišas ir visų užmirštas, gyvenąs 
žmogus.
- ?!...

limųs posūkius neįneštumėm kokių nepa
geidaujamų naujovių.

Vienas charakteringas laikraščio straips
nelis teigia, kad mes stengiamės čia įva
žiuoti ir sutinkame dirbti bet kokį darbą 
vien tiktai „už saulę ir bulves”, tačiau 
kaip laikiniai emigrantai, iešką užuovėjos, 
o, svarbiausia, norime patekti kaip prieš- 
bolševikinės propagandos ruporai, turį tiks
lą visam pasauliui garsinti jų kraštams pa
darytas sovietų skriaudas ir niekšybes. 
Straipsnelis priduria, kad norint raudoreidė- 
jį vietinį pakreipti kita politine linkme, bū
tina jį supažindinti su pabaltiečiu DP.

Šelpiamieji ir šelpiantieji
Ne, tikrai negalime skųstis, kad mūsų broliai Amerikoje' mūsų vargui ne

jautrūs būtų. Nesiras lietuvio tremtinio, kad vienais ar kitais keliais nebūtų 
gavęs amerikinio valgio trupinio ar kokio rūbo. Jei ne tiesiog iš giminių ar 
per pažįstamųjų rekomendacijas, tai iš BALFo siuntų kiekvienas ŠĮ tą esame 
gavę. Ir pripažinkime — Amerikos lietuvių parama tremtiniams daug didesnė, 
negu mes manome. Ji didelė. Neįsivaizduojamai didelė. Bet jeigu tą paramą ne 
visi efektyviai jaučiame, tai tuo geraširdžiai aukotojai nekalti. Kaltininkime 
žmogiškąjį gobšumą, perkratykime savo sąžinę, o broliams Amerikos lietuviams 
tarkime nuoširdų ačiū!

Jeigu turimas ir gaunamas visų tremtinių gėrybes magiškoji ranka lygiomis 
paskirstytų, pamatytumėm, kad nesam jau tokie skurdžiai, kaip šaukiame, visi 
pajustumėm, kad dar gyventi galima. Gal būt, net keletas statinių trupinių nuo 
pietų stalo paliktų. Deja, tik Kristus surinkęs ir padalijęs keletą žuvų ir pen
kis kepalėlius duonos pasotina minią. Tik Jis ir vėl tokį stebuklą galėtų pada
ryti. Mes gi esam tik žmonės. Tad, o kiti pažaliavę iš bado vaikščiojame. Vieni 
siuntinuką po siuntinuko atldrome, kiti kažkaip prie šalpos sandėlių prieina
me, treti šiaip sau prisimedžiojam, na, o daugumas stengiamės tenkintis 
lėkšte sriubos iš bendro katilo. Ir jei alkanas sotų dar supranta, tai sotus al
kani nei užjaučia, nei supranta. Alkanas sočiajam ne draugas, todėl ir prie 
puotos stalo tik toks tokį kviečia.

Kiek kam prisiunčia artimieji, mums neprivalo rūpėti Negalima norėti, 
kad dėdė siųstų kokiam nors nepažįstamajam Antanui Smalčiui iš Pabarzdžių 
kaimo, o aplenktų savo brolėną. Ir kiek tas dėdė siunčia, tai jo reikalas. Bet dėl 
to, kiek siunčia nepažįstamas aukotojas Antanui Smalčiui, turime teisę pakal
bėti. Gera, kad Antanas Smalčius paramos gauna, bet ne visai tvarkoj, kai jis 
gauna net iš kelių ar kiliolikos aukotojų, o jo kaimynas siuntinėlį tik iš tolo 
pamatyti tegauna. Šitą reiškinį, jau daug anksčiau buvo pastebėjęs vienas ma
no kolegų, bet buvo apkaltintas vištakumu, gal būt, pakaltins tie ponai ir 
mane bet aš visdėlto matau ir tylėti negaliu. Ne, neprotestuoju (ką tai padėtų!), 
bet atkreipti dėmesį į ši nesveiką reiškinį randu esant reikalinga.

