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kongresas reikalauja, 
prezidentas benori

Washingtonas (Dena). Spaudos konferen
cijoje prezidentas Trumanas pareiškė, kad 
jis neketina kreiptis į kongresą su prane
šimu apie būklę Berlyne. Dė] Bevino pa
daryto Berlyno klausimu pranešimo žemuo
siuose rūmuose, iš kurio išeina, kad D. 
Britanija sutinka svarstyti su Sovietų Są
junga bendrąją Europos žemyno būklę, pre
zidentas Trumanas atsisakė pareikšti savo 
nuomonę, nes jis dar neskaitęs Bevino pra
nešimo.

Toje spaudos konferencijoje 
nieku neužsiminė apie JAV ir 
jungos santykius.

Pietų Dakotos atstovas Casė 
zoliuciją, kuria reikalaujama, kad preziden
tas Trumanas Berlyno klausimu painfor
muotų kongresą. Casės rezoliucijoje sako-/ 
ma, kad didžiausia problema, su kuria da
bar Amerika' susiduria,, yra santykių pablo
gėjimas tarp JAV ir Sov. Sąjungos bei Ber
lyno krizė. ‘

OP pažymimai tik tremtiniams
Berlynas (Dena). Amerikiečių karinė val

džia painformavo, kad yra išleistas potvar
kis Nr. 27, kuris įsigalioja nuo rugpiūčio 
mėn. 1 d. ir kuris numato, kad asmenys, 
kurie neteisėtai' turės DP kortelę (jeigu jie

■ yra ne DP) arba neteisėtai gyvens ameri
kiečių zonos DP stovyklose, ateityje bus 
baudžiami bausme iki vienerių metų kalė
jimu, pinigine bauda iki 5.000 DM arba 
abiem bausmėmis kartu.

Toliau potvarkis draudžia išduoti DP as
mens pažymėjimus neturintiems teisės juos 
gauti. Už paminėtus nusikaltimus numaty
tos bausmės taikomos ir tiems, kurie tuos 
nusikaltimus padeda įvykdyti1. »

Trumanas
Sovietų Są-

pasiūlė re-

Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio. valstybių norą pašalinti nuomonių skirtu- 
reikalų ministeris Bevinas žemuosiuose rū-1 mus visoje Europoje, o ne tik Berlyne, 
muose padarė išsamų pranešimą Berlyno 
klausimu. .

Palietęs pasitarimų klausimą su Sovietų 
Sąjunga, Bevinas pareiškė, kad britų vy
riausybė yra vieningos nuomonės su JAV 
ir Prancūzijos vyriausybėmis. Yra numa
toma kaip galima gręičiau painformuoti 
Sovietų vyriausybę, kad mes sutinkame 
pradėti pasitarimus išspręsti visiems esan
tiems ginčams, Britų Vyriausybė pagei
dauja sureguliuoti sunkumus ir tuo žengti 
Į taiką ir saugumą Europoje.

Be to, britų atstovai Berlyne sutinka bet 
kuriuo metu pradėti diskusijas valiutos 
klausima Berijate, tačiau tai bus daroma ne 
dėj spaudimo.

Opozicijos vadas W. Churchillis pritarė 
Bevino apibrėžtai' vyriausybės politikai. Į 
jo paklausimą dėl. demobilizacijos ir vy
riausybės bendradarbiavimo su britų ka
riuomenės viršūnėmis, Bevinas atsakė, kad 
vyriausybė palaiko glaudžiausią kontaktą 
su feldmaršalu Monlgomeryu ir atskirų šta
bų viršininkais.

Bevino pareiškimai buvo perskaityti ir 
aukštuosiuose rūmuose. Lordas Salysbu- 
rys, opozicijos vadas, pareiškė, kad jis yra 
patenkintas, jog vyriausyb.ė ėmė kariuo
menę stabilizuoti ir stiprinti. .

Washingtono politiniai sluogsniai užsie
nio reikalų ministerio Bevino pareiškinius 
žemuosiuose rūmuose vertina kaip aiškiau
sią sąjungininkų valstybės vyro (spėjimą 
sovietams, kad atkaklus Sovietų Sąjungos 
šio meto politinės krypties laikymasis gali ■ 
nuvesti J karą.

Tie užsienio reikalų ministerio Bevino 
pareiškimai padrąsink Vakarų valstybių i 
ambasadorius, jeigu juos priims Moloto- ] 
vas. Tai reiškia) tarp kitko, trijų Vakarų i

Dunojaus konferencija - naujas bandymas
Washingtonas (Dena/OANS). Amerikos 1 Prancūzijos atstovas pasakė, kad Pran- 

spauda Belgrade penktadienį prasidėjusią ; cūzija linkusi laiduoti savo teises ir su-

Maskvos spauda apie Bevino pasakytas 
žemuosiuose rūmuose kalbas dar tyli. Taip 
pat spauda . tyli, ir apie tai, kad į Maskvą 
grįžo JAV ambasadorius Bedell Smithas ir 
ypatingasis D. Britanijos atstovas Robert- 
sas.

Britų užsienio reikalų ministeris E. Be- 
vinas, atsakydamas į opozicijos vado 
Churchillio paklausimą, pareiškė, kad Ber
lyno krizė gali privesti prie jėgos panau
dojimo. Britų vyriausybė yra priversta dar 
kartą persvarstyti oro gynybos klausimą. 
Vyriausybė nusistatė ,|mtis visų reikalingų 
priemonių.

Šiuo metu svarstoma sulaikyti demobili
zavimą kas mėnuo' po 70.000 vyrų.

Dunojaus laivininkystės konierenciją laiko 
bandymu, kurią parodys, ar Sovietų Sąjun
ga yra linkusi į tarptautinį bendradarbiavi
mą.

„New York Times” rašo, kad konferenci
ja spręs likimą ne vien tik reikšmingiausio 
vandens trafiko Vidurinėje Europoje, bet 
nagrinės klausimą, kuris tiesiogiai yra su
sijęs su tautų teise, kylančia iš Dunojaus 
laivininkystės sutarties ir iš Paryžiuje pa
sirašytų su buvusiomis satelitų valstybėmis 
taikos sutarčių.

Čia ne Benelukso unija, kur galima gra
syti. Tie Višinskio žodžiai buvo taikyti 
prancūzų ir britų delegatams, kad jie pri
siminė 1921 m. Dunojaus konvenciją ir rei
kalavo laikytis joje numatytų D. Britanijai 
ir Prancūzijai teisių.

trukdyti kiekvieną tos konvencijos keitimą; 
kur būtų neatsižvelgta į Prancūzijos teises.

Čekoslovakijos užsienio reikalų ministe
ris Klementis pareiškė, 
akceptuos tokių teisių, 
po pirmojo D. karo, o 
kurios išeina Dunojaus

Sovietų Sąjungos delegatas Dunojaus lai
vininkystės konferencijoje A. Višinskis, 
pasak Reuterįi įspėjo Vakarų valstybių at
stovus, kad durys išvykti būtų atdaros, jei
gu jie norėtų statyti sąlygas.

kad jo kraštas ne
kurtos yra įgytos 
labiausiai tokias, 

valstybių nenaudai.

’ ■ ■■’ ' f

Komunistai graso sukilti
Rymas (Dena/INS). Antras po Togliačio 

komunistas L. Longas Italijos parlamento 
posėdyje pagrasino pradėti kovą už par
lamento ribų. Ministeris pirmininkas de 
Gasperis į tai pareiškė, kad

vyriausybė panaudos visas ginkluotas 

pajėgas sąmyšiams malšinti.
Longas apkaltino de Gasperio vyriausy

bę, kad ji labiausiai yra atskinga dėl aten
tato prieš Togliatį. Jis atsiėmė pasiūlytą 
vyriausybei nepasitikėjimą ir pareiškė: „Mes 
perduosime tai tautai ir vesime kovą už 
parlamento ribų. Jeigu bus aįėjęs laikas 
maištui, mes duosime įsakymą ir jį laimė
sime.” t

Atsistatydino Vengrijos prezidentas
Budapeštas (Deia). Vengrijos prezidentas 

Zoltanas Tildys atsistatydino penktadienį 
popiet dė| žento Viktoro Csornokyo suėmi- 
1110. ‘ >♦

Į pasitrankiusiojo prezidente vietą buvo 
kviečiamas Vengrijos ambasadorius Pra
hoje 73 m. amžiaus M. Karolyis, bet jis 
atsisakė.

Budapešto politiniuose sluogsniuose spė
liojama, kad prezidentu bus ’ nominuotas 
komunistiškos darbininkų partijos pirmi
ninkas Arpadas Szakasitsas.

Csornokys suimtas dėl to, kad savo upš- 
vį įkalbinėjęs bėgti į ’ užsienį.

Ginklų siuntos J Jugoslaviją
Frankfurtas (Dena). Viename šveicariškio 

„Die Tat” laikraščio pranešime sakoma, 
kad ir dabar, kaip ir seniau, vagonas po 
vagono rieda ginklai ir kariniai reikmenys 
iš Cslgjplovakijos Į Jugoslaviją. Esą .visiš
koje sovietų kontrolėje Skodos fabrikai pa
greitintu tempu teikia lengvus ir sunkius 
vežimus, vidutinius ir sunkiuosius pabūk
lus, Stalino tankus ir šaudmenis.

„Die Tat” kelia klausimą, kodėl Čeko
slovakija, nepaisydama politinio išsiskyri
mo, toliau tebepristato ginklus ir kodėl 
okupacinės įstaigos tuos transportus be 
kliūčių praleidžia per jų okupuotą Austri-' 
jos sritį.

Baigia išgabenti DP iš Berlyno
Berlynas (Dena). Berlyno DP stovyklų 

direktorius J. Fischbeinaš -pareišė, kad 
5600 išviefintų asmenų transportas lėktu
vais į vakarines zonas bus Užbaigtas rug
pjūčio 3 d. Ištuštintos stovyklos bus per
duotos vokiečių įstaigoms. Kiekvienam 
vyktančiam iš Berlyno DP leidžiama 
savim pasiimti po 200 svarų krovinio 
300 DM.

iš- 
su 
ir

Tenka sulaikyti demobilizaciją
Londonas (Dena/Reuteris). Britų ministe

ris pirmininkas Attlee ir užsienio reikalų 
ministeris Bevinas turėjo pasitarimą su D. 
Britanijos kariuomenės generalinio štabo 
viršininku. Pasitarimų tema buvo eventua
lus demobilizacijos sulaikymas.

| Manoma, kad galutinis tuo klausimu 
sprendimas bus padarytas tik tada, kai bus 
žinomi vaisiai tų pastangų, kuriomis no
rima taikiu būdu išspręsti Berlyno krizę.

Atleido ambasadorių
Belgradas (Dena/Reuteris). Jugoslavijos 

vyriausybė pranešė, kad ji atleido iš 
reigų savo ambasadorių Bukarešte B.
lubovičių.

pa-
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Jugoslavija skunilziasi ST
New Yorkas (Dena/AFP). Jugoslavijos 

vyriausybė įteikė Saugumo Tarybai skun
dą, kuriuo apkaltino JAV ir D. Britaniją, 
kad jos savo zonas Trieste ruošiasi per
duoti Italijai valdyti, ir tuo būdu/ Saugu
mo Taryba atsidurtų prieš įvykusį faktą.

Jugoslavijos nota reikalauja Saugumo 
Tarybą imtis reikalingų priemonių, kad 
JAV ir. D. Britanija respektuotų tarptau
tinius Įsipareigojimus, kylančius iš Italijos 
taikos sutarties.

Berlynui ruošia atskirą magistratą
Berlynas (Dena). Sovietų sektoriaus Ber

lyno komendantas gen. A. Kotikovas ap
kaltino miešto burmistrą Schroederienę, kad 
ji paskatinusi Berlyno policijos skilipią.

Sovietai ketina steigti atskirą Berlyno 
sovietų sektoriaus magistratą. Sovietų ka
rinė valdžia tuo'reikalu penktadienį tarėsi 
su SĖD, rytietiškos orientacijos „darbinin
kų sluogsniais”, CDU ir LDP partijų at
stovais. Tokio magistrato steigimas slap
tai jau buvęs svarstytas ir anksčiau. Kan
didatu į vyr. burmistrus minimas SĖD 
irakcijos vicepirmininkas K. Maronas.

Amerikiečiai reikalauja kietos politikos
Princetonas (New Jersey). (Dena/OANS). 

Pagal Amerikos viešosios nuomonės tyri
mo pranešimą, žymus daugumas amerikie
čių laikosi tos nuomonės, kad Jungtinės 
Valstybės ir kitos Vakarų valstybės ir to
liau turi pasilikti Berlyne, nors tai ir dar 
labiau pablogintų santykius su sovietais.

Tie klausinėti asmenys, kurie pasisakė už 
pasilikimą Berlyne, savo pažiūrą svarbiau
sia pagrindžia tuo, kad kieta politika dau
giau šansų karo išvengti su Sovietų Są- 

| junga, negu pataikavimu Maskvai.

JAV komunistų vadai pasiduoda

New Yorkas (Dena/INS). New Yorko 
steito KP vadas Thompsonas prisistatė ir 
pasidavė kriminalinei policijai. Thompso
nas buvo ieškomas nuo liepos 20 dienos, 
kai jis kartu su kitais 11 komunistų vadų 
nepaprasto teismo buvo kaltinami „už per
versmo organizavimą”. • ,

Dabar dar policija ieško Ohio steito KP 
pirmininko G. Hallio ir Chicagos srities 
KP pirmininko O. Greeno. Kiti suimtieji 
komunistai jau prieš aštuonias dienas yra 
perduoti teismui.

Su komunistais neobuoliausi

Haaga (Dena/AFP) Olandijos atstovų'+ū- 
mai 59 balsais prieš 5 komunistų 
nutarė,
pašalinti iš parlamento užsienio politikos 
klausimų ir Olandijos užjūrio sričių ko
misijų.

Suomijos vyriausybei pranašauja trumpą 
amžių

Helsinkis (Dena/Reuteris). . Fagerholma 
ketvirtadienį sudaryta Suomijos vyriausybė 
yra pirma vien tik iš'socialdemokratų su
dėta vyriausybė. Taip pat nuo karo pabai
gos yra pirmas atsitikimas, kad Suomija 
neturi koalicinės vyriausybės.

Diplomatiniai stebėtojai Helsinkyje ma- * 
no, kad Fagerholmo vyriausybės amžius 
nebus ilgas, kadangi tai neatitinka social
demokratų partijos pajėgumo, kuri po ag- 
rarų partijos krašte užima antrą vietą.

