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Bad Nauheimas (Dena/Reuteris). Šeštadienio rytą vienu metu Washingtone, Lon
done ir Paryžiuje paskelbtos Vakarų valstybių protesto notos Sovietų S-gai dėl pa
dėties Berlyne pareiškia bendrą trijų vyriausybių sutikimą Berlyno problemą svarsty
ti ta sąlyga, jei Sovietų S-ga pirmiau atšauks Vokietijos sostinės „blokadą”.

Notos, kurių turinys apskritai sutampa, buvo įteiktos antradienį sovietų amba
sadoriams Washingtone, Londone ir Paryžiuje.

Vakarų valstybės pareiškia, kad sovietų vykdomoji Berlyno blokada sudaro rim
tą tarptautinę padėtį”. Negalima pakęsti, kad viena okupacinė valstybė imtų vykdyti 
blokadą. Vakarų valstybės neketina palikti Berlyno dėl grasinimų, ' spaudimo ar 
priemonių. Trys vyriausybės mano, kad Sovietų S-ga dėl šio punkto neturi jokių 
jonių.
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Eina paštas i Ispanija
Frankfurtas (Dena). Vyriausioji pašto ir 

telegrafo valdyba Frankfurte šeštadienį, pra
nešė, kad pašto susisiekimas tarp amerikie
čių ir anglų zonų ir Ispanijos, o taip pat 
Ispanijos kolonijų nuo šios dienos yra leis
tas tokiu pat mastu, kaip ir į visys kitus 
užsienio kraštus.

Suomija prekiauja
Buenos Aires (Dena/Reuteris). Argentina 

pasirašė su Suomija prekybos ir atsiskaity
mų sutartį. Per sekančius 12 mėnesių Ar
gentina nupirks’ Suomijoje 37.000 to 'laik
raštinio popieriaus ir kitų prekių, o par
duos mėsos, riebalų ir odos.

Atsiskaitymui palengvinti Argentina pa- 
skolino Suomijai 18,3 mil. dolerių iš 3,5%.

Salia to Argentina suteikė Suomijai 75 
mil. pezų kreditą 3 metams.

Demonstracijos Prahoje
Praha (UP). Per sakalų sąskrydį Prahoje, 

kuriame dalyvavo per 100.000 asmenų, įvy
to eilė antikomunistinių demonstracijų. Ma
sės sakalų, žygiuodamos Prahos gatvėmis, 
kartojo šūkius už Benešą ir Masaryką, o 
susirinkusi minia audringai jiems pritarė.

Keletas jaunų vyrų per megafonus šau
kė: „Nėra respublikos be Masaryko”. Po
licija tuos vyrus areštavo.

Apie 120 jaunų merginų iš Manos vieto
vės šaukė: „Mūsų širdys yra su mūsų se
seria Hana (Benešo žmona)”.

Sportininkų grupės iš Pilzeno ir Rocka- 
uo (dalis to krašto buvo išvaduota ameri
kiečių) nešė (kiekvienas asmuo) mažas ame7 
rikines vėliavėles. O kitos grupės šalia sa
kalų vėliavų nešė dideles amerikines vė
liavas.

Buvo šūkių Gottwaldo ir Zapotockio gar
bei, bet juos nustelbdavo šūkiai Benešui ir 
Masąrykui.

Dažniausiai vartojami ir publikos karto
jami šūkiai buvo: „Mes norime respublikos 
su Benešu.ir Masaryku!” „Tegyvuoja tie, 
kuriuos mes mylime”. „Negalima mums 
įsakyti, ką turime mylėti”. „Benešui linki
me sveikatos”. „Jis turi grįžti į Hradczy- 
■ų!” /

Dingo paskutinė viltis
Philadelphia (Dena./Reuteris). Senatoriui 

C. Pepperiui penktadienį pasiųstoje telegra
moje generolas D. Eisenhoweris pranešė;, 
kad jis galutinai atsisako kandiduoti į pre
zidentus demokratų partijos sąraše ir būti 
gubernatoriaus T. Daweyo varžovu.

Politinių stebėtojų nuomone, Eisenhowe- 
rio telegrama niekais paverčia visus demo
kratų partijos šansus vėl iš savo eilių iš
rinkti prezidentą.

JAV neteko vilties
Washingtonas (Dena/INS). Žymūs Ameri

kos vyriausybės asmenys pareiškė, kad JAV 
neteko vilties gauti iš Sovietų Sąjungos 
nors vieną iš keturių lėktuvų, kurie' 1944 
m. kare su Japonija buvo priversti nusi
leisti Sibire. Reikalas liečia vieną bombo
nešį B 25 tipo ir 3 supertvirtoves B 29. 
Du B 29 lėktuvai nusileido visai sveiki su 
visais sveikais slaptais , įrengimais juose.

I daugkartinį JAV prašymą tuos lėktuvus 
grąžinti sovietai nieko neatsakė. Kariniuo
se JAV sluogsniuose manoma, kad sovietai 
tuos lėktuvus kopijavo ir pagal tas kopijas 
statėsi savo lėktuvus. 1946 m. gegužės iš
kilmėse buvo matyti 5 sovietų gamybos B 
29 tipo lėktuvai.

JAV kariniai sluogsniai yra įsitikinę, kad 
Sovietų Sąjunga žino JAV aviacijos nai
kintuvų tipus iš 2. D. karo. Tačiau He pa- 
tyį sluogsniai tiki, kad sovietų inžinieriai 
neturi jokių žinių apie raketas, turbinas ir 
kitus greit skrendančius JAV lėktuvus.

Įsakmus vakariečiu įspėjimas sovietams
Berlyno būklė sudaro „rimtą tarptautine padėti“.,- Berlyno klausimą sutinka svarstyti tik atšaukus „blokadų“
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Notose sutartinai pareiškiama, kad 
tinkamų vyriausybių okupacijų teisės 
miasi visišku Vokietijos pralaimėjimu ir 
kapituliaciją. Iš keturių valstybių sudarytų 
sutarčių išeina, kad Berlynas nepriklauso 
sovietų zonai, bet yra tarptautinė okupa
cinė zona.

Ketprių valstybių kontrolė Berlynui įves
ta draugiško bendradarbiavimo pagrindu, 
kurio Vakarų valstybės ir toliau nori siek
ti. Susitarimai yra suprantami su laisvu 
priėjimu prie Berlyno. Praktika tą teisę il
gainiui ir patvirtino. Tat įsakmiai buvo 
specifikuota 1945 m. birželio mėn. 14 d. 
prezidento Trumano pasiųstoje Stalinui no
toje, .kurioje Amerikos kariuomenės atsi
traukimas iš Thijringijos leidžiamas ta są
lyga, jei patenkinamomis derybomis tarp 
karinių vadų bus laiduotas priėjimas oro 
keliu, geležinkeliais ir plentais į vakarinius 
Berlyno sektorius.

Atsakydamas Stalinas jokių pakeitimų ne
padarė prezidento siūlyme. Po to Stalinas 
davė patikinimus, kad viskas padaryta pa
gal šį planą. Panašus laiškais pasikeitimas 
įvyko tarp Stalino ir Churchillio.

Įsipareigojimai, kuyie zonų viršininkų su
tarti ir sąjungininkų kontrolės įstaigos pa
tvirtinti ir praktikoje įsigyveno, garantuo
ja sąjungininkąms laisvą priėjimą prie Ber
lyno, kad galėtų tesėti savo įsipareigojimus. 
Bet* koks kitoks aiškinimas pažeistų kon
vencijos taisykles. . ,

Kad jokiu atveju šiame punkte nekiltų ne
susipratimų, notoje kategoriškai pareiškia
ma, jog savo sektorių Berlyne sąjunginin
kai laikys okupuotą ir dėl jo priėjimo reiš
kia pretenzijų savo teisei vykdyti.

Trys. Vakarų vyriausybės dalijasi atsa
kingumu dėl 2,4 mil. gyventojų Berlyne ap
rūpinimo, kas dar 1945 m. liepos mėn. 7 
d. sovietams prašant buvo padaryta. Var
žymai, kurių sovietų įstaigos neseniai grie
bėsi, turėjo tokios pasekmės, kad JAV, D. 
Britanijęs vyriausybės negalėjo tinkamai iš
pildyti savo pareigų.

Markosas neteko paramos
Washingtonas (Dena/INS). Graikų suki

lėlių vadas gen. Markosas, kuris neseniai 
pasisakė sutinkąs derėtis dėl ginklų pa
liaubų, kaip pranašauja diplomatiniai 
sluogsniai, dėl sumažėjusios maršalo Tito 
paramos bus priverstas pasitraukti į Alba
niją.

Markosas parėmė kominformo kaltinimus 
prieš Jugoslavijos komunistų partiją 
dėl to užsitraukė jugoslavų neapykantą.

ir

Persekioja Komunistus atskalūnus

Budapeštas (Dena/Reuteris). Jugoslavijos 
pasiuntinys Vengrijoje Mašovičius vidaus 
reikalų ministeriui protestavo dėl jugosla
vų „persekiojimo” Vengrijoje. Persekioja
mieji atsisakę remti kominformo padarytus 
kaltinimus Jugoslavijoje vadovaujantiems 
asmenims.

Į Jugoslaviją pabėgęs Vengrijoje gy
venančių jugoslavų komunistų vadas Ropas 
penktadienio vakare savo pasekėjams Veng
rijoje pasakė per radiją kalbą.

Kiti du vadovaują jugoslavai Vengrijoje, 
kurie dėl tų pačių priežasčių buvo areš
tuoti Vengrijos policijos, po 24 vai. arešto 
paleisti į laisvę.

JAV susitarė su Jugoslavija

, Washingtonas (Dena/OANS). Amerikos 
užsienio reikalų ministerijos informatorius, 
pareiškė, kad tarp JAV ir Jugoslavijos pa
siektas principinis susitarimas sureguliuoti 
klausimams, liečiantiems abu kraštus. Tech
niškos smulkmenos dar nėra paruoštos.

Derybos, kurios tęsėsi jau 13 mėnesių 
penktadienį po pusvalandį trukusio pasita
rimo tarp Jugolavijos ambasadoriaus Wa- 
shmgtone S. Koosanovičiairs, ir užsienio

Trys vyriausybės yra priverstos reikalau
ti, kad prekių transportas ir žmonių susi
siekimas tarp Berlyno ir Vakarų zonų, pa
gal sudarytas sutartis būtų visiškai atstaty
tas. Čia negali būti bet kokio delsimo, nes 
tai yra būtina Berlyno civilinių gyventojų 
reikalui. Nors ir gerai žinodami savo tei
sių ir pareigų Berlyno sektoriuj opumą, ta
čiau stropiai sieks ginčijamus klausinius 
teisingai išspręsti, atsižvelgiant' į visų su
interesuotųjų interesus. Trys vyriausybės 
mano, kad prievarta nevertėtų panaudoti 
nesusipratimams sureguliuoti, kurie bekiltų 
tarp jų ir Sov. Sąjungos Berlyno padėties 
klausimu.

Jeigu atsirastų nuomonių skirtumų, tada 
reikėtų neprasilenkti su keturių, kaip JT 
narių, Įsipareigojimais ginčą spręsti taikiu 
būdu, kaip yra, numatyta chartos 33 para
grafe.

Dėl 
tinka 
bose tarp keturių Berlyno okupacinių įstai
gų, kad .išspręstų visus ginčijamus klausi
mus dėl 
tik tada,

tos priežasties trys vyriausybės su- 
(kaip pirmą žingsni) dalyvauti dery-

Berlyno administravimo. Tačiau 
kai susisiekimo linijos ir asmenų

Laukiama sovietu atsakymo
Londonas (Dena/INS). Šeštadienį Londo

no diplomatiniuose sluogsniuose sovietų at
sakymo į trijų valstybių notas buvo laukia
ma per sekančias 24 vai. Britų vyriausy
bės nariai buvo, paprašyti neišvykti toli nuo 
Londono, kad, gavus sovietų notą, tuojau 
būtų galima sukviesti vyriausybės posėdį.

Britų užsienio reikalų ministerijos Vokie
tijos klausimams valstybės pasekretorius 
lordas Hendersonas atvyksta į Vokietiją. 
Generolas Robertsonas, britų karinės val
džios Vokietijoje gubernatorius, pirmadienį 
išvyko į Londoną pasitarti su Bevinu dėl 
padėties Berlyne. Numatoma, kad Robert
sonas turės pasikalbėjimus ir su sir Hol- 
lisu, krašto apsaugos ministerijos genero
lu, su prancūzų ir amerikiečių ambasado
riais Londone ir kt.

Britų užsieno reikalų ministerio pavaduo
tojas McNeilas pareiškė, kad D. Britanija 
Berlyne nedarys jokių koncesijų.

Parems ir Australija

Australijos ministeris pirmininkas 
Chifleys sekmadienį trumpam laikui buvo 
atskridęs į Berlyną. Jis visiškai pritariąs

J. B.

reikalų ministerio pavaduotojo R. Lovetto, 
buvo užbaigtos. <

Susitarimas liečia JAV įšaldytą Jugosla
vijos auksą, teikimų pagal paskolos nuomos 
įstatymą apmokėjimą ir JAV piliečiams 
nuostolių padengimą už suvalstybintuš Ju
goslavijoje jų flirtus. /

Jugoslavijos ambasadorius įspėjo nuo 
perankstyvųjų pliauškalų dėl greito sutar
ties pasirašymo. . .

Albanija nesukalbama

Londonas (Dena/Reuteris). Tiranos radi
jas praneša, kad Albanija atmetė Jugosla
vijos kaltinimus, kurie praeitą savaitę bu
vo išdėstyti trijose Albanijai įteiktose no
tose. Tos notos patarnaujančios tik abiejų 
kraštų priešų interesams. .

Susekta cigarečių kontrabanda
Mūnchenas (NZ). Bavarijos muitininkai 

liepos m. 7—8 d., bendradarbiaujant Bade
no muitinių įstaigoms, susekė pirmą di
delę (5 mil.) amerik. cigarečių kontroban- 
dą į JAV zoną. Tuo būdu iš dalies išspręs
ta mįslė, kokiu būdu juoda rinka galėjo 
amerikinėms cigaretėms numušti kainas že
miau už oficialias kainas. Cigarečių siuntos 
ateidavo iš Šveicarijos keturiais prekiniais 
vagonais, buvo deklaruojamos kaip „Ge- 
schenkartikel” — dovanos vienai Miinche- 
no firmai („Oe-Ba”).