Puiku, kad tremtiniai, nuvykę už marių, neužmiršta čia pasilikusių, bet 
negražu, kad jie rūpinasi vien savo draugais. Pagirtinas jų uolumas, beieš
kant dosnių ir geraširdžių aukotojų, pastangos nušviesti sunkią tremtinių da
lią, bet smerktinas visiems ir visur tik savo prietelių ar idėjos draugų adresų 
kaišiojimas. Ir štai toks Antanas Smalčius gauna iš v|eno, iš kito, iš labdarin
gų draugijų, o jo kaimynas iš niekur negauna. Todėl vienas kai kada ir šau
nų baliuką iškelia, o kitas diržą suveržęs klausosi. Juk aukotojas nežino, kad 
jo šelpiamasis gauna dar ir iš kitų geradarių. Žinotų — tikrai susilaikytų ir, 
gal būt, savo dosnumą nukreiptų per šalpos organizacijas. Bet, ak, ir čia gi ta 
pati istorija. Viena- organizacija remia katalikus, antra cicilikus, o trečia vėl ki
tokius savo pakalikus. O kas pasigailės vargšo tremtinio, kuris nei giminių, nei 
draugų už vandenyno neturi? Ką daryti tam, kuriam vienintelė partija Lietuva?

Ir štai kai kada užtinkame spaudoje liaupsinimų (būtinai su fotografija), 
kad to ar kito išeivio pastangomis jau keliasdešimt siuntinių išsiųsta studentams, 
našlėms ir seneliams. Skaitai Ir nežinai, — juoktis ar keikti, kad visas šitų šel
piamųjų kategorijas sudaro viena ir ta pati šeimyna. Tais pačiais keliais, kaip 
ir siuntiniai ateina efldevitai — vieniems keli, o kitiems jokių. Ir iš to didingo, 
tikros pagarbos verto šalpos darbo išeina nei šioks, nei toks reikalas. Pasaky- 
tumėm savo rūšies gailestingumo piktnaudojimas, geradarių išnaudojimas sa
vo idėjų labui.

Aišku, kad reikalas taisytinas. Bat kaip? Kas duos čia išmintingą patarimą? 
Ir kas jo klausys? Viena tik tikra, jog besiimant bet kokių priemonių bus nea
bejotinai pakenkta visam šalpos darbui. Tai ką daryti? Belieka tik apeliuoti Į 
žmonių sąžinę, kad ją perkratytų, kad pabandytų pamatyti savo kaimyną, pa
bandytų suvokti, jog visi, vis tiek kurio „tikėjimo“ būtumėm, esame broliai. To 
norėtumėm iš šalpą organizuojančių. Gi šelpiamųjų neprašome dalintis su ki
tais gautomis dovanomis (rasi čia kvailį!), bet jau susilaikant nuo griebimo 
lenktais nagais BALFo paskirstomus trupinius norėtumėm matyti.

Antanas Ciočys.
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sau

, — Jau 40 metų kaip čia gyvenu 
nė karto čia nesu dainavęs (suprask, jis 
nebuvo linksmai nusiteikęs) ir kitų negir
dėjau dainuojant. Arklių lenktynės ■r kri
ketas manęs nedomina, kinuose jau seniai 
pabodo matyti, kaip kaubojai viens kitam 
snukius daužo. Vienintelė mano paguoda— 
alaus bokalas, stipriosios taurelė. Trukteliu 
ant greitųjų, stačiomis ir, pasiekęs namus, 
dcimbu į lovą. Kitką veikti sunku čia iš
galvoti. Mano gimtinėje visai kitoks gyveJ 
nimas, —'svajingai nusiteikęs, pasakoja 
angliakasys jugoslavas.

ir dar

Mūsų pragiedruliai

eilės rūškanų rudens dienų kartais 
saulės spindulys prasiskverbia pro

Ramo- 
Išleido

Petro- 
m. 90

PRANEŠIMAS
Platintojams pranešama, kad -„šviesa” Nt 

5 kainuoja DM 0,50. Platintojams 10°/».
Administracija

■ 11 -— ”■ ' . f

Parduodama keleita šimtų senų, iš Lietuvos 
atsivežtų, knygų. $ąrašas išsiunčiamas 
gavus pašto ženklą.

T. šaudinaiiienė, (14a) Stuttgart—S. 
Wilhelmsplatz 6.

viešesnio gyvenimo, atrodo, būti- 
daugiau erdvės ir visa tai, 
anapus ekvatoriaus.

ką

Ir
„Naujasis australas” Victorijos steite 

sitinka su prieš 35 metus čia atvykusiu ir 
gana gražiai įsikūrusiu dortmundiečiu vo
kiečiu, turinčiu 60 akrų žemės, 80 melžia
mų karvių, 8 arklius, 2 traktorius, 1 sunk
vežimį ir lengvą automašiną.