Veltui stengėsi Fagerholmas sudaryti 
koalicinę vyriausybę kartu su liaudies de
mokratais (komunistais) ir litomis kairio
siomis grupėmis. Bet tos partijos reikalavo 
vyriausybėje viena vieta daugiau, negu jis 
joms buvo numatęs duoti.

Agrarų partija atsisakė įeiti į koalicinę 
dviejų partijų vyriausybę dėl to, kad tai 
sukeltų streikus, kuriuos geriausiai galėtų 
numalšinti vieni socialdemokratai. .

Kad vidaus reikalų ministeriu paskirtas 
36 metų amžiaus Aarė Simonenas, be ko
munistų, tam pritaria visos partijos.

balsus
kad komunistų atstovai turi būti

Turi keistis sovietą strategija 
Balkanuose

New Yorkas (Dena/INS). Įvykęs lūžia 
tarp Tito* ir kominformo iškelia reikalą, 
pasak Amerikos „United Nations World”,- 
laikraščio, Sovietų Sąjungai pakeisti Bal
kanų erdvėje savo strategiją.

Laikraštis atmeta minti, kad lūžis tarp 
sovietų ir Jugoslavijos yra laikinis, o po 
to vėl įvyks susitaikymas. Priėjimas prie 
Viduržemio jūros Sovietų Sąjungai yra tik 
per Jugoslaviją. Jei ji atkrenta, tai to pri
ėjimo nebėra, nors Albanija ir būtų sovie
tams lojali.

Vakarą atstovą demaršai Maskvoje
Molotovas buvo pasislėpus

Maskva (Dena/Reuteris). Reuterio kores
pondentus painformavo Sovietų užsienio 
reikalų ministerijos spaudos skyrius, kad 
„Molotovo nesama mieste”. Vienas iš 'už
sienio reikalų ministerijos sekretorių yra 
perėmęs pareigas, kol Molotovas grįš.

. Politiniai stebėtojai iš dalies mano, kad 
Molotovo nebuvimas yra ne tik apskaičiuo
tas ir tyčių darbas, bet kad savo pagrinde 
jis turi- tikslą Berlyno situaciją diskutuoti 
takiomis sąlygomis,/kurios yra priimtinos 
Sovietų Sąjungai. , . •

Sunkiai sprendžiamas Molotovo rebusas
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministerio, Bevino nepaprastas pa
siuntinys pasitarimams Sovietų Sąjungoje 
dėl Berlyno krizės Robertsas penktadienio 
vakare turėjo pasikalbėjimą su sovietų už
sienio reikalų ministerijos viceministeriu 
Zorinu.

Pranešimas apie tą pasikalbėjimą jau pa
siųstas į Londoną, jį, tiria ministeris Bevi- 
nas. ' ' • ,

Visi trys Vakarų valstybių ambasadoriai 
Zorinui įteikę JAV, D. Britanijos ir Pran
cūzijos vyriausybių paruoštą pareiškimą.

Londonas (Dena). Reuteris šeštadienio 
vakare pranešė, kad Molotovas sugrįžo j 
Maskvą.

Washingtono vyriausybės sluogsniai pa
reiškė, kad Molotovo atsiradimas Mas
kvoje gali, ko get;o, reikšti sovietų nusista
tymo Berlyno klausimu pasikeitimą.

Molotovas sugrįžo praslinkus 24 vai. po 
vakarų valstybių atstovų vizito pas (sovietų 
užsienio reikalų ministerio pavaduotoja V. 
Zoriną. _

Vakarų valstybių . atstovai su Zorinu 
svarstė Berlyno padėtį. JAV užsienio rei
kalų ministerijas informatorius tuos pasi
tarimus pareiškė esant „pirmą žingsnį” dėl 
Berlyno blokados) panaikinimo.

* • • . .Pasitarimuose vakariečių atstovai, kurie 
pas Zoriną lankėsi kiekvienas skyrium, iš
dėstė sovietams, kad Vakarų valstybės Ber
lyno būklei skiria labai didelę reikšmę.

Londonas (Dena/Reuteris). Britų nepa
prastą pasiuntinį Franką Robertsą šešta
dienį priėmė Molotovas. Reuteris praneša, 
kad. Robertsas nesiruošia grįžti, kol Va
karų valstybės nesužinos Stalino nusista
tymo dėl vakariečiu siūlymo „Berlyno kri
zę svarstyti patiems vadovaujantiesiems po
litikams.”

Oficialiuose Londono sluogsniuose ma
noma, kad Molotovo atsiradimas Maskvoje 
yra palankus ženklas. Tų pačių sluogsnių 
nuomone, artimiausią žingsnį turėtų žengti 
sovietų vyriausybė.

Vakarų atstovai tikėjosi sekmadienį arba 
pirmadienį visi kartu susitikti pas Staliną 
bendro pasikalbėjimo.

Gerai informuot) sluogsniai mano, kad 
Vakarų atstovai pasiūlys keturių"'valstybių 
pasitarimus, kuriltos vestų arba užsienio 
reikalų ministerial arba Stalinas. Truma
nas, Marie ir Attleė.

Sovietų bazės
Washingtonas (UP). Iš Amerikos karinių 

sluogsnių patiriama, kad Sovietų Sąjunga 
prieš Aliaską esančioje Sibiro dalyje sta
to gausius sutvirtinimus ir aerodromus di
deliems bombonešiams.

Karo specialistai taria galj iš to fakto 
daryti išvadą, kodėl Kanados aviacija ne
dalyvavo Amerikos bombonešių pratybų 
skridime į Angliją. Mat, kiekvienas Kana
dos lėktuvas reikalingas „Aliaskos korido
riui” ginti.

Sovietų nuolaidomis nenumaldysi
„Jei sovietų vyriaušybė nori karo, tai ir 

pradės jį, vis tiek' ar sąjungininkai Berly
no klausimu nusileis, ar nenusileis, pareiš
kė Londono 
Frazeris. Jo 
ma gal karą

Frazeris taria, kad jei kiltų karas, sovie
tai neišvengtų pražūtingų padarinių. Krem
lius, atrodo, suvokia, kad nepajėgs rungtis 
su jungtinėmis Britanijos ir JAV ‘kariuo
menėmis. Komentatorius Įsitikinęs, kad jei 
ir esama karo planų Kremliuje, tai tik ne

radijo komentatorius Lingleys 
nuomone, nusileidimais gali- 
nudelsti, bet ne išvengti jo.

prieš Aliaską
artimai ateičiai. Tą savo nuomonę grindžia 
sovietų pramonės, tyrimų ir ginklavimosi 
atsilikimu.

Baigdamas Frazeris pabrėžė, kad „jei 
dabar kiltų karas, tai Maskva turėtų jį ves
ti neplankesnėmis sąlygomis”.

Komunistų agentas svarbioje JAV tarnyboje
Washingtonas (Dena/INS). Pragaištingai 

komunistų veiklai tirti senato komisija 
svarsto prekybos ministerijos vienos ko
misijos pirmininko W. Remingtono veiklą. 
Jis kaltinamas veikęs komunistų (taikoje.

Prekybos ministeris T. Bleisdellis komi
sijoje pareiškė, jog 1947 m., nepaisydamas 
kalbų, kad Remingtonas turi ryšių su ko
munistais, jis jį priėmė tarnybon. Tada
Remingtonas griežtai paneigė turį, bet ko- 

! kių ryšių su komunistais. Be to, jis pa
reiškė, kad Remingtono komisijai buvo pa
vesta duoti pritarimus eksportui į Sovietų 
Sąjungą1 ir kitus Rytų Europos kraštus. Be 
to, ta komisija rūpinosi žaliavų importu, 
reikalingu atominiams tyrinėjimams.

Sprogimo priežastys aiškėja
Ludwigshafenas (Dena). Per sprogimą 

žuvusiųjų skaičius iki penktadienio vakaro 
pakilo iki 160 asmenų. Iš jų 93 pasisekė 
identifikuoti. Apie 30 žuvusiųjų dar guli 
po griuvėsiais. Manoma, kad iš sunkiai 
sužeistųjų mirs dar apie 30 asmenų.

Prancūzų karinės valdžios valdininkai 
per pasikalbėjimą su amerikiečių karinės 
valdžios atstovais Mannheime pareiškė, 
kad sprogimas Badeno anilino ir sodos 
įmonėse įvyko dėl to, jog dėl gaisro, ku
ris kilo dėl nežinomų priežasčių, užsidegė 
trečiame aukšte bosas alkoholio. Liepsna 
persimetė į kitus pastatus ir nuo kaitros 
įvyko sprogimas.

Priešingai pačioms pirmosioms žinioms, 
sprogimas sunaikino tik apie 20% visų 
įmonių. Dalis įmonių jau pradėjo darbą. 
Įmonių direktorius pareiškė, kad visi dar
bininkai prie savo darbų pasiliks, ir dėl 
nelaimės bedarbių skaičius nepakils.

Visoje Vokietijoje nukentėjusiems ir jų 
šeimų nariams renkamos aukos. Iki šiol 
surinkta ir perduota atitinkamo komiteto 
dispozicijai 1 mil. markių. Surinkta daug 
maisto produktų, rūbų ir medikamentų. Iš 
visų pusių ateina užuojautų pareiškimai. 
Atkasinėjimo darbininkams prancūzų įstai
gos paskyrė papildomą maisto racioną.

1
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Stalinas mano, kad aš žuvau

Spėjamoji data
Kaip greitai ir kaip gerai Rusija bus 

pasirengusi karui, aš galiu tik spėlioti. Ma
no nuomone, Rusijai reikia penkerių metų 
atominei bombai pasigaminti. Net jei ru
sų mokslininkai jau ir turėtų visas reikia
mas informacijas, kaip Molotovas gyrėsi, 
vis dėlto jos pagaminimas pareikalaus il
go laiko. Vokiečių mokslininkai, kurių ke
letą vienas mano bičiulis pilotas nugabeno 
lėktuvu iš Vakarų Europos į sovietų oku
pacinę Vokietijos zoną 1945 m., galimas 
dalykas, pagreitins įmonių pastatymo ir 
mechanizmų įrengimo procesą, bet yra ri
ba, kurios ir jie negali pasiekti. Rusų 
mokslininkai žiūri į juos kaip į savo kon
kurentus ir jų darbui priešinasi, todėl jų 
pastangos yra sąmoningai stabdomos. Aš 
netikiu pasklidusiais pranešimais, kad ru- 
esi jau esą toli pažengę savo atominių fy- 

- rinėjimų darbe Sibire; šių jų pastangų 
centras iš tikrųjų nėra Sibiras, bet Skol- 
chovas, netoli Maskvos ir darbai ten dar 
nebuvo pradėti 1944 m., t. y. prieš metus 
prieš karo pabaigą. Rusų inžinieriai iki 
šiol nesugebėjo pastatyti gero dyzelio mo-. 
toro arba, užsiminus apie tai, tokio gazo
lino motoro, kokius gamina britai ir ame
rikiečiai. Britų ir amerikiečių bombonešiai, 
kuriais man teko skraidyti, turėjo tokius 
motorus, kurie be remonto galėdavo veik- 

j ti nuo 600 iki 800 valandų, kai rusų lėk
tuvų, kuriais aš taip pat skraidžiau, moto
rai tegalėdavo veikti tik iki 200 valandų, po 
to juos tekdavo remontuoti. Be to, M-82, 
geriausias mūsų lėktuvų motoras, toli at
silieka nuo mūsų importuotųjų panašaus 
tipo motorų. Todėl ir dabartinis rusų karo 
lėktuvų kiekis — 14.000, palyginus su Ame
rikos 3.000, .nėra jau tokia didelė pirme
nybė, kaip iš skaičių atrodo. Tas pat pa
sakytina apie rusų transporto priemones, 
išskiriant tik artileriją ir tankus. Ameri
kiečių sunkvežimiai su trimis poromis ra
tų buvo tokie svarbūs Rusijai pirmojoje 
karo pusėje, kaip joks kitas atskiras gin
klas. Ir raud. armijai bus sunku be jų iš
siversti būsimame kare.

nekomu- 
vyriausy- 

tiekimus
Rusijai

sto
ka d 
šiai' 

kaip

Vlcno sovietu pulkininko pasakojimas 

ištreniruota ir stipri, įžygiuoti į Italiją pa
dėti ten komunistiniams revoliucionieriams. 
(Padėtis dabar jau kitokia. Red). Kai tai 

■ bus įvykdyta, sovietų įtakos orbita pasieks 
jau Prancūzijos sienas. Klausimas, kada 
JAV ir Britanija suteiks paramą 
nistinėms Italijos ir Prancūzijos 
bėms? Jeigu jos tai vykdys, jų 
gana sunkins ilgi keliai, o
šie kraštai yra ne per toli. Be to, anglo
saksai yra silpni sausumoj, 
milžinišką sausumos armijos persvarą.