Keis JT chartą
New Yorkas (Dena/INS). Jungtinių Tautų 

mažoji pilnatis šeštadienį 19 balsų prieš 7 
balsus, priėmė Argentinos pasiūlytą rezo
liuciją, pagal kurią JT Paryžiaus sesijoje 
bus keliamas klausimas sušaukti tarptauti
nu konferencijų JT chartai reviduoti. 

ir prekių judėjimas tarp amerikiečių, britų 
ir prancūzų sektorių Berlyne ir yakarų zo
nų bus visiškai atstatytas.

Britų notoje be kita ko pareiškiama, kad 
sovietinė Berlyno blokada opiai pažeidžia 
esamuosius susitarimus dėl keturių adminis
tracijos Berlyne. Notoje nurodomas Chur- 
chillio susitarimas su Stalinu, pagal kurį 
britai į dabartines ribas atsitraukė nuo 
Wismaro — Schwerino — Ludwigshisto — 
Doennitzo linijos, įvesdami' kariuomenę J 
jiems skirtą Berlyno sektorių.

Amerikiečių ir britų notose pabrėžiama, 
jog jie nebūtų nė pamanę užleisti plačias 
Vokietijos sritis sovietams, jei būtų buvęs 
bent šešėlis abejojimo, kad sovietai galėtų 
pradėti varžyti priėjimą į Berlyną

Prancūzijos notoje šalia viso kito pa
brėžiama, kad Berlyno valdymo praktika 
per 3 metus parodžiusi, jog problemų spren
dimui svarbu, kad nebūtų pažeidžiami 
partnerių interesai. Sovietai likvidavę Ber
lyno komendantūrą, įvedę savo valiutą 
mieste ir tomis priemonėmis privertė liku
siuosius sąjungininkus imtis atitinkamų žy
gių- 

vakarų valstybių elgsenai. Australija sutin
ka Berlyno aprūpinimą iš oro paremti. 
Chifleys turėjo pasikalbėjimus su gen. 
Clayum ir iš Londono atvykusiu JAV am
basadorium Douglasu.

Bylą atidėjo
Iš Paryžiaus pranešama, kad Viktoro 

Kravčenkos byla su „Letre Franęais” Pa
ryžiaus teisme pradėta nagrinėti birželio 29 
d. Po įvairių incidentų teismas ją atidėjo 
spalių mėn. T8 d. (UT).

Nuolaidumas reikštu karą
(Dena/Reuteris). 

vietovėje rinkikams šeštadienį pasa- 
kalboje W. Churchillis griežtais žo- 
pasmerkė. sovietų vyriausybę ir ta 
vė] pabrėžė, kad D. Britanija neturi 

Woodfordas (Essexas) 
Šioje 
kytoje 
džiais 
proga
nusileisti Berlyne,,

Nusileidimas šiame reikale, jo nuomone, 
sunaikintų vienintelę dar esančią progą 
trečiojo pasaulinio karo išvengti. Sovietų 
S-ga nesanti didžioji nacija, kuri gilėtų 
pareikšti savo .valią, bet turint su ja reika
lą susiduriama su 13 Kremliaus viešpačių, 
kurie Rusijos tautoms užkrovė dar didesnę 
diktatūrą, kokią ji kada yra išgyvenusi nuo 
caro Jono Žiauriojo laikų.

Niekas negali iš anksto pasakyti, ką da
rys šie 13 Kremliaus viešpačių, nes jie vei
kia pagal kitus proto dėsnius, nekaip vaka
riečiai.

Niekas negali pasakyti, kas vyksta Krem
liaus užkulisiuose. Atrodą, jog viena šios 
diktatūros dalis pasukusi kitu kursu, nekaip 
antroji. Kaip kitaip aiškinti'sovietų elgesį

Naujas planas: bendra vyriausybė Palestinai
Ammanas (Dena). Grafas Bernadottė pa- derybas Palestinoje. Netrukus jis tikisi vėl 

kviestas atvyko į Transjordanijos sostinę, 
kur jis bus karaliaus AbduUos svečias. Bus 
tariamasi l'taikos klausimais.

Grįžęs į Palestiną Bernadottę pareiškė, 
kad tarp daugelio kitų klausimų su Abdul
la buvo aptartas ir Jeruzalės demilitariza- 
vimo klausimas. Esą vilčių, kad? Jeruzalę 
pasiseks apsaugoti nuo- sunaikinimo.

Penktadienį ant Telavivo ir Haifos įvy
ko pirmieji antpuoliai iš 
jus kovos veiksmams.

Apie kovas pranešama
Vakarinėje Galilėjoje

stiprūs arabų daliniai. Žydų daliniai, re
miami aviacijos, pradėjo didelį puolimą.

Britų ministeris H. McNeilas pranešė že
miesiems rūmams, 
formavo Saugumo 
žydai pasigrobė ir 
britus.

Bernadottė
JT tarpininkas Bernadottė išskrido į New 

Yorką, nelaukdamas atsakymo Į abiem ša
lims pasiūlytas besąlygines ginklų paliau
bas dar 10 dienų. Čia Saugumo Tarybai 
jis padarys išsamų pranešimą apie taikos

oro, vėl prasidė-

iš visų frontų.
koncentruojami

kad D. Britanija pain- 
Tarybą, jog ginkluoti 
nusivedė iš Jeruzalės 5

jau New Yorke
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Kova 
dėl Stalino palikimo .

Kad suprastum Tito krizės reikšmę, ne- . 
užtenka tik nurodyti tautines Balkanų prie
šybes ir. Tito su Dimitrovu lenktyniavimą 
dėl pirmumo. Tito krizės pradmės reikia 
ieškoti pačių Sov. Rusijos galingųjų tarpe. 
Tie nesusipratimai yra ginčo pradai dėl 
Stalino palikimo įpėdinystės.

Neseniai iš Maskvos grįžęs „New Yorko 
Times” korespondentas D. Middletonas Iš
kelia įdomų faktą, kad Ždanovas, kaip Kom
informo pirmininkas, palęido bombą prieš 
Titą kaip tik tuo momentu, kada Moloto
vas Varšuvoje norėjo pademonstruoti rytų 
bloko vienybę užsienio politikos reikaluose. • 
Ir tai nenuostabu, nes Ždanovas yra seno 
stiliaus tarptautinės komunistų politikos 
atstovas, o Molotovas proteguoja tautiškai 
komunistinių valstybių koaliciją. Tito atsa
kymas į Kominformo kaltinimus reikia su
prasti faktiškai ne ką kitą, bet kaip kvieti
mą sovietų užsienio reikalų ministerijos į. 
pagalbą prieš partijos bonzas.

Žinoma, Stalinas tuos priešingumus gali 
lengvai užgniaužti ir varžovus paviršutiniš
kai sutaikyti, bet tų priešingumų iš esmės 
negali pašalinti. Ir trečiajam reiche dažnai >■ t 
kildavo asmeninių ginčų tarp atskirų asme
nų ir jo satelitų, bet tam didelės reikšmės 
nieks neskirdavo, nes, sako, fūhreris tvirtai 
laikąs vadžias savo rankose. Tai tiesa, bet 
kai atėjo momentas, tie visi nesutikimai vi
sam reichui turėjo, jeigu ne lemiamas, tai 
bent labai blogas pasekmes. („Die tat”).

Nesilaiką skridimo taisyklių
SMV štabo viršininkas Lukjačenka pa

siuntė raštą D. Britanijos karinio guberna
toriaus pavaduotojui Vokietijoje, gener. ma
jorui Brownjohnui, kuriame protestuojama 
dėl britų lėktuvų sistemingo elementarinių 
skridimo taisyklių pažeidimo. •

Tokio pat turinio raštas Įteiktas ir Ame
rikos. karinio gubernatoriaus pavaduotojui 
generolui Haysui,

su Jugoslavija tokiu metu, kada Berlyno 
krizę Sovietų S-ga varo į zenitą. Tam nėra 
jokio suprantamo logingo pagrindo.

Baigdamas Churchillis pasisakė tikįs, 
kad Europa galės atkusti, pasinaudodama 
Amerikos pagalba.

Generaliniai štabai tariasi

Paryžius (Dena). Praeitą savaitę į Pary
žių atvyko vizito britų imperijos generali
nio štabo viršininkas feldmaršalas lordas 
Montgomerys. Penktadienį jis turėjo pasi
tarimus su aukštais prancūzų karininkais 
dėl bendro britų prancūzų apsigynimo prie
monių tuo atveju, jei staiga kiltų karas.

Prancūzų britų draugijos priėmime Mont- 
gomeris 
nebeturi 
Britanija 
kliudyta

Karo galima išvengti, tik sudarius Vaka
rų Uniją, kuri savo galia laiduotų taiką ir 
saugumą.

pastebėjo, kad Prancūzija niekada 
būti okupuota. Prancūzija ir D. 
išvien kovos, kad tai būtų su- 

ir išeis nugalėtojais.

i

grįžti į Art. Rytus.
Arbų Lygos politinė' komisija priėmė 

planą „kiek galint veikiau” Palestinai su
daryti laikinę vyriausybę. Ta vyriausybė 
apimtų visą Palestiną, ir joje būtų propor
cingumo principu atstovaujami visi gyven
tojai. Ta vyriausybė turėtų sušaukti konsti
tucinį susirinkimą.

Paskutinėmis žiniomis žydų daliniai gi
liau įsiveržė į vakarinę Galilėją. Sirijos da
liniai praneš? apie žydų dalinio sunaikinimą, 
kuris norėjo persikelti per Jordaną. 2ydų 
lėktuvai bombardavo Nazareto miestelį.

Egipto lėktuvai atkartotinai bombardavo 
Telavivą. Jeruzalėje artilerijos dvikovė te
beina. Egipto daliniai praneša apie savo 
kariuomenės pasistūmėjimą pirmyn.

Malajuose padėtis įsitempia 
Singapūras (Dena/Reuteris). Britų 

re lėktuvai ir Gurkha daliniai krečia 
Lampuro miesto apylinkes, kuriose, 
vieno farmerio pranešimą, turi susiburti 400 
teroristų miesto pulti.
- Tas miestas yra antras savo didumu mies
tas Malajuose, ir ten yra vyriausybės rezi
dencija.

spitfl- 
Kuala 
pagal
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ČEKOSLOVAKIJA
Trys Austrijos piliečiai Prahoje buvo 

areštuoti už! tariamą devizu nuostatų per
žengimą ir nelegalią juvebrirtių dalykų pre
kybą, kurių vertė sudaro daugel; milijonų 
čekiškų kronų. (D).

GRAIKIJA
Graikijos vyriausybės gemrrilinis štabas 

pranęšė, kad vakarinėje Makedonijoje Va
lono kalnuose dar kovojama. E pi re prie 
Konicos ir Smoliko mūšiai tebevyksta.

18 VISUR

doriumi į Lenkiją paskyrė W. Gallmaną. 
Ikšiolinis ambasadorius paskirtas į Egiptą.

JAV krašto apsaugo* ministerijos vals
tybės sekretorius Draperis ir gen. Wede- 
mayeris, Amerikos kariuomenės planavimo 
ir operacijų skyriaus viršininkas, atvyko į 
Graikiją. Jie lankysis šiaurės Graikijos ko
vos srityse, Orammoso kalnuose. (D/R).

Amerikiečių delegacija į Dunojaus kon
ferenciją yra paskirta ir netrukus išvyks iš 
JAV. (D).

KANADA

Nepamainomas sabotuotojas

Apsiausties būklė, kuri dėl pučo buvo 
Įvesta Peruje, grįžus tvankai, yra atšaukta.

Švedijos, Danijos ir Norvegijos Raudo
nieji Kryžiai susijungė kovai su tuberku
lioze Europoje. Švedija pasiųs Raudonojo 
Kryžiaus misijas į Austriją ir britų zoną 
Vokietijoje; Norvegija — j Italiją ir Len
kiją; Danija — į Čekoslovakiją, Lenkiją, 
Vengriją, Jugoslaviją, Graikiją, Schleswig- 
Holsteiną ir JAV zotną Vokietiįole. (D/R).

ITALIJA
Italijos komunistų partijos generalinis 

sekretorius P. 7 oguaftis išstūmė iš komu
nistų partijos reikšmingo komunistinio „Li- 
berto Valterį” laikraščio leidėją. Valteris 
reikalavo sušaukti konferenciją, kurioje bū
tų išnagrinėta, ar maršalui Titui pareikš
ta kritika buvo pagrįsta. (D/INS).

JAPONIJA

Kanados komunistų partijos politinis biu
ras oficialiame komunikate be rezervų pri
tarė kominformo priimtai rezoliucijai, ku
ria pasmerkė Jugoslavijos KP. Kanadoje 
skaitoma 30.000 KP narių. (D/OANS).

Kanados tautinė liberalų partija rugpjū
čio 4 d. susirinks posėdžio, kuriame rinks 
ministerio Mackenzio Kingo vietininką. 
Kingas jau 29. metai yra partijos pirminin
kas, ir 21 metai stovi Kanados vyriausybės 
priešakyje. Neseniai jis pareiškė norįs pa
sitraukti. (D/INS).

PRANCŪZIJA

Prancūzijos finansų ištaigų tarnautoji 
streikas išsiplėtė. Prie streikuojančių prisi
jungė Toulono^ Poitiers, Nantes, Strassbi 
Toulousės i

uwu, rūmas, i’ittiiico, a u Tgf 
_______  ir Grenoblės miestų finansų įs
taigų tarnautojai. Streikuoja ir kai kurioj 
Paryžiaus įstaigos. (D/R),

ŠVEDIJA
Du japonų kareiviai, kurie beveik 3 me

tus slapstėsi Ouamo salos džiunglėse ir 
maitinosi žvėreliais, riešutais ir vaisiais, 
rado seną laikraštį, iš kurio tik dabar su
žinojo, kad jau yra pasibaigęs karas. Grį
žę J Japoniją, jie pareiškė, kad rytiniuose 
Ouatnos pakaičiuose dar slapstąsi apie 20 
japonų kareivių. (D/R).

J. A. VALSTYBES
Nešauktai Iš JAV armijos pasitraukė ge

neral. leitenantas R. Eichelbergeris. aštun
tosios JAV armijos vadas ir žymiausias ka
riuomenės generolas karo metu po McAr- 
turo. Eichelbergeris iki šiol buvo laikomas 
labiausiai galimu generolo McArthuro vie
tininku Japonijoje. (D/R).

