
Norvegijos atsakymas sovietams aiškus ir tvirtas
Norvegija natūraliai priklauso Atlanto sistemai. — Atmeta sovietų teikiamų „apsaugų“ ir atsisako suvaržyti savo veikimo 

laisve. — Gyva Skandinavijos diplomatų veikla Washingtone ir Londone. — Pasaulis pažįsta sovietų pažadu suktybę

jHgoNlavn DP demonstruoja 
prieš repatriation komisiiją

Viena (Dena/Reuteris). A PA pranešimu 
jugoslavų DP su šūkiais „mirtis Titui", „ga
lu komunizmui”, „tegyvuoja Amerikos de
mokratija” reagavo į jugoslavų repatriaci- 
nės komisijos bandymą prikalbinti juos 
grįžti į Jugoslaviją. Komisija Klagenfurto 
stovykloje demonstravo partizanų' filmą „Ši 
tauta nori gyventi”. Tik įsikišus policijai 
buvo įvesta ramybė. Sovietų repatriacinės 
komisijos vadovas pulkininkas Galinka bu
vo užpultas veiksmu, kai rodė propagandi
nę sovietų filmą vienoje DP stovykloje 
prancūzų zonoje Austrijoje.

Britai neslderėje bazių Izraelyje
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministerijos informatorius antradienį 
dementavo vieno Kairo laikraščio praneši
mą jog O- Britanija ir Izraelis slaptai su
sitarę, kad britai pripažinsią Izraelį de ju
re, jei jis karo atveju D. Britanijai perleis
tų karines bazes. Laikraštis taip pat teigia, 
kad Izraelio prezidentas Weizmannas ir už
sienio reikalų ministeris Bevinas sudarę 
slaptą susitarimą, kuris padėsiąs pagrindus 
sąjungai sudaryti. Informatorius pareiškė, 
kad Bevinas ir Weizmannas niekuomet ne
vedė tokių pasikalbėjimų.

Trukdo Vatikano transliacijas
Frankfurtas (Dena). Vatikano radijo siųs

tuvas praneša, kad paskutiniu metu beveik 
visuose bangų ilgiuose trukdė kitas siųstu
vas. Siųstuvas aštriai protestuoja prieš to
kį metodą, kuris prieštarauja visiems tarp
tautiniams susitarimams.

Ypatingai smarkūs trukdymai buvę pra- 
nešinėjant apie kardinolo Mindszenčio by
lą . Budapešte. Iš šių faktų yra aišku, kas 
bijo, kad nebūtų pranešinėjama teisybė.

Pagrieztinta konlrblokada
Frankfurtas (Dena). Nuo vasario 6. d. 24 

vai. visoje bizonoje uždraustas tranzitinis 
susisiekimas. Šią žinią amerikiečių ir britų 
karinės valdžios paskelbė vasario 4. d. Su
sisiekimo priemonėms, kurios turi prekių 
neleidžiama pervažiuoti sienos tarp sovietų 
zonos ir bizonos, net jeigu tranzitas vyksta 
žr iš kitos Europos šalies. Tai neliečia ke
leivinių autų, jeigu jie neveža kitų prekių 
be asmeninio keleivio bagažo.

Paskolos arabams 
su taikos sąlyga

Kairas (Dena/Afp). „Al Ahram” laikraš
tis praneša, kad .

JAV vyriausybė sutinka kiekvienam ara
bų kraštui paskolinti po 
dolerių, kai tik Palestinoje 

ta taika.
Toliau iš Kairo pranešama,
tas Trumanas ir užsienio reikalų ministeris 
Achesonas Egipto pasiuntiniui Washingto
ne pranešė, kad Rodoso konferencija yra 
svarbi ir laukiama greitos pasitarimų pa
baigos.

1 milijardą 
bus sudary-

kad preziden-

Budapeštas (Dena). 56 metų Vengrijos 
katalikų primas kardinolas Juozas Minds
zentis antradienio rytą, Reuterio pranešimu, 
dėl Vengrijos gynybos įstatymo pažeidimo, 
valstybės išdavimo organizavimo, „devizų 
biznio juodojoje rinkoje” nuteistas iki gyvos 
galvos laisvės atėmiu. Kardinolas Mindszen
tis sprendimą išklausė susidėjęs rankas.

Kiti kaltinamieji buvo nubausti nuo 2 iki 
15 metų kalėjimo ir 10 metų teisių atėmimu.

Visiems kaltinamiesiems atimta turėta 
nuosavybė ir pareikalauta užmokėti teismo 
išlaidas.

Teismo pirmininkas, prieš perskaitydamas 
sprendimą, pasakė, kad teismas atsižvelgė 
į švelninamas aplinkybes, jog Mindszentis 
prisipažino kaltas ir savo darbų gailėjosi. 
Kita švelninanti aplinkybė buvo, kad kalti
namasis yra dvasininkas, todėl buvęs nuo
šaliai nuo realaus gyvenimo ir yra karo 
propagandos auka. Sunkinamoji aplinkybė, 
kad kardinolas turėjęs aukštą ir atsakingą 
postovį ir įvykius galėjęs geriau įžiūrėti. 
Mindszentis buvo teisiamas ne kaip kardi
nolas, bet kaip Vengrijos pilietis, įvykdęs 
nusikaltimą.

Kad Mindszenčio veikla sutikusi su visa, 
me pasaulyje išplitusia reakcine politika, 
galima įrodyti tuo, jog šiandien „visos 

mus tarp abiejų Vidurio Rytų valstybių ir reakcininkų jėgos skuba į pagalbą". Jo 
abi šalis suartinti. -J veikla atrodo ypatingai buvusi svarbi J. A.

Zadtarladesas - Graikijos komu
nistų politbiuro pirmininkas 
Belgradas (Dena/Reuteris). Jugoslavijos

Tanjungo žinių agentūros pranešimu, Graiki- 
■ jos komunistų partijos sekretorius Nicholas 

Zachariadesas išrinktas naujojo/ komunistų 
partijos politbiuro pirmininku.

Rinkimai įvyko sausio 31. d. „kažkur” 
Oramoso kalnyne, šiaurės Graikijoje, cen
trinio komiteto pilnaties posėdyje. Tuo pa
čiu laiku buvo pašalintas iš postovio gene
rolas Markosas.

J4V pastangos suartinti Izraeli 
su Egiptu

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už
sienio reikalų ministeris Achesonas turėjo 
atskirus pasikalbėjimus su Izraelio atstovu 
JAV-bėse E. Epšteinu ir Egipto pasiuntiniu 
Mohamedu Kameliu Abdeliu Rahimu.

Apie šią konferenciją smulkiau nieko ne
pranešama. Diplomatiniai sluogsniai maho, 
kad JAV bandė išlyginti nuomonių skirtu-

Oslo (Dena/Reuteris). Norvegijos politi-t Švedų ir danų sluogsniai pirmadienį Ma
niai sluogsniai mano, kad Norvegija neda- -J—-: —““bA b-J —- *i—'
rysianti jokių principinių priekaištų dė[ So
vietų S-gos pasiūlyto nepuolimo pakto su 
Norvegija, kadangi kraštas neturi jokių ag
resyvių norų.

Tačiau dėl to Norvegija nekeisianti sa
vo nuomonės, kad ji dėl savo geografi
nės padėties priklauso regionalinei At
lanto sistemai. Nepuolimo-'paktas su So
vietų S-ga iš karto atkrinta, jeigu jame 
yra sąlyga, kad Sovietų S-ga Norvegiją 
„apsaugos agresijos atveju” ir jei suvar
žoma Norvegijos laisvė sudarinėti su

tartis su Vakarų Valstybėmis.
Norvegijos užsienio reikalų ministerija sa
vaitės pradžioje nei patvirtino nei paneigė 
žinių, pasak kurių Norvegija ir Švedija nu- 
sprendusios toliau derėtis dėl Skandinavijos 
nepriklausomos karinės sąjungos.

Londono diplomatiniai sluogsniai mano, 
kad Norvegijai nėra jokios rimtos priežas
ties nesidėti prie Atlanto pakto.

JAV užsienio reikalų ministeris Acheso
nas pirmadienį priėmė Norvegijos užsienio 
reikalų ministerį Langę. Ministerial disku
tavo Norvegijos ir Danijos prie Atlanto 
pakto prisidėjimo klausimą, o taip pat ko
kio nusistatymo turėtų laikytis Švedija. ~ 
rai informuoti sluogsniai mano, kad 
Skandinavijos valstybių ambasadoriai 
shingtone ypač nuodugniai išgvildeno 
punktą ryšium su Sovietų S-gos siūlymu 
Norvegijai sudaryti nepuolimo paktą.

Po pasikalbėjimo su Achesonu Langė pir
madienį spaudos atstovams pareiškė, kad jo 
nuomone Norvegijos atsakymas į pirmąją 
sovietų notą esąs visai aiškus. (Sovietų 
S-ga šeštadienį Norvegijos vyriausybei įtei
kė antrą notą).