Reiktų laukti, kad anglosaksai iš oro su
duos smūgius į kontinentinę Rusijos šir*i, 
galimas dalykas, atominėmis bombomis, ir 
taip pat tektų laukti, kad šie smūgiai gėlų 
gale bus lemiami. Vokiečių generalinis šta
bas buvo nustatęs, kad Rusiją galima 0a- 
klupdyti sunaikinus šešiolikę jos svarbiųjų 
centrų, bet, vokiečiams trūko priemonių 
jiems pasiekti ir pakankama ekspliozyvine 
jėga jiems sunaikinti. Argumentas gi, kad 
raud. armija bus taip išsisklaidžiusi po 
Vakarų Europą, jog atominės bombos ne
galėsiančios jai pakenkti, yra naivus. Rusai 
negalės išsilaikyti Vakaruose, negaudami 
tam tikrų karinių tiekimų iš namų; iš tik
rųjų tai būtų neilgas bandymas. Ir kaip 
tik rusų tauta, kuri jau tiek daug kentėjo, 
vėl pirmoji daugiausia kentėtų kilus karui 
tarp Sov. Sąjungos ir Vakarų. Aš^norėčiau 
pranešti savo draugams Rusijoje, kad ame
rikiečiai, kuriuos aš pradedu pažinti, ne
turi blogos valios ir nenori jų sunhikintj, 
bet žinau, kad tai mažai jiems tepadėtų, jei 
ir galėčiau -pranešti. Tikrai, ši afnerikiečių 
gera valia rusų tautai, kuri išsilaikė ne
žiūrint JAV nusistatymo prieš komunizmą, 
pastoviai yra griaunama oratorinių Molo- 

-tovo ir Višinskio ekscesų. Amerikiečiai 
pradeda nebeskirti rusų, kuriais jie gėrė
josi karo metu, nuo režimo, kuriuo jie nie
kuomet nesigrožėjo. Molotovas ir Višins
kis turi atsakyti už tokį blogą patarnavimą 
rusų tautai. , ■.

o rusai turi

Įėjo panaudoti, buvo laivais iš Rumunijos 
išvežti, o fabrikams vadovauti buvo paskir
ti rusų komisarai. Apie 60.000 rumunų bu
vo išsiųsta į Rusijos koncentracijos 
vykias. Iš visko buvo aiškiai matyti, 
sovietų vadai neturi jokio noro leisti 
tautai pačiai savo likimą apspręsti,
jie buvo įsipareigoję Jaltoj ir Teherane. 
Kai kurie mūsų armijos karininkai žinojo, 
kokie šie įsipareigojimai iš tikrųjų buvo 
ir, atsitiktinai, suprato juos taip, kaip ir 
Vakarų vadai juos suprato. Ne, tai nebuvo 
vien tik žodžių interpretacija, kuri privedė 
prife nesusipratimų. Grynas faktas 'yra tas, 
kad Stalinas niekuomet nesirengė leisti 
laisvų rinkimų, kad Rumunijai grąžintų 
laisvę ar pagaliau nors suteiktų jai auto
nomiją sovietinėj įtakos sferoj. Mes, kari
ninkai, kurie vienas kitu pasitikėjom, dis- 
kutavom šiuos dalykus ir visi priėjom vie
ną ir tą pačią išvadą. Kai kurie iš mano 
draugų nepritarė mūsų vyriausybės politi
kai, kiti gi ją palaikė, bet tarp mūsų ne
buvo nuomonių skirtumo dėl pačių faktų. 
Ir įvairių kalbų įmonės turi priemonių su
sikalbėti vienas su kitu. Netgi Bulgarijoj, 
kur žmonės krato galva, kai jie sako taip, 
ir linkčioja gąlva, kai sako ne, po pradinių 
sunkumų mes lengvai suradom kelią susiži
noti tarp 
okupantų.

vietos gyventojų ir mūsų, rusų

Repatriacijos akcija
aš buvau pasiųstas į Paryžių 

misijos. Mano darbas buvo re-
1945 m.

specialios 
patriuoti rusus iš Prancūzijos ir kitų Va
karų Europos kraštų į sovietų okupacinę 
zoną Vokietijoj. Aš pats tris kartus skridau 
su repatriantais, o daugeliui kitų skridimų 
dirigavau. Si tarnyba man davė gerą pro
gą pamatyti, ką sovietų vyriausybė tuomet

darė Vakarų Europoje ir kaip ji tai darė. 
Aš buvau generolo Dragūno žinioje. Gen. 
Dragūnas buvo karinės rusų misijos Pran
cūzijoje šefas; jis buvo daugybe ordenų ap
dovanotas pėstininkas, nuostabus karys. 
Tačiau netrukus aš pastebėjau, kad visų tų 
operacijų tikrasis viršininkas yra genero
las Vicherevas, kuris dėvėjo aviacijos ka
rininko epoletus, nors jis iš tikrųjų nemo
kėjo vieno lėktuvo galo atskirti nuo kito, 
ir d^r mažiau ką težinojo apie patį skrai
dymą. Jis buvo NKVD dalinio Vakarų Eu
ropoje viršininkas ir savo štabą buvo įsi
rengęs buvusioj Estijos ambasadoj Rue de 
General Appert gatvėj. Čia ir buvo visų 
rusų intrigų Vakaruose centras, iš kurio 
buvo remiamas komunistinių organizacijų 
Vakarų Europoj steigimas, informacijų apie 
karinius sąjungininkų įrengimus ir jų ka
riuomenės judėjimą bei operacijas rinki
mas ir taip pat plačiai išsklaidytų Rusijos 
piliečių — karo belaisvių, priverstinių 
darbų vergų ir pabėgėlių — gaudymas >r 
grąžinimas nlmo. Su šiuo pastaruoju už
daviniu aš buvau tiesiogiai susietas. Juo 
gen. Vicherevas jau buvo pradėjęs rūpin
tis, kai tik Prancūzijos teritorijoj pasibai
gė karo veiksmai. Vicherevas yra jaunas 
vyras ir takios rūšies bea’todairinis fanati
kas, kokie paprastai greitai lipa karjeros 
laiptais, naujojoj rusų biurokratijoj.

Iš pradžių Vicherevas naudojo švelnumo 
ir prikalbėjimo metodą, stengdamasis pa
veikti tuos 7.000.000 rusų piliečių, kurie 
vienu ar kitu būdu karo audros buvo iš
sklaidyti po Eurdpą. Prie repatriantų trau
kinių , buvo prikabinami plakatai su užra
šais „Sveiki, atvykę”, kai jie iš Vakarų 
Europos išvykdavo į Rytų Vokietiją, tačiau 
vos tik pervažiavus sovietų zonos sieną, 
šiuos plakatus nuplėšdavo ir keleiviams bu
vo užsimenama, kad jie yra belaisviai ar
ba įtariami dezertyravimu iš raud. armijos, 
o jeigu ne, tai kad juos degeneravo išsigi
mę Vakarai. Juos varė i 40 stovyklų, tam 
tikslui specialiai Rytų Vokietijoj įrengtų,

ir ten žiauriai skryningavo. Kai kuriuos iš 
jų pasiuntė į Stalingradą atstatymo darbų, 
kitus — į Sibirą ir tik maža jų — relia
tyviai labai mažas skaičius —.galėjo vyk
ti namo į Rusiją. Buvusius karo belaisvius 
karininkus beveik visus nusiuntė į politinių 
kalinių koncentracijos stovyklas — taigi, jų 
likimas visų žiauriausias. Kylėtas tokių re
patriantų pabėgo ir grįžo atgal j Vakarų 
Europą ir čia greitai pasklido žinios, kad, 
nors ir kažin kaip rusai ilgėtųsi savo tė
vynės, bus jiems geriau, jei jie pasiliks ten, 
kur yra. Tokiu būdu daugelis jų, gal būt, 
net apie 500.000 sugebėjo išsisukti iš MVD.

Kai pasipriešinimas 'repatriacijai sustip
rėjo, Vicherevas pakeitė metodus. Paskuti
nės turimos iš jo veiklos žinios sako, kad 
jis sąvo žinioj turėjo 100 karininkų, dirbu
sių Prancūzijoj, Belgijoj, Olandijoj ir Va
karų Vokietijoj. Jis taip pat turėjo apie 
5.000 vyrų dalinį, kurių daugumas buvo 
rekrutuoti iš Vlasovo armijos ir tędėl pa
sirengę įvykdyti kiekvieną uždavinį, kad 
tik patenkintų MVD ir (išvengtų ekzekuci- 
jos. Vicherevas ir jo bendradarbiai veikė, 
visai nežiūrėdami Prancūzijos suverenumo 
ir jos įstatymų, kartais gavę gen. de Gaul
les sutikimą, kuris tuomet vadovavo laiki
nei Prancūzijos vyriausybei, o kartais — 
be jo. Kartą ir man teko dalyvauti vienoj 
tokioj Vicherevo surengtoj ekspedicijoj j 
vieną vietovę, apie 60 km. nuo Paryžiaus. 
Vicherevas su būreliu vyrų nuvyko ten su
stabdyti vifeno prancūzo vedybas su ruse, 
suimti tą rusę ir prievarta deportuoti. Kai 
į tą reikalą pabandė įsikišti prancūzų po
licija, Vicherevo vyrai ją* išvaikė, 
liau jaunavedys
nuotaka vykti į Rusiją, bet Vicherevas at
sisakė jį .leisti, paaiškindamas, kad „mes 
norime, kad ši moteris gimdytų rusų vai
kus, bet ne prancūzus, ir Rusijoj o ne 
Prancūzijoj.” Aš žinau kitą rusę karo me
tu ištekėjusią už prancūzo ir dviejų vaikų 
motiną, kurią naktį pagrobė ir kartu stf 
vaikais deportavo. (Bus pabaiga)

R»ga- 
pasisiūlė kartu su savo

Grynas imperializmas
Jau tarnaudamas okupacinėj rusų armijoj 

Rumunijoj, aš supratau, kad Sovietų vy
riausybė nėnori grąžinti laisvės „išvaduo
toms” tautoms, esančioms Rusijos pasie
niuose. Rumunijoj buvo valstiečių vadas 
Manius, kuris organizavo pasipriešinimą 
prieš vokiečius. Kai tik raud. armija įžy
giavo į Rumuniją, jis tuojau buvo nustum
tas į šalį. Anos Paukerės patarimu rusai 
Rumunijos ministeriu pirmininku paskyrė 

dytų Tito jugoslavų armijai, kuri yra rusų Grozą. Visi tie gaminiai, kuriuos rusai ga-

Kaip vyktų karas
Ir kaip bus kariaujama būsimame kare, 

< kurio kol kas vis dar laimingai išvengia
ma, iki šiol dar nėra aišku. Sovietų vy- 
riausybė jau garantavosi Balkanų kraštus 
ir Rytų Europos koridorių ir dėl jų jai jau 
nebereikės kovoti. Jos programoje dabar 
yra Prancūzija ir Italija. Nėra kas sutrūk-

TBIUMPOS ZIMfflS
BELGIJA

Belgijos senatas priėmė įstatymo projek
tą, kuris numato padaryti tautos referendu
mą karaliaus grįžimo klausimu. (D/AFP).

D. BRITANIJA
Vienos savaitės būvyje britų'kariuome

nės daliniai ir policija Viduriniuose Mala
juose pradėjo antrą ofenzyvą prieš teroris
tus. (D/R).

Siunčiant aukso siuntą lėktuvais iš 
Frankfurto Į Londoną kelyje dingo aukso 
lydinys, kurio vertė 200.000 svarų. Reikalą 
tiria britų detektyvai. (D/R).

Britų delegacija JT pareiškė, kad iš žydų 
internuotų stovyklų paskutinieji žydai nu
gabenti į Telavivą. (D/AFP).

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, kad Kipro salos politi
ka yra išreikšta lordo Winstero. Kipro sa
los gubertiatoriaus, ir tos politikos laiko
masi. Joje nenumatoma Kipro sala atiduoti 
Graikijai. (D/R). '

IS VISUR

nai perimtų vadovavimą JAV supertvirto- 
vėms. (D/R).

Amerikos kriminalinė policija ir muito 
tarnautojai tiria vieno tarptautinio sindi
kato, kuris nelegaliai išgabeno į Indija' už 
milijonus dolerių aukso, akcijas. (D/INS).

JUNGI. 1AU1OS
JT „mažoji pilnatis” visais balsais nuta

rė prašyti JT pilnaties Paryžiuje sutikimą 
savo veikimui pratęsti. (D/OANS).

ITALIJA
Nežinomi asmenys B. Mussolinio gimta

dienio proga Milane, toje vietoje, kur 1945 
m. buvo pakartas Mussolinis, padėjo gė
lių. (D).

Italijos komunistų vadas Togliattis vyk
džiusiam prieš jį atentatą Ballantei iškėlė 
bylą. (D/R).

KINIJA
Prie Cingtavo, Kinijoje, nukrito trans

porto lėktuvas. Žuvų amerikietis pilotas ir 
17 keleivių. (D/INS).

LENKIJA

Paragvajus kaip devinta iš eilės respub
lika ratifikavo Amerikos tautų savitarpio 
pagalbos paktą. Tas paktas, pasirašytas 1947 
m., turi pradėti galioti, kai įJ ratifikuos du 
trečdaliai pasirašiusių valstybių. (Dena)

Siamo vyriausybė planuoja visose pro
vincijose pastatyti radio stotis. Be to, no
rima kiekviename kaime įrengti viešą ra
dio priimtuvą.’ (D/R).

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 17. 
konferencija š. m. n—:"'!* ’*'* n° J J 
įvyks <"_••• 
svarstomas raudonojo 
pakeitimas ir svarstoma 
redakcija. (D/OANS).

Lenkijos ambasadorius Washingtone Wi- 
niewiczius įteikė Marshalliui notą, kurioje 
Lenkijos vyriausybė energingai protestuųja 
dėl „vienašališkų Londono nutarimų Vo
kietijos klausimais.” (D/AFP).

■ Olandijos vyriausybė 
buv. Vokietijos kaizerio 
(D/R).

Prieš pasidarydamas atentato auka, Ita
lijos' atstovų rūmuose Togliattis paskelbė 
kovos šūkius, kuriais komunizmas ketino 
smogti vyriausybei. „Italai supranta savo 
pareigą, ir imperialistiniame kare darys 
perversmą, kad gintų taiką. Jei de Gaspe- 
rio vyriausybė yra pasiryžusi vesti karo 
politiką, tai tada italų tauta pati į savo 
rankas paims politinę akciją.” Tuo pareiš
kimu Italijos komunizmas -peršoko į nele
galumą. Čia jis nutraukė visus saitus su ta 
politika, kuri nuo 1945 m. buvo vedama le
galiomis priemonėmis ir turėjo tam tikrą 
Vakarų Europos charakterį su ryškiais 
itališkais bruožais. Ji labai daug priklausė 
nuo Togliačio, o šiandien joje pastebima 

"ženklų, kurie po atentato, komunistų vadui 
iškritus iš kovotojų eilių, yra beveik sim- 
bolingi jo partijos padėčiai.

1944 m. grįžęs iš Sovietų S-gos jis rė
mėsi faktais. Jis turėjo atgauti Italijos er
dvę komunizmui. Visų pirma jis susidėjo 
su Badogliu ir karaliumi. Maskva įsijungė 
į tą žaidimą ir pirmoji iš didžiųjų valsty
bių užmezgė diplomatinius santykius su re
žimu, kuris dar tebenegalavo monarchiniu 
fašizmu. Šioje fazėje Togliattis negailėjo 
ir kai kurių aukų. Tad šis oportunistas su 
savo pasekėjais balsavo už Laterano su
tarčių įtraukimą į konstituciją. Šis taktikas 
buvo lankstus, gudrus ir demagogiškas.

Tito atžvilgiu jis savo gaires nusmaigs- 
tė kominformo nustatyta linkme. Italijoje 
jis kovojo dėl žemės nuosavybės, kurią jis 
smerkė Jugoslavijoje, kaip „kapitalistinę 
buožių sistemą”, pasirašydamas kominfor
mo deklaraciją. Su 
dies frontą”, kuris 
pasmerktas kaip 
Italijoje jis dėjosi
bės kovotoju, kaltindamas 
dėl Maskvos neklausymo.