Amerikos užsienio reikalų ministerija ap
kaltino Vengrijos vyriausybę „sisteminga 
kampanija”, furinčia tikslą vengram,, už
kirsti galimybę klausytis „Amerikos balso”.

Prezidentas Trumanas naujuoju ambasa

Švedija pasirašė ERP sutartį su Jungti
nėmis Valstybėmis. Švedijai provizorinės 
pagalbos numėtyta 36 mil. dolerių. (D/R).

VENGRIJA
Vengrijos komunistinės darbo partijos 

politinis biuras nutarė į Jugoslavijos ko
munistų partijos kongresą, kuris įvyks lie
pos 21 d., savo atstovų nesiųsti. (D/R).

Vengrijos parlamentas visais balsais ra-' 
tifikavo su Lenkija pasirašytą ūkio ir savi
tarpio pagalbos paktą. (D/OANS).

VOKIETIJA
Naktį į šeštadienį Wiesbadene' kėsinfasi 

padegti komunistų partijos būstinę. įvyki 
tiria amerikiečių karo policija. (D).

Berlyne ruošiamasi atidaryti aukštąjai 
politikos mokyklai. (D).

Prancūzų okupuota Vokietijos zona su 
JAV pasirašė ERP sutartį. Prancūzų zonai 
atstovavo generolas Kunigas. (D).

Kas per vienas buvo tas Wollweberis, 
kuris prigavo Pflugk-Hartungą ir išaiški
no šnipų tinklą Danijoje, neįsipainiodamas 
pats nei įmaišydamas savo darbdavių? Tą 
žmogų beveik 10 metų medžiojo viso kon
tinento policija. Bet jis visą laiką mikliai 
išsisukdavo.

Jis prigavo ir Canarį, kaip matyti iš Da
nijos pavyzdžio, Canaris žinojo, kad Woll
weberis buvo geras komunistas vokietis, 
kuris vaizdavosi esąs šių laikų Rdbinas 
Hoodas („svieto lygintojas”). Iš tikrųjų 
Canaris žinojo apie Wollweberj labai daug; 
jis turėjo tomus pranešimų apie tą vyrą, 
bet negalėjo jo pačiupti. O stengtis stengė
si labai.

Ernestas Fridrikas Wollweberis, buvo gi
męs Hamburge. Puikiai pažinojo savo tau
tiečius, kad sugebėtų prigauti. Jaunystė 
buvo skurdi, tipinga vokiečių proletariatui. 
Vaikų buvo krūva, tėvas girtuoklis. Paau
glys žinojo labai gerai, ką reiškia gyventi 
pusbadžiu. Jo patyrimas buvo kova ir ne
pritekliai. Beveik vaikas būdamas pabėgo 
į laivo tarnybą, kad išvengtų, kad ištruktų 
iš slogios namų aplinkos. Ilgėdamasis nuo
tykių, išplaukė į Pietų Ameriką. Pirmaja
me D. kare jis tarnavo Vokietijos karo lai
vyne. Būdamas „Spartako” nariu dalyvavo^ 
revoliucijoje.

Wollweberis pirmas iškėlė raudoną vė
liavą viename kaizerio laive, nušovus pir
miau bandžiusiuosius. Po revoliucijos jis 
buvo išrinktas 
Stagą. Bet ne jam buvo apsirengusiam sė
dėti posėdžių 
grįžo į jūrą.

Vieną kartą jis sukėlė maištą laive, kapi
toną uždarė, o laivu nuplaukė į Murmans
ką ir jį atidavė naujai įsteigtai sovietų val
džiai. Pagerbdamas tą žygį Leninas Woll-

kompartijos atstovu į reich-

salėje ir sakyti kalbas. Tad

ATOMINĖ BOMBA I RAUDONĄJĄ ŠIRDĮ
Rašo kpt. P. Jurgėla, musu bendradarbis Amerikoje

Reikšmingiausios dvi Amerikos kariavimo 
priemonės

Šiaip ar taip, Amerikos strategija numa
tę pasirūpinti bazėmis aplink Rusijos im
perijos sritį ir po to kirsti atgal iš oro.

JAV vyriausias štabas jau yra numatęs 
tas bazes. Nors jo sprendimai yra slapti ir 
todėl nežinomi, bet galime spėti, kad to
kios bazės gali būti įsteigtos daigiausia 

. Žiemių Afrikoje, Japonijoje, Anglijoje ir 
Islandijoje.

Jei rusai jau pasiimtų Anglų kanalo uos
tus, aišku, jie stengtųsi sužaloti Angliją ra
ketinėmis vokiečių bombomis V—2, kurių 
sakoma, <jie turi ir gal jau ir patobulintų. 
Tad galime numatyti, kad ilgainiui jiems 
pavyktų pastoti kelią oro jėgoms veikti iš 
Anglijos prieš juoa. Tuo tarpu ameriko
nų lėktuvai darytų gyvenimą rusams ne- 
mieją.

Gegužės vidury nusprendęs kurti 70 gru
pių oro jėgas, Kongresas tai darė įsitiki
nęs, kad JA-bės turi tik dvi karo priemo
nes sudaryti pusiausvyrai prieš milijonus 
Rusijos ginkluotų vyrų; 
jėgą, kuriai vadovauja 
ir 2) atominę bombą.

Strateginių oro jėgų
tų tūkstančių lėktuvų į Rusiją, kaip ameri
konų 8—ji oro jėga ir anglų aviacija siun
tė | Vokietiją per paskutinį karą. Tokie 
masiniai puolimai iš oro būtų perdaug 
nuostolingi, nes jAV-bės tuo tarpu dar ne
turi labai tolimo 
kūnu — kovotoju.
kurie galėtų lydėti 
šius, skrendant ligi 
Europos ir Europinės Rusijos. Betgi masi
niai skridimai nebūtų reikalingi. Vienas 
lėktuvas su atomine bomba padarytų tiek 
pat nuostolių, kiek pirma šimtai lėktuvų pa
darydavo. 1

1) strateginę oro 
generolas Kenney,

vadovybė nebesiųs-

skridimo naikintuvų*),

pridengdami bombone- 
5000 kilometrų skersai

Raudonoji širdis.
Lėktuvai pakiltų, sakysime, iš Apglljos 

labai mažomis grupėmis — gal po du ar 
tris. Skrisdami aukščiau kaip 10 kilomet
rų, jie eengtųsi nepastebėti (nesusekti) nu
skristi į Rusiją. Jų laikiniai būtų: pirmiau
sia Maskva —visų pirmiausia Maskva. 
Po to kili didžiausi miestai Europos Rusi- 

• joje; Kijevas, Leningradas, Charkovas, 
Odesa.

Nors per karą buvo daug kartų sakyta, 
kad rusai savo dirbtuves nukėlė į už Ura
lo kalnų, Azijoje, vistiek Sovietų pramonės 
širdis pasiliko Europinėje Rusijoje. Cla te
bėra pačios svarbiausios karinės dirbtu
vės, kur statomi lėktuvai, ir raketos Ir 
tankai. Jos buvo per didelės ir perdaug 
sudėtinės keiti toliau, ilr reikėtų drauge 
su jomis kelti per jdaug darbininkų. Ir, kas 
svarbiausia, Maskva norėjo turėti jas ar
ti, kur Rusijos valdovai galėtų jų nepaleis
ti H savo aklų.

•) Naikintuvas yra lėktuvas su viešiu la

Dėl to 
aviacijos 
Maskvą.'

Amerikos

viso išskaičiuota, kad vien tik 
pramonės 40% sutelkta aplink

saugu-

lėktuvų

ame- 
gana

išsi-
gru-

, kintuvas. Jo (jau nebe skridimo, bet) švys
telėjimo greitis siekiai ligi 1000 kilometrų 
per valandą! Vienas iš jų nesenai iŠ Ka
lifornijos l Niujorką (apie 4200 km.) be 
sustojimo atšovė (ne atskrido) per 4 „vai. 
13 min., Jo iškilimo lubos siekia 14 kilo
metrų (46.000 pėdų).

Sunkiųjų bombonešių grupės tebeturi B- 
29 (vad. dideles skraidančias tvirtoves). 
Tačiau nuolat tebestatomi B-50 ir B-36, ku
rie,gali skristi 50% toliau su tokiu pat 
bombų kroviniu Ir dusyk toliau su atomi
nėmis bombomis. Pirmieji kovai parengti 
vienetai bus paruošti šių metų pabaigoje 
ar ateinančių metų pradžioje.

Oro jėgų šalininkai — entuziastai tvirti
na, kad Europinės Rusijos miestų sunaiki
nimu bus palaužta raudonosios kariuome
nės nugara. Jie tikina, kad tik pramonin
ga tauta gali vesti šių laikų karą ir kad, 
„suatominus” (t. y. atominiais sprogmenimis 
pavertus į griuvėsius) Rusijos pramonę, rau
donoji kariuomenė greit liktų bejėgė.

veikti

4 taktinio žvalgymo grupės,
5 tolimojo žvalgymo grupės (oro sto- 
tirti, planams ir nuotraukoms sudaryti), 
10 grupių kariuomenės daliniams kel-

oro jėgos kaip mažiausia 
tuo priemonė

Kyla klausimas: ar Amerika turi 
pulti Europos Rusijai ir nutęsti padangių 
karui prieš raudonuosius ligi JAV aviaci
jos pramonė galėtų sugrįžti j plačią ga
mybą? Dabar neturi, bet turės. Atsiminkim, 
kad vien tik 1944 metais Amerika pastatė 
96.000 bombonešių, naikintuvų Ir važmos 
(transporto) lėktuvų — įspūdingiau sakant, 
po vieną lėktuvą kas 5 minutės! Esant bū
tinam ir dideliam reikalu) ir pasiryžę, 
rikonai sugeba bet kokią gamybą 
greitai išplėsti.

Dabartinė 55 grupių orinė jėga gal 
eikvos ligi pramonė išsijudins. Bet 70
pių galėtų tebekovoti iki paspirtis ateis, ar- 
dydamog raudonosios kariuomenės susisie
kimo kelius ir Europos Rusijos miestus. 70 
grupių kaipo mažiausią krašto saugumo 
priemonę • numatė Specialiai sudaryta T. 
Finletterio vadovaujamoji oro politikos ko
misija, kuri savo sprendimus prezidentui 
Trumahui patiekė dar 1947 m. gruodžio 
30 d. Šios komisijos ištyrimai ir sprendi
mai yra autoritetingiausi po šiai dienai.

70 grupių oro jėgas sudarys;
a) 21 sunkiųjų bombonešių grupė,
b) 5 lengvųjų bombonešių grupės,
c) 22 naikintuvų grupės,
d) 3 naikintuvų grupės, galinčios 

nepaisant blogiausio oro,
*)
I) 

viui
g) 

ti,
h) 22 atskiros ryšių, ieškojimo ir gelbė

jimo eskadrilės.
Joms visoms talkininkaus tautinės oro 

apsaugos (k. a. Lietuvos šaulių sąjungos) 
27 grupės ir aviacijos atsargos 34 grupės. 
Tuo būdu iš viso susidarys 131 grupė.

Iš viso tas planas reikalaus 12.400 vei
kiančiųjų lėktuvų ir 8.100 lėktuvų atsargo
je-.

Viena naikintuvų grupė turi maždaug 
75 lėktuvus.

Aviacijoje dabar tebėra labai daug bom
bonešių ir naikintuvų, kurie laimėjo pasku
tinį karą, bet jie nuolat ir greitai pakeičia
mi. Dabar JAV-bės turi 8 srovėlekių—nai
kintuvų*) grupes su P-80 ir P-84. Iš jų 
dvi su P-80 yra užsieny.

P-80 šiandien turi visai atitinkamą var
dą — „šaunamoji žvaigždė”. Tai yra pa
grindinis JAV oro jėgų srovšlekis — nai-

*) Vėliausias aviacijos pramonės kūrybos 
padaras yra lėktuvas be motoro ir be pro
pelerio. Jį varo smanki dujų srovė. Ang
liškai vadinamas jei Aš siūlau ir vadinu jį 
srovėlekių. Mūsų kalbininkai ateity gal su
galvos tinkamesnį pavadinimą. An torius

Iš oro būtų smaugiama Rusijos galia
Nežiūrint tokių džiuginančių žinių, JAV 

strategija nėra paremta jokiu panašiu op
timistišku įsitikinimu dėl Rusijos jėgos pa
kirtimo. Karo vadai negali perdaug įver
tinti ar nuvertinti (paneigti) priešą. Prie
šingai, jie turi atsilošti savo kėdėse ir 
abejoti dėl kiekvieno galimumo. Todėl 
Amerikos strategai sprendžia, kad bombar
davimas tolimais skridimais būtų tik pir
moji stadija oro kare. Antroji ir kritiškoji 
stadija prasidėtų tik tuomet, kai žemyno 
kariuomenė, laivynas ir oro jėgos labiau
siai išplės savo karo veiksmus ir bus pasi
rengę bendriems, sutariamiems puolimams 
visos Rusijos srities.

Amerika nemano iškelti daug armijų j 
Europą ir kirstis su raudonąja kariuome
ne — vyrų jėgos prieš vyrų jėgas žemyne. 
Napoleonas ir Hitleris abu padarė tą pat 
klaidą. Ir Rusija, turinti gyventojų daugy
bę pašaukimui į karą, prarijo juos?

Amerikonų strategai mano, kad būtų 
geriausia oro bazių ratą nuolat veržti ir 
veržti aplink Rusiją iki ji bus pasmaugta. 
Tas rodo reikalą verčiau bendrais oro, jū
rų ir žemyno jėgų veiksmais įsteigti bazes 
arčiau Rusijos vidurio (širdies) negu nau
doti bazes nuolatiniam bombardavimui ir 
puolimui valdomaisiais (kontroliuojamais) 
sviediniais. Ko arčiau bus tos bazės, to la
biau bus galima nuolatos vykdyti tuos puo
limus. Tuo tarpu oro jėgos tebemėtys sprog
menis į priešo užimtus kraštus raudonosios 
kariuomenės užpakaly ir taip pat nuleis 
oro kovotojus — pėstininkus (paratropers), 
kad šie pagelbėtų pagrobtųjų kraštų gy
ventojams pulti rusus iš užpakalio.

Tai būtų techniškas vyravimas ore prieš 
rusų vyravimą žemyno kovotojų masėse. 
Kiek laiko reikėtų techniškam oro vyravi
mui laimėti — galima tik spėlioti.