Langė pabrėžė, kad Norvegija aiškiai 
sakiusi savo pažiūras. Sovietų S-gai 
bazių, kurias ji norėtų turėti pavojaus 
veju.

Su Achesonu jis aiškinęsis klausimą, 
Norvegija priimtų pakvietimą dalyvauti 
ruošiamuosiose šiaurės Atlanto pakto de
rybose.
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Skandinavijos ambasadoriai pas Beviną
Norvegijos ambasadorius Londone pir

madienį padarė vizitą Bevinui. Manoma, kad 
buvo svarstoma dabartinė jo krašto padėtis 
ryšium su sovietų nota.

Danijos ambasadorius panašaus pareiški
mo padaryti buvo apsilankęs antradieni. O 
Švedijos ambasadorius su Bevinu buvo kal
bėjęsis praėjusios savaitės ketvirtadienį.

Švedijai dar neatėjusi eilė
Švedijos užsienio reikalų ministerija pir

madienį energingai 
spaudos pranešimus, kad 
Švedijai pasiuntusi notą 
šiaurės Atlanto pakto.

dementavo užsienio 
Sovietų S-ga ir 
dėl ruošiamojo

Mindszentis nuteistas kalėti ligi gyvos galvos
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skvoje pareiškė, kad jiems nieko nesą žino, 
ma, jog Sovietų S-ga ketina netrukus ir šiom 
dviem valstybėms pasiūlyti nepuolimo pak
tus. Jų nuomone, tokie spėliojimai, matyt, 
esą susiję su Sovfe'į S-gos siūlymu Nor
vegijai sudaryti tokį! paktą.

Paktai šu sovietais neišgelbėjo Pabaltijo 
valstybių

Sovietų S-gos siūlymą Norvegijai suda
ryti nepuolimo paktą Stockholmo pirmadie
nio laikraščiai sutiko su cinizmu.

„Dagens Nyheter”, didžiausias liberalų 
laikraštis, samprotauja:

„Sovietų S-gos nepuolimo paktai su Es
tija, Latvija ir Lietuva neišgelbėjo šių 
kraštų nuo sovietų invazijos 1940 m. 
Sovietų vyriausybė savo veiksmais aiš
kiai įrodė, kad nepuolimo paktas jai yra 

popieriaus skiautė”.
Liberalų „Stockholms Tidningen” rašo: 

„Iš notų galima suprasti, kad prisidėjus 
prie Atlanto pakto, Norvegija būtų laikoma 
Sovietų S-gos'priešu ne tik karui kilus, bet 
ir taikos metu”.

Daugumas Paryžiaus laikraščių pirma
dienio numeriuose paskutinę sovietų notą 
Norvegijai rr Stalino siūlymą susitikti su 
Trumanu konferencijos laiko sovietų kam
panija, kurios tikslas torpeduoti Atlanto 
i paktą. Dešiniųjų „L’Epoųue” rašo; „Stali-

Italija išeina is izoliacijos
Rymas, (Dena/Reuteris). Italijos ministeris 

de Gasperis spaudos atstovams pareiškė, kad
Italija baigia nugalėti izoliaciją, į ku
rią buvo patekusi dėl fašistinio režimo.

Italija randanti kebą į demokratiją ir galin
ti dalyracH tarptatrifctamė- gyvenime, kuris 
atitinkąs italų tautos gyvenimo energiją k 
civilizaciją. Šitą pareiškimą ministeris pir
mininkas padarė, Italijai gavus kvietimą da
lyvauti Europos taryboje. Ministeris pirmi
ninkas pasidžiaugė, kad istorinės būtinybės 
pasirodė stipresnės už prietarus ir priešiš
kumus.

Nekomunistinė pasaulio profesinė- sąjunga

Plymouthas (Dena/Reuteri®). Britanijos 
profesinių s-gų generalinis sekretorius A. 
Deakinas pirmadienį pareiškė, kad britų ir 
amerikiečių profesnių s-gų vadai netrukus 
pradės svarstyti nekomunistinės pasaulio 
profesinių s-gų organizacijos steigimą. At
rodo, kad posėdis įvyks balandžio pradžioje 
Anglijoje.

Eisenhoweris — vyriausybės tarėjas
Frankfurtas (Dena). Generolas Eisenhowe

ris, BBC pranešimu, per ateinančius 2 mė- 
| nesiūs užimsiąs Amerikos vyriausybės tau-

Valstybėms, tačiau Vengrijai nepavojinga, 
nes ji ne tik turi paramą masėse, bet ir 
sąjungininkų užsienyje. Kardinolas nors 
meldėsi už taiką, bet tuo pačiu metu jam 
tai netrukdė spekuliuoti nauju karu. t

Kinija nekapituliuos besąlygiškai
Nankingas (Dena/Reuteris). Kinijos ko

munistai, kurie savo pajėgas pergrupuoja 
Jangcės forsavimui, kai' pirmadienį prane
šama, sutinka tartis dėl karo veiksmų su
stabdymo. Ministeris pirmininkas Dr. Sun 
Fo po pirmojo naujos vyriausybės posėdžio 
Kantone pareiškė, kad jo vyriausybė yra 
vieninga ir kad dabar, kaip ir anksčiau, 
siekia garbingo santykių sunormavimo. Po
sėdyje buvo nutarta, painformuoti visus val
džios atstovus, kad kiniečių vyriausybė šeš
tadienį oficialiai pradėjo veikti Kantone ir 
siekianti taikos ir politinių reformų.

Kantonas (AP). Priešlėktuvinės artilerijos 
ugnis pasitiko kiniečių nacionalistų taikos 
delegaciją, kai ji vasario 6. lėktuvu artinosi 
prie Pekingo, kur vasario 7 d. turėjo pra
sidėti su komunistais pasitarimai. Delega
cija atvyko iš Cingtavo, kur ji laukė 5 die
nas.

Taip pat iš Šanchajaus į Pekingą turėjo 
atskristi taikos delegacija. Bet kiniečių ko-

nas, vieną ranką ištiesdamas draugiško"ges- 
to, antrąja smogia į jautriausią priešininko 
vietą”. MRP organas „L’Aube” rašo: „Sa
vo bandymą Europos vienybei sunaikinti ir 
melo kampanijai vesti sovietai užmaskavo, 
„taikos ofenzyva”.
i Norvegijos darbininkų partijos laikraštis 
pasisako: „Mes nematome pagrindo slėpti 
to fakto, kad „nepuolimo pakto” žodis įgi
jo nelemtą skambesį. Nuo 1930 m. buvo su
daryta dau tokių paktų, o iš jų įgytieji pa
tyrimai nekelia drąsos”. Atlanto pakte laik
raštis nemato jokios formos agresijos prieš 
Sovietų S-gą.

Sovietų apetitai siekia į Špitzbergeno salas
Londonas (Dena/Reuteris). Konservatorių 

„Daily Telegraph” diplomatinis korespon
dentas rašo, kad Sovietų S-ga imsis toli
mesnių žygių prieš Norvegiją dėl nusista
tymo Atlanto pakto atžvilgiu ir reikalau
sianti teisių Spitzbergene karinėms bazėms 
įrengti,

Pagal 1920 m. susitarimą šių salų grupė 
priklauso Norvegijai, ir draudžiama šias 
sritis militarizuoti. Sovietų S-ga jau 1944 
m. reikalavo susitarimo revizijos, tam rei
kalingas susitikimas pasirašiusių valstybių: 
D. Britahijos, JAV, Britų dominijų, Indijos, 
Danijos, Prancūzijos, Italijos, Japonijos ir 
Olandijos.'

tinio gynimo tarėjo postovį. Columbios uni
versitetas, kurio jis yra prezidentas, laiki
nai jį atpalaiduoja nuo pareigią.

Gen. Eisenhoweris per paskutines savai
tes dalį laiko sunaudojo, patardamas vy
riausybei svarbiais tautinės gynybos kl«n- 
simais.

♦ Vengrijoje suimtas jėzuitų dvasios 
tėvas Emerikas Moczys, buvęs Gregorianoa 
universiteto profesorius. (D/Afp).

Sovietai prarado iniciatyvą
Berlynas (Dena). „Montagsecho” praneša, 

kad
dėl paskutinių įvykių Berlyno komunis
tiniai sluogsniai mano, jog sovietų po
litika Europoje dėl išmintingos vakarie
čių politikos yra nuo karo pabaigos di

džiausioje krizėje.

Šiandien iniciatyvą perėmė vakariečiai ir 
visos politbiuro vykdytos ar planuotos ak
cijos atliktos per vėlai. Pavyzdžiui, ketin
toji sudaryti „Vokietijos liaudies taryba”, 
kuri būtų buvusi bendras vokiečių parla
mentas, dabar prarado savo politinę ir pro
pagandinę vertę, kadangi per ilgai užtruko 
Vakarų Vokietijos vyriausybės sudarymas, 
kuris būtų buvęs pasiteisinamas akstinas 
sovietams savo ruožtu atsakyti panašiomis 
institucijomis.