Paskutiniuose rinkimuose 
atstovų komunistų partija 
prų trečiadalį. Tačiau nusigręžimas nuo
jos buvo aiškus. Tada buvo kalbama, kad 
Maskva jau iš anksto laikė partiją esant 
praloštą, nes priešingai ji būtų padėjusi 
Togliačiui Triesto klausime, kada jis norė
jo tiesiogiai tartis su Titu. Paskum kai
rieji socialistai atsisakė bedalyvauti liau
dies fronte. Dabar buvo gyvas reikalas /Ita
lijos komunistams parodyti savo galybės 
stiprumą. Prisimenant streikų sąjūdį Pran-, 
Cūzijoje, reikia iškelti, kaų jie lygiagrečiai 
ėjo ir Italijoje, ir be abejo, jų šaknys ėjo 
iš kominformo,’ kur Togliačiui ir Fhorez 
nekaip pasisekė. Abiejose valstybėse komu
nizmas „vieningose profesinėse sąjungose” 
turi dar gan stiprų svorį. Tuo ginklu turė
jo būti mušamas de Oasperis. Italijos pro
fesinių s-gų organizacijos paskelbtas gene
ralinis streikas buvo nukreiptas prieš vy
riausybės socialines reformas, 
kurios yra pasukusios naujais keliais. Taip 
antai, naujasis bedarbių draudimas lanks
čiai derinamas su viešaisiais darbais, že
mės melioracija, miškų atželdymu ir be
darbių permokymu. Ši programa turi tiks—

lą dirbti norinčiuosius atskirti nuo darbo 
vengiančiųjų (dojce far niente).

Pagal kitą, tikrai originalų projektą, va
dinamąjį „Fanfanio planą”, numatoma per 
ateinančius- septynerius metus suorgani
zuoti 11 mil, butų statyba. Tam planu! 
įgyvendyti lėšos imamos iš valstybės iždo, 
iš darbdavių ir tam tikros sumos iš dar
bininkų ir tarnautojų atlyginimo. Į tą sta
tybą sudėjusiems savo santaupas išeina 
mažų mažiausia geros palūkanos. Togliaf- 
tis ir profesiniu sąjungų opozicija kovojo 
su tuo planu, kaip „Todto organizacijos 
grįžimu”. '

Tokiu būdu /vyriausybė buvo puolama 
seime ir už jo, grasoma visų laipsnių pi
lietinio karo. De Oasperis laikėsi tvirtai. 
Jis pareikalavo, kad profesinės sąjungos 
nesikištų'į politiką. Dvi dienas trukęs ge-

neralinis streikas kraštui kaštavo 70 
jardu lirų, bet nuo galutinio galybės 
dymo profesinės sąjungos atsilakė. 
jonts stigo Togliačio paskatinimo? Ne, jos 
veikiau bijojo profesinių sąjungų organi
zacijos, suskaldymo, o dar labiau turėjo bi
joti įpykinti tautą, kuri remia vyriausybę 
ir Vakarietiškąjį politikos .kursą.

Padėčiai nurimus de Gasęeris ketina pa
siūlyti įstatymą prieš beatodairiškus strei
kus ir išskirti juos iš konstitucijos garan
tuotųjų streikų.” Arba mes ginsime* demo- 
krtųiją, arba grįšime į diktatūrą”, pareiš
kė jis.

Atrodo, kad dabartinė vyriausybė turi 
pakankamai pasiryžimo ir pasitikėjimo sa
vimi, kad galėtų susidoroti su jai tenkan
čiais sunkiais uždaviniais. (Rh. Merkur).

cija š. m. rugpjūčio 20—28 d.
Stockholme. Konferencijoje

d. 
bus 

kryžiaus sutarties 
naujos konvencijos

J. A. VALSTYBES
Wallacė pareikalavo, kad Amerikos radi

jo ir žinių perdavimo įstaigos leistų jam 
naudotis rinkiminės propagandos reikalams 
savo įrengimais tiek pat laiko, kiek lei
džiama naudotis prezidentui Trumanui.

Buvęs Minnesotos gubernatorius Stasse- 
nas, kuris šiais metais norėjo kandiduoti į 
JAV prezidentus, nepaprastame Pennsyiva- 
nijos universiteto vadovybės posėdyje vie
ningai išrinktas to universiteto prezidentu.

Amerikos planuotojai paprašė krašto ap
saugos ministerijos leidimą pastatyti di
džiausiam pasaulyje kabančiam tiltui tarp 
Brooklyno ir Islando. Ta statyba užtruktų 
3 metus ir kaštuotų 7,5 milijonus dolerių. 
Kabančios arkos ilgis butų 1.540 metrų. 
Prieš kelis metus JAV krašto apsaugos 
ministerija tą tiltą statyti uždraudė, nes 
karo metu jį numušus, būtų užblokuotas 
susisiekimas. (D/R).

JAV 15 oro eskadros tviršininkas gen. 
Johnsonas išskrido į D. F 1 1 *“

mili- 
ban- 

Gal

OLANDIJA 
ketina parduoti 

nuosavybę Dorrne.

PALESTINA
Izraelio valstybė New 

vo konsulatą. (D/AFP).
Yorke įsteigė sa-

RUMUNIJA
Rumunijos saugumo policija suėmė du 

britų valdininkus, kurie buvo seniau buvu
sios britų nuosavybėje, dabar suvalstybin
tos, „Unirea” bendrovės tarnautojai. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
Sovietų delegacijai vadovauti Dunojaus 

konferencijoje paskirtas užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Višinskis. (D).

VOKIETIJA
Gen. Clayus su politiniu patarėju Mur- 

phiu atvyko į Heidelbergą, kur turės eili
nę konferenciją su amerikiečių kariniais 
vadais Europoje. (D).

Rlteinlando Pfalco landtagas sudarė par
lamentarinį komisiją, kuri turės ištirti 
Ludwigshafene įvykusios katastrofos prie
žastis. (D).

Šiuo metu už vokiečių markių 100 Švei
carijoje mokama 25 šveicarų frankų. Pat 
pradžioje buvo mokama net 60 frankų.

Vokiečių policija suėmė paskutiniojo Vo
kietijos kaizerio Wilhelmo sūnų Prūsijos 
princą Augustą Wilhelmą. Jis kaltin’mas 
už nusikaltimą žmoniškumui karo metu. 
DaULstas iš arešto už 50.000 DM užstato.

Nenniu jis gynė „liau- 
Tito karalystėje 
komunizmo 
tautinės

buvo 
išdavimas, 

nepriklausomy- 
Titą, trockizmii

laimėjusi. 140 
seime turi sti-

Pogrindiniai komunistų sąmokslai Azijoje
Singapūras (Dena/Reuteris). Britų gene

ralinis komisaras pietryčių Azijai M. Mc 
Donald pareiškė radijo kalboje, kad Mala
jų komunistai planuoja gaivališką revoliu
ciją, kad galėtų į savo rankas gauti 
juose valdžią. McDonaldas pasakė: 
yra blaivi dalykų padėtis”.

Nuo jo paskutinės radijo kalbos 
vieną mėnesį Malajų įstaigos surinko pa
kankamai įrodomos medžiagos, kad tero
ristiniai veiksmai šiame pusiasalyje ' yra 
dalis tvirtai nustątyto plano Malajuose pa
grobti valdžiai. Tie teroro veiksmai galėtų 
išsiplėsti ir Singapūre.

Ryšium su tuo komunistų planuojamos 
valdžios pagrobimas nebūtų režisūra „liau
dies, per liaudį ir liaudžiai”, bet tai duo
tų „žmogžudžių vyriausybę žmogžudžiams”.

Apie komunistų planuojamą sąmokslą vy
riausybė gavo nemažai išsamių informacijų. 
Keli- svarbiausieji organizatoriai yra pasi
šalinę. Tarpe tūkstančio praeitą .savaitę 
areštuotųjų vis tiktai yra daug atsakingų 
asmenų. Daugumas jų yra komunistų agita-

Mala-
„Tai

prieš

toriai, kurie slaptai planavo sąmokslą. Tie 
asmenys buvo sudarę „generalinį štabą”, 
kuris apie strategiją ir taktiką tuose ko
munistų planuose turėjo spręsti. /'

Kita grupė susidaro" iš matomai „niekuo 
dėtų žmonių”, kurie sištematiškai maišti
ninkų grupėse vykdė teroro aktus. , 

Atsižvelgiant tos padėties, vyriausybė 
gavo toli siekiančių nepaprastų įgaliojimų. 
Baigdamas McDonaldas pareiškė, kad te-, 
roristo gyvenimo galimybės nuo jo suėmi
mo iki sušaudymo tunka ne ilgiau, kaip 
kelias dienas. .

Siūlo arba, arba
. Washingtonas (Dena/INS). Respubli’kinin- 
kų senatorius W. E. Jenneris pasiūlė sena
te priimti rezoliuciją, kuria prezidentas 
Trumanas būtų paprašytas Berlyno klausi
mą perduoti Saugumo Tarybai. Jeigu JT 
yra pajėgi organizacija, tada ji suras tai
kingą sovietų amerikiečių nesutikimų 
sprendimą. Jeigu to pasiekti būtų neįma
noma, tai būtų įrodyta, kad JT yra nepa-0 
jėgi ir nepateisina lūkesčių, viso pasaulio < 
jas sudėtų.

Nieko sau DP
Mūnchenas (Dena). Amerikiečių tardyto

jai su karo policijos daliniais padarė kra
tą viename DP traukinyje, kuris ėjo iš 
Frankfurto į Bavariją, ir prekiniame vago
ne atrado du gabalu aukso ir vieną gabalą 
sidabro lydinių. Iš 450 traukinyje esančių' 
DP nė vienas prie to aukso neprisipažino.

Tie aukso lydiniai buvo tokie sunkūs, 
kad vieną gabalą turėjo nešti 2 vyrai.

Berlynas (Dena). Heidelbergietis Smichas 
neseniai Tempelhofo aerodrome Berlyne 
buvo suimtas kėsinantis į vakarines zonas 
pergabenti 75.000 D markių, kiti du suim
tieji norėjo išgabenti vienas 4000 kitas 
8000 D markių.

teismas juos nubaudei mo- 
markių baudos ir vieną mė-

Mat, vykstant į vakarines 
su savim imtis tik 300 D

Amerikiečių 
keti 10.000 D 
nesj kalėjimo, 
zonas galima 
markių.

Smichas tuos pinigus gavęs Schlachten- 
seės DP stovykloje, kur pardavęs savo pa
puošalus.

Be šių, Tempelhofe dar suimtas W: Le- 
nable, kuris norėjo išgabenti į vakarines 
zonas 183.000 D markių. Jis laukia teismo.

„Times Herald” savininkė . Pattersonįenė, 
kuri dabar mirė, laikraštį paliko septyniems 
sehiausiems tarnautojams. (D/INS).

Lamiaje, Graikijoje, kariuomenės teismas 
nuteisė mirti 29 partizanus. (D/Ari).
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, Iš
Neseniai pasirodė SWA-Verlago Ber

lyne išleista 80-ies, berods teksto tik 70 
puslapių knygelė „Das sowjetische Li- 
tauen“, kurią pasirašė Justas Paleckis, 
Vorsitzender des Presidiums des Obersten 
Soviets der Litauischen Sozialistischen 
Sowjetrepublik. Joje rodomas ■dabartinės, 
buvusios ir net busimosios Lietuvos, vaiz
das taip sufantazuotas, jog skaitytojas ne
kartą nustebęs pats savęs klausia: negi 
čia apie Lietuvą kalbama — apie kraštą 
ir žmones, kuriuos gerai pažįstame? nejau 
tikrai tai sako Paleckis, neypatingas žur
nalistas ir nekoks išminčius, tik vis dėlto 
keliolika metų Lietuvoje išgyvenęs lietu
vis, kad ir ne ką benusimanantiems apie 
mus vokiečiams forzicenderls pasirašo tai 
savo vardu? Pasirodo - taip ir ne taip, ar 
bent nevisai taip.

Paleckis permenkai moka vokiškai, kad 
tąja kalba brošiūraitę įstengtų parašyti. 
Nepasirašiusiojo vertėjo išversta - ir net 
ne lietuviškas tik rusiškas rankraštis, kaip 
rodo pusi. 11 ir 12 Bajorasy, p. 11, 12, 27, 
76 Pan (panskaja Polša), p. 12 Muschik (Lie
tuvoje prieš 1795 m.!), p. 12 Otrezki(Par- 
zellan) pobaudžiavinėje Lietuvoje, p. 20, 
23, 30, 72, 76 Kuiaken (Lietuvoje), p. 2., Na- 
gaikas (Lietuvoje), p. 41 ir 62 Nowaja 
Wilna (mūsų Naujoji Vilnia!), p. 76 Ljau- 
dininki (ne liaudininkai ir ne Ljaudinin- 
ken) ir- pan. Prieš keleris metus Paleckis 
dar nekaip kalbėjo rusiškai ir tikrai dar 
nebūtų parašęs rusiško veikalėlio, bet tiek 
jau metų dabar su rusais bedirbdamas, 
kasdien su jais bendraudamas bus gal ir 
plunksnai tarybinę kalbą įveikęs. Tačiau 
jau nekalbant apie daugybę išmarginusių 
knygelę faktinų klaidų ir mūsų tikrovės 
iškraipymų, paprasčiausių Lietuvos daly
kų nepastebėjimo ar net nežinojimo, per 
daug jau keisto, kad jo galima būtų laukti 
net iš labiausiai subolševikėjusio Kauno 
gatvės žurnalisto, pats knygelės sudarymo 
būdas toks bolševikiškai maskoliškas, jog 
tam reikėtų ne kelerių metų, tik daug il
gesnio stažavimo. Šitokio stažo Paleckis 
dar nėra išėjęs, tad natūraliausia bus pri
leisti, kad jis bus tik pasirašęs kito ar net 
kitų bolševikų tikrų rusų, ar tik maskolių, 
jam kaip forzicenderiui, parengtą rašinį.

|__  Tarp kita ko __ I
Kritikuoja BBC. „Daily Telegraph” pa

giria BBC audicijas karo metu, kai 46 kal
bomis kasdien per 136 valandas skleista 
nesuklastota tiesa. Šiandie tačiau BBC ten
ka reformuoti, — teigia laikraštis ir nu
rodo, kad Britų radijo ir toliau klausosi 
anapus geležinės uždangos milijonai (iesos 
ištroškusių žmonių: kodėl tad atvirai ir 
drąsiai nepasakyti ukrainiečiams, kad ko
munistai iki šiol nepajėgė sulikviduoti lais
vės sąjūdžio Ukrainoj? Taip pat kodėl ne
pasakyti atvirai Pabaltijo tautoms, kad ži
nome apie Sovietų žiaurumus Pabaltijyje ir 
nekaltų trėmimus į TSRS gilumą; žinome 
ir smerkiame, bet kodėl ne viešai? — bai
gia laikraštis.