(Bus pabaiga)

weberį paskyrė tarptautinės jūrininkų s-gos 
pirmininku. SI sąjunga turėjo skyrių visa
me pasaulyje^o jos narius buvo galima va- 

kurje-
me pasaulyj*, o jos nariu 
dinti pirmaisiais sovietų špionažo 
rials.

Plaukiodamas Wollweberis aplankė 
ją su Japonija, Prancūziją, Italiją ir 
rikas. Jis išsibastė visuose pasaulio 
puošė, ir pagaliau niekas nebestebino jo. 
Kartkartėmis buvo areštuotas dėl komunis
tinės veiklos ir dėl savo smalsumo didžiuo
siuose pasaulio uostuose. Areštai pasidarė 
jam įprastinis dalykas.

Hitleriui paėmus valdžią, Wollweberis 10- 
gingai pradėjo šnipinėti prieš nacionalso
cialistinę Vokietiją.“ Jis vadovavo sovietų 
kontržvalgybos organizacijai Vakarų Eu
ropoje. Jo oficialus titulas 
tų internacionalo Vakarų 
generalinis sekretorius”.

Savo buveine pasirinko 
biuras užėmė. 7 kambarius parteryje, 
sudarė klestinčios inžinerijos firmos įspū
dį. Pamainomis dirbo būrys stenografių, 
vertėjų ir sargų. Pastarieji buvo ginkluoti 
kočiukais, pripiltais ašarinių dujų. Sienose 
buvo Įrengta signalizacijos sistema įspėji
mams perduoti. įtartina tebuvo tik tai, kad 
biure nebuvo jokio telefono. Visi praneši
mai buvo siuntinėjami per kurjerius. Si 
įstaiga buvo viena iš devynių, kurias Ko
penhagoje laikė komunistų internacionalas 
ir OPU.

Vokiečiams šnipinėjant sovietų laivinin
kystę Baltijos jūroje, Wollweberis ėmė veik
ti tiesiogiai. Vokiečių laivai, Danijoje pri
krauti amunicijos^ ir maisto produktų Fran
ko sukilėliams Ispanijos pilietiniame kare, 
niekada nepasiekė Pirėnų pusiasalio. Į lai
vo anglis įmaišydavo sprogstamosios me
džiagos, kuri ir sprogdavo atviroje jūroje. 
Paslaptingų sprogimo priežasčių neeusekė, 
nes prieš išplaukiant laivus rūpestingai pa
tikrindavo Kopenhagoje.

Po Danijos okupacijos vokiečių kariuo
menės „Marion” laivas iš Danijos išplau
kė į okupuotą Norvegiją. Laive buvo 4.000 
vokiečių kareivių. Iš jų nė vienas nenu
plaukė į paskyrimo vietą. Ir vėl į kurą 
buvo įmaišyta sprogstamosios medžiagos. 
Padariniai buvo siaubingi. Keliolika dienų 
po to žvejai savo tinkluose ištraukdavo vo
kiečių lavonų. Vokiečių konsulas Malmd 
mieste, Švedijoje, švedų žvejams., mokėjo 
po 75 centus už išžvejotą lavoną.

Kini-
Ame- 
kam-

buvo „Komunis- 
Europos biuro

Kopenhagą. Jo
Jis

jau 
Vie- 
krū-

Ekspliozijų kaltininku vokiečiai visada 
laikydavo Wollweberį. Praėjus metams po 
invazijos, vokiečiai Danijoje suėmė kelis 
Wollweberio pagalbininkus. Jų ščšis teis
mas pasmerkė penkiasdešimt devy nėr lai
mėtais kalėjimo. Tačiau paties organizato
riaus nebuvo. Teisme paaiškėjo, kad jis 
buvo kaltinamas išsprogdinęs 16 vokiečių 
3 italų ir 2 japonų laivus.

Eilę metų Canaris ir gestapas skyrė di
deles sumas už Wollweberio, gyvo dr mi
rusio, suėmimą. Pagaliau Hamburgo gesta
po viršininkas Paulius Krausas surado ba
dą, kaip sučiupti Wollweberj. Vienoje kon
centracijos stovykloje rado asmenį, kuris 
gerai žinojo Wollweberio buveines. Tai 
buvo Robertas Krebsas, komunistų tarpe 
vadinamas Janu Valtinu. Tas Valtinas su 
Krausu kartu nuvyko į Kopenhagą.

Planas atrodė tobulas. Ir naciai 
džiaugėsi kailiu, dar nepagavę lokio, 
ną tamsią naktį nacių grobikai kiūtojo
muose Baltijos pajūryje, ties Helsingdru, 
Danijoje. Čia turėjo praeiti Wollweberis. 
Netoli nuo čia buvo jo būstinė. Jį būtų 
parmetę, surišę ir nugabenę į Vokietiją. 
Pflugk-Hartungas buvo paruošęs visas • 
smulkmenas, ir būtų pasisekę tai atlikti, ne
tenkant susidurti su policija. Tik iškilo ne
apskaičiuotas kabliukas, būtent, kad nauja-' 
sis gestapo talkininkas apgavo šeimininkus 
ir pasistengė painformuoti Wollweberj, kas 
Jam gresia. Pats dingo gestapui iš nagų ir 
po daugelio nuotykių pasiekė J. A. Vals
tybes, kur tarnavo kariuomenėje.

Užėmus Norvegiją ir Daniją, Wollwebe
rio grupė persikėlė į Švediją. Kurį laiką 
buvo ramu. Tik štai susekama, kad Kirunos 
geležies rūdos kasyklose, Laplandijoje, vie- 
nas dešimtininkas, vilkdamas maišiuką po 
maišiuko, buvo išgabenęs iš sandėlio pen
kis šimtus svarų dinamito. Vėl pradėjo, karš
tai medžioti Wollweberj. (B. pab.)

Brltal neleidžia išvežti ginklo
Londonas (Dena/INS). Britų užsienio rei

kalų ministerijos atstovas pranešė, kad 
arabų valstybės buvusios painformuotos, 
jog D. Britanijos didžiausias noras esąs 
ginklų paliaubas Palestinoje prailginti. ,

D. Britanijos parlamento sluogsniuose 
esama nusistatymo, kad ginklų išvežimas į 
arabų valstybes, dėl arabų nenoro laikytis 
ginklų paliaubų, ir toliau turi būti drau
džiamas.

Siaurės Atlanto paktas
Antradienį Washingtone prasidėjo JAV, 

Kanados, D. Britanijos, Prancūzijos, Belgi
jos, Olandijos ir Liuksemburgo pasitari
mai apie tų kraštų karinį bendradarbiavi
mą. Plačioje visuomenėje ta žinia nerado 
didesnio atgarsio. Mat, Berlyno ir Jugosla
vijos įvykiai visą kitą nustelbė. Tačiau da
bar užsienio reikalų ministerijoje prasidėję 
pasitarimai yra tokie reikšmingi ir tiek tu
rės (takos kitų problemų sprendimui, jog 
verta ties jais ilgėliau sustoti.

Kaip žinom, penkios aukščiau minėtos 
Europos valstybės yra sudariusios vadina
mąją Vakarų Europos Uniją. Jos sutarė ne 
tik glaudžiai bendradarbiauti, sprendžiant 
bendrus politinius^ ūkinius, kultūrinius ir 
socialinius klausimus, bet ir derinti savo 
karines pastangas. Turint galioje, kad ke
turios žemyno valstybės karo metu buvo il
gesnį laiką okupuotos ir dar nepajėgė 
kaip reikiant atsistoti ant savo kojų, o D. 
Britanija irgi dtfr neatsigavo nuo karo pa
sekmių, reikia sutikti, jog jos pačios savo 
jėga negali sudaryti tokio stipraus vieneto, 
kad galėtų ramiai žiūrėti į ateitį. Tiesa, 
Vakarų Vokietijos ir Italijos įtraukimas i 
Uniją gerokai ją sustiprintų. Tačiau Vo
kietiją sutarta laikyti nuginkluotą, 
dabar Vokietijos apginklavimo idėja 
rado šalininkų anglosaksų kraštuose, 
Prancūzija ir Beneluksas tam

•priešinasi. Todėl šiuo laiku Vokietijos įtrau
kimą į karinę organizaciją negalima rimtai 
svarstyti. Italija taip pat yra suvaržyta tai
kos sutarties nuostatų. Vakarų 
Valstybės negali nieko tikėtis ir 
navijos. Ir tai suprantama, šiuo 
vietų Sąjunga yra f>er arti, kad 
vai galėtų nieko nerizikuodami 
neutralumo. Tokiu būdu Vakarų Europos 
Unijai neliko nieko kito, kaip 
nės ir fizinės pagalbos ieškoti 
lanto.
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Šiaurės Atlanto pakto idėja 
Mintis sudaryti toki paktą 
pakto pavyzdžiu turi nemaža 
Washingtone. Senatas, priimdamas Vanden- 
bergo pasiūlytą rezoliuciją, kuria vyriau
sybei leidžiama dalyvauti regioliniuose ka
riniuose susitarimuose, laikantis JT char- 
tos 52 str., davė Valstybės D-tui teisinį 

'.pagrindą tokius pasitarimus pradėti. Mar-

nėra nauja. 
Panamerikos 
šalininkų ir

shallis nedelsė pasinaudoti ta jam suteikta 
teise. Šiandien Washingtone jau tariamasi 
Kanada, kurios teritorija negalės išlikti ne
paliesta būsimo karo veiksmų, ’jei į juoe 
bus įmaišytos JAV, irgi sutiko dalyvauti. 

Prasidėję pasitarimai kol kas yra tik in
formacinio pobūdžio, nes Atlanto pakte 
idėjos realizavimui dar neturima apčiuo
piamų metmenų. Visų pirma kyla klausi
mas, kas tą paktą turi sudaryti ir koki; 
forma. Ar turi būti sudaryta nauja karinė 
santarvės sutartis, ar pakaks JAV ir Ka
nados garantijų dabartinei Vakarų Euro
pos Unijai? Ar galima prie naujo susitari
mo pritraukti Graikiją ir Turkiją ir kokli 
forma? Kas bus su Ispanija, kurios 'padė
tis turi didelę strateginę reikšmę? Naujos 
organizacijos santykiai su Skandinavija, 
arabų lyga? Reikia neužmiršti, kaj paruo
šiamieji darbai negali būti atlikti ramioje , 
atmosferoje. Sovietai labai gerai žino, prieš 
ką tas paktas yra nukreiptas. Jie nersis iš 
kailio, norėdami jai sukliudyti.

Tačiau ne tik painūs politiniai klausimai 
sudaro kliūtis, kurių nugalėjimui reikia 
laiko. Juos išsprendus, tuojau kils ir gry
nai strateginio bei taktinio pobūdžio kari
niai klausimai, kurių sprendimas irgi susi
lauks nemažai sunkumų. Paprastai labai ge
rai informuotas „Newsweek” Washingtono 
korespondentas E. K. Lindlegas taria, kad 
Vakarų Europos Unijos karinių pajėgų 
branduolį turės sudaryti D. Britanijos ka
riuomenė. Jos karo aviacija turėtų perim
ti visos Unijos taktinei aviacijai tenkančius 
uždavinius, o JAV patiektų strateginį bom
bonešių oro laivyną. Tokiu atveju reiktų 
pertvarkyti abiejų kraštų aviacijas ir karo 
laivynus. Reikia išsiaiškinti, kiek diviziją 
britai galėtų permesti Vakarų Europos gy
nimui ir klek divizijų turėtų pasiųsti avia
cijos bazių Artimuosiuose Rytuose apsau
gai. Visam tam reikia daug laiko ir kruopš
čių studijų. Negalima užmiršti, kad turima 
reikalo su suvereniomis valstybėmis, 
su kuriomis reikia susitarti, bet kurioms 
negalima taip paprastai primesti savo valią.

Tačiau tikslas, kurio siekiama, yra toks 
gražus ir viliojęs, kad yra vertas visų pa
stangų. Atlanto tautų bendruomenė gali 
būti tokia jėga, kuri ne tik galės pasau
lyje išlaikyti taiką, bet ir padiktuoti jos 
sąlygas. Smagu, kad prie to einama. VM
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Žaidimas kitu gyvybe
Juo ilgiau mes gyvename tremtyje, juo 

labilu aktualėja mums praktiškųjų profesi
jų (amatų) klausimas. Kadi šiandien mūsų 
spaudoje vienas 'kitas drįsta pasiūlyti arba 
nurodyti vienų ar kitą amatą, aš drįsiu, 
taip pat, papropaguoti, gal būt, daugumai 
mažai žinomą, vieną iš jauniausių žemės 
ūkio šakų, kuri neturi net 50 metų amžiaus, 
tai tauriųjų kailinių žvėrių auginimą.

Kada mes rengiamės emigracijai, suka
me galvas, kokį čia pasirinkus ir išmokus 
amatą, kad išemigravus galėtume per trum
piausią laiką žmoniškai susitvarkyti ir, at
virai kalbant, uždirbti.

Si ūkio šaka viena iš prieinamiausių ir 
pelningiausių ūkio šakų. Pradžiai nereika
lingas didelis kapitalas, tik trumpa ' praktika 
ir šiek tiek teorijos.

XIX amžiaus pabaigoje Kanadoje prade
da auginti sidabrines lapes, kiek vėliau Ir 
kitus žvėris farmose.. Rezultatai gaunami^ 
puikūs. Žvėrys duodasi farmose auginami, 
o krašte atsiranda nauja ūkio šaka, kuri 
augintojams puikiausiai apsimoka.

Į Lietuvą,’ prof. T. Ivanausko rūpesčiu ir 
rizika, pirmosios sidabr. lapės (keliauja 
1929 m. Prof. T. Ivanauskas, sulaukęs tei
giamų rezultatų, pradeda tą ūkio šaką pro
paguoti per spaudą. 1932 m. atsiranda vie
nas kitas augintojas. 1940 m. pavasarį (ly
giai po 10 metų) tik iš tų kelių lapių ir 
vėliau įvežtų (taip pat prof. T. Ivanausko 
rūpesčiu) kelių kitų žvėrelių, Lietuvoje bu
vo jau per 1.000 sidabr. lapių, keli šimtai 
audinių, kiek mažiau nutrijų ir meškėnų.