Į Atlanto paktą nekvieg ...
Londonas (Dena/Afp). Britų vyriausybė 
neketina kviesti Sovietų S-gos į planuo

jamą Atlanto paktą,

munistų partija oficialiai pranešė, kad da
bartiniu metu atsisako priimti nacionalistų 
taikos delegacijas pasitarimų vesti.

Kinijos ministeris pirmininkas ^Dr. SunFo 
spaudos konferencijoje pasakė, kad jis norįs 
su komunistais kovoti „iki galo”, jeigu jie 
reikalaują išduoti vyriausybės narius, jų 
vadinamuosius „karo nusikaltėlius”.

Atrodo, kad komunistai ketina iškelti nau
jų reikalavimų, prieš pradėdami taikos ar 
paliaubų derybas.

Vyriausybės lėktuvai Nankingo Šancha
jaus fronto ruože išmėtė atsišaukimų, ku
riuose nurodoma, kad Kinijos istorijoje 
daug garsių generolų pralaimėjo mūšius, 
bandydami persikelti per Jangcės upę.

Maskvos radijas paskelbė kinų komunis
tų pranešimą, kuriame teigiama, kad „tautos 
išvadavimo armija” kontroliuoja apie l’/i 
mil. kvadratinių kilometru plota su 190 mi
lijonų gyventojų.
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Čekai steigia 
egzilinę 

vyriaus y hę
New Y or kas (Dena/Reuteris). B.uvę vado

vaują Čekoslovakijos vyriausybės asmenys, 
kurie po komunistinio perversmo praėjusiai* 
metais pabėgo į užsienį, iš Londono lėktu
vu atvyko į New Yonką, kad dalyvautų kon
ferencijoj ir paruoštų planus Čekoslovakijos 
egzilinei vyriausybei sudaryti. Konferenci
joje dalyvauja buv. krašto apsaugos minis
teris gen. S. Ingras, buv. maitinimo minis
teris Majeris, buv. švietimo ministeris Dr. 
J. Strauskiš, buv. užsienio prekybos minįą- 
teris H. Ripka ir M. Sedlakas.

Atvykęs Ripka pareiškė, kad Čekoslova
kija .dabar yri blogesnėje padėtyje, ne
gu Hitleriui viešpataujant. Sovietų S-ga ■ 
iš gyventojų pavagia visus pramonės 
gaminius. Sovietų įsakymu Cekoslovakh 
joje 70*/« gamybos yra paversta sunkią
ja pramone. Visame krašte vyksta po

grindinis judėjimas.
Majeris pasakė, kad nuo vyriausybės pa

sikeitimo į užsienį pabėgo apie 20.000 če- 
koslovakų.

Britanija tarpininkavo Stalino 
ir Trumano susitikimui

Londonas (Dena/Reuteris). Ministeris pir
mininkas Attlee pirmadienį žemuosiuose rū
muose pareiškė, kad tarptautiniai ginčai 
būtų sėkmingiau baigti, jeigu iniciatyvos 
imtųsi kita valstybė, o ne D. Britanija.

Vienas darbo partijos atstovas minieterį 
pirmininką paklausė, ar, atsižvelgiant į 
Trumano ir Stalino norą susitikti, D. Bri
tanijos vyriausybė nepasiūlysianti Londono. 
Atllee atsakydamas pabrėžė, kad Bevinas 
kelis kartus ėmęsis iniciatyvos, bet nei Tru
mams, nei Stalinas nieko oficialiai neatsa
kė, todėl i*s nemato jokio pagrindo inter
vencijai. » '

amerl ___ _____ . ___ . , .
Laberge pareiškė, kad Maskvoje su juo ge_ 
rai elgiamasi ir nevaržoma keliauti. / Apie 
kokį nors katalikų persekiojimą Maskvoje 
jam, girdi, nežinoma. (D/R).: •' 

.Dabartiniu metu JAV esąs vienintelis 
■Skiečių katalikų kunigas Sovietų S-je

pareiškė žemuosiuose rūmuose ministeris 
McNeilas, atsakydamas į kairiųjų socialistų 
atstovo Platt-Millso paklausimą.

Jis tą pažiūrą pagrindė tuo, kad pasitari
mai dėl Atlanto pakto būtų buvę nereika
lingi, jei JT pastangų sukurti kolektyvinį 
saugumą nebūtų sutrukdžiusi Sovietų S-gą, 
kuri neparodė jokio noro bendradarbiauti.

Į socialistų atstovo paklausimą, ar At
lanto paktas nebūsiąs antisovietinis užpuo
limo paktas, kurio įsipareigojimai nesude
rinami su JT, McNeilas patikino, kad taip 
nėra.

„Nuraminimo politika” neturės sėkmės
Frankfurtas (Dena). New Yonko radijo 

pranešimu, Belgijos ministeris pirmininkas 
ir užsienio reikalų ministeris Spaakas pa
reiškė, kad Sovietų S-gos INS atstovui turi 
būti aišku, jog vakariečiai niekuomet nesu
tiksią su „nuraminimo politika”. Jis toliau 
pabrėžė, kad nei Europos vienybė, nei At
lanto paktas netnukreiptas prieš Sovietų 
S-gą, bet turi tik defenzyvinius planus. So
vietų S-ga konkrečiomis priemonėmis turi , 
išreikšti bendradarbiavimo ir susipratimo 
norą.

4 šnipai tūkstančiui žmonių sovietų zonoje
Berlynas. „Tūkstančiui žmonių sovietų 

zonoje Vokietijoje tenka 4 šnipai, kurie raš
tu yra davę pasižadėjimus sovietų įstai
goms”, SPD spaudos konferencijoje Berly
ne pareiškė Hannoverio partijos pirminin
kas. Šnipai iš dalies esą savanoriai, iš da
lies buvę SPD nariai, arba jų šeimų nariai,, 
kurie pagal nacių kilties atsakingumo prin
cipą priversti grasinimais duoti tuos pasi- 
žadėjmus teikti žinias. Sistema reikalauja 
išduoti tiek savo tėvą, tiek savo bičiulį, tiek 
savo darbo kolegas.

Oficialiai propagandai reikalaujanti ati
traukti okupacinę kariuomenę, iš tikrųjų su- 
iminėjami visi tie, kurie ir mažiausiame bū
relyje pareiškia pageidavimą, kad sovietai 
išsikraustytų. SPD sovietų zonoje suregis
travusi 500 šnipų, kurių pavardes ir adre
sus paskelbsianti vėliau, kad tie asmenys 
būtų patraukti tieson už nusikaltimą žmo
niškumui. Atskiros pavardės būsiančios jau 
ir netrukus skelbiamos.

1
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Tarptautinė padėtis

„Ne" ir „Aha"
Tikslai?

Londoniškis kairiųjų „The People” sek
madieni taikliai suvedė pirmojo Stalino 
prlešpuolio prieš Atlanto paktą balansą, aiš
kindamas, kad i Stalino siūlymą susitikti su 
Trumanu, Washingtonas aiškiai atsakė „Ne”. 
į tą amerikiečių „NE” Maskva atsakė 
„AHA”. Mat, dabar sovietai aiškina, kad 
amerikiečiai nenori priimti ištiestos taikos 
rankos, ką Ir reikėjo (rodyti.

„Sunday Times” komentatorius Scrutatorius 
aiškina, kad Stalino interview klausimai bu
vo rūpestingai sukirpti pagal.., atsakymus, 
ataeit viskas buvo farsas. Esą visai aišku, 
kad sovietų priešpuolis nukreiptas prieš At
lanto paktą, kas ir prieš šį aiškinimą ne
buvo paslaptis. įtarimą tačiau sukelia tas 
faktas, kad Stalino interview, Vakarų akimis 
žiūrint, buvo surežisuotas labai naiviai. Scru
tatorius aiškina, kad, jei Stalinas tikėjosi 
suskaldyti amerikiečių viešąją nuomoną — 
jam tai visiškai nepasisekė, Achesonas ko
rektūrai išnagrinėjo visus Stalino posakius 
ir visai logingai galėjo pasakyti; „NE”. To. 
dėl Scrutatorius yra -linkęs manyti, kad tat 
Stalino interview, kurį kitas britų savaitraš
tis, „Economist”, pavadino „meškeriojimu 
be kabliuko”, buvo sukirptas ne tiek ameri
kiečių klek Europos, pačių rusų ir Rytų 
Europos naudojimui,

Skandinavijos ruošas

Kam, kam, bet Skandinavijai tas sovietų 
„aha” buvo tikrai skirtas, Norvegijai atsi
sakius paklausyti pirmojo sovietų patarimo 
— nesidomėti Atlanto paktu — Kremlius 
pereitą šeštadienį padarė sekantį ėjimą — 
pasiūlė sudaryti nepuolimo paktą. Na, so
vietai turėjo su visais savo Vakarų kaimy
nais nepuolimo paktus, ir tat jiems nekliudė 
juos užpulti. Tik viena Turkija iki šiol iš
sigelbėjo nuo sovietų antpuolio, bet užtat 
sovietai iš apmaudo atšaukė nepuolimo pak
tą. Todėl norvegai teisingai elgiasi, žiūrė
dami t tą naują siūlymą su dideliu nepasi
tikėjimu.