Fortifikuojama Nemuno linija. „D.P. i D. 
2.” pranešimu, vienas Vilniaus gyventojas, 
pabėgęs į. Vakarus, teigia, kad abipus Ne
muno įruošiama fortų grandys. Be to, Lie
tuvoje pradėta naujų milžiniškų aerodro
mų statyba. '

Tais pat šaltiniais, tarp Marcinkonių, 
Lydos ir Gardino Sovietai įkurdino 1500 
totorių šeimų. Tai totoriai iš Azijos. Gy
vena jie sovchozuose. 98% atkeltųjų toto
rių yra analfabetai. Su vietiniais gyvento
jais sugyvena kol kas gerai, mat, patys yra 
deportuoti.

CNS* žiniomis, Vilniaus krašte balandžio 
mėnesį įkurdinti 280 tadžikų šeimų, atkel
tų iš už Baikalo.

Stalinas Trockio akimis. IP pranešimu, 
Londone pasirodė paskutinė ir nebaigta 
Trockio knyga, būtent — Stalino biografi
ja. Dalis rankraščio' buvo sunaikinta Troc- 
kiui besiginant, nuo NKVD atsiųsto žudiko, 
daug puslapių aptaškyta Trockio krauju. 
Visa knyga — tai ginčas su Stalinu. Be ki
ta ko, Trockis rašo: „Iš 12 apaštalų tik Ju
das pasirodė esąs išdavikas. Bet jei Judas 
būtų priėjęs prie valdžios, nėra abejojimo, 
visus likusius 11 apaštalų būtų paskelbęs 
išdavikais...”

Instrukcijos besituokiantiems komunis
tams randamos „Polska Zbrojna” (Lenkijos 
komunistų laikraštis kariuomenei) skiltyse. 
Ten sakoma: Jei karininkas auklėja savo 
karius, tad argi gali pamiršti išauklėti sa
vo žmoną? Ten, kur vyro ir žmonos pa
žiūros priešingos, tėra dvi išeitys: arba 
Įtikinti žmoną, kad jo pasirinktasis kelias 
yra vienintelis teisingas, arba... „Neįma
noma suprasti, kad karininkas būtų dezer
tyras iš mūšio už savo butą ir šeimą...” 

Viskas tarybiškai... Lenkijos meno ir 
kultūros ministras, TSRS rašytojo Erenbur- 
go paklaustas dėl režimo programos dai
lės srityje, pareiškė; ,

„Demokratinė Lenkijos vyriausybė yra 
nuomonės, kad paveikslai turi būti paveiks
lai, vadinasi, didelio formato, aliejiniai ir, 
be to, juose turi būti žmonės”.

Ryšium su tuo pridurtina, kad savo metu 
Tarybų Sąjungoje buvo siūloma terminas 
„cheminė ręakcija” pritaikyti komunisti
nėms sąlygoms ir vadinti cheminė demo
kratija”.

Jautrus vyskupas. Wurttembergo evan
gelikų vyskupas pasiuntė raštą Nūrnberge 
teisiamų nacių prokurorui, kuriame pikti
nasi, girdi, jį pasiekusios žinios, jog tar
dymo metu vartojama „nusikalstami meto
dai ir šlykščios kankynės”.

Įdomu būtų patirti, kodėl jautriai išau
klėto vyskupo sąžinė ir balsas neatsiliepė 
1933—1945 m. būvyje, kai iš tikro, ne iš 
gandų, vyko milijonų skerdynės? Čia pat 
prisimintina, kad Bormano — dešiniosios 
Hitlerio rankos — sūnus Ingolstadte pra
dėjo studijuoti teologiją. Gal būt, ir jis mo
kosi ... vokiško jautrumo.

Misterija ar mizerija? Kaip pranešama, 
įgarsėję Oberammergau Kristaus Kančių 
vaidinimai tegalės įvykti 1950 metais. Mat, 
okupacinės vadovybės aplinkraščiu ,senieji 
vaidintojai, buvę aktyvūs nacionalsocialis
tai, nebegali vaidinti. Tai gana paini būk
lė, nes iš 800 vaidintojų tik vienas (ir tai 
Judas,) nebuvo NSDAP narys.

Maisto atsargų anketos. Darmstadte iš 
32.000 . išdalintų anketų tik 3 tesugrįžo. 
Fuldos rajone iš 15.000 ūkių tik 7 teprisi- 
pažino turį atsargų. Įdomiausia tačiau at
sakė vienas Kasselio gyventojas, kuris an
ketoje teįrašė: „Žiūrėk Psalmė 109, 24 eit” 
Patikrinus nurodytąjį „slaptaraštį” rasta 
toks tekstas: „Mano keliai nusilpo nuo pa- 
snikavimo, mano mėsa liesa ir be riebalų”.

P. Brž.

es rašliav
gurkiąs

Tačiau čia mums pašykštėję skaitmeni
nių duomenų autoriai kitur jau tikrai per
daug jais švaistosi. Antroje knygelės pu
sėje paberlama skaitmenų, kurie turėtų 
pavaizduoti; kokia menka buvusi nepri
klausomoji („smetoninė“) Lietuva ir kiek ji 
laimėjusi virsdama tarybine, ‘kiekvienoje 
srityje keliskart ir net daugiau visa ko įsi- 
gydama ir pasirūpindama, kaip visur kur 
su kaupu įvykdanti tarybinius uždavinius 
ir planus, kiek ir kokių joje esą stacha- 
noviečių (Stachanowarbeitcr, p. 72), o atei
čiai patiekiama tokių skaitmeninių laimė
jimų, jog vokiečiai skaitytojai tegali tik 
apstulbti, girdėdami apie pirmą kartą pa
saulio istorijoje tegirdimą įvykdytą visuo
tinės laimės svajotojų sapną, Campanellos 
ir Morės Bellamy ir Balodžio — Atlanti- 
cuso utopijų įgyvendinimų. Vokiečiams 
pats savaime kyla klausimas, kodėl Lietu
vai teko išimtis virsti laimės sala visuoti
niame Tarybų Sąjungos žtnonių skurde, 
atsilikime nuo amerikinės - europinės 
technikos, kultūros, humanizmo, kurį 
kad ir tik nuo 1945 m. (belaisviai dar 
anksčiau) su tarybiniais vyrais ir net moterį, 
mis tesusidūrę milijonai vokiečių aiškiai 
gavo pažinti ir savaip suprasti. Vokiečiai 
mėgsta aiškumą, mėgsta skaitmenis, bet ir 
moka į juos įsiskaityti, juos pasverti, pa
nagrinėti. Todėl šios skaitmeninės pasa
kėlės ir stachanovietiški prasimanymai 
vargiai ką beįtikins savo „tikrumu", ne
bent būtų patikslinti tikrovės labiau pri
silaikančiais paaiškinimais. Štai, pavyzdžiui, 
p. 34 nurodoma, jog 1940-41 m. Vilniuje ir 
Kaune wurden Wohnhauser fily Arbeiter 
gebaut; sveika būtų aiškiau pasakyti, kiek 
jųjų dar smetoniniais laikais pradėta ir 
kiek nebesmetoninės valdžios sumanyta Ir 
pastatyta, drauge pažymėjus, klek jų tuo
jau sugriuvo stachonovietiškai bestatant. 
Tame pat puslapyje sakoma, jog Tarybi
nėj Lietuvoj tūkstančiai darbininkų tiber- 
boten die Produktionsnormen, bet nesako
ma, kokios normos yra žinomos Vakarų 
Europoj ir Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, nekalbant jau apie smetoninę Lie
tuvą, ir kaip po 1941 m. birželio 22 d. buvę 
Kauno ir Alytaus stachanovlečiai (staty
bininkai ir kiti) aiškinosi savo „normų“ 
lankstumu gudriai. prigaudinėję komisa- 
rinius pareigūnus ir tarybinės spaudos re
porterius. Nurodant mokyklų — mokyto-, 
jų — mokinių skaičiaus pašokimą tarybi
niais laikais jų nejtikslinama tautybėmis 
— kalbomis — apskritimis — mokytojų 
pedagoginio cenzo (kiek gimnazijose moko 
pradžios mokyklos mokytojų, o pradžios 
mokyklose mokytojų seminarijų neišėju
sių ir iš viso mokymo darbui neparengtų 
vyrukų) nurodymu, kiek aukštose mokyk
lose yra gimnazijas baigusių ir nebaigusių 
studentų, kiek lietuvių — rusų — žydų ir 
tt. studentų ir profesorių. Kaip psl. 24 iš 
peties kertama, jog nepriklausomoje Lie
tuvoje 1940 m. buvę per 300.000 Analpha- 
beten, savaime prašosi nurodyti autorite
tingas (valdinis ar mokslinis) tos Lietuvo
je negirdėtos žinios šaltinis ir, taip pat 
savaime suprantama, paskirstyti aname- 
čius beraščius apskritimis ir tautybėmis; 
negi ir tik prijungto Lietuvai,' tiek metų 
ne „Smetonos“, tik Varšuvos tvarkyto Vil
niaus krašto beraščiai bus čia įrašyti sme
toninės Lietuvos sąskaiton? Ir iš viso Lie
tuvos švietimosi tradicijoms, carinių laikų 
palikimui ir dabartinei jo esmei tinkamai 
suprasti ne prošalį būtų vokiečiams primin
ti 1865—1904 m. lietuvių spaudos draudi
mą, patikslinant tai maskolių tuomet Ron-

palecki n<
Ant. Va

Tiek jam jau teko ir tebetenka pasirašyti 
visokių popierių, jog dar vieną savo pa
rašu autorizuoti nebesunku, o jau kur-kas 
lengviau negu kai reikėjo ir tebereikia to 
parašu tūkstančius savo tautiečių tremti į 
Sibirus, Kazachstanus ar Vorkutas arba 
šiaip kuriuos naikinančius Lietuvą ir jo 
žmonės potvarkius tvirtinti.

Šiaip ar taip, parašė ar tik pasirašė 
mūsų forzicenderis, jo vardas nuo knyge
lės jau nebeatitruks, eis visiems atsakin
guoju jos autorium, kuriam — ne nepasisa
kiusiems tikriems jos autoriams — tetai- 
kytinos skaitytojų pastabos, klausimai ar 
priekaištai. Tąja skaitytojų teise pasinau
dodamas bent kai kuriuos veikalėlio da
lykus ir savybes čia pažymėsiu, o jau iš 
to spręskite Tamstos patys ir apie jį visą.

Knygelė prasideda teisinga informacija: 
1940 m. Lietuvoje buvo 3 milijonai 150 
tūkstančių gyventojų, kurių 80% sudarė 
lietuviai. Gerai, bet po to, kai lietuvių tautos 
ir visų lietuvos gyventojų pakelta 1) sun
kūs 1940 — 41 metai su tūkstančių vokie
čių ir lietuvių „repratrijavimu“ Vokietijon, 
su daugybe enkavedistinių aukų, su 41- 
mųjų metų birželio 14-15 d. kelių dešimčių 
tūkstančių suėmimais ir kazachstaniais 
išvežimais, o 22 ir 24 d. praveniškinėmis, 
raininėmis, červinėmis ir kitokiomis NKVD 
žudynėmis, su keliais tūkstančiais kautynėse 
tuomet kritusio patriotinio jaunimo - parti
zanų, 2) 1941-44-ji hitleriniai Lietuvos 
metai su savo aukomis, ne tik su kelių 
šimtų tūkstančių žydų nužudymh, bet ir 
su gausingomis lietuviškomis aukomis, kri
tusiais kovos fronte, jaunimo išvežimu 
Vokietijon ir ilgamete daugelio tūkstančių 
lietuvių tremtimi, pagaliau 3) sunkiausi, 
žiauriausi 1944—48-ieji metai su nesi
baigiančiomis tūkstančių ir dar tūkstan
čių aukomis — žudynėmis, masiniais jau 
tik lietuvių išvežimais į Rytus, — kas 
per prasmė rodyti prieškariniai 1940 m. 
gyventojų duomenis, 1948 m. tarybinei 
Lietuvai tikrai jau praistorinius. Tiesa, 
knygelės 41-ame puslapyje skaitome, jog 
1941—44 m. Hitlerleute sunaikinę pusę mi
lijono friedlichų Lietuvos BUrgerių, tad 
pačių knygelės autorių lyg patariama 1948- 
iems metams šiuo skaičium sumažinti 
1940 m. gyventojų skaičius, bet tatai vis- 
vieha nerodo dabartinio Lietuvos gyvento
jų skaičiaus ir neleidžia nustatyti; kiek gi 
Lietuvoje tikrai yra likę lietuvių. Juk kad 
ir anoje hitlerininkų nužudytų pusėje mi-- 
Ii jono Lietuvos žmonių ne tik keli šimtai 
tūkstančių žydų ir daigelis tūkstančių lie
tuvių, turima galvoje, bet — suprantama 
— ir Vakaruose tebegyvenantieji tremtiniai, 
vis dėlto knygelėjo nerodoma šimtų 
tūkstančių lietuvių, pirmuoju ir antruoju 
okupaciniu metų bolševikų išžudytųjų 
arba išvežtųjų į Rytus. Ar bus jau pasiek
tas NKVD 1940 m. nustatytas likviduotinų 
7od tūkst. lietuvių, skaitmuo, .neaišku.

Nesakoma taip pat, kiek 1944—48 m. at
vežta Lietuvon rusų, kalmukų ir kitų mas
kolių,uniformuotų ir neuniformuotu! Su
tinkame, kad Paleckis tikro atvežtųjų skai
čiaus nežino, bet tikri knygelės autoriai 
turėtų tai žinoti. Jos skaitytojai vokiečiai 
žino apie daugybės rytiečių įgyvendinimą 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, tad jų skai
čiaus nutylėjimas tėra tik negudri Štrauso 
taktika. Daug sveikįau ir ... garbingiau 
būtų pateikti aiškūs Lietuvos gyventojų, 
jų tarpe lietuvių, žydų, rusų, lenkų ir kitų 
tautybių duomenys, o jųjų % skaitytojai 
patys išskaičiuos autorių nevargindami.

OS
fiskuotųjų lietuviškųjų maldaknygių, ele
mentorių ir kalendorių, knygų ir laiktaš- 
čių egzempliorių, .kalintųjų ir ištremtųjų 
knygnešių ir rašytojų skaičiaus nurodymu, 
gal dar pavaizduojant — greta knygelėje 
duotų atvaizdėlių — Rimšos „Lietuvos mo
kykla“, o taip pat nurodyti, kiek milijonų 
egzempliorių lietuviškų knygų ir laikraščių 
nebe caro laikais, tik stalinmečiu, 1940—41 
m. ir nuo 1944 m. rudens iki mūsų laikų 
išimta iš bibliotekų, knygynų, sandėlių ir 
spaustuvių, sunaikinta arba permalta po
pieriaus malūnuose. Paleckis galėtų čia 
daug ką skaitytojams pasišakoti.