Senasis krašto gyventojas klausia 
jiems visiems įprasta) naująjį australą:

— Kaip tau patinka šis country?
— Pragyvenimo standartas gana aukštas, 

uždarbiai geri ir viskas būtų gerai, tik 
keistokas klimatas ir dar keistesni papro
čiai bei nepakeičiamai nusistovėjusi ne
įprasta tvarka, nemokėjimas kalbos, nepri
tapimas prie aplinkos vis dar neleidžia 
apsiprasi.

— Seniai čia atvykai?
— Prieš pusmetį.
— Ee, vyruti, nesiskubink apsiprasti 

žinok, kad tėvynė tėra viena .... Juk
per 35 metus čia dar neapsipratau ir jau 
baigdamas savo amželį, nors prieš mirti

jie čia dar neapsiprafo(!)
su-

(kas

čia

aš

Spauda apie tnug
„The Sun”, „The Herąldt ir kiti krašto 

laikraščiai, vos tiktai mumd čia atvykus, 
nepagailėjo mums šiltų užuojautos, rūpes
tingumo ir dėmesio žodžių. Vėliau atsar
giai priminė, kad mes esame jiems dar ne
matyto ir negirdėto pavyzdžio savo tautos 
patriotai, išeivijoje ir sunkiausiose gyveni
mo sąlygose neatsisaką savų tradicijų, nuo
lat pabrėžtą savo tautinį charakterį, kultū
rą ir didįjį troškimą vėl išsikovoti atitinka
mą vietą laisvųjų pasaulio tautų tarpe. Be 
to, esą, išeivijoje mes tulime gerai organi
zuotą spaudą, savas mokyklas, meno ko
lektyvus ir tt. Iš to tenka padaryti išvadą, 
kad mes vargu pasiduosime greitai asimi
liacijai ir kažin, ar kada pasidarysime pa
stovūs šio krašto piliečiai Pabrėžiama, kad 
mes čia atvykome daugiausia viengungiai- 
gės, bet jau susižadėję su savomis savai
siais ir į mišrias vedybas ne visai palan
kiai žiūrime (iš naujai atvykusių pabalti
jiečių Australijoje susituokė jau per 100 
porų, o iš jų vos keli sukūrė mišrias šei
mas). Todėl numatomas mūsų 'suaustralini- 
mas beveik neįmanomas. Atsižvelgiant į tai 
ir žinant, kad visi anksčiau čia apsigyvenę 
emigrantai lengvai pasidavė nutautėjimui ir 
vietos įtakai, būgštaujama, kad mes tam 
būdami priešingi, ateityje Į politinius ga-

Po 
šiltas 
storus debesų klodus, gaivinančiai nusišyp
sodamas žemei ir žmogui. Taip ir mus kar
tais aplanko džiugi diena. Tokia ji mums 
būna tik tada, kai, grįžus nuo darbo, paš
te randame iš Vokietijos DP stovyklų per 
1,5—2 mėn. laiko mus pasiekusį lietuvišką 
laikraštį, knygą, laišką. Tada mes užmirš
tame, kad gyvename po pietų kryžiumi, 
dviejų dešimčių tūkstančių kilometrų atstu 
nuo tėvynės. Tada mintimis esame tenai, 
prieš pusmetį paliktų savo tautiečių tar
pe, gyvename jų vargais ir netikro, kartais 
beviltiško rytojaus rūpesčiais. Tada kažkas 
lyg paskatina, ilgai nedelsiant, gražiai pa
dėkoti už tokius mielus, brangius ir ne
kantriai laukiamus iš skurdžiosios Europos 
mielųjų draugų siuntinius ir tuojau jiems 
atsilyginti sunkesniais ir kitokio tūrio, t. y. 
šio krašto gėrybių siuntiniais.

Dar tebesantiems DP stovyklose tautie
čiams norėtųsi nuoširdžiai patarti, vežtis- Į 
užjūrius kuo daugiausia savųjų spausdinių. 
Čia ir seniai skaitytas laikraštis ar knyga 
labai ir labai pravers. Baisi ir sunki toli
mame ir svetimame krašte vienuma be 
gimtosios kalbos knygų ir laikraščių.