Sovietų diplomatijos veikla, ypač savait
galiais, Skandinavijos sostinėje yra supran
tama. Mes jau kartą šioje vietoje kalbėjome 
apie Norvegijos strateginę reikšmę sovietų 
povatidenlniam laivynui ir aviacijai (žiūr. 
•tr. „Skandinavijos skilimas”). Aišku, kodėl 
Stalinas čia nukreipė savo „taikos” ofenzy
vos svorio centrą. Jei amerikiečiai karo at
vejų galės pastatyti koją Norvegijoje, jie 
vienu smūgiu pašalina visą sovietų prana-’ 
šumą Siaurės Ašigalio srityje. Mat, šiltos 
Golfo srovės dėka sovietai turi palankesnes 
pozicijas, negu amerikiečiai su kanadiečiais. 
Sovietų teritorija yra toliau į Siaurą gyvena, 
ma, negu Kanados ar Aliaskos. Be to, ta 
srovė vasarą leidžia naudotis vadinamuoju 
Siaurės jūros keliu ir apiplaukti visą Eura. 
zijos žemyną. Tuo tarpu Amerikos iš Siau
rės neapiplauksi. Norvegijos kontrolė ame
rikiečiams ne tik leis suparaližuoti judėjimą 
Baltijos jūroje, bet ir jų aviacijai siekti Le
ningrado ir Maskvos rajonus, kuriuose yra 
sukoncentruota didesnė pusė lengvosios so
vietų pramonės. Iš čia . jie galės „užšachuo- 
ti” Murmansko rajoną ir tuo būdu apsau
goti Siaurės Atlanto vandenyną nuo sovie
tų povandeninių laivų. Tokios perspektyvos 
sovietų diplomatiją verčia stengtis kaip 
(manant, kad Norvegiją sulaikius nuo įsto
jimo į Atlanto paktą.

Vidaus frontą*

Tikrą „taikos" — pacifikacijps — ofenzy
vą sovietai tuo pačiu metu varo ir anapus 
„geležinės uždangos”. Pagal principą, kad 
ilk mirusieji susilaukia tikros taikos. Kad ta 
ofenzyva reikalinga, įrodo Graikijos „suki
lėlių” skilimas. Ofenzyva prieš gerą savaitę 
pradėta tikrai plačiu mastu. Atrodo, kad iai 
vadovauja Višinskis iš Karlsbado „Imperin
io” viešbučio. Čekoslovakijoje ji nukreipta 
prieš karininkų luomą, kuris visiškai likvi
duojamas. Lenkijoje sustiprinta kova su par. 
tizanąis, o Vengrijoje Stalino taikos ofen
zyva” pasireiškė kardinolo Mindszenčio by
la. Tos byloa tikslas palaužti katalikų dva
sininkijos autoritetą. Norima įrodyti, kad 
Vengrijos primas ir jo aplinka yra lik ne
realių fantastų būrelis. Kaltinamuosius no
rima nužeminti — tai įrodo Vengrijos ko
munistinės spaudos tonas, skelbiąs, kad ku
nigaikštis primas net ir į kankinius netinka. 
Čia tikrai garsiai girdėti sovietų: „aha, šį 
kartą mes jus prigriebsime”. Trumą no ne
noru derėtis dėl taikos prieš pasaulį teisi
namos tos griežtos priemonės. VM.

Vokiečiai karo belaisviai nekariauja prieš 
Izraeli

Frankfurtas (Dena). New Yorko radijo 
pranešimu, D. Britanijos JT delegacija La
ke Succese pareiškė, kad D. Britanija, prie
šingai Sovietų S-gaU niekur pasaulyje ne
turi vokiečių karo belaisvių. Sovietų propa
gandiniai kaltinimai yra visiškai neteisingi, 
kad D. Britanija davė arabų valstybėms su
tikimą panaudoti vokiečių karo belaisvius 
kovai prieš IzraeP

Hitleriui atėjus i valdžią, vokiečių sovie
tų santykiai pašlijo, Tada Litvinovas, kaip 
dabar paaiškėjo, norėdamas grąžinti pasi
tikėjimo atmosferą, susitarė su Reicho am
basadoriumi Maskvoje Nadoldžiu sudaryti 
Pabaltijo valstybių nepriklausomybės ga
rantijų paktą. Hitleriui ir jo užs. reik. mln. 
Neurathui toks paktas atrodė esąs nepake
liui. Jiems vaidenosi, kad smurtu ir rėkavi
mu galima nueiti toliau. Nadoldy* atsistaty. 
dino. Hitleris triukšmavo. Chamberlainae 
skrido jo raminti. Pasisekimas po pasise
kimo.

Atrodo, kad Stalinui ana Hitlerio sėkmė 
taip užimponavo, kad jis užmiršo ir 'jo 
liūdną galą, Todėl Litvinovo, senos moky
klos diplomato, įpėdiinis Molotovas griebėsi 
naujų diplomatinių metodų, kurie taip pri
mena Hitlerį, norą toli gražų neduoda tokių 
pat rezultatų. Mat, dalykas ne naujas, ne 
staigmena. Visas tokios sovietiškos hitle
riškos politikos beprasmiškumas paaiškėjo 
kaip tik šiomis dienomis, Stalino interview 
epizodo dėka, Atrodo, kad viskas buvo da
roma tik propagandai. Achesonui, kaip ir 
reikėjo tikėtis, pareiškus, jog Trumanui nėra 
reikalo baladotis į kažkokį rusišką užkampį, 
kad deklaravus tas tiesas, kurios jau įrašy
tos į JT chartą, ir pačiam Trumanui tai 
patvirtinus, „Pravda” paskelbė, kad tų dvie
jų vyrų pažiūros nesutampa su taikos in
teresais. Bet, jei tai buvo tikrasis visos tos 
istorijos tikslas, tai rezultatas menkas. Juk 
ta proga Vakarų viešoji nuomonė dar kartą 
perkratė Rytų Vakarų santykius ir kon
statavo, kad dėl jų kalti tik sovietai. To
kiu būdu reikia sutikti su „Times”, kad 
nauja diplomatija kasdien vis daugiau įrodo 
gavo netinkamumą, Bet kodėl sovietai to 
iki šiol .negalėjo, įžiūrėti, Kodėl jie nori 
Hitleriu sekti iki pat jo liūdno galo? Todėl,, 
kad jų Visa pasaulėžiūra remiasi klaida.

Kitoje kalvos pusėje

Tokia antrašte žinomas britų karinis kri
tikas Liddellis Hadas išleido knygą apie 
Hitlerio generolus (The Other Side of the 
Hill). Ten jis duoda vokiečių generolų gal. 
vosenos analizę, kuri gali patarnauti 
sprendžiant ir sovietų galvosenos, jų takti
kos bei diplomatinių metodų mįslę. Liddel- 
lis, kuris turėjo progos dalyvauti vokiečių 
generolų kvotoje, cituoja feldmaršalo von 
Kleisto pareiškimą;

„Mūsų karta pamiršo Clausewitzo 
mokslą. Tiesa,’ jo sakiniai buvo cituo
jami, bet jo knygos nebuvo iš pagrindų 
studijuojamos "... O Clausewitzo min
tys yra teisingos, ypač jo posakis, kad 

karas tėra politikos tęsinys kitomis 
priemonėmis, 

nes tai reiškia, kad politiniai faktoriai 
yra svarbesni už karinius.

Sukilimas už geležinės uždangos

Vienas vadas, dirbęs prie rusų sutvirti
nimų •tatybos išilgai Baltijos krantų, buvo 
įsigijęs dinamito. Kitas vyras buvo kontakte 
su trimis nariais, dirbusiais prie to geležin
kelio ir mokėjusiais geriausiai padėti dina
mitą. Specialus bėgikas nunešė įsakymą spe
cialistui dinamito sprogdintojui. Paskifti- 
niuoju įsakymu buvo mobilizuoti visi pajė
gūs tos srities vyrai, kad sprogimo metu 
būtų vietose veiklos „užtušuoti”. ,

Per sekamas 36 valandas kelių šimtų 
žmonių veikla srityje didumo kaip Vermon- 
to valstybė, ryžtingai- veikė vienam tikslui. 
Pagaliau dar tamsiam priešaušriui tebesant, 
30 minučių anksčiau mūsų nustatyto termi
no, trys specialistai, apsirengę vokiečių ka
ro belaisviais, vadovaujant dar kitam „na
riui” rusų kareivio uniforma, tyliai išėjo į 
savo darbą. Naktinės tarnybos stoties agen. 
tas, buvęs komunistų tarnyboje, buvo fata
liškai perblokštas. Sprogdinimo ekspertas 
patraukė savo vielą ir detonatorių. Tolumo
je pasigirdo švilpukas ir mano plaukai at
sistojo ant galvos, nes aš jaučiau, kad arti 
yra daug žmonių, kurių aš vos kelią tega
lėjau matyti.