Daug dar ir kitokių reikėtų {tikslinti kny
gelės teiginių. P. 29 — 1940. 7. 14 ir 15 d. 
Lietuvos rinkimuose zum Volkssejm daly
vavę 95,1 % kurie einmūtig, nes 99,19 % 
išrinkę Kandidaten dės Blockes. Paleckis 
tuomet teigė 15% tedalyvavus, bet jau 
prieš balsus suskaitant anglų spaudoje 
kaip tik buvo nurodyti anie 95,1 %, tad 
kas šį skaitmenį bus padiktavęs anglų ko
munistams ir knygelės skaitytojams ir kaip 
Paleckis aiškina skirtumą tarp jo ir šio 
paslaptingo šaltinio duomenų? Ar nereikėtų 
paaiškinti vokiečiams skaitytojams, kas 
sustatė „bloko“.kandidatų sąrašą, ar buvo 
leistas koks kitas sąrašas balsuoti, kiek ir 
iš kurių politinių grupių buvo suimta ga
linčių į seimą kandiduotl veikėjų. Kuo 
atsirėmus pusi. 16 teigiama, jog 1920 m. 
steigiamojo seimo rinkimai (su daugeliu 
kandidatų sąrašų!) buvę cine KomOdle, jo 
nerinkęs das Volk, kaip' kad jis rinkęs 
Volkssejm (su vienu sąrašu)? Kodėl p. 27 
ir kit. kalbant apie 1940 m. birželio ir lie
pos mėn. įvykius nieko nesakoma apie 
raudonosios armijos įžengimą Lietuvon ir 
Sturz der faschistischen Regierung priski
riama pačiam lietuvių Volkui ir Lietuvos 
Landui, nors oficialiuose Maskvos raštuo
se neslepiama, jog tiem Volkui ir Landui 
padėjusi doblestnaja armija? Kodėl bir
želiniai 1940 m. įvykiai siejaipl su 1920 m. 
„Panemunės sukilimu“, 1927 m. „Taura
gės sukilimu“, 1935 m. „Suvalkijos Bauem- 
aufstandu, net 1936 m. Kauno „barikado
mis“ (p. 27), su kuo šie, žinoma, nieko 
bendra neturėjo?

Knygelės sudarytojai furėjo tikrą vargą 
su mūsų istorija, kurioje nieko nenusima
no ir kuri jiems — maskvėnams ar kalnė
nams — tikrai svetima ir nesuprantama. 
Užuot pavedę istorinę knygelės dalį ku
riam bolševikuojančiam lietuviui, kad ir 
tam pačiam Paleckiui perrašyti, bent ku
rią įrašytą nepatogią tiesą, aiškią netiesą 
ar nesąmonę joje pataisyti arba išbraukti, 
jie stachanovietiškai (po sovietski) drožia 
per mūsų praeitį, kaip ir dabartyje nusta
tydami vis naujus savo „išradingumo” re
kordus. Jie tad ne tik 1936 m. stato Kaune 
barikadas, bet ir 1905 m. jas randa Lietu
voje, nesuprasdami revoliucijos'be barika
dų ir atsimindami barikadinį Maskvos su
kilimą. Girdėdami apie tautinio lietuvių 
sąjūdžio atsiradimą po baudžiavų panaiki
nimo, bet nežinodami kaip pačių Lietuvos 
bolševikų Kapsuko, Angariečio ir kitų pa- 
brauktinai vis buvo keliama jo „buožinė” 
kilmė ir pobūdis, mūsų kalugėnai p. 12 jį 
pavertė revoliucinių bėdniokų sąjūdžiu 
(baudžiavų panaikinimas- tiek, mat, tedavęs 
mūsų žmonėms, kiek war zum Sterben zu- 
viel, zum Leben zuwenig, iš čia ir žmonių 
sąjūdis) ir net Basanavičių (p. 13) surišo 
su rusų revoliucionieriais. (B. d.)

Oflaurice IZeblanc

Juodai perlai
Vertė Bal. Aug.

Veriąs skambučio garsas prižadino vie
nų namų,' esančių Fošė bulyare, durininką.

— Maniau, jog visi gyventojai namie: 
dabar be trupučio trys valandos, — su
niurnėjo pažadintas durininkas, timptelė
damas durų virvutę.

— Gal būt, kas nors atėjo gydytojo, — 
savo nuomonę pareiškė žjnona.

Taip iš tiesų ir buvo. /
— Malonėkite pasakyti, kuris aukštas 

pas gydytoją Gomel, — paklausė nepažįs
tamas balsas.

— Trečias. Durys į dešinę. Bet gydyto
jas niekad naktį neišeina.

— Jis tai privalės padaryti!
Nepažįstamasis įėjo į koridorių ir ėmė 

kopti laiptais aukštyn. Nesustodamas tre
čiam aukšte, kopė toliau ligi penktojo. Ten 
jis išmėgino du raktus vienintelėms buto 
durims. Vienas jų atidarė užraktą, antra- 
sis-atsarginį skląstį.

— Puiku! — sumurmėjo jis. — Iš es
mės, darbas labai paprastas, bet pirmiausia 
reikia apsaugoti pasitraukimą. Ar turėjau 
pakankamai laiko iškviesti gydytoją ir gau
ti neigiamą atsakymą? Ne. Tad dar trupu
tis kantrybės!

Po dešimties minučių nulipęs žemyn, pa
beldė Į durininko langelį ir išreiškė savo 
nepasitenkinimą gydytoju.

Durininkas atidarė duris užtrenkdamas 
jas paskui atvykėlį. Bet užraktas nesprag

Jo priekin ištiesta ranka tamsoje apčiuopė 
staliuko koją.

— Pagaliau! y
Dabar bereikia tik pakilti, paimti perlą 

ir dingti. Milžiniškomis valios pastangomis 
nuramino širdies plakimą. Tačiau tuo aki
mirksniu, kai jis mėgino pasikelti, jo kai
rioji ranka palietė kažkokį gulinti ant ki
limo daiktą. Apčiupinėjęs, tuojau Įsitikino, 
jog tai būta žvakidės, numestos žvakidės! 
Ir šalia jos dar kažkas; tai pasirodė esąs 
kelioninis laikrodis, paprastai laikomas 
odinėse makštyse „Kas čia Įvyko? Si žva
kidė, laikrodis. Kodėl jie neįprastoj vietoj? 
O, Viešpatie! Kas atsitiko šioj šiurpioj ty
loj?” ,

Staiga, palietęs kažką siaubingo, jis rik
telėjo. Dvidešimt ... trisdešimt sekundžių 
negalėjo pajudėti, tiesiog, mirkdamas iš 
siaubo prakaite. Pirštai vis dar jautė šj 
baisų prisilietimą. Tačiau dar kartą prisi
vertė ištiesti ranką. Ranka ir vėl užkliudė 
tą keistą daiktą. Taip, tai buvo plaukai, 
veidas ... Ir tas veidas buvo šaltas, kuone 
ledinis.

Liupenas staigiai spustelėjo kišeninės 
lemputės mygtuką. Ant grindų kraujo kla
ne gulėjo moteris. Kaklas ir pečiai-vien 
žaizdos. Jis pasilenkė ties ja.

— Mirusi, — nesąmoningai murmtelėjo 
Liupenas.

Ir išvydo nejudrias akis, iškreiptą burną, 
blyškų vaškini veidą ir sukrekėjusio kraujo 
masę.

Pakilęs, Įžiebė šviesą. Dabar aiškiai ga
lėjo matyti baisios kovos pėdsakus: su
jauktą patalą, ant grindų nutemptą antklodę 
ir paklodę, žvakidę ir laikrodi, kurio rody
klės rodė vienuolika valandų ir dvidešimt

Nuo kambario mane teskiria mažas užrak
tas. Žinau, kad jis virš grindų per metrą 
keturiasdešimt centimetrų. Nedidelė išpiova 
aplink jį ir man tereikia tik ...

Jis buvo besiruošiąs traukti iš kišenės 
reikalingus įrankius, kai toptelėjo galvon 
mintis: „Gal būt, atsitiktinai durys neužra
kintos.”

— Pabandysiu, juk tam ypatingų pastan
gų nereikia.

Jis spustelėjo durų rankeną-durys pra
sivėrė.

— Seni Liupenai, tave lydi laimė. Kas 
tau belieka veikti? Beveik nieko. Žinai 
karo veiksmų lauką ir vietą, kurioje grafie
nė slepia juodąjį perlą. Kad pastarasis tap
tų tavo nuosavybė, tau tik reikia būti ty
liam ir nuolankiam.

Bandydamas atidaryti priešais spintą 
esančias duris, Arsenas Liupenas sugaišo 
daugiau nei pusvalandį; tai buvo stiklinės 
durys J miegamąjį. Jis veikė taip atsargiai, 
jog negalėjo sutrukdyti grafienės net ir tuo 
atveju, jei ji dar nemiegotų.

Pagal jo plano davinius, jam reikia 
slinkti paliai minkštasuolį, nuo ten ligi kė
dės, o paskui iki staliuko pas lovą. Ant 
stalo stovi laiškinio popieriaus dėžutė ir 
joje — juodasis perlas.

Jis atsiklaupė, apgraibomis slinkdamas 
kilimu paliai minkštasuolį. Bet kitam gale 
buvo priverstas atsikvėpti: taip smarkia? 
plakė širdis. Nors nebuvo nė mažiausio 
pagrindo saugotis, jis negalėjo toje nykioje 
tyloje išsivaduoti iš nejaukaus jį slegian
čio slogučio! Gal jį jaudina mintis apie 
miegančią moterį?

Jis įkluso; jam pasivaideno, tartum jis 
girdi ritmingą kvėpavimą. Tai jį nuramino, 
lyg draugo buvimas. lis rado kėdę ir, ne- I 

telėjo. Nepažistamasis išeidamas nepastebi
mai kyštelėjo užraktan geležinę plokštelę. 
Tokiu būdu, nepastebėtas durininko, jis ga
lėjo sugrįžti atgal. Ir jei kas užklupsiąs jį 
nusikaltimo vietoje, jis galįs lengvai pasi
naudoti paruošta dangstė.

Neskubėdamas, jis vėl pakilo į penktąjį 
aukštą. Priebutyje, kišeninės lemputės švie
soje, ant vienos kėdžių pasidėjo savo ap
siaustą ir skrybėlę, o pats, atsisėdęs ant 
kitos, apsiavė ant batų veltinėmis šliu
rėmis.

— Dabar mes esame pasiruošę, — tarė 
pats sau. — Ligi šiol visa buvo lengva. 
Klausiu: kodėl ne kiekvienas pasirenka to
kį patogų plėšiko amatą? Truputis vikru
mo bei atsargumo, ir nieko nėra malones
nio. Labai ramus darbas, netgi perdaug 
ramus; tampa nepaprastai nuobodu.

Iš kišenės išsiėmė nedidelį brėžinį-buto 
planelį.

— Pradžioje tenka orientuotis. Tai deši
nysis priebučio kampas, čia aš sėdžiu. 
Įėjimas į svečių, kambarį, miegamąjį ir val
gomąjį. Beprasmis laiko gaišimas. Taigi, 
pirmyn į tikslą: šis brūkšnys-koridorius, 
kuris eina į miegamąjį. Trijų metrų at
stume spinta sienoje, kurios vienos durys 
išeina į grafienės miegamąjį.

Sudėjęs planą, išjungė lemputę ir įėjo į 
koridorių. i

— Vienas metras ... du ... trys ... 
Durys. Dieve mano, kaip tai paprasta.

minučių, šone apverstą kėdę ir visur krau
jo dėmes.

— O juodasis perlas? — sumurmėjo.
Laiškinio popieriaus dėžutė buvo vietoje. 

Jis skubiai ją atidarė. Viduje gulėjo dėklas, 
bet ... tuščias.

— Senasis bičiuli, — tarė pats sau, —fu 
per anksti gyreisi savo laime! Grafienė* 
nužudyta, juodasis perlas dingęs ... Tavo 
būklė nepavydėtina Leiskis, kiek įkerta ko
jos, antraip-pateksi ano vietoje į „velnio 
virtuvę.”

Užuot paklausęs šio protingo sprendimo, 
jis nepajudėjo iš vietos.

— Taip, kitas taip pasielgtų, bet aš? 
Nejaugi nesurasiu protingesnės išeities. Pa
galvosiu. Mano sąžinė švari ... Įsivaiz
duokim, esu policijos komisaras ir priva
lau surašyti protokolą. Taip, bet tam rei
kia blaivios galvos, o manoji svaigsta!

Jis krito kėdėn ir kumštimis suspaudė 
savo karštą galvą ...

Žmogžudystė, Įvykdyta bulvare,* yra vie
nas tų kriminalinių įvykių, kurie pasta
raisiais metais visiškai pavergė visuome
nės dėmesį. Šiaip jos niekad; nebūčiau pa
sakojęs, jei čia nebūtų įveltas Arsenijus 
Liupenas, kuris ją pavaizdavo visiškai ki
tokiomis varsomis.

Kiekvienas Paryžiaus vaikas pažinojo 
Leontiną Calti, kadaise buvusią Grand- 
Operos dainininkę, kuri vėliau ištekėjo už 
grafo Andillot. Ir maždaug prieš trisdešimt 
metų ji akino Paryžių savo ištaigingu gy
venimu. Apie ją sakydavo, esą ji ant savo 
pečių nešiojanti kelių bankų kapitalą ir 
visų Australijos kasyklų turtą. (B. d.)
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Kultūrinis indėlis knygų. leidykh; Schweinfurt e

Mes didžiuojamės kultūrininkų darbais AKIMIRKSNIU KRON IKA
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Jau 1946 metais Wiirzburge Liudas Vis
mantas „Ventos" leidyklos vardu, nugalė
jęs (vairias Ir sunkias^ kliūtis, pradėjo 
leisti lietuviškas knygas, kurias tebeleidžla 
ir Schweinfurte apsigyvenęs, o taip pat ir 
valiutai pasikeitus. Tik knygos ir šio darbo 
meilė bei pamėgimas iki šiol davė jau ir 
pasigėrėtinų bei visiems naudingų rezul
tatų:
1) J.' Augustaitytės — Vaičiūnienės eilėraš

čiai „Skeveldros“ 104 pusi.
2) JCultūros ir Mteratūros žurnalas visuo

menei „Pėdsakai“, 74 pusk
3) Dipl. Inž. K. Kruliko informacija apie

Belgiją „Akmens anglys — ^Belgijos 
Auksas“, 48 pusi. ,

5) Vyt. K. Prutenio — „23 Svetimieji“, No
belio premijos laureatų, garsiųjų rašy
tojų novelės, apysakos. Vertimai. 264 
pusi.