(Bus pabaiga).

rimtas vokiečių kalba kūrinys mūsų pro
fesoriaus užsieniečio, kuris pažirto ir pa
milo lietuvių tautą ir nori su ja supažin
dinti platesnį pasaulį.

Kryžiai, romanas. Autorius Vincas 
nas. Antras papildytas leidimas. 
„Patria”. Kaina nepažymėta.

Marti, iš miesto, novelės. Autorė 
nėlė Orintaitė. Išleido „Patria” 1948
pusi. Kaina nepažymėta. Leidinyje 15 no
velių.

Kiškio lūpa, piešiniai ir eilėraščiai ma
žiems vaikams. Autorė Bale Voveraitė. Iš
leido „Patria” 1948 m. Kaina nepažymėta.

Gyvenamieji namai, projektavimo pa
grindai. Autorius Jurgis Okunis, dipl. sta
tybos inžinierius. V. D. Universiteto sta
tybos fakulteto vyr. asistentas. Freiburgas/ 
Br. 1948 m. 120 pusi. Autoriaus leidinys. 
Išleista 1500 egzempliorių.

Leidinyje gausiai aptariama namo pro
jektavimo pagrindai suindustrinimo sąly
gose. Leidinyje labai gausu škicų, proekcijų 
ir planų. Tai labai rimtas veikalas negau
sioje šios srirties literatūroje.

SKELBIMAS
Lietuviai, buvę Italijoje, Riminio stovyk

loje, ir turėję piniginių reikalų su kun. 
Bernąrdinu Grauąliu, prašomi atsiliepti 
šiuo adresu:

Mr. Stepas Radvila
• E. V. W. Hostel

! West Fen Road
E1 y, Camb’s. England.

Atsiusta paminėti
Lithuanian Art in Exile. — Monumenta

lus JAV ruošiamos lietuvių tremtinių meno 
parodos katalogas. Leidinyje gausu žy
miausių tremtinių dailininkų daugiaspalvių 
ir vienaspalvių, reprodukcijų. Išleido T. J. 
Vizgirda, remiamas komiteto lietuvių me
no parodai JAV ruošti. Išleista 5000 eg
zempliorių. Įvadas ir trumpos parodoj da
lyvaujančių autorių apibraižos 
anglų kalba.

Kaina nenurodyta.
Litauen, Antlitz ei nes Volkes.

Vytauto Didžiojo universiteto
Dr. Victor Jungfer. Išleido „Patrija” Tu- 
bingene. 342 pusi. Kaina nepažymėta. Tai

parašytos

Autorius 
profesoriui

Bolševikai Išniekina . . .
(Atkelta iš 2 psl.)

• Si egzekucija vykdyti MVD daugiausia 
sekėsi su tomis moterimis, kurios buvo su 
mažais vaikais, gi kur vaikai jau buvo 
paaugę, tokios moterys pabėgo arba nu
sižudė, arba įsijungė į partizanų eiles' ko
vai su bolševizmo teroru.

Šitokios vedybos yra viena iš daugelio 
priemonių surusinti Pabaltijo kraštus. At
vežtieji imigrantai yra tikri Stalino gar
bintojai ir kolchozų steigimo pionieriai.

Tuo tarpu repatrijavusieji baltai anks
čiau ar vėliau yra „liaudies tribunolų“ tei
siami. Lengviausia bausmė, kuri jiems 
tenka, yra 3 metai priv. darbų stovyklos, 
gi labai dažnai nubaudžiami 10—25 me
tams. Senesnio amžiaus žmonės, kaip ne
darbingi ir SSSR-ui nenaudingi, likviduo
jami vietoje.

Minėtam latviui pabėgti Į Lietuvą pa
dėjo Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos parti
zanai. Kadangi mokėjo jis neblogai lenkų 
kalbą, laimingai pasiekė amer. zoną.

Iš šio „Newsletter“ patiekto vaizdelio 
bus pakankamai aišku, kas vyksta Šven
toje mūsų Lietuvoje. Mes nieko gera ne
laukėme iš okupantų, bet taip pat nesi
tikėjome, kad jie taip elgsis. Juk tokį jų 
veiksmą gyvulišku pavadinti būtų per
daug jau švelnu. k. pelėkis.
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