Bėgiai (Sradėjo žvangėti ir beregint, 
šviesoms gelsvai šviečiant, lokomotyvas 
įsuko į nuošalinius stoties bėgius. Revolve
rio šūvio garsas tolumoje davė ženklą iš 
vieno žvalgo, kad lokomotyvas tikrai yra 
papuoštas „išlaisvinimo marškiniais”. Tuo 
pat momentu po revolverio šūvio įkandin 
pasigirdo sprogimas, kurs visą lokomotyvą, 
jo tenderį ir mažiausiai šešis prekinius va
gonus išmetė per 20 pėdų J orą. Likusieji 
vagonai sugriuvo ant tų pirmųjų laužo, o 
fiktyvūs darbininkai su kūjais ir dalbomis 
puolė traukinį iš savo slėptuvių

Daugelis tų pogrindžio kovų yra mažo 
pobūdžio, bet labai asmeninės kovos su ko
munistais, kurios retai tėra pranešamos 
kontrolės Stabui. Neseniai besilankant Svea 
dijoje, kur turėjau duoti pranešimą savo

KLAIDA
Vokiečiai klydo manydami, kad ka

rinė sėkmė gali Išrišti politines proble
mas. Prie nacių mes net galvojome, 
kad taika tėra karo tęsinys”,

Štai kur sovietų klaida — jiems taika tik 
karo tęsinys, „šaltas” karas-

Politika yra galimybių menas. Politikas 
turi išnaudoti susidariusią būklę, o karo 
griebtis tik tuo atveju, jei yra visiškai už
tikrintas jo pasisekimu, Hitleris negalėjo 
tikėtis laimėti karo, nors visas pasaulis 
troško taikos. Negali to tikėtis ir Stalinas, 
nors dabar pasaulis dar daugiau trokšta 
taikos. Dėl to, kad nei vienas nei kitas ne
sugebėjo suardyti prieš jį susidariusią stip. 
resną koaliciją. Hitleris karą pradėjo, nes 
nematė kitos galimybės išsilaikyti prie 
valdžion vairo. Jį, kaip ir dabar Staliną, 
taip daryti verčia- baimė, kurios veikimą 
pailiustruoja tas pats L. Hartas kito vokie
čių generolo žodžiais;

„Aplamai, turint elastingą gynybą, 
buvo visai nepavojinga iššaukti rusų

Sovietiniai liudininkai dergia Kravčenkos asmenį
Paryžius (Dena/Reuteris). Septintą Krav

čenkos bylos dieną didžiausią susidomėjimą 
sukėlė buvusios Kravčenkos žmonos Zinai- 
dos Gorlovos klausinėjimas, kuri lėktuvu 
atskrido iš Sovietų S-gos į Paryžių, kad 
liudytų prieš savo buvusį vyrą. Ji teigė, kad 
ją vyras mušdavęs ir plūsdavęs. Dabartiniu 
metu ji jaučianti tik pasibiaurėjimą juo ir 
panieką.

Kravčenka, kuris sėdėjo tik per 2 metrus 
nuo savo buvusios žmonos, kreivai žvilgčio
jo i ją. Ji nemačiusi jo jau 12 metų, pasa
kojo Gorlova ir esanti laiminga, kad jos sū
nus nepaveldėjęs savo tėvo būdo savybių.

Kravčenka pasakė, kad jis su Gorlova 
buvo tol laimingas, kol ji savo pirmame 
nėštumo norėjo padaryti abortą. Dabar ji 
yra sovietų politinės policijos priversta 
prieš jį liudyti Paryžiuje. Policija viena 
akimi ją seka, nei Jos tėvas buvęs caro ka
rininkas. Jos motina ištremta į Sibirą. Gor- 
lovos žodžius; „Aš nenoriu klausyti to me
lo"* nustelbė triukšmas, kai susiginčijo 
Kravčenka, Gorlova, gynėjas ir vertėjas,

Kravčenkos gynėjas Izard bylos metu pa
žymėjo, kad daugelis sovietų liudininkų 
priklauso komunistų partijai ir yra įsipa
reigoję būti ištikimi Sovietų S-gai ir par
tijai. Todėl Gorlovo*. .liudijimas turi būti, 
priimtas su didžiausiu rezervuotumu.

Maskvoje gyvenąs inžinierius V, Romano
vas pasakė, kad Kravčenka, kurį jis pa
žįstąs jau 20 metų, visuomet stengęsis sa
vo elegancija padaryti įspūdi. Kravčenka 
vedęs palaidą gyvenimą ir gyręsia savo san-

(Revolt behind the Iron Curtain)

Rašo A. H. Ibsenas
vyresnybei apie pogrindžio pažangą, aš bu
vau supažindytas su vienu estų žveju, ku
rio kuterio krovinys yra daugiau ahtikomu- 
nistai pabėgėliai, kaip žuvys.

Nebebūdamas naudingas Pabaltijo po
grindžiui, nes jo paslaptis nebėra paslaptis, 
šis žvejys tebetarnauja laisvės reikalui, tai
sydamas laivelius, ir būdamas „dearingo 
įstaiga” savo draugams žvejams, atgabe
nantiems savo „prekes” J Švediją. Jo pasku
tinis darbas Estijoje buvo pergabenti labai 
žymų Raudonosios armijos pabėgėlį į lais
vą kraštą. Tuo metu jis buvo pastebėtas esąs 
pogrindžio plano pabėgėliams gabenti daly
vis, šis žvejys įkurdino savo „krovinį" vie
name tuščiaviduriame medyje, o pats ėmėsi 
taisyti savo laivelį. Kaip tik. tuo metu MVD 
skrajojęs patrulis žveją užklupo, Jį sumušė 
ir prie jo laivelio pastatė sargybą. Atga
vęs sąmonę tas estas sugrįžo prie savo 
„ooko” ir ėmėsi narplinėti savo tinklą.

„Turiu pasitaisyti tinklą, kitaip negalėsiu 
sužvejoti žuvų, be tinklo, net Rusijai,” jis 
aiškinosi.

Sargybinis, matyt, nežinojo senovės ry
miečių gladiatorių (riko, kurio auka jis pa
tapo, kai žvejys staiga jam užmetė tinklą 
ir jį apsupo. Pribaigęs enkavedistą savo 
žvejiniu peiliu, estas nugabeno į tuščiavi
duri medį jo šautuvą suį amunicija, tuo pa
didindamas pogrindžio arsenalą, o pats su 
savo žymiuoju keleiviu pakėlė bures link 
Švedijos.

Ne visos pogrindžio pastangos yra tokios 
smurtingos ir dramatiškos. Čekoslovakijoje, 
pavyzdžiui, tyliai bet sėkmingai veikla net 
trys pogrindžio radijo stotys. Vienintelis 
čia veiksmas yra kasnakt perjungti siųstuvą 
į naują vietovę, tai yra būtina, kadangi il
gesnis transliavimas iš vienos vietos padė
tų sovietų radio sekėjams nustatyti siunti
mo vietą ir ją užklupti.

Antisovietinis pogrindis spausdina neįti
kėtiną įvairybę literatūros — Ir tai nepai-

pųolimą. Rusai visados puolimo metu 
bandydavo galva pramušti sieną ir tai 
kartodavo iki begalybės. Tai todėl, kad 
jų vadai bijojo, jog puolimo nutrauki- 

, mas bus palaikytas jų ryžto stokos įro
dymu,"

Tas pat ir šiandien, tačiau priešas yra 
jau ne prieš visą pasaulį sukilę vokiečiai, 
bet amerikiečiai, Sovietai juos be persto- 
jimo puota, bet tie puolimai —■ diplomati
nio, propagandise ar karinio pobūdžio — 
negali atnešti jokios naudos, ne» tik pri
verčia priešą budėti, o be to jis ir pats vie
nas, be koalicijos, yra stipresnis. Politikas 
niekados stipresnio nekabins. Karys, žinoma, 
kariauja ir beviltiškoje padėtyje. Stalinas, 
atrodo, save laiko kariu. Kaip Hitleris. Tik 
to, Hario liudijimu, generolai buvo geresni, 
norą ir nesuprato savo profesijos didžiojo 
filozolo Clausewitzo dėsnio, kad karas tėra 
politikos tęsinys, t. y. nesuprato politikos 
primato. Lo.

tykiais su moterimis. Studijuodamas buvęs 
tinginys ir išsiblaškęs, ir jis stebisi, kaip 
vis dėlto Kravčenka gavo diplomą.

Sovietai Berlyne statosi bunkerius
Berlynas, Visoa atmosferos įtempimas dėl 

kontrblokados ir uždraudimo sunkvežimiais 
važinėti tarp zonų davė progą pasirodyti 
pranešimams, kurie atrodo šiek tiek roman
tiški, Taip antai, britų Hcenzijuotas „Tele- 
graf” informuoja, kad Ruedersdorfe, tie® 
Berlynu, per metus laiko pastatytas bunke
ris sovietų karinei administracijai pagal 
Speero statybos štabo planus. Prie tos sta
tybos dirbo per 800 darbininkų.