6) Maironio Jyrika — „Pavasario Balsai", 
X - XVI) laida, 306 pusi.

6) S. Urbono novelėg — „Sūkuriai ir Žmo
nės“, 208 pusi.

7) B. Brazdžionio lyrika — „Šiaurės 
Pašvaistė“, 72 pusi.

8) Aisčio J. lyrika, B. Brazdžionio reda
guotas rinkinys „Pilnatis", 160 pūsi.

9) J. švaisto romanas — „PaskutinĮ kartą
Tave klausiu“, 172 pusi, ,
Jau spausdinama ir netrukus išlei
džiama:

10) L. Dovydėno novėlės — „Mes ieškome 
pavasario",

11) A. M. Katiliškio novelės — „Prasilen
kimo valanda“.
Kiek L. Vismantas atėjo pagalbon kul

tūrininkams rašytojams prabilti j pasiil
gusi lietuviškos knygos skaitytoją, taip 
kitas jaunas ir kuklus lietuviškojo žodžio 
skleidėjas Jonas Akšys „Žalgirio“ leidyklos 
vardu didžiai pasitarnavo jaunuomenės 
kultūrinėms organizacijoms, paskleisda
mas ideologinių — auklėjamųjų bei pro
fesinių organizacijų žurnalistų naują ir 
jaunystės entuziazmu galingą žodi. Pats 
būdamas skautas - vytis ir nieko negailė
damas vyčių Draugovei, jau 1946 metais

Iš Pabaltijo Filatelistų Sąjungos „Baltia" veiklos
1946. VIII. 17, Augsburge-Hochfelde, DP 

stovykloje |vyko I-mas Pabaltijo valstybių 
Filatelistų (estų, latvių ir lietuvių) suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 53 asmenys. Tą 
dieną ir tajx> (steigta Pabaltijo Filatelistų 
Sąjunga „Baltia”, su būstine Augsburge. 
Jos nariais gali būti visi Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos piliečiai gyvenantieji tremtyje 
ir emigravę į kitas valstybes. Sąjungos 
tikslas yra susibūrimas visų 3-jų tautų fi
latelistų, sudarymas naujų panašių jungi
nių, užmezgimas ryšių su kitų tautų pana
šiomis organizacijomis ir filalelistinės veik
los' skatinimas bei kėlimas. Ruošimas paš
to ženklų parodų, varžytinių ir mainų die
nų Žurnalų, katalogj ir kitų spaudinių 
leidimas. šiuos užsibrėžimus per pirmus 
melus draugija gana sėkmingai vykdė ir 
per II-rą Sąjungos suvažiavimą įvykusį 
Augsburge, 1946. X. 4, kuriame dalyvavo 
41 narys, jau turėjo 203 narius., Suvažiavi
mo metu pradėtas platinti menininko Ę. 
Krasausko paruoštas atvirukas, 3-jų metų 
tremties paminėjimui, su nuleistomis visų 
trijų valstybių tautinėmis vėliavomis pusiau 
stiebo. Nepaisant jų aukštos kainos, turėjo 
dideli pasisekimą. t

Antrais gyvavimo metais Draugija savo 
veiklą plėtė toliau. Dabar jau turi'287 na
rius. Išleido nario ženkleli. Įvedė mėnesi
nes p. ženklų varžytines, kuriose daugelis 
narių ir nenarių nusipirkot pakenčiamomis 

' kainomis gerų ir retų ženklų. '
Didelio vaj-go turėjo su katalogo išleidi- 

1 mu. Jo išleidimas buvo numatytas tuojau 
po II suvažiavimo, tačiau dėl įvairių kliū
čių užsitęsė iki dabar. Pagaliau spausdini
mo darbai baigti, pradėtas įrišimas ir rug
pjūčio 1 d. prasidės platinimas. Katalogo 
viršelį paruošė menininkas E. Krasauskas,

jis taip pat pagamino katalogui visų trijų 
valstybių bendrą paveiksluotą žemėlapį. Ka- 
(Sloge telpa Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
Klaipėdos, Gardino, Dafriaus-Oirėno, F. 
Vaitkaus ir regionaliniai p. ženklai. Kata
logas turi virš 200 pšl., visų skirtingų 
p. ženklų nuotraukas ir pažymėti p. ženk
lai su klaidomis, taip vadinami „suveny
rai”. Ypač Lietuvos dalis, užimanti pusę 
katalogo, labai smulkiai paruošta. Lietuvos 
p. ženklų rinkėjui šis katalogas bus tikra 
enciklopedija. Pardavimo kaina DM 3.—

Dėl įvykusios pinigų reformos, pakeistas 
nario hiokestis. Dėl tos pat priežasties ir 
pašto ženklų varžytinės atidėtos iki spa
lio mėn. 31 d. Greičiausiai, kad tuo pat 
metu įvyks ir III-čias visuotinis narių su
sirinkimas.

Pastaruoju metu dalis narių jau išvyko į 
užjūrius, bet kai kurie ryšius su sąjunga 
palaiko. 1

Tai taip atrodo Pabaltijo filatelistų veik
la per pastaruosius 2 metus. J. L.

TRAGIŠKAI ŽUVO K. ANTANAITIS
Adelaidėje (Australijoje) birželio 29 die

ną darbovietėje žuvo per nelaimingą atsi
tikimą su pirmu transportu atvykęs iš Ro- 
tenbergo stovyklos Ksaveras Antanaitis, ki
lęs iš Šakių aj/skr. ir palaidotas liepos 1 d. 
Adelaidės kapinėse dalyvaujant visiems 
baltiečiams ir dideliam kiekiui australų.

Velionio paliktus daiktus paėmė policija 
apsaugai. Giminės prašomi palikimo ir 
kompensacijos reikalais kreiptis į — Aus
tralian Lithuanian Society, 5 Hampden 
Street, Hurlstone Park, Sidney, N. S. W., 
Australia, kuri. apie įvykį yra informuota 
ir galės padėti tvarkantis palikimo klausi
mu. LTB.

t

DP vaikai svečiuose pas vokiečius
Bayretuhas. Vokiečių labdaros organiza

cijos kartu su komisaru pabėgėlių reika
lams surengė vaikams puikią iškylą. Joje 
be vokiečių tautybės vaikų dalyvavo per 
100 DP pabaltiečių mokyklinio amžiaus 
jaunimo su savo mokytojais bei palydovais.

Iš ryto iškylos dalyviai autobusais buvo 
nuvežti už miesto J puikų Maino upės slė
nį. Čia visą dieną žaidė, dainavo ir buvo 
maitinami Amerikos labdaros organizacijų 
atsiųstomis gėrybėmis.

Iš lietuvių tarpo dalyvavo tik apie 20 
jaunuolių, nes kiti to amžiaus jaunuoliai 
šiuo metu randasi sanatorijose bei poilsio 
namuose. Pakvietimo | iškylą pabaltijiečiai 
užsitarnavo dėka gerų santykių su komisa
re pabėgėlių reikalams. Iš lietuvių tarpo 
puikiu reprezentantu pas komisarą yra V. 
Tamošius.

Tame pat mieste esanti didelė ukrainie
čių stovykla | šia iškyla nebuvo pakviesta.

PRANEŠIMAS
LTB Centro Komitetas primena visiems 

tautiečiams, kad prašymus užsienio pasą 
gauti reikia siųsti per savo Apylinkių Ko
mitetus LTB Centro Komitetui, bet ne tie
siog Konsulatui.

Pasus siunčiant tiesiog Konsulatui, p. 
Konsulas kiekvienu atveju atsiklausia LTB 
Centro Komiteto. Tas sudaro tik bereika
lingą susirašinėjimą, trukdo laiką ir su
daro išlaidų. Tas išlaidas turės sumokėti 
asmens nesilaikantieji nustatytos tvarkos.

■ (LTB)

PASIKEITĖ „MINTIES” ATSTOVYBES 
ADRESAS ANGLIJOJE

Pranešame mūsų skaitytojų žiniai, kad 
„Minties” atstovybės adresas Anglijoje pa
sikeitė ir dabar yra toks:

F. Neveravičius
40, Fosse Rd. Central,

' ~ Leicester.

Wiirzburge pradeda leisti „Gairių" žurnalą 
skautams vyčiams, kurio ir redakcinėje 
kolegijoje, pats dalyvauja, pats nuotrau
kas daro kaip foto mėgėjas ir pats žurnalą 
leidžia. Iki šiol išleido „Gairių" žurnalo 
penkis numerius, viso 136 pusi. Tai tikrai 
gražus, (vairus ir skautiškai bęi skoningai 
iliustruotas — žurnalas skautams — vy
čiams, visiems skautams ir kitiems tau
tiečiams1, kokio skautai vyčiai ir Lietuvoje 
niekados neturėjo.

Toliau išleido ir moksleiviams ateitinin
kams „Aeities“ 1—4 Nr. 78 pusi, ir stu
dentams varpininkams „Studentų Varpo“ 
40 pusi, sukaktuvinius iliustruotus žur
nalus.

Pagaliau, štai jau naująja valiuta išleido 
inžinieriams ir technikos darbuotojams 
skirtą „Technikos Pasaulio“, vertingą tu
riniu, iliustruotą ir jdomų 60 pusi, žurnalą. 
Neužilgo šio organizacijų rėmėjo spaus
dinamo žodžio laukia tie patys skautai vy
čiai su „Gairių“ 28 pusi, žurnalo šeštu'nu
meriu, o ir studentai ateitininkai „Stu- 
.dentų Dienų“ 28 pusi, žurnalo. Kaip ma
tome, tai tikrai tokia vienintelė leidykla ir 
leidėjas visoje. Vokietijoje, kad visos or
ganizacijos viename asmenyje rado toki 
gerą ir nesavanaudišką rėmėją. Jeigu iš 
romanų ar baletristikos bei lyrikos leidinių 
leidėjai kartais turi ir sau kiek uždarbio, 
tai iš žurnalų tikrai nieko.

Be šitų išleistų ir spausdinamų žurnalų 
dar paminėtina Valentino G. — „Kalbėk 
Ispaniškai“, 66 pusi, ir Valentino Gorskio 
— „Ispaniškai — Lietuviškas Žodynas“, 
184 pusi. Alfonso Griciaus sonetai — 
„Žemė ir Žmogus“, 56 pusi. „Ateities Fe
deracijos vyr. Vadovybės atsišaukimas j 
visus tremtyje esančius ateitininkus“ 16 
pusi, ir J. Griniaus — „Tautiniai mūsų 
uždaviniai tremtyje“, 24 pusi.

Ypatingai paminėtinas ir meniškai ant 
labai gero popierio išleistas Wiirzburgo 
„Žalgirio" škautų tunto spalvuotas adre
sas — pasveikinimas USA, Anglijos ir 
Prancūzijos broliams skautams anglų ir 
prancūzų kalboje, su trumpa Lietuvos ir 
Lietuvos skautų istorija.

Trečioji „Tėviškės“ knygų leidykla ik 
šiol yraišleidusi: J. Ambrazevičiaus, J 
Griniaus ir A. Vaičiulaičio „Visuotinės li
teratūros istorija“ nuo klasicizmo iki da
barties, 293 pusi, ir Vinco Krėvės — „Dai
navos šalies senų žmonių padavimai“ 
V laida 222 pusi. Taip pat ir kiti leidiniai 
šiuo metu spausdinami šios leidyklos.

Schweinfurto Kronika
Liepos mėn. 11 d. vietos parapijos kle

bono ir bažnytinio komiteto pastangomis 
parvežtas ir išdalintas tikinčiųjų šeimoms 
Arkiv. J. Skvirecko „Naujasis Testamen
tas“, prieš tai susirinkime supažindinant 
su Sv. Rašto Kūrėjais, jo Aurimu ir ver
tėjų.

Liepos 16 d. vietos Inžinierių D-jos sky
riaus redakcinė komisija po 3 mėn. kruop
štaus darbo „Žalgirio" leidyklos remia
ma, išleido 60 pusi, inžinieriams ir tech
nikos darbuotojams žurnalą „Technikos 
Pasaulis“ Nr. 2.

Liepos 17 d. pamaldomis ir minėjimu pa
gerbti ir prisiminti Atlanto nugalėtojai — 
lietuviai didvyriai: S. Darius ir St. Girė
nas.

Ir vėl dalis LTB Suaugusių švietimo In
stituto 1947/48 m. m. klausystojų baigė 
specialybių mokymą ir gavo baigimo pa
žymėjimus: š. rų. gegužės 15 d. — darži
ninkystės - sodininkystės 9 absolventai ir 
š. m. liepos 17 d. — vyr. rūbų kirpimo- 

. siuvimo 4. Iš viso iki šiol LTB Suaugusių 
Švietimo Institutą baigė 125 stovyklos gy
ventojai ir gavo įvairių 6 specialybių bai
gimo pažymėjimus.

Liepos 18 d. baigta įrengti ir atidaryta 
stovyklos reprezentacinė ir puolat vei
kianti meno, dailės, įvairių amatų dirbinių 
ir spaudos leidinių paroda. Šios parodos, 
kurioje gausiai atstovaujami stovyklos me
nininkai ir jvairių specialistų darbai, ini
ciatorius — stovyklos vadovas J. Šmaižys. 
Parodą suorganizavo ir ją {rengė stovyklos 
kultūrininkų komisija. Kadangi netoli nuo 
Schweinfurto Bad-Kissingene randasi IRO 
Vyr. zonos būstinė, tad ir nuolatinių aukštų 
IRO ir kariuomenės pareigūnų bei kitų ’ 
pasaulinių žmonių atvykstančių susipažinti 
su kultūringai sutvarkyta stovykla.

*) Liepos 20—21 d. d. Hanau „Atžalyno“ 
dramos vaidintojai stovyklos gyventojams 
dideliu pasisekimu statė Moljero 3 v., ko
mediją „Tariamasis ligonis“. Nors ir nau
josios valiutos nubiedninti gyventojai abi 
dienas „Atžalyno“,, pastatymą, gausiai 
aplankė.

*) Gimnazijos 3 grupės vyresnių klasių 
moksleivių su dideliu pamėgimu lanko 
mašinraščio kursus, kuriuose mokosi nau
jos specialybės 20 moksleivių.

•) Vietos skautai, surengę sėkmingai pa
vykusią daiktinę loteriją, stovyklauja 
Schweinfurto apylinkėse ir rengiasi vykti 
į skautų Tautinę Stovyklą.