Pasaulinė kailių rinka buvo vis daugiau 
ir daugiau tenkinama kailiais nuo farmose 
užaugintų žvėrių. Žinoma, kainos pradėjo 
kristi, nors rinka toli gražu nebuvo visiš
kai patenkinta, pareikalavimas dar vis bu
vo didelis, nes kailis daugiau ėjo į madą. 
Prieš šį karą (1930—1939) augintojai Lie
tuvoje gaudavo už sidabr. lapės kailį vi
dutiniškai apie 300 litų ir už audinės — 
50 litų. Nė viena ūkio šaka, kad ir pelnin
giausią paėmus, negalėjo su kailinių žvėrių 
ūkiu konkuruoti.

Kas gali būti kailinių žvėrių augintoju ir 

kurie kraštai tai ūkio šakai tinka

Kiekvienas darbas reikalingas pamėgimo 
ir atidumo, juo labiau kailinių žvėrių au
ginimas, nes čia turima reikalą su gyvu
liais, kurie prieš keletą dešimčių metų gy
veno laisvai. Jų Jaukiniškas instiktas nepra
rastas, ir jie žmogaus nesupranta taip, kaip 
šuo ar katė. Gal ir ateis laikas, kada si
dabrinę lapę bus galima auginti panašiai, 
kaip šunį, katę ar kitą kurį naminį gyvu
lį, bet šiandien, kiekvienas žvėrių auginto
jas turi būti ir biologas ir kartu nemažas 
žvėrių psichologas. Tam, kas myli gyvu
lius ir mėgsta tą darbą, tai yra ir bus vi
sai nesunku. Jis per trumpą laiką pažins 
kiekvieną savo žvėrį, žinos jo būdą, žvėrys 
pripras prie jo ir jam Jas darbas bus ma
lonus.

Sidabrinės lapės, audinės ir k. žvėrys, 
be nutrijų, yra šiaurės kraštų gyventojai, 
todėl ir juos auginti galima tik panašio
se klimatinėse sąlygose. Pietų kraštai, kur 
nėra žiemų su sniegu, netinka. Kad žvė
rys išaugintų gerą kailį, reikalingas šaltis. 
Todėl tik šiaurės kraštų žvėrys ir turi ge
rą, patvarų ir kailių rinkoje aukštai verti
namą kailį. Europoje kailinių žvėrių, ūilfis 
(turima galvoje sidabr. lapes ir audines, 
grynai šiaurės kraštų gyventojus) paplitęs 
net toli pietuose, pvz., pietų Vokietijoje (Ba-

Britu zonon užsukus
" Lietuviai parengties būklėje

Ir nenuostabu, nes geležinė uždanga čia 
pat, — gali su užuojauta atsidusti, saky
sim, Kasselio DP. Bet šiuokart visokeriopo 
nerimo priežastimi yra ne geležinė uždan
ga, bet UNRRAos pradėti, o IRO tęsia
mi vietinio pobūdžio „įkurdinimo" darbai.

Imkime tokią Glueckstadto (43 km. nuo 
Hamburgo į šiaurę) stovyklą. įsikūrė 1945 
metais. Jau kitų metų pradžioje buvo 
priversta kraustytis, bet to paties mieste
lio ribose. Pernai stovykla buvo galutinai 
išardyta. Viena gyventojų dalis buvo per
gabenta į Elmshdrną, antroji — į Wedelį, 
o ši trečioji pati gausioji — į Hungriger 
Wolfą. Ir manote baigta? šląžiem lietuviai 
iŠ Hungriger Wolfo kaip atomas suskal
dyta į dvi dalis: dalis į Rendsburgą, o da
lis Itzehoe.

Elmshomo ir Itzehoės lietuvių stovyk
loms gegužės pabaigoje duota įsakymas 
pasiruošti kraustytis. Elmshomo stovyk
la šitaip likviduota: dalis į Wedelį, dalis 
s- į Klelį (o Kiello gyventojų dalis į Rends
burgą), dalis — i Rendsburgą. Itzehoe sto
vykla anaip likviduota: dalis į Wentorfą, 
dalis į Plnnebergą, o dalis į Rendsburgą.

Taip pat likviduojama viena lietuvių 
stovyklą Flensburge (buvo 2), Schleswlge, 
Vkkernfoerdėj Ir t. t.

„DP KZ-Lager"
, — šitaip degutu Išrašyta ant mūro, ku

ris .supa lenkų DP stovykla Rendsburge.

Tauriųjų kailinių žvėrių ūkis
den-Badeno, Wiirttenbergo ir Bavarijos pie
tų aukštesnėse vietose) ir net Prancūzijos 
aukštumose.

Pradžioje, kol kailinių žvėrių ūkis nedi
delis, jame darbo nedaug. Kiekvienas pra
dedąs, vienus kitus metus, nors dirbdamas 
ir kitą darbą (fabrike ar įstaigoje) gali 
spėti tinkamai prižiūrėti ir ūkį. Žinoma, 
kada ūkis padidės ir bus jau didesnis skai
čius Žvėrių ,teks pasilikti tik ūkiui. Maž
daug 100 sidabrinių lapių ūkiui reikal^ 
ga viena darbo jėga.

Kodėl kailinių žvėrių ūkis gerai apsimoka
Kailiniams žvėrims nereikia brangių ka

pitalinių pastatų įrengimų, kaip kitiems gy
vuliams, 2. nereikalauja tiek darbo jėgos, 
kiek kiti naminiai gyvuliai, 3. jiems išmai
tinti nereikalingas brangus pašaras. Didesnę 
maisto dalį sudaro įvairios skerdyklų at
matos, kurias Lietuvoje, nepriklausomybės 
laikais, Išmesdavo ir naikindavo. Be to, se
ni arkliai ir skerdenos, netinkamos žmonių 
maistui, visuomet pigūs, o žvėrims yra 
puikus maistas, 4. kailiniai žvėrys viduti
niškai užauga per 8 mėnesius ir tinka veis
lei ir kailiui, kada kitus gyvulius iki jie su
auga ir tinka veislei ir naudojimui reikia 
ilgiau auginti ir 5. kailis, kaip mados da
lykas, visuomet turėjo turi ir turės gerą 
kainą.

Daug dar būtų galima duoti pavyzdžių 
ir palyginimų, bet ir iš tų jau galima su
sidaryti aiškų vaizdą, kodėl kailinių žvė
rių ūkis gerai apsimoka.

Kailinių žvėrių ūkis sunaudodamas sker
dyklų atmatas, senų arklių ir kitų gyvulių, 
netinkamų žmonių maistui, mėsą, atneša 
kraštui, taip' pat, nemažą naudą. Pigus 
produktas pąverčiamas į brangų kailį.

Dar viena, norint pradėti kailinių žvėrių 
ūkį, nereikia iš sykio turėti ir įdėti didelio 
kapitalo. Pats ūkis greit pradeda duoti pa
jamas ’ir galima plėsti iš jo paties. Pra
džioje stambiausią išlaidų poziciją sudarys 
veislinių žvėrių įsigijimas. Bet kol augin
tojas dar nėra prityręs, patartina pradėti 
tik nuo kelių. Jei pradedama if nuo vienos 
poros, po kėlerių metų galima turėti jau 
nemažą skaičių veislinių ir gražias paja
mas už kailius. Pradedant nuo vienos po
ros ar kelių žvėrių, mažai reikia kapitalo, 
o nepasisekus (turima galvoje nelaimingi 
atsitikimai ar prityrimo stoka) mažai nu
stojama (mažti rizikuojama).

Nors įrengimai sudaro antrąją išlaidų 
poziciją, bet palyginus vieno veislinio žvė
ries kainą su jam reikalinga 'įrengimo kai
na, pamatysime, kad net kelis kartus ma
žiau tekaštuoja. Tuo tarpu visiems nami
niams gyvuliams įrengimai (pastatai)- daiig 
daugiau kaštuoja už gyvulius.

Trečia išlaidų poziciją sudaro smulkus in
ventorius, kas sudarys, palyginus veislinių 
žvėrių kainą, tik centus.

Bet norinčiam pradėti kailinius žvėris 
auginti ne veislinių žvėrių ' įsigijimas di
džiausia problema, ,bet tinkamas pasirengi
mas ir supratimas apie pasirinktą žvėrių 
rūšį. Patartina pastudijuoti žvėrių biologi
ją, gerai pasirengti teoriškai ir, žinoma, jei 
galima, susipažinti praktiškai. Vėliau, pir
maisiais ir antraisiais metais, nuolat turėti 
kontaktą su vienu tos rūšies ūkiu (farma). 
Jei taip bus pasirengta, galima būti tikram, 
kad pasisekimas šimtu procentų bus ga
rantuotas. Vėliau, kada tas darbas pasida
rys įprastu, bus visai nesunku ir savaime 
viskas tvarkysis.

Kas gali naudotis svetimomis kalbomis

Ten pat, kitapus kareivinių aikštės, ir miš
ri baltų stovykla (per 600 lietuvių ir lat
vių). Tarp lenkų DP ir baltų DP gyvena
mų kareivinių stovi dviaukštis mūrinis 
namas, tai 131 DPACCS'o būstinė, pra
minta Kremliumi. Šitą vardą iššaukė įvai
rios, DP patirtos, nuoskaudos. Rendsburgo 
stovyklos „įnamiai“ tyli. Visą reikalą pa
tyriau iš kaimyninių stovyklų.

Pernai liepos mėnesį baltų stovyklai bu
vo paskirtas vokietis, neva ryšininkas tarp 
stovyklos ir vokiečių įstaigų. Ėmė jis kiš
tis net stovyklos ribose dirbančiųjų rei- 
kaluosna. Tas prūsas iš,balno tebuvo iš
mestas po 10 mėnesių, bet jo šešėlis tebes
lankioja. Vos žmogus atvyksta į stovyklą, 
ir kojų nesušilęs, Čia pat iš DPACCS‘o 
gauna paraginimą prisistatyti vokiečių 
darbo įstaigai. Nors darbo įstaiga nustem
ba, nes ir vokiečiai neturi darbo, bet kaž
kas prašytas ar neprašytas stengiasi vo
kiečių ūkiui į talką.

Stovyklos gyventojams pranešta: jei pas 
vokiečius dirbantysis suvėluos į darbą, 
pirmu atveju įspėjamas, o antru atveju — 
atimama iš jo DP teisės.

Ant kareivinių sienų iš tolo matyti nuo 
lietaus ir saulės nupilkėję lentos su juo
dais įrašais. Prieini ir skaitai: pašaliniams 
įeiti draudžiama, be to, be ypatingo lei
dimo negalima priimti nakvynės. įstaty
mas Hitlerio laikų (data: 1934 m.),, bet 
kaip dėl kareivinių „įnamių“, atseit1 — 
dėl DP — tebeaaiioia. (Nek. i 4 osl.). 

(vokiečių ar anglų) gali gauti išsamias stu
dijas apie kiekvieną žvėrių rūšį. Be to, la
bai naudinga sekti augintojams periodinę 
tos srities spaudą. Kadangi ši ūkio šaka 
yra visai jauna, todėl tos srities spaudoj 
nuolat galima rasti ką nors naujo ir nau
dingo. Kartais net esminių pakeitimų, vie
nos ar kitos veislės žvėrių auginime.

Kad turėti apytikrį vaizdą, kiek kailinių 
Žvėrių ūkis apsimoka, paimsime sidabrinių 
lapių ūkį 1934—1939 m. Lietuvoje. Tame 
laikotarpyje vienos lapės išauginimas, įskai
tant ir veislinių išlaikymą (maitinimą), dar
bo jėgą (aptarnavimą), įrengimų (gardų) 
remontus ir- visas kitas išlaidas susijusias 
su ūkiu, didesniuose ųkiuose kaštavo apie 
80 litų, o mažesniuose apie lOOlitų. Žinant, 
kad urmu parduodant kailių pirkliams ža
lius kailius buvo gaunama 250—300 litų už 
kailį, tai galima susidaryti apytikrį vaizdą, 
kiek augintojas galėjo turėti pelno, kada 
vienai veislinei lapių patelei vidutiniškai į 
metus buvo 3 jaunikliai prieauglio, o kai 
kurie ūkiai vidutiniškai turėjo vidut. prie
auglį apie 4. 1946 m. statistinėmis žiniomis, 
J.A.V. vidutinis prieauglis vienai lapei buvo 
4.

Aš, kaip buvęs vienas iš pirmųjų kaili
nių žvėrių augintojų Lietuvoje, ir dabar 
pastudijavęs tą ūkio šaką užsienyje, ir įsi
tikinęs, kad ši ūkio šaka ir šiandien yra 
atvira aukso kasykla, drįstu pasiūlyti su
sidomėti ir pastudijuoti šią ūkio šaką. Tam 
galimybių mes turime. Vokiečių kailinių 
žvėrių ūkis tie visai žemai stovėjo. Išliku
siose vokiečių farmose mes, galime įsigyti 
praktikos, o kam prieinama vokiečių kal
ba, teorinių žinių gauti iš tos srities pui
kių leidinių, kurių, nors sunku, bet dar 
galima gauti. *

Žinoma, išemigravus daugumui bus sun
ku iš sykio pradėti savarankiškai, bet jei 
mums, pasisektų išemigruoti į JAV, pasi
naudojant priimtuoju įstatymu, ar Kanadą, 
turėdami supratimą apie šią ūkio šaką, ne
abejoju, kad gautume darbo tos srities far? 
mose, o jau Vėliau galėtume ir savarankiai 
pradėti. JAV, o ypač Kanadoje, kailinių 
žvėrių ūkis plačiai praktikuojamas ir aukš
tai pastatytas.

Stasys OrentasPIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE /
Kartais pasimeldžiame

Kasyklų pašonėje, ant kalnelio glaudžia
si vienas prie kito, kaip gerai sugyveną, 
bet skirtingų pažiūrų trys broliai kata
likų, anglikonų ir metodistų barakinio (ne 
■barakinio) stiliaus namukai. Jie tikinčiųjų 
uolai lankomi. Nepriklausą jokiai bažny
čiai asmenys 'platesnės visuomenės nemė
giami ir neturi pasitikėjimo. R. katalikų 
bažnytėlėn sekmadieniais renkasi keli vieti
niai, keliolika jau senokai čia įsikūrusių 
italų bei maltiečių elnigrantų, kurių 1925— 
1944 m. Austrąlijon Įvažiavo 24.600 ir me.% 
lietuviai. Dievas visur tas pats, ir kartais 
nuoširdžiai jam pasimeldžiame, prašydami 
kantrybės ir ištvermės.

Per pamaldas dviem atvejais renkamos 
aukos: bažnyčios ir kunigo išlaikymo rei
kalams. Mūsų dvasiniuose ir net kultūri
niuose reikaluose didelį vaidmenį turėtų 
nors retkarčiais miis aplankąs lietuvis ku
nigas. Deja, jo neturime.