Pasak „Telegrafo”, per paskutinius mė
nesius įrengtą 370 atskirų kambarių su vi
su įmanomu komfortu, Visose bunkerio pa
talpose įvesti telefonai. Telefonų laidai su
jungti per Karolshorstą (sovietų karinės ad. 
ministracijos buveinė) tiesiog su Maskva. 
Šviesos, vandens, ventiliatorių, sanitariniai 
Įrengimai ir maisto sandėliai įgalinsią bun
kerio gyventojus ištisas savaites gyventi at
siskyrus nuo pasaulio. Susižinojimui palai
kyti tokiu atveju padėtų radijo telegrafo 
stotis ir tolimų distancijų telefono centri
nė.

♦ Kovai su cigarečių kontrabanda Wald
muenchen© pasienio srityje pirmą kartą pa
naudoti civiliškai aprengti policininkai, Pa
vykę suimti 2 asmens, kurie pastoviai šmu- 
geliuodavo cigaretes iš Čekoslovakijos. (D).
* JAV pasiuntinybės Budapeėte antrasis 

sekretorius Koczakaa, kuris Vengrijos vy
riausybės apkaltintas bendradarbiavęs su 
kardinolu Mimdszenčlu, turėjo palikti Ven
griją per 48 valandas. (D/R).

sant aštriausios popieriaus stokos ir griež
čiausios valdžios kontrolės.

Pabaltijo kraštuose, ypač Lietuvoje, iš
tisas skaičius pogrindžio spaudinių išei

na reguliariai.
1946 m. Ukrainoje buvo daugiau kaip 20 
pogrindžio laikraščių ir žurnalų. Lenkijoje 
„Ogien" (Ugniuj, pogrindžio organas, yra 
vienas plačiausiai skaitomų laikraščių. De
šimtys pogrindžio antisovietinių Spaudinių 
išeina Jugosląvijoje, Slovakijoje ir kituose 
kraštuose, esančiuose po kūju ir piautuvu.

Kartais yra labai sunku apskaičiuoti bei 
įvertinti rezistencijos veiksmų rezultatus. 
Pavyzdžiui, tik neseniai Albanijos pogrin
džio vienetas pradėjo savo veiksmus Tira
noje, krašto sostinėje, padėdamas bombą di
deliame kino teatre, kurį komunistai naudo
jo savo susirinkimui.

Bomba sprogo nustatytu laiku, kaip tik 
per popietinį susirinkimą. Be abejo, daug 
komunistų čia buvo užmuštų, arba sužeistų. 
Tačiau užuot davę Tiranos gyventojams 
pasitenkinimą, pranešdami to rūstaus spro
gimo pasekmes, raudonieji laukė iki sutemų, 
kol pradėjo gabenti Į ligonines sužeistuo
sius.

Satelitinių kraštų miškuose ir raistuose 
slypi būriai narsių vyrų bei moterų, be at
lydžio medžiojamų baisiųjų Sovietų enkave. 
distų, kurių šūkis yra: „Verčiau suimti de
šimtį nekaltų, negu paleisti vieną kaltą”. 
Miestuose ir miesteliuose nematomosios po
grindžio grupės renkasi rūsiuose ir slaptuo
se susirinkimų vietose.

Kovotojai vykdo savo kovos veiksmus prieš 
komunistus naktimis. Jų mažiukai laikraš
tėliai ir brošiūros sklinda po visą kraštą, 
jų sabotažo veiksmai vargina spaudėjus ir 
jų pabėgimo priemonėmis yra išgabenami 
daug antikomunistinių pabėgėlių, Tie kovo- 
tbjaj gyvena nuolatiniame pavojuje, auko
dami savo namus, savo šeimas ir savo gy
vybes vienam - tikslui: kad atgautų laisvę 
savo tėvynėms. (Pabaiga)

=THUMP0S ZINIOSį=Į
ALBANIJA

* Albanijos užsienio reikalų ministerija 
JT generaliniam sekretoriui Trygve! Lie 
įteikė kaltinimą Graikijai, k«d ji lėktuvai* 
ar kareiviais pažeidė Albanijos integralumą.
. AUSTRALIJA

♦ Pasak Australijos radiją Australijos 
profesinės s-gos pareikalavo, kad komunin
iai būtų pašalinti 1š visų profesinių s-gų 
viešųjų tarnybų.' (D).

BELGIJA
♦ Beveik baigta sudaryti speciali komi

sija iš parlamento narių ir juristų, kuri tu
rės svarstyti Belgijos monarchijos klausi
mus ryšium su karaliaus Leopoldo egziliu.

BRAZILIJA
* Brazilijos federacinė policija demen- 

tavo žinias, kad, girdi, Brazilijoje gyvenąs 
Hitlerio pavaduotojas Martynas Bormannas.

BULGARIJA
* Bulgarijoje vvksta ’komunistų partijos 

valymas. (D),
ČEKOSLOVAKIJA

* Komunistų „Rude Pravo” laikraštis 
praneša, kad vyksta beatodairinis valymas 
Čekoslovakijos armijoje, (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Canterburio komunistinis dekanas dr. 

H. Jonhsonas Londone pareiškė, kad kardi
nolo Mindszenčio suėmimas nereiškia ekle- 
zijos ar religijos puolimo, (D/R).

♦ Škotijos nacionalistai sekmadieni nu
traukė D. Britanijos viceministerlo Morrf- 
sono kalbą, jam prikišdami. kad jis esąs 
škotų interesų priešas. (D/R).

♦ Stiprūs kariuomenės ir policijos dali
niai Londone saugojo britų karūnos bran
genybių perkėlimą iš vienos vietos t kilę. 
Jų vertė siekia 20 milijonų svarų sterlingų.

♦ D, Britanija iš Austrijos įsileido per 
10.000 DP. Iš viso iš Austruos iSvykoz 
58.978 DP. (D/R).

EGIPTAS
♦ Kaire įvyko arabų valstybių vadovau

jančių asmenų suvažiavimas, kuriame buvo 
apsvarstyta nalestinos padėtis ir arabų val
stybių politika santykiuose su JT taikinimo 
komisija. (D/Afp).

GRAIKIJA
♦ 2.000 Grevenos gyventojų, Makedoni

joje, susibūrę aplink savo vyskupą Theokll- 
toną, kad ginklu pasipriešintų sukilėliams. 
60 m. amžiaus vyskupas, vietos teisėjas ir 
mokytojas sudarinėja dabar savanorių sar
gybas. (D/R).

INDIJA
♦ Mirusiojo Mahatmos Gandžio sūnus 

Devadasas Gandhis, „Hindustan Times” lei
dėjas New Delhyje, paskirtas Reuterio In
dijos direktorium. (D/R).

ITALIJA
♦ Italijos komunistų partijos valdyba yra 

nusistačiusi prieš Italijos stojimą | Vakarų 
s-gą ir prisidėjimą prie Atlanto pakto, (D),

♦ Italijos ministerių kabinetas nutarė
Italijos kariams uždrausti dalyvauti politi
nėse partijose. (D). . r

♦ Care organizacija dabar siuntinėja 
sėklų pakietus, skaitydama po 4 dolerius už 
28 daržovių rūšių pakietą. Siuntiniai eina i 
11 Europos kraštų. (D),

IZRAELIS
♦ Izraelio ministeris pirmininkas Ben 

Ourionas turėjo pasikalbėjimą su Hassano 
partijos atstovu dėl dalyvavimo vyriausybė
je. (D/Afp).

J. A. VALSTYBES
♦ Du sovietų lakūnai, kurie pabėgo iš 

Sovietų s-gos ir buvo nutūpę Austrijoje, 
amerikiečių zonoje, dabar jau atvyko | 
Westoverį (JAV, Massachusetse).

♦ Independencės. Missouri© steite, pilie, 
tie Stobaushas buvo pasiūlęs prezidentui 
Trumanui, kad jis sū Stalinu galįs susitikti 
jo namuose. (D/Afp). ■

JUNGT. TAUTOS
♦ Cekoslovakjos atstovas JT Kašmyro 

komisijoje Korbelis iš savo pareigų atšauk
tas. Korbelis liksiąs JAV, (D/R).

♦ JT Kašmyro komisija mano, kad Kaš
myro klausimas galėsiąs būti Išspręstas tai
kiu būdu. (D/R).

KANADA
♦ Kanados ministeris pirmininkas Si. 

Laurentas pareiškė, kad planuojamasis Siau
rės Atlanto paktas Kanadai galįs reikšti di
desnę riziką, nekaip visų JT chartos reika
lavimų tesėjimas. (D/R).

LENKIJA
♦ Lenkijos vyriausybė ofic.anai prane

šė, kad saugumo policija išvalysianti nuo 
buvusių AK — pogrindžio judėjimo kari
ninkų. AK yra žinomi iš Varšuvos sukilimo.

♦ Varšuvoje suimti 5 katalikų kunigai, 
kurie, nepaisydami valdžios draudimo, per
skaitę'ganytojinį laišką apie katalikų ekle- 
zijos persekiojimą Europoje. (D/R).