*) Be jau ankščiau veikiančių dviejų 
kooperatyvų, prekybininko Jurjono krau
tuvės, „Gražinos“ foto studijos, dali C. 
Janušo Dailės studijos, inž. B. Žutauto ir 
A. Sodeikos dailės dirbinių dirbtuvių, 
Prišmanto tautinių audinių audyklos, nau
ją valiutą jvedus, įsisteigė daržovėmis ir 
vaisiais gyventojus aptarnaujanti krautuvė, 
duonos ir {vairių bulkučiu kepykla, radijo 
ir elektros dirbinių dirbtuvės. K. K.

Tėvynės temomis
„Pučia vėjas nuo Uralo”

Tai žodžiai iš senos dainuškos, kurią NKVD prieškambaryje sukūrė senas 
pažiūrų mainikautojas L. Gira. Dainuškos tekstas vokiečių okupacijos metu buvo 
platinamas Lietuvoje iš TSRS lėktuvų ir be to, per raudonuosius plėšikus, kurie 
ginklų iki valiai gaudami iš „Ostlando” Gebietskommisarų slapstėsi mūsų girio
se ir niokojo laisvės sąjūdžiui pritariančius lietuvius.

Vėjas nuo Uralo nusiaubė mūsų mieląją tėviškėlę ir mus pačius atbloškė ( 
Vakarus. Šiandie nuo Uralo esame nutolę per tūkstančius kilometrų, deja, sąly
gos kol kas taip klostosi, kad rūstusis vėjas kartas nuo karto pasiekia mus ir čia. 
Tik jsiklausykime, ir iš vėjo uuo Uralo

... išnyra „Balsas”.
Parafrazuojant Maironio žodžius, už Uralo-žemės galo-ne po savo šalį dan

gei pūva, daugel žūva mūsų brolių ir seserų, kurie iš visų pusių apsupti ir tero
rizuojami vistik išdrįso pasipriešinti raudonajam tvanui. „Balsas” sklinda (kyriai 
ir be pertraukos, bet aisčių kančios atgarsio jame neišjausi nenugirsi. Tad kieno 
tas „Balsas”? Antraštėje pastebėta „Tėvynės”, bet sąvoka pasirodo abejotina, kai 
1. paskaitai redaktoriaus pavardę, o ji skamba grėsmiai, būtent .— J. Šimkus 
(įgarsėjo savo talka raudoniesiems 1941 m. birželio 14—15 d. d.) ir 2. patiri kas 
„Balso” siuntėjas. Šit vienas pilietis „Balsą” užsisakė laišku i redakciją Vilniuje, 
o gavo iš Braunschweigo. Siuntėjas — Sovietų repatriacinė misija; majoras Korn- 
juchin rusų kalba lydraštyje praneša, kad „nam stalo izvestno .._ (mes pata
rėm .*.), jog jūs norite gauti lietuvių kalba laikraštį. Taigi tariamasis 
„Tėvynės Balsas” iš tikro tėra lietuvių kalba leidžiamas Kremliaus balsas, 
kaip ir jo sesutė „Tiesa” tėra Maskvos „Pravdos” laida lietuvių kalba. Laik
raščio krikštatėviai, nors ir kaip maskuotus!, yra aiškūs ..

Net Z. Antanaitis gavo „balsą” .
Prieš keletą savaičių teko „Mintyje” teigti, kad patys nuplėštumėm komin- 

formo agentų kaukes ir kaip konkretų agentų demaskavimo reikalą nurodžiau Z. 
Antanaičio veiksmus tarp lietuvių Vokietijoje ir D. Britanijoje. Šit vartau „Tė
vynės Balso” Nr. 12 ir randu ano straipsnį.

Visų pirma tenka pasidžiaugti, kad,pagaliau šis agentas pasitraukė iš mūsų 
bendruomenės. Mūsų liaudyje sakoma: Painiojosi kaip mėšlas suloj! O toliau 
šnekant pridurtina: ne kas choras, kur tokie „solistai” gauna balsą.

Pas Hašeką „šauniajame Kareivyje Šveike” minima vienas beprotis, kuris save 
pasivadino Kirilijum ir Metodijum. Kodėl net dviem vardais? Nagi, kad galėtų 
gauti dvigubą maisto porciją. Taip ir su Z. Antanaičiu. Bebūdamas Spakenber- 
go stovykloje, norėjo nuolat gyventi už du. Pvz., gavo vieną vilnų porciją ir ryto 
dieną atėjo antrosios, ūkio viršininkas atpažino ir pavijo šalin. Tada tas per 
bendruomenės susirinkimą griebėsi šmeižto. A. Andriuška | jo šmeižtus. atsakė 
gana pramatančiai; „Esi komunistas!" Gal dabartiniam Z. Antanaičio sė- 

ram bus įdomu žinoti, kad jis, pavadintas tikriniu vardu, baisiai įsižeidė ir 
parašė skundą j UNRRĄ. A. Andriuška buvo atleistas iš pareigų.

Gaila skilčių NKVD talkininkų biografijų bruožams žymėti, išteks iš prin
cipo pabrėžti: „T. B.” įvardytas str. „Klaj'ūno Likimas” tėra būdingas pačiam 
autoriui. Ans rašo, kad daug tekę važinėti ir klajoti, bet kur — nutyli. Po kla
jonių pargrįžęs sfovyklon paprastai jis prašydavo dvigubos porcijos maisto (sa
kydavosi kacete buvęs) ir dvigubos porcijos ... protorgolio profilaktikai (mat, at
sarga gėdos nedaro ...). Tuo tarpu politinio emigranto kelias nėra klajūno ke
lias, jis tiesus ir veda per kovą, jis reikalauja didžiausios drausmės siaurų ats
kiro amens ■ interesų išsižadėjimo, aukojimosi bendruomenės reikalams.

Dėmesio vertas tėra kitas dalykas, būtent — nuotrauka, kur Z. Antanaitis 
matomas prie Aušros Vartų. Jis — puikia eilute dėvintis — nugara j Aušros 
Vartus. Už jo — tolėliau — klūpi būrelis moterų, kurios vilki kolchozinėmis 
vatinėmis, o kojas apkutuliavę skudurais. Anapus Aušros Varių — sargyboje 
bud{s raudonarmietis. Komentarai bereikalingi ... ,

Pagieža emigrantams intelektualams
jaučiama kiekviename vėjo nuo Uralo šuoryje. šit „T. B.” Nr. 4 mūsų kovų 

už Lietuvos Valstybės laisvę ir nepriklausomybę talkininkas Aleksis Rannit ap
šaukiamas, be kita ko, „savo tautos išgama”. Neseniai į puolimą prieš poetą ir 
menininką A. Rannitą įsijungė ir-Vilniaus radijas. Mes čia viešai turime pakar
toti savo nuoširdžią pagarbą A. Rannitui už jo nenuilstamą talką mūsų kultūrai 
(jau išleistos monografijos apie Jonyną ir Kasiuli, o ruošiamos apie. Čiurlionį ir 
Galdiką, taipgi atskiri straipsniai vokiečių ir kt. kalbomis”) ir bičiuliškai, pati
kinti, jog jis eina tikruoju žmogaus ir kūrėjo keliu, gina kultūrą ir civilizaciją 
nuo raudonųjų barbarų. Bolševikų įniršimas prieš A. Rannitą te|rodo jų bejė- 
gingumą, o Rannito pasirinktos kovos prieš bolševizmą prasmingumą. irtaiklumą. 
ši nuoskauda tenesudrujnsčia mūsų bičiulio A. Rannito kūrybinės pusiausvyros ir 
ištvermės. Per „T. B.” ir Vilniaus radiją kalba ne lietuvių tauta, bet Kremliaus 
kurantai.

Šia pat proga prisimintina „T. B.” Nr. 9, kur įdėta T. Tilvyčio eilėraštis 
„Skiedros” („pabėgusiems nusikaltėliams ir jų apgautiesiems”). Į šmeižtus prieš 
DP rašytojus atsakytina paties T. Tilvyčio žodžiais, kurie buvo taikyta tremti
niams, bet rekošetu pargąrįžta | anapus geležinės uždangos:

Rašytojas, priėjęs liepto galą, 
Berankioja duobėj šmeižtus menkus, 
Sumerkdamas čia pat j purvą melo, 
Čia prausiasi jis kruvinas rankas 
Ir loja ... r*

Vėjas nuo Uralo juk ne /amžinai pūs, jau visi ženklai danguje ir žemėje 
rodo, kad kominformo išgąsčiui telkiasi šviežias ir guvus ir dar žmonijos istori
joje negirdėtos jėgos vėjas nuo Vašingtono, kuris., esame šventai. įsitikinę,, pra
valys iš Europos visus azijatų pėdsakus. Tai ne iliuzija, bet stipriu žingsniu at- 
žengianti realybė. J. GARŠVA..

_______ Sportas 
Iš pasaulinės oliampiados

Atsisakius paskutinę minutę Bulgarijai ir 
Rumunijai, o penktadienį atšaukus savo ko
mandą ir Airijai oliampiadoje dalyvauja 58 
valstybės.

Penktadienį iš pat ryto Wembley stadio
ne vyko lengvosios atletikos ir kitų sporto 
šakų rungtynės. Čia duodame pirmosios 
olimpiados dienos pasekmes:

Pirmąjį aukso medalį gavo moterys už 
disko metimą.' štai kaip jos pašiskirstė 
vietomis:
1 vieta — aukso medalis M. Ostermayer, 
Prancūzija — 41,92 m; 2 v. — sidabro med. 
O. Gentile;. Italija — 41,17 m; ir 3 v. — 
bronzos medalis J. Mazeas, Prancūzija — 
40,47 m.

Patiems prancūzams p-lės Ostermeyer 
laimėjimas buvo didelė staigmena, nes dis
ko metime ji nebuvo laikoma stipriausia.

Tik vidutiniškas pasekmes dėl didelio 
karščio pasiekė vyrai šuolyje į aukštį. Jau 
eilė metų šioje konkurencijoje vyravo JAV, 
tačiau netikėtai pirmą vietą ir aukso meda
lį paglemžė australas Winter, iššokęs L98 
m; antrą vietą laimėjo norvegas Paulson 
su 1,95 m; ir tik trečią vietą Ir bronzos 
medalį laimėjo, visų laikomas favoritu, 
amerikietis Stanich, kuris taip pat peršoko 
1,95 m.

Naują olimpinį rekordą 10.000 m bėgime 
pasiekė čekoslovakas Zatopek, kuris be jo
kio nuovargio prabėgo tą nuotoli per 
29:59,6 min. ir sumušė olimpinį rekordą 
beveik 12 sek. Tik labai karštas oras ne
leido Zatopekui pasiekti naują pasaulio reT 
kordą. II vietą laimėjo prancūzas Mimoun, 
prabėgęs f>er 30:47,4 min. ir trečią vietą 
švedas Albertson, per 30:53,6 min.

Pasaulio meisteris ir didžiausias čeko Za- 
topeko konkurentas suomis Viljo Heino ne
išlaikė pragariško tempo ir 16 rate iš 
rungtynių pasitraukė. Sakoma, kad Jis tau
po jėgas maratono bėgimui.

400 m su kliūtimis užbėgimuose švedas 
Laršson pasiekė naują olimpinį rekordą, 
prabėgęs per 51,9 sek. Tą patį laiką pa
siekė ir amerikietis Cochran.

Labai gerų pasekmių pasiekta vyrų 100 
m plaukime laisvu stiliumi, kur užplauki
muose amerikiečiai pirmauja. Amerikietis 
W. Ris prapląukė tą distanciją per 57,5 sek. 

(naujas olimpinis rekordas), Carter, JAV— 
57,6 sek; ir Ford (JAV) — 57,8 sek.

100 metrų bėgime vyrams, užbėgimuose 
taip pat amerikiečiai Patton ir Dillard pa
siekė puikias pasekmes, prabėgdami tą 
nuotolį abu per| 10,4 sek.

Moterims 200 m. krūtinės. plaukime, už
plaukimuose du kartu sumuštas olimpinis 
rekordas.

Vengrė Szekely praplaukė 200 m per 
3:01,2 min, bet sekančiame užplaukime 
olandė Nel Van Vliet tą rekordą sumušė, 
nes ji jau praplaukė per 2:57,4 sek. Senas 
olimpinis rekordas buvo japonės Machata 
3:03,6 sek.

Vandensvydžio rungtynėse geriausiai, kol 
kas, pasirodė vengrai ir švedai.

Krepšinio priešžaismiuose Filipinai nu
galėjo Iraką 102:30 ir JAV nugalėjo Švei
cariją 86:21. Susidomėjimas jomis buvo la
bai menkas. Rungtynes žiūrėjo tik 17 žiū
rovų.

Apie 50.000 žiūrovų pirmą dieną stebė
jo įvairias rungtynes Wembley stadione. 
Didelė žiūrovų dalis nuo karščio gynėse 
lietsargiais ir popierinėmis kepurėmis. Apal
pusius nuo karščio gaivino gydytojai ir 
gailestingosios seserys.

STAIGI MIRTIS
Bayreuthas. Nuo širdies priepuolio stai

ga mirė Ieva Valančienė? Nors velionė ne
turėjo dar nė 40 metų amžiaus, bet sveika
tos buvo ne pergeriausios. Vyras ir arti
mieji liko tėvynėje. Todėl laidotuvėmis rū
pinosi LTB vietos komitetas ir asmeniški 
draugai.

Į paskutinę poilsio vietą palydėjo kuo ne 
visa lietuviškoji bendruomenė. Atsisveiki
nimo žodžius pasakė klebonas Senkus, LTB 
■kom-to pirm. Martinkus, Čekanauskas ir 
Dr. O. Valančius.

Salia kaceto aukos teisininko Kurkliečio, 
inž. Reingardo ir kt., štai vėl išdygo nau
jas tremtinės Valančienės kapas, apie ku
rios netikėtą mirtį gal tik vakarų vėjas 
praneš jos artimiesiems, likusiems už ge
ležinės uždangos. A. R.

.......................................... i.....................

SKELBIMAS
Jau išleistas Pabaltijo Filat. S-gos „Bal

tia” Lietuvos, Estijos, Latvijos, Klaipėdos 
B i. katalogas 1938—49, 200 psl. Kaina

M 3.—. Platintojams nuolaida. Užsaky
mus siųsti S-gos kas. J. Liubinskui, Augs
burg, v.-Richthofen-Str. 34. ,

IESKOJIMĄS
Ieškoma Ona Duobaitienė-Gicevičiūtė, ir 

Juozas bei Izidorius Duobaičiai. Suteiku
siems tikras žinias bus atlyginta.
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