Besimokant anglų kalbą
Vos tik mums pradėjus dirbti Victorijos 

anglies kasyklose, jaunos vietos australie
tės tuojau pasisiūlė mus mokyti anglų kal
bą. Sąlygos buvo gana viliojančios: Vaka
rais pamokos duodamos nemokamai. Ta-- 
čiau... kiekviena mokytoja apsiimanti tu
rėti ne daugiau kaip vieną mokinį. Ir štai 
kas išėjo iš tokių pamokų: vienas mokinys 
jau laisvai kalba angliškai ir rimtai ruo
šiasi mokslo pabaigą atšvęsti vedybomis su 
savo mokytoja.

Gauna kraičio: naują limuziną, apie 1000 
sv., ir, kol įsigys nuosavus* namus, galės 
gyventi jos tėvų namuose. Jis žemaitis, ji 
— maltietė, duktė prieš kelias dešimtis me
tų čia atvykusio maltiečio emigranto, visą 
laiką dirbusio vietos anglies kasyklose. 
Tenka jiems palinkėti daug laimės pietų 
pasaulio pakraštyje ir niekad neužmiršti 
dviejų tolimų ir mažų, bet viens kitam ne
panašių gimtinės kraštų: Lietuvos ir Mal
tos.

I
Džentelmeniškos muštynės

Prie kasyklų esančiame bare darbo .die
nomis vakarais, iki .18 vai., stačiomis ge
riančiųjų toks prisigrūdimas, tokia spūstis, 
kad nė uodas neįstengtų snapo vidun įkišti. 
Todėl ir laukė, gatvėje, kelios dešimtys vy
rų svyruoja trypdami vietoje ir sklidinais 
bokalais rankose.

Visi geria tyliai, ramiai, dažniausiai kal
bėdamiesi tik patys su savimi, atseit, pa
vieniui geriama — pavieniui ir šnekamas!,

Nepaprastai paslaugi Vilniuje leidžiamo 
dipukams iš Vakarų Europos namo vilioti 
„Tėvynės Balso” redakcija. Tarne sireniška- 
me balselyje skaitome tokius „Redakcijos 
atsakymus”:

„Pr. Petrėnui, Anglijoje. Jūsų prašomas 
asmuo gyvena Kaune, A. Panemunė, Vai
doto g. 2.” „Adolfui Poškui, Darmstadte. 
Stengsimės ieškoti jūsų prašomų asmenų. 
Apie rezultatus pranešime”. („Tėv. Balsas” 
Nr. 4(13).

„Olgai Žutautienei, Austrijoje. Jūsų tė
velis, mamytė ir broliai gyvena Kretingoje, 
Kęstučio g. Nr. 35. Albertas mokytojauja, 
Arturas lanko gimnaziją, Valys dirba ir 
gyvena Klaipėdoj. Jūsų tėvai pasiuntė jums 
du laišku lagerio adresu. Jei negavote, kal
tinkite savo lagerio administraciją.” „Onai 
Stasiulienei, Veidene. Jūsų prisiųstus laiš
kus perduosime prašomiems asmenims.” 
„J. M., Matenberge. Pasistengsime paieš
koti jūsų giminių ir atsakysime laišku.” 
(Tėv. Balsas” Nr. 6 (15).

„Stefanijai Gajauskaitei, Flensburge. Pra
nešame, kad, jūsų brolis Gajauskas Jonas 
gyvena Silutės apskr. Vainuto valsč. Kivi- 
Hų km.” „A. Valentinui, Flensburge. Pra
nešame, kad jūsų pažįstamas Navickas Vla
das dabar gyvena Radviliškyje, Gedimino 
gatvė (miesto laukuose). („Tėv. B. Nr. 7 (16).

„Sofijai Dielininkaitei, Hulendorfe. Mat- 
veičikas Vladas, Aleksandro sūnus, gyvena 
Kybartuose, Vištyčio g. Nr. 28. Greitu lai
ku gausite jo laišką.” „A. Valentinui, Flens
burge. Pranešame, kad jūsų pažįstama Ele
onora Augienė dabar gyvena Šiauliuose, 
šalduvės g. Nr. 41a. Laukite iš jos žinių”. 
(„Tėv. B.” Nr. 11 (20).

. Tai tik keletas pavyzdžių iš 'kelių pasku
tiniųjų to laikraštėlio numerių. Matome, 
kaip „Tėv. Balso” redakcija sąžiningai sten
giasi padėti dipukams susirasti savo arti
muosius ir pažįstamus.

Tačiau kažin, ar šiems laiškų rašytojams, 
kurių dalis, atrodo, vis dėlto nėra fiktyvūs, 
redakcijos iš piršto išlaužti asmenys, atei
na į galvą mintis, kaip gi „Tėv. Balso” 
redakcija šių jų giminių ar pažįstamų ieš
ko? Ar ji pati siuntinėja savo atstovus į 
nurodytas vietas, kur giminės gyveno, ar 
ji rašo ten laiškus? Ar, gal būt, šią pa
reigą ji paveda „viską žinančiai if vieką

matančiai” Stalino budriai akiai — NKVD, 
dabar MVD, kuri kaip tik ypatingai domi
si visais tais Lietuvos gyventojais, kurie 
užsieniuose turi giminių? Tuo būdu, ži
noma, NKVD žymai palengvinamas darbas 
ir ji, be abejo, tokiemg laiškų rašytojams, 
kurie aiškiausiai patys nurodo savo gimi
nes bei pažįstamus, yra labai dėkinga. Taip 
pat nėra abejonių, kad ir ieškomieji gimi
nės ar pažįstami yra nepaprastai „paten
kinti”, kai NKVD pasišaukia juos ir pra
deda panages krapštinėti bei kaulus lau
žyti, teiraudamosi apie jų santykius an už
sienyje gyvenančiais dipukais.

Kažin, ar šie gerb. Valentinai, Sofijoa, 
Olgos, Stefanijos ir kiti jau visiškai užmir
šo garsiąją Serovo instrukciją, kurioje į 
Sibirą ir į sovietiškas koncentracijos sto
vyklas išvežamų lietuvių gkaičiuje, kaip tik 
buvo ir tie žmonės, kurie turėjo užsienyje 
giminių ir gaudavo ar rašydavo į užsienį 
laiškus? Kažin ar jie jau taip greitai už-~ 
miršo visas tas begalines sovietines anke
tas, kuriose, vienas svarbiųjų klausimų bu
vo: kas iš tavo giminių bei draugų gyve
na ar gyveno užsieniuose?

Gal būt, niekas negali uždrausti žaisti 
bei rizikuoti savo gyvybe ar laisve, bet di
delis nusikaltimas žaisti kitų gyvybe, atve
riant jiems kelią į Sibrą ar į kabėtus, kai 
patys tokie laiškų rašytojai ramiai sau tū
no stovyklų saugiuose kampučiuose, bet ne
gali tverti iš smalsumo, kaip gi ten gy
vena giminės ar pažįstamos Eleonoros, Vla
dai ar Jonai. Niekam nėra užkirstas kelias, 
kas nori, grįžti į Lietuvą, Į okupantų pink
les ir reples. Bet nevalia stumti į nelaimę 
kitus tautiečius, žaisti jų gyvybe vien tik 
dėl savo smalsumo ar neturėjimo ko veikti

J. Almir

Schw. Gmūndas. Mėnesinis vietinio Liet 
Raudonojo Kryžiaus vajus skyriui davė 
gražių pajamų, nes įvairiais būdais H 
dosnių stovyklos gyventojų surinkta RM 
15.352,53. Iš šios sumos RM 7.760,50 su
rinkta aukų lapais, RM 3.305,48 surinkta 
dėžutėmis, RM 1.640,— ’gauta iš Dariaus- 
Girėno darbo kuopos, RM 1.551,— pelny
ta iš koncerto, RM 603,60 suaukuota baž
nyčioje ir RM 335,45 gauta iš suruošto pa
silinksminimo. Be ta, suruošta daiktinė lo
terija davė RM 8.000,— pajamų.

manios galvos reikalaujančios11 imigrantų 
sodybos..

Neturįs namo naujakurys gyvena palapi
nėje, Miestuose kiekviena šeima turi sau 
atskirą namą, kuris yra jos niekieno nelie
čiamas šiam kraštui būdingas „private”. 
Atvykėliams sunku gauti ne tik butą, bet 
ir šiaip kokią pastogę nakvynei,’ neg erd- 
vūs „private” nemėgsta pašaliečių. Cią 
tokia tvarka ir niekas nebando jos keisti;

Mes dirbame
Ir didžiųjų žiemos liūčių metu kartais 

pasitaiko kelios ramios, giedrios ir gero? 
kai šiltos dienos. Ant aukštesniųjų plokšta? 
kaltųjų tvyro debesys, spindi sniegas, o pas 
mus, kjek žemiau — amžinoji vasara. Naktf 
debesų gabalai nuslysta nuo kalnų ir susi? 
kaupia kasyklų didžiulėje duobėje. Patekė? 
jus saulei jie palengva kyla į viršų ir Irau? 
kia su saviini įmonių dūmtraukių ilgas dū? 
mų juostas. Žydriam dangaus fone vaizdas 
tikrai įstabus, pasigėrėtinas ir vertas dai? 
lininko teptuko. Bet... nuaidi darbo pra? 
džią skelbiąs kauksmas, ir imame į rankas 
kastuvus bei kitokius įrankius Ir pradedame 
savo kasdieninį ir vis’tą patį 8 valandų dar? 
bą. Remontuojame geležinkelius, kuriais 
dieną naktį rieda anglies ar žemių kupini 
traukiniai. Aplink tarška įvairiausios maši? 
nos, burzgia žemkasės, traktoriai, čypauja' 
keltuvai, o jų svirtyse lengvai švaistosi po 
orą ir vienas kitas „naujasis australas”* 
Darbas daugiausia po atviru dangumi; va? 
sąrą kaitrioje saulėje, rudenį ar žiemą —< 
vėjuje ir lietuje. Dažnai staiga kintant oro 
temperatūrai, ryte apsivilkus storą vilnonf 
megstinį, švarką ir neperšlampamus rūbus, 
nebūna per šilta, o apie vidurdienį ir vien
marškiniam jau būna per karšta. Šiaip 
darbas lengvas ir, palyginus su pragyveni
mo ir prekių kainomis, gerai apmokamas. 
Su antvalandžiais per savaitę lengvai gali
ma uždirbti gyvo pinigo 10 sv. Paprasčiau
sias kasyklų darbininkas gerai verčiasi ir 
lengvai išlaiko 3—4 asmenų šeimą.

Mes čia išdirbę keturius mėnesius, jau 
spėjome puikiai apsirengti, įsigyti auka, 
rank, laikrodžius,' parkerius, radio aparatus, 
patalynes, dviračius ir tt. O dabar kalame 
svarus, nes manome, kad mūsų kelias čia 
dar neužsibaigs...

(Viską apsvarsčius, reikia pasakyti liku
siesiems Europoje, kad jie nebūgštautų ir 
nedelsdami važiuotų čia. Juk ten tolesnis 
gyvenimas vistiek nebus įmanomas, o čia, 
padaugėjus mūsų šeimai jis pasidarys pil
nesnis, prasmingesnis ir visai kitas peš? 
snektrvas turės mūsų didesni lūkesčiai. (Pabl

nesibraunant į kito „private”. Peštynės — 
retas įvykis. Bet jeigu nei iš šio, nei iš to 
džentelmenas Johnas veiksmu ar žodžiu už
gavo džentelmeną Joe, incidentas spren
džiamas jų muštynėmis pagal visas bokso 
taisykles. Į tokias peštynes nesikiša ir po
licija, tik jas visuomet stebi didokas ra
tas neutralių žiūrovų, kurie eina ir teisėjų 
pareigas. Oponentai gerokai apsisnukiavę 
ir vienodai nukentėję, paduoda viens ant
ram ranką ir taip sudaroma ilgalaikė, at
seit, pastovi taika.

Bet keli mūsiškiai mėgėjai kartais tru
putį įkaušę paleisti į darbą savo kumštis, 
tokių džentelmeniškų muštynių nepripažįs
ta ir tas policijai kartais duoda nereikalin
go vargo.

Tarp kita ko
Mišką ir džiunglių gaisrą australai vadi

na atomine bomba, kuri vasaros (spalio— 
gruodžio pavasario mėnesiai, sausio—kovo 
— vasaros) sausrų metu dažnai nušluoja 
ištisus kaimus ir gražiai besifflečiančius 
miestelius, ilgainiui išnykstančius ir iš že
mėlapio. Neturį' pastovios nuosavybės kraš
to gyventojai mėgsta klajoklišką gyvenimą.' 
Labiau pasiturintieji įsigyja kilnojamus na
mukus — gyvenamuosius autobusus. Jie 
vasarą praleidžia pietuose, kur vėsesnis 
oras ir mažiau musių bei kitokių nemalo
nių vabzdžių, o žiemoti traukia Į šiaurę, 
nes nemėgsta tuo metu pietuose ištisus mė
nesius trunkančių žvarbių darganų ir kar
tais pasitaikančios žemiau nulio tempera
tūros.

Čia gimę ir augę eiliniai gyventojai, 
daugiausia viengungiai darbininkai papras
tai tegyvena fik šiai dienai ir dažnai keis
dami darbovietes, uždirbtą pinigą mėgsta 
greit išleisti.^Jų svarbiausieji išlaidų šal
tiniai: baras, arklių lenktynės bei lažybos 
dėl jų ir „two up” (tu a>p), dviejų monetų 
į viršų lošimas iš pinigų.

Tokios kategorijos vietiniai gyventojai 
nelabai mėgsta taupius užsieniečius, kurie 
bereikalingai nesišvaistydami pinigais, me
tai po metų pradeda įsigyti pastovesnį ry
tojų užtikrinantį turtą ir greit išsiskiria 
iš jų, senųjų krašto šeimininkų.