NORVEGIJA
♦ Norvegijos komunistai sekmadieni Os

lo mieste turėjo „taikos kongresą”, kuriame 
su ovacijomis priėmė rezoliuciją, kad vy
riausybė nutrauktų derybas dėl Atlanto 
pakto. (D/R).

OLANDIJA
♦ Olandijos prokuroras pareikalavo nu

bausti buvusį britų laivyno karininką Hirę 
už ginklų kontrabandą | Indoneziją 10 metų 
kalėjimo. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Ypatingasis karinis teismas Paryžiu

je pradėjo svarstyti trijų generolų bylą, 
kurie kaltinami bendradarbiavę su priešu, 
būdami karo nelaisvėje. (D).

♦ Užsienio reikalų ministerija praneša, 
kad Prancūzija ketina užmegzti diplomati
nius santykius su Korėja. (D/Afp).

♦ Paryžiaus arkivyskupas Suhard pa
smerkė MRP bendradarbiavimą su komu
nistais. (D/AIp).

VOKIETIJĄ
* Berlyno MVD Prenriavo kalno rajo

no kalėjime laikoma jaer 250 kalimų, kurių 
didžioji dalis ten yra nuo 1945 m. Nepriai- 
pažįstantieji pagal MVD pageidavimą to
liau nebetardomi. (D). \
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Kokius mus mato kiti

Kaip sekasi 80.000 svetimšalių, Europos 
savanorių darbininkų, įtrauktų į D. Britani
jos gamybos verpetą?

Tąrp jų šiek tiek yra austrų ir jugosla
vų, bet daugumas ukrainiečiai ir baliai (lie. 
tuviai, latviai ir estai), Jų gimtuosius kraš
tus prarijo besiplečianti Sovietų S-ga, ir 
jie negali ir nenori grįžti atgal. Karo metu 
buvo Hitlerio vergai, o po karo gyveno DP 
stovyklose. Dabar jie dirba tose pramonės 
srityse, kuriose trūksta darbininkų: žemės 
ūkyje, kasyklose, tekstilės fabrikuose ir li
goninėse,

Iš vienos pusės šie darbininkai yra lai* 
mingesni už 100.000 lenkų, kurie atvyko į 
D. Britaniją karo metu. Lenkų daugiausia 
yra vyrų. O naujųjų darbininkų abiejų ly
čių skaičius labiau balansuojasi.

Bet, deja, jie yra ne kartu. Tekstilės fa
brikai, kuriuose dirba moterys, yra šiaurėje, 
ūkiai, kuriuose tarnauja vyrai — vidurio 
ar pietų Anglijoje.

Daugelis merginų pageidavo būti arčiau 
vyrų draugų. Jos visos tikisi ištekėti, bet 
galimybės sukurti šeimą yra menkos. Tik 
tįe vyrai, kurie dirba kasyklose, turi šiek 
tiak šansų įsigyti namus. Pakeisti darbą be 
leidimo neleidžiama, o leidimą gauti sunku.

Tuo tarpu darbininkai gyvena „Britani
jos bendrabučių draugijai” priklausančiuose 
bendrabučiuose, kitu atveju prie tekstilės 
firmų, teikiančių jiems darbą, Merginų ben
drabučiai paprastai yra miestuose prie dar
boviečių. Vyrai gyvena buvusiose kariuo
menės stovyklose. Gyventojas už butą ir už 
2 kartim dienoje duodamą valgį moka 25 
šilingus savaitėje, Trečią kartą daugiausia 
pavalgo darbininkų kartinose savo lėšomis.

Mėgsta kailinius

Tai yra keista ir mažai tesuprantama 
žmonių grupė ir kalbasi vokiškai. Kalbą iš. 
moko, ilgą laiką būdami Hitlerio vergijoje. 
Kai kurie dar dėvi vokiškus ar austriškus rū
bus — tautinius švarkelius, ir jų didžiau
siam nusiminimui dažnai palaikomi vokie
čiais. Vis dėlto daugumas vyrų nemėgsta, 
jei juos palaiko karo belaisviais.

Jie neišmoko taupyti: ką uždirba — 
viską išleidžia.

Kadangi daugelį ukrainiečių merginų, pa
gavo kinų lankymo aistra, jų visas uždar
bis išleidžiamas drabužių pirkimui. Pir
miausia 19 svarų skiria kailiniam paltui,. į 
kurį nuolat meiliai pažiūri, bet tik retais 
atvejais jį dėvi. Tai yra nepriklausomumo 
ir laisvės simbolis.

Jos yra miklios darbininkės. Ukrainietė, 
tekstilės fabriko darbininkė, atvyksta 15 mi
nučių prieš darbo pradžią, kad paruoštų 
savo mašiną darbui. Kartais ji praleidžia 
čia ir pietų pertrauką. Tai dažnai priveda 
prie nesusipratimų su britų bendradarbė
mis, kol naujokės išmoksta „laikytis taisyk
lių.”

Mergaitės laisvą laiką praleidžia skalb
damas, lopydamas drabužius ir rašydamos 
nesibaigiančius laiškus. Privačiuose pasi

„Svetimšaliai mūsų
kalbėjimuose Angliją lygina su savo pir
mykščiais namais, Vokietija bei Austrija.

Viena ukrainietė, pirmą kartą matydama 
Derbyshire Peako sritį, pravirko. „Nege
rai”/ pasakė ji, „Nei medžių, nei liukų”. Ji 
išsigando uolotos vietovės. Bet kai atėjo 
vasara ir žvilgteldavo ( banduojančius javų 
laukus, visuomet verkdavo iš džiaugsmo. 
„Taip, kaip didžiuliai vandenys", šaukdavo 
ji, „Taip, kaip namuose".

Seimininkai iš pradžių narsiai siūlė joms 
malonų valgį, bet ukrainietės išspjovė mąr- 
maledą, atsisakė greipfrutų Ir nevalgė 
gruzdintos duonos.

Jos nustūmė pieno pudingą ir reikalavo 
nepaprastai ;<įaug duonos.

Šeštadienio popietėj vaikščiojančiais ang
lais stebisi: „Kodėl jie apsirengę tokiais 
nešvariais drabužiais?”, klausia jog ir at
sako: „Tarp kitko, juk sekmadienis rytoj."

Anglų kaimai joms atrodo „apysmagiai”, 
kadangi juose nėra mėšlų krūvų ir tralų 
kvapo, Pabara ūkininko žmoną už lūpų 
pieštuko naudojimą, ir už „neslkėlimą anks
čiau kaip 11 vai. ryto”. Šaiposi iš anglo, 
kuris stumia vaikų vežimėlį ar padeda savo 
žmonai plauti. Šios mergaitės Vokietijoje 
buvo tarnaitės ir dirbti fabrikuose yra jų 
idealas. I namų ruošos darbą žiūri, kaip į 
kažkokį baisų pažeminimą; dėl to jos ne
gali supraati, kodėl fabrikantų žmonos pa
čios verda.

Joms dar nuostabu, jei apsilankęs jaunas 
draugas begali pasilikti nakvoti, bet turi 
grįžti į bendrabutį. Merginos klausia: „Ko. 
dėl anglai laiko taip daug -nereikalingų pa
talpų? Jie turi 3 ar 4 kambarius Ir jų ne
naudoja. Mflsų tėvynėje, jei per Kalėdas 
apsilanko jauni vyrai, patiesiam virtuvėje 
ant grindų šiaudų, ir jie gali išsimiegoti".

Kvapo klausimas

Savo draugėj jos godžiai geria degtinę. 
Viena anglų moterie akųadamosl pareiškė: 
„Pagaliau, me», anglai buvome neseniai ly
giai tokie pat". Laimė, kad merginos metė 
įprotį, atidarant bonką jo* kakliuką nu
daužti į stalo kraštą.

Jos yra skrupulingai švarios, bet pabal- 
tietėa sako, kad ukrainietės „dvokia” ir 
gyventi kartu viename kambaryje nenori su 
jomis. Tai yra vienas iš tautinių prietarų, 
kuria išskiria moteris, o gal būt, liekana 
iš Hitlerio herrenvolko legendos,

Bet jos visos mėgsta dainuoti. Pabaltijį*, 
tės harmoningai dainuoja liaudies dainai, 
derindamos balsus pagal viena kitą, Ukrai
nietės gieda bizantinės eklezijos himnus ir 
melancholiškas dainas apie kazokus, mer
gaites, šaltinius ir rožes.

Stori pūkiniai patalai yra labiausiai bran
ginama nuosavybė. Kadangi jos neturi na
mų, vienintelis jų turtas — lovos. Angliš
kai mokosi su knyga palindusios po ant
klode. Daugumas pūkinius patalus atsivežė 
iš Vokietijos ir joms siuvinėja apvalkalus.