Rudens metu galima dažnai pastebėti spe
cialiai padegtus miškus ir krūmus liepsno
jant didžiuliais plotais, iš kur ugnfs iš
veja nepageidaujamus gyvius ir šliužus, pe
lenais virsta žmogui nenaudinga augmenija, 
ilgiems metams žemei duodama puikią trą
šą, ir ten įkelia koją naujakurys. Taip pa
lengva dygsta naujos, pradžiai nedaug pi
nigo, bet stiprio^ darbščios rankos ir su
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Lietuvių krepšinio komanda Prancūzijoje

Ir Rivieroje laimėta!...
Nugalima R. O. S. Menton 

72 : 23 (30 : 14)
Po įdomios kelionės Alpių kalnais nuo 

Grenoblės iki Nicės, krepšinio rinktinė pa
siekia Monacą. Šitame mieste, kuris yra 
ir mažos kunigaikščio valstybės sostinė, jie 
yra numatę sulošti rungtynes prieš A. S. 
Monaco, kurioje paskutiniu metu žaidžia 
ir buvęs rinktinės žaidėjas, lietuvis ame
rikonas Mykolas' Ruzgys. Tačiau nelemta 
buvo mūsų rinktinei išbandyti jėgas su lie
tuvio. treniruojama komanda. Per rung
tynes Grenoblėjė, susižeidžia ranką Lau
raitis, kuris kelias dienas nebegali lošti, 
nes ryškus sutinimas apėmęs jo dešinę 
ranką. Kitam mūsų komandos žaidėjui, 
Varkalai,kuris pirmiau žaidė A. S. Mona- 
co komandoje, uždraudė lošti.

Rinktinė veda derybas, aiškindama sa
vo padėt}, nurodydama, kad šiuo momen
tu neteko dviejų savo žaidikų ir negali 
4 žaidėjai lošti. Tuo pačiu prašome leis
ti lošti Varkalai. Tačiau prancūzų vado
vai lieka kieti, nenusileidžia ir taip rink
tinė yra priversta atsisakyti nuo vienų 
rungtynių Rivieroje. Nepaprastai gaila, 
tačiau neįmanoma yrą žaisti. Ir vėl nu
krypsta. tie vyrai mintimis l Vokietiją. 
Kodėl neatvyko broliai Norkai ir Andru
lis II, kurie pagal susitarimą turėjo rink
tinę prisivyti? Nepaprastai gaila, kad tų 
vyrų nėra.

Kadangi sekančios rungtynės yra Men
tone, po trijų dienų, tikimasi, kad Lau
raitis pagis ir visa krepšinio rinktinė, pa
silsėjusi, galės vėl stoti i kovą su geriau
siais prancūzų vienetais.

Birželio mėn. 29 d. Į gražią, netoli jū
ros esančią krepšinio aikštelę, suplaukia 
nemažas žiūrovų skaičius. Jų tarpe įvai
rūs laikraščių reporteriai, atostogaują už
sieniečiai, lietuvių būrelis su Dr. Savicku 
priešakyje ir Mykolas Ruzgys. Prieš rung
tynes pasikeičiama dovanėlėmis ir pirmą
jį kamuolį išmeta lietuvis Ruzgys. Rung
tynės pradėtos. Joms teisėjauja V. Gry
bauskas nes jis dėl savo sužeistos ran
kos nebegali žaisti.

Jau pirmose žaidimo minutėse yra jau
čiamas ryškus mūsų žaidėjų, pranašumas. 
Pasilsėję po kasdieninių kovų, atgavę sa
vo jėgas, rinktinės žaidėjai parodė ne tik 
gražų kamuolio valdymą, bet ir dideli žai
dimo greiti. Kaip žiūrovai, taip ir pran
cūzų žaidėjai yra nustebinti. Visomis jė
gomis stengiasi kuo ’ labiausiai prieš lie
tuvius atsispirti ir kuo mažiausiu taškų 
skaičiumi pralošti, kadangi išlošti pran
cūzams jau nebeįmanoma.

Reikia pasakyti, rinktinės priešą — R. 
O. S. Menton, tą vakarą lydėjo didelė lai
mė, nes beveik 8O’/» jų mestų ilgų meti
mų surado savo tikslą. Tik tie ilgi, pa
vykę metimai išgelbėjo prancūzus nuo ka- 
tastrofingo pralošimo, tik jie {galino su
rinkti tuos 23 taškus.

Po rungtynių teko pasikalbėti su vieti
niais prancūzais, 'žurnalistais ir kitais, 
rungtynes sekusiais žiūrovais. Visi jie yra

nustebinti ir pagauti to žaidimo grožio! — 
„Mes nežinojome, kad krepšini galima 
taip gražiai žaisti!" Senas mūsų interna
cionalas, 1939 m. Europos krepšinio pir
menybių dalyvis, buvęs Prancūzijos rink
tinės treneris Mykolas Ruzgys, pareiškė 
pasitenkinimą mūsų jaunų vyrų žaidimu. 
Jam labiausia^ patiko Birutis ir Andru
lis III.

Ir taip baigėsi lietuvių tremtinių rink
tinės praleistos dienos vienam gražiausių 
Prancūzijos .kampelių, nes liepos t jau 
rinktinė turi būti Antibes mieste ir su- 
kovoti prieš vieną geriausių Prancūzijos 
krepšinio vienetų.

Negalima pamiršti ir malonių, vaišin
gų Mentono miesto prancūzų. Beveik visą 

/

Paskutinės rinktinės run 
- Viduržemio

Nugalėta Exellence klasės prancūzų 
krepšinio vienetas rezultatu 50:12 
(16:4), kuri prieš kelias dienas su
lošė su G R. Olympique Lyon 27:27!

Lietuvių tremtinių krepšinio rinktinė, pa
silsėjusi kelias dienas Menton mieste, išvy
ko j savo antrąją kelionės dalį po Prancū
ziją. Apgydę savo žaizdas, mūsų vyrai, 
ankstyvą liepos mėn. rytą, sėdo i traukini 
ir gražiu Viduržemio jūros pakraščiu išvy
ko j Antibes. Monte-Čarlo, Monaco, Villa 
de France stotys bėga pro jų akis. Graži, 
mėlyna jūra nenori palikti jų — ji tai ar
tėja, tai tolsta.

Villa de France uoste stovi keli aifce- 
riklečių karo laivai, tarp kurių ir kovos 
laivas „Missouri“. Palydėję žvilgsniu ga
lingų laivų siluetus,, mūsų rinktinė, pro 
Nice atvyksta j Aintibes, kur paskutini 
kartą turės progos parodyti Rivieros gy
ventojams lietuvišką krepšini.

Rungtynės, kaip ir visuomet 22 vai. va
karo, lauko aikštelėje. Atvykusi rinktinė 
nustemba, pamačiusi palyginti puikų krep
šinio aikštelės grindinį. Be to čia išgirsta
ma ir dar viena naujiena. Prancūzų C. R. 
Olympic Lyon vienetas, prieš kuri taip ne
laimingai teko pralošti, turėjo prieš kelias 
dienas krepšinio rungtynes su tuo pačiu 
Antibes vienetu, su kuriuo tuoj stos mūsų 
vyrai l kovą. Paaiškėja ir buvusios pran
cūzų kovos rezultatas: lygiosios. Taigi, vy
rų priešininkas yra rimta ir pajėgi krep
šinio komanda.

1 s
Lygiai 22 vai. išbėga, mūsų rinktinė i 

krepšinio aikštelę, savo žaliose uniformo
se, ant kurių išsiūta raudoname dugne 
balta vytis ir dedelėm raidėm užrašyta 
„Lietuva“. Prancūzų žiūrovai jau žino, ką 
tai reiškia žodis „Lietuva“. Jų lūpose daž
nai skamba ^,Lituanie”. Po kelių minučių, 
baltom kelnaitėm ir mėlynais marškinė
liais apsirengę pasirodo ir prancūzai.

’ . v

laiką teko rinktinės žaidėjams maitintis 
privačiai. Ir ne vieną kartą jie buvo nu
stebinti prancūzų vaišingumu. Didžiausią 
staigmeną teko pergyventi tada, kai prie 
Italijos pasienio gyvenąs prancūzas, vai
šindamas lietuvius pietumis, paduoda ti
krai lietuviškai pagamintus bulvinius ce
pelinus . . . ■

Su pirmomis rungtynėmis Antibes pra
deda mūsų rinktinė, susidedanti iš Biru
čio, Andrulio III, Varkalos, Gailiaus, Gin- 
čausko, Lauraičio, Grybausko ir Arturo 
Andrulio savo antrąją kelionių bei rung
tynių dalį kuri pro Paryžių turi vesti į 
Strassbourgą ir atgal į Vokietiją.

Sėkmės lietuvių‘krepšininkams ir toliau 
garsinti lietuvių vardą. '

jtynčs prancūzu Rivieroj 
jūros pakrašty

Po oficialaus kiekvieno žaidėjo pristaty
mo, mūsų rinktinė, sąstate Andrulis III, 
Birutis, Varkala, Lauraitis ir Gailius, sto
ja į taip mums svarbią kovą.

Pirmosios žaidimo minutės yra įtemptos. 
Kamuolys nelabai limpa prie vyrų rankų, 
nes perblogas aikštelės apšvietimas. Be to 
ir prancūzai reiškia stiprų pasipriešinimą. 
Pasekmė 4 : 4, 6 : 4! Tačiau tai tik lai
kina padėtis. Pripratę prie aikštelės ir 
šviesų, mūsų vyrai pradeda laisviau jaus
tis ir puikiai dengdami prancūzų žaidi- 
kus, didina pasekmę savo naudai. Nors ir 
kaip stengiasi mūsų priešas rasti silpnes
nę vietą lietuvių dengime, tačiau visur 
atsimuša į lietuvį, kaip i mūrą. Rezultatu 
16 : 4, nedėdama didelių pastangų, ypač 
kada nesisekė prancūzus greit užpulti, bai-r 
gia lietuviai krępšininkai pirmąjį rungty
nių kėlinį.

Antrame kėliny vaizdas keičiasi. Mūsų 
vyrai veržiasi pirmyn ir savo greitu puo
limų išblaško prancūzų zoninį dengimą. 
Nieko nepadeda nei žaidėjų keitimas 
prancūzams. Pasekmė kaip didėja, taip di
dėja. Net ir žiūrovai, kurie pirmame kė
linyje laikėsi santūriai ir rangino saviš
kius, pamačius gražų lieuvių žaidimą, ne
sigaili sėkmingus mūsų vyrų žygius paly
dėti gausiom katutėm.

Šio vakaro geriausi metikai — Varkala, 
Lauraitis ir Birutis. Nuo jų perdaug ne
atsiliko ir Gailius, Andrulis lu (kuris sir- 
gulioja), bei Ginčauskas, kuris žaidė an
trame kėlinyje.

Taip ir baigiasi šioj rungtynės aukšta 
lietuvių krepšininkų pergale! 50 : 12 pa
siekti prieš gerą, aukščiausioj klasėj žai
džiantį prancūzų vienetą, yra puiku. Tuo 
pačiu buvo įrodyta, kad mūsų žaidėjai ir 
visas mūsų vienęto darbas yra žymiai ge
resnis, tie kaip C. K Olympique Lyon, 
prieš kurį buvo vienu tašku pralošta.

Tebūnie leista dar kartą atviriau pasi
sakyti dėl buvusių rungtynių Lyone. C. R. 
Olympique Lyon, sąmoningai palaikoma 
savo teisėjo, vedė tokį kietą žaidimą, kad 
mūsų žaidėjui Grybauskui V. pirštas bu-

Britu zonon
- . (Atkelta iš 3 pel.)

Antai, Rendsburgo 131 DPACCS'o įsa
kymu, nei vienas DP neturi teisės pats at
siimti laiškus ir laikraščius iš vokiečio 
paštininko, nes visa korespondencija turi 
„būti pristatyta l DPACCS'ą, kur direk
toriaus pavestas pareigūnas „susegreguo- 
jd“, po to perduoda stovyklos vadovybei, 
o ta jau (teikia gavėjui.

Patalpų atžvilgiu Rendsburgo stovyklos 
gyventojai sukimšti kaip silkės statinėje. 
Kareivinės senos, tad apstu salių, kurių 
grindų plotas net 90 kvadratinių metrų, 
ir sukraunama josna per 20 viengungių 
arba 4—6 šeimos. Geras šeimininkas ir 
gyvulėliams atitveria atskirą uždarėll, čia- 
gyvai galvai priklauso 4 kv. metrai grindų 
ploto, ir manykis kaip beišmanai.

Kada nors istorikui, betenkančiam me
džiagą „DP baltajai knygai", pravers šie 
duomens:

— ten, kur Itzehoe lietuvių stovyklai te
besant gyveno 2 šeimos (4 suaugę ir 5 vai
kai), šiuo mėtų, vokiečių butų įstaigos pat
varkymu, įsikūrė vienų viena vokiečio 
šeima (2 suaugę ir 1 vaikas). Ten pat 
Itzehoeje antrame kareivinių bloke 1945- 
1946 m. buvo įkurdinta apie 1005 jugoslavų 

į DP, vėliau Įsikūrė 600 lenkų DP, pernai 
kareivinės buvo iš pagrindų atremontuo
tos ir vietoj visų anų'DP (sikūrė vos 200 
vokiečių, ir jie skundžiasi dar sukimšti 
gyveną . . .

Senoji valiuta Rendsburgo DP buvo 
keičiama ne sekmadieni, bet antradienį po 
pietų, šiuo reikalu Rendsburgo stovyklai 
informacijos buvo nusikalstamai šykščios. 
Bet . . .

žinia, kad pavyko gauti „Caritas“ siun
tinių repatrijuojantiesiems stovyklos gy
ventojams/ buvo pranešta įvairiomis kal
bomis ir įvairiomis formomis. Lenkų 

• daug grįžta, latvių — pasitaiko, o lietu
viai — nepraustagferkliai! — nesusigundo 
nei žadamais saldainiais,.nei 40.000 kalori
jų pridurku . . .

Vagis — ak, reliatyvi sąvoką . . .
Paklausk,- žmogau. Itzehoe, Pinnebergo, 

Elmshorno ar Wedelio stovyklų „įnamius“, 
ir kiekvienas nusišypsos: Kieno galia, to

ir burna, nors ji būtų ir palaida be ri
bų .. .

Mr. F. Barrell, 17 DPACCS'o direkto
rius, plūdo mūsų brolius kaip įmanė. Jo 
įsitikinimu, DP — šitai vagys, šitai suk
čiai ir galų gale — naciai.

Turėjo jis sekretorę germanę. Tai „frau- 
lein“ Schultheis. Viskas ėjo per jos ran
kas. Be kita ko, teko patirti, kad žurna
listai J. Pronskus ir J. Cicėnas, pernai 
kreipęsi l DPACCS'ą leidimo žurnalistų 
suvažiavimam, „frauleinos“ buvo painfor
muoti: . . Turim svarbesnių reikalų, o 
jūs mums tepažįstam: kaip DP”. Minėtie
ji kolegos turėjo ryžtis vykti į Schweinfurtą 
per . . . žąliąją sieną.

,(Fraulein" Schultheis nusižudė. Prak
tiška ji buvo gyventi, praktiška ir mirti, 
mat kol dar nevėlu. Tuo pat ypu buvo su
laikytas 17 DPACCS'o direktorius M Bar
rell (be kita ko, Pabaltijo universiteto istori
jon įsirašęs kiek įmanoma juodomis rai
dėmis), iš Australijos pašalintas nacis 
Frerck ir kt. Te sau kriminalinė policija 
raizgo anų vorų tinklą, mums čia to svar
bu, kad per aną voratinklį beeidami dingo 
be žinios šimtai iš D. Britanijos giminėms 
ir šeimoms siunčiamų siuntinių. Siuntė dr 
stebėjosi, kad gaut tepradėta kai jau vo
rų lizdas buvo išardytas...

Obuolys nuo obels netoli
terieda, kaip mūsų senų žmonių "sako

ma. Pažįstam vakarykštę Vokietiją. Bet 
pereik Hamburgo apylinkės miesčiukų gat
vėmis, vakardiena tebegyva. Knygynų lan
guos dešimtys nuotraukų bendru vardu 
„Ost-Deutschland“. Rasi ten Tilžę, Memelį 
(!), Nidą, Juodkrantę ir kt.

Užsuk bažnyčion, tas pats apsupimas: 
ant suolų padėta nacių laikais išleistos 
maldaknygės (malda už Hitlerį išplėšta, 
bet visos kitos jo eros „mintys” galioja). 
Nenuostabu. Pernai Itzehoe miestelyje 
lankėsi vokiečių katalikų vyskupas iš Os- 
nabruecko. Lietuvių stovyklos kapelionas 
paprašė apsilankyti stovykloje. Kaip ir 
reikėjo numanyti, vyskupas neužėjo.

Kun. F. Kirellis, Itzehoe stovyklai besi- 
likviduojant, sumanė vietos katalikų baž-

vo ne išnertas, bet nulaužtas. Šiandien, po 
pavykusios operacijos, kuri buvo padary
ta tą pačią naktį, Grybauskas sveiksta ir 
grįš į Vokietiją visai sveikas. Visi kiti žai
dėjai buvo apdaužyti ir apspardyti. Lie
tuvių rinktinė lošė ne krepšinio aikštelėje, 
bet tikrai pasakius, tai „stebuklų rūtnuose“, 
kur joks nusižengimas prieš žaidimo tai
sykles iš prancūzų pusės nebuvo baudžia
mas, Tačiau šį kartą buvo įrodyta, kas 
yra geresni. Sėkmės, vyrai, ištverkite iki 
galo, tik teskamba lietuvių vardas Pran
cūzijoje. (B. d.). Aras '

nytėlėje įmūryti Kristaus atvaizdą ir įra
šą: „Dėl Dievo ir Tėvynės persekioti lie
tuviai DP. 1945—1948 m.“ Vietos vokiečių 
katalikų kunigui Mayeriui tekstas nepati
ko ir kategoriškai pareiškė neįsileisiąs į 
bažnyčią.

Iš miglos atsišaukia žmogus
Paskutinę Schleswigo-Holsteino provin

cijoje „viešėjimo“ dieną jau iš nakties bu
vo lietus. Keistas tarpjūrių lietus. Lyg kas 

//irtas sėmenis būtų nenusunkęs ir be per
stogės sijojęs ir sijojęs. Suktas vėjas nuo 
Siaurės jūros. Suktas vėjas ir nuo Balti
jos. Klein Wittensee stovyklos barakai, 
žiūrint iš aukštėliau, atrodė kaip bebrendą 
l ežerą, o vakariau — visai dingo iš ma
tymo lauko. Didelė, migla susupo žmogų 
ir žemę. Slogios pasikalbėjimų temos, slo
gi ir gamta. Nors ir išeini iš barakų, ba
rakinės mintys slenka paskui. Kada gi pa
galiau DP atgaus žmogui priklausančias 
teises, kada jis . . .? DP būklė buvo rūsti 
užvakar ir vakar, o šiandie — pasiekė ji 
prarajos dugną. Kada? Staiga pro vaka
ro miglą ir vėją, pasigirsta žinoma dai
na: „Mes kariai ir mes gynėjai brangios 
laisvės Lietuvos. Visad budim kaip bu
dėję ..." — su ta, iš sunykusių''barakų 
sklindančia daina, lyg su kokiu žibintu pa
siekiu vieškelį . . .

Br. Lukša.

Sukilimą numalšino
Lima (Dena). Kaip iš čia oficialiai infor

muojama, kad karinis pučas Peruje vyriau
sybės ginkluotųjų pajėgų buvo numalšintas.

Turkijos tautinis susirinkimas išsiskirstė 
vasaros atostogų iki rugsėjo 1 d. (D).

AKIMIRKSNIU KRONIKA
:: Gražus intelektualu žestas♦ /

Tolimoje Vokietijos šiaurėje yra nedidelis apskrities miestelis, P i n n e b e r- 
; g a s, kuris pateks ne tik | pabaltijiečių DP istoriją (o ta istorija savo laiku suda-
♦ rys įdomų mūsų tautų gyvenimo epizodą), bet ir l tų tautų kultūros isjbriją ap- 
f lamai. Čia su nepaprastu užsidegimu ir ištverme tęsiamos Estijos, Latvijos ir Lie-
♦ tuvos akademinės tradicijos, tas akademinis darbas, kuris 1945 m. pabaigoje buvo 
I pradėtas Hamburge. Nors šiandien formaliai visas tas mokslo židinys vadinamas
♦ kukliu į,Pinnebergo studijų centru”, tačiau ir DP visuomenėje ir plačiame pasau- 
» lyje jis žinomas Baltijos universiteto vardu. Kad jis yra žinomas pla-
♦ čiai moksliniame pasaulyje, matyti ir iš, to, kad pagal paskutines informacijas Bal- 
5 tijos Universitetas keičiasi mokslo veikalais ir kitaip bendradarbiauja su 200 vi-
♦ so laisvojo pasaulio aukštųjų mokyklų ir universitetų. Pats universitetas yra išlei— 
t dęs apie 60 mokslinių darbų. Atsimenant tas sąlygas, kuriomis universitetas dirba,
♦ tai pasigerėjimo vertas rezultatas. >
t Mums tas Pinnebergo mokslo židinys įdomus dar ir tuo, kad tenai praktiškai,
♦ tur būt, geriau negu bet kur kitur vyksta glaudus visų trijų Baltijos valstybių 
i bendradarbiavimas mokslo ir kultūros srityje. Būdami nuomonės, kad bendroje fe-
♦ deralistinių idėjų srovėje trys Baltijos valstybės ateityje turės sudaryti ypač sta- 
į mantrią grandį, norime tikėti, kad tas praktiškas bendradarbiavimas dvasinėje sri-
♦ tyje neliks be rezultatų ir praktinėje politikoje. O kad šiuo metu dėl šio visų tri-
♦ jų solidaraus veikimo pasiektas didesnis efektas, netenka abejoti. Be abejo, toks 
j jungtinis darbas turi savo ir sunkumų. Žinome, kaip šiek tiek panašus Mūncheno 
J Unrros universitetas, kuris apėmė visas DP tautas žymia dalimi dėl panašių sun-
♦ kūmų negalėjo išsilaikyti. Tad ir šia prasme reikia sveikinti Baltijos universiteto 
t vadovybės ir viso kolektyvo pastangas, dirbant tą svarbų darbą žiūrėti ne kas
♦ skiria, bet kas jungia.

Klausimas — kas toliau? DP respublika, kaip pavadino vienas mūsų diploma- 
I tas, mus, čia gyvenančius V. Vokietijoje, vis viena baigia dienas1. Turės baigti
♦ sąvo dienas ir Baltijos universitetas Pinneberge. Skaudu, kad mes visi priversti 
f esame laikinai išsiblaškyti po plačiuosius žemės rutulio kampus. Skaudžiau, kad
♦ tam tikri kolektyvai dėl tos neplaningos emigracijos turi suirti (kaip teatro, bale- 
t to, ansamblių kolektyvai). Skaudžiausia būtų, kad tų pačių sąlygų veikiamas tu-
♦ rėtų išsiblaškyti Baltijos universitetas. Tai vienas patvariausių tremties kolekty- 
I vų, be abejo ir vienas reikšmingiausių. Savo laiku Balfas buvo atkreipęs į tai dė-
♦ mesį. Gaila, kad mūsų spaudoje buvo skeptiškai pasisakyta dėl to Balio projekto, 
t Šiandien malonu pranešti, kad šitą klausimą iškėlė patys Siaurės Amerikos (USA
♦ ir Kanados) intelektualai, skatinami pagarsėjusio Pabėgėliams ginti komiteto (Re-
I fugees Defense Committee), ypač jo energingo sekretoriaus Mr. Davido Martino. 
; Šių metų gegužės m. Siaurės Amerikoje susikūrė specialus komitetas Baltijos 
t universiteto perkėlimo l Siaurės Ameriką reikalui (Committee for,the Baltic Univer- 
; sity in Exile). , ’
♦ Šių metų gegužės 26 d. to komiteto iniciatyva apie 50 USA ir Kanados uni- 
7 versitetų prezidentų, mokslininkų, rašytojų, (tarp jų randame ir tokios garsenybės,
♦ kaip Johno D o s Passos vardą) paskelbė atsišaukimą į visuomenę dėl Balti- 
l jos universiteto in corpore perkėlimo l JAV ir į Kanadą. Tas atsišaukimas yra
♦ propagandos už bendrą mūsų tautų reikalą šedevras. Atsišaukime primenama apie 
t masines intelektualų deportacijas ir apie tų kraštų kultūros naikinimą aplamai.
♦ „Būtų baisi tragedija, jei ta vienintelė, institucija turėtų baigti dienas.,. Būtina, 
I kad Baltijos tautų kultūra, kuri šiandien naikinama žmogžudiško svetimo režimo,
♦ būtų išlaikyta gyva ir kad nors mažas Baltų intelektualų organizmas išliktų, pa- 
I. siruošęs atstatyti savo kraštus,' kai jie atgaus laisvę”.
♦ Toliau tame atsišaukime kalbama, kad Baltijos universitetas yra „huostabiau- 
1 sias universitetas žmonijos istorijoje. Iniciatoriai pradėjo darbą be vadovėlių, be
♦ mokslo priemonių,^ be lėšų, be nieko. Jie pradėjo plikomis rankomis ir nepalau- 
1 žiamu užsispyrimu. Profesoriai ir studentai miega suglaudę pečius tuose pačiuose
♦ barakuose”. Toliau išdėstęs nemažus nuveiktus universiteto darbus atsišaukimas 
5 baigia; „Tikime, kad projektas (gyvendomas, nes jis liečia nedideli skaičių. Esa-
♦ me (sitikinę, kad kiekviena tauta, priėmusi Baltijos universitetą, gaus tikras su- 
t gebėjimų ir intelektualinių resursų aukso kasyklas. Mes žinome, kad ir JAV ir 
; Kanadoje yra pakankamai aviacijos ir kitų pastatų, kur universitetas galėtų leng- 
t vai patilpti. Demokratinis pasaulis negali leisti Baltijos universitetui tremtyje žūti.
♦ Turi būti surastos priemonės jį išlaikyti gyvą laisvoje S. Amerikos kontinento že-
♦ mėje”.
I Tikėkimės, kad tie šilti ir jaudiną žodžiai bus įgyvendyti.
t V. TRUMPA

Schw. Gmiindo stovyklos kronika
— Kooperatyvas „Parama” liepos 3 d. 

stovykloje atidarė svetainę, kurioje parda
vinėja įvairius gėrimus. Greta to, koopera
tyvo parduotuvėje kasdien galima gauti 
daržovių, kartais net pigesnėmis nei mieste 
kainomis, Užsakyta kiaušinių ir kitų nau
dingų prekių. Dėl šių patarnavimų koope
ratyvas vertas ir tolimesnio gyventojų pa
sitikėjimo.

— Vienerių metų laikotarpyje iš stovyk
los į kitus kraštiis emigravo 383 asmenys: 
j Kanadą 160, į JAV 50, į ■ Angliją 29, į 
Belgiją 8 ir kt. Grįžtančių į Lietuvą atsi
rado tik 7. Tuo pačiu metu stovykloje gi
mė 32 ir mirė 10 asmenų.

— JAV, Baltimorės mieste gyvenąs kun. 
Memjelis, išvykusiojo iš šios stovyklos adv. 
Leono gražia iniciatyva, vietiniam LTB ko
mitetui jau atsiuntė 39 maisto siuntinius, ku
rie paskirstyti paramos reikalingiems sto
vyklos vaikams, seneliams ar ligoniams.

— Birželio 30 d. stovyklos gyventojai vėl 
atsisveikino su 19 savo buv. gyventojų, ku
rie įvairiems darbams išvyko į Kanadą.

— LTB komitetas, egzistuojąs metai lai
ko, iki šiol stovykloje suruošė 14 paskaitų, 
10 spektaklių, 8 minėjimus ir 5 koncertus. 
Turint omeny stovyklos gyventojų skaičių 
(įsikuriant buvo 2040, dabar virš 1300) ir 
jų didelį susidomėjimą kiekvienam kultūri
niam parengimui, šitas pramogų skaičius 
tikrai yra per mažas.

— Neseniai keliems stovyklos gyvento
jams lietuviams šmeižtų, kilusių iš pačios 
stovyklos, dėka buvo sutrukdytas išvykimas 
j užjūrį. Surinkti duomenys leidžia neabe
joti, kad tai padaryta pačių žemos moralės, 
nors ir aukšto išsilavinimo, lietuvių. Įvy
kusiame metiniame LTB narių susirinkime 
VII. 5 priimta rezoliucija, kuri smerkia to
ki niekšingą pasielgimą ir įgalioja komi
tetą stengtis išaiškinti šmeižėjus ir juos par 
skelbti viešumai, (žlv).

Atsisakius nuo kiaušinių racionavimo, iš 
prekybos tinklo kiaušiniai beveik yra pra
dingę. Jų negali nusipirkti ligoninės ir pa
našios įstaigos, kadangi spekuliantų ir pa
našių asmenų mokamos už kiaušinius kai
nos esančios labai aukštos. Frankfurte už 
kiaušinį mokama 60—80 pf. (D).
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