Šios merginos ilgai buvo stovyklose ir 
bendrabučiuose, todėl prarado sugebėjimą 
dorotis su gyvenimu. Netekėjusios gauna 
tokį pat atlyginimą, kaip ir Britanijos dar-
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tarpe“
bitilnkai, ir uždirbs daugiau, negu bet kada 
savo gyvenime uždirbo. Kai išteka ir susi, 
laukią kūdikio, tomet prasideda problema, 
kad vieno uždarbio užtektų trims,

Paprastai vedybos įvyksta registracijos 
biure. Merginos nori tuoktis maldykloje, jei 
yra jų gimtąja kalba kalbąs kunigas ir (uk
rainietėms) priklauso prie graikų ortodok. 
sų eklezijos. Tipingose vestuvėse mažo kai
mo registracijos įstaigoje bendrabučio vir
šininkas buvo liudininku. Oraži jaunoji vil
kėjo suknele, o jaunasis nauja eilute. Visa 
grupė nusifotografavo ir papietavo. Po to 
jaunoji, jaunasis ir svečiai truputį pasi
vaikščiojo po laukus ir išsiskirstė: jaunoji 
nuėjo į savo bendrabutį, jaunasis i savo.

Anglėms pirmenybė
Viena iš merginų su atodūsiu pasakė: „O, 

kad tai žinotų mano motina. Ji nebuvo nie
kur toliau, kaip tik iki kito kaimo”, Pa
klausta apie vedybas atsakė: „Man neliko 
šeimos, Aš noriu sukurti naują”,

Tarp užsieniečių merginų ir fabriko dar
bininkų užsimezga draugystė, bet jauni vy
rai nerodo per didelio susidomėjimo ateivė
mis. Jei merginos panašios, jie visuomet 
anglėms teikia pirmenybę. Skirtingas daly
kas yra tipingoje vyrų stovykloje — žemės 
ūkio darbininkų bendrabutyje Yorkshire. Čia 
daugelis lietuvių ir estų draugauja su ang
lų merginomis — daugiausia iš Rotherhamo.

Užsieniečiai ūkio darbininkai skundžiasi, 
kad kai kuriems Yorkshire farmeriams 
trūksta „asmeninio jaukumo”, Vienas es
tas, paklaustas, kas, jo nuomone, angluose 
yra blogiausia ir geriausia, atsakė: „Blo
giausia kad mums duoda valgyti karvių 
tvarte, Geriausia; savaitgalio paprotys”.

Bendrabučių šeimininkai sako, kad užsie
niečiai pradeda priprasti prie to, kas jiems 
anksčiau atrodė svetima, Kai kurie su lai
ku norėtų išvykti į JAV ar Kanadą, kur 
yra daug jų tautiečių. Bet daugumas noriai 
jieka čia ir, žinoma, norėtų įsigyti Britani
jos pilietybę. Tuo tarpu jie padarė vertin
gą įnašą Britanijos produkcijos pakėlimui. 
(News Review).

Tiesa apie nusihalllmus >
JAV karinės valdžios Vokietijoje informa

ciniame biuletenyje (1948 m. — Nr. 15), 
randame tokio pavadinimo žinutę: „Ar iš- 
vietintieji asmenys yra atsakingi už daugu
mą nusikaltimų, įvykdytų Wdrttemberg— 
Badene?”, — - -

„Pagal kriminalinės identifikacijos biuro 
ir policijos statistikos metinius duomenis 
1947 m. Wlirttemberg—Badene įvykę 76.226 
nusikaltimai, kurių 72,586 buvo atlikti vo
kiečių, o 3460 nevokiečių. Procentais šie 
skaičiai parodo, kad 5% nusikaltimų buvo 
atlikti nevokiečių, o 95»/o — vokiečių.

Daugelio vokiečių iškeliamas argumentas, 
kad daugumą nusikaltimų atlieka išvietirtie- 
ji — yra neteisingas. Jeigu būtų galima iš
kelti iš Wlirttemberg—Badeno visus svetim
taučius — iš kurių grupės išvietintieji auda, 
ro tik dalį — atliktų nusikaltimų skaičius 
sumažėtų apie 5%.

Kanados veidas « C. P. R.
(Canadian Paelfie Railway)

Norint pažinti Kanadą, jos utsimo-. 
jimus, jos jaunystę ir ateitie* galimy
bes, nieko geresnio negalima pateiikti 
kaip šį traipsnį apie C. P. R. sta
tybą. Sutrumpinta iš „The Saturday 
Evening Poet".

Canadian Pacific Railway (Kanados—Pa
cifiko Geležinkelis), sutrumpintai visoje 
Kanadoje žinomas kaip C. P. R. yra dau
giau nei geležinkelio sistema. Tat yra pra
monės milžinas, kurio pašalinės atšakos 
siekia visas Kanados gyvenimo sritis. Tos 
1.700.000.000 dolerių kapitalo riekiančios 
valstybės pagrindinis akmuo yra didysis ge
ležinkelis, einąs nuo Atlanto iki Pacifiko 
okeanų ir turįs 21.000 mylių bėgių. Kita jos 
pagrindinė šaka yra pietų šiaurės oro lini
ją su daugiau kaip 5300 mylių sušalusių 
šiaurės dykumų, laivynas iš 42 garlaivių, 
viešbučių sistema su 18 viešbučių ir rezor- 
tų (panašu į vasarvietes), 200.000 mylių na
cionalinio ir internacionalinio telegrafo tink, 
lo, milijoną akrų žemės ir Consolidated Mi
ning and Smelting (kasyklų ir tirpyklų pra
monė) ir didžiausią pasaulyje trąšų bei me
talo gamybą su eksportu į 53 valstybes.

Pradėdama Kanados pionieriavimo darbą 
ir norėdama susikurti savo susisiekimą ta 
bendrovė turėjo stvertis keistų biznio ša
kų. Šiandien ta kompaniją valdo eilę turkiš
kų maudyklių, šokių sales, ugniagesių sto
tis, autobusų kompanija? ir didžiausią sū
raus vandens maudymosi baseiną po stik
lu, kokio kito nėra pasaulyje. Ji turi savo 
draudimo biznį ir t^rpkontinentinę telefo
no tarnybą. Ji turi daugiau autobusų, negu 
bet kas kitas Kanadoje. Jos Department of 
Natural Resourses (Gamtos turtų departa
mentas) išleido 130 milijonų dolerių imi
gracijai, kolonizacijai ir irigacljai Kanados 
vakaruose. Ji gamina sunkųjį vandenį, au
tomobiliu® ir makaronus!

CPR yra savotiška imperija, kurioje Ka
nada išsiplėtė į tokią, kokia ji yra šiandien. 
Tai vienintelis įvykis istorijoje, kur valsty
bė ir tauta yra sukurta pagal vieną kon
strukcijos projektą. Be tos bendrovės visa 
teritorija į vakarus nuo Didžiųjų Ežerų 
šiandien greičiausiai būtų valdoma iš Wa- 
ahingtono. I

Kanados federacija yra tikra revoliucija 
prieš ekonomijos 4r geografijos įstatymus. 
Natūralinė ir pagrindinė šios šalies tenden
cija yra iš pietų į šiaurę. Prieškambrinia 
skydas, čia vadinama* Precambrian Shield, 
audėtaa iš akmens plokštumų au kalvomis 
ir ežerais, CPR žmonių vadinamas „Kruvi
naisiais akmenimis ir Kalėdų medeliai*, uži
ma- milžinišką plotą nuo Arktikos iki pat 
Didžiųjų Ežerų. Ta visa sritis yra tokia 
laukinė ir neįmanoma, kad iki šioj niekas 
nepajėgė per ją ištiesti nė vieno įmanomo 
plltinio kelto, Tačiau CPR, perjuoadama vi. 
sag tas dykuma* geležinkeliu, sujungė ir su
vienijo imperinius britus su priešimperi- 
niais prancūzais, katalikiškus rytus su pro- 
testoniškais vakarai*.

Amerikos civilinio karo metu daugeli* ne 
britiškų sričių- pradėjo dairytis link Ameri
kos. Amerikos invazijos pavojui atsispirti 
Ontario, Quebecko, New Brunswicko ir 
Naujosios Škotijos sritys 1876 m. sudarė fe
deraciją, pavadindamos ją Kanada, Tačiau
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to* federacija* sparnas pasiliko labai silp
nas, tai Britų Kolumbija, kuri buvo visiškai 
prinokusi atkristi nuo britų imperijos ir pa
tekti JAV. Norėdamas ją prisivilioti į nau
jąją federaciją, Kanados paHamentaą pa
žadėjo 10 metų būvyje pastatyti transkonti
nentinį geležinkelį,

Tatai buvo per greitas pažadėjimas. Są- 
skatehevano ir Albertos provincijos dar te
bebuvo neperžengiamos Šiaurės Vakarų te
ritorijos. Joks gyvas žmogus dar nebuvo 
peržengęs Rocky mountains kalnų barjero. 
Per penkerių metų laiką buvo spėta pasta
tyti tik laikinę ir dalinę liniją. Pacifiko pa
kraštys pritrūko kantrybės laukti. Britų Ko
lumbijos provincinis parlamentas tad priė
mė rezoliuciją; arba geležinkelis bus baig
tas iki 1879 m. gegužės mėnesio arba pro
vincija atsiimes nuo unijos.

Parlamentas panikoje griebėsi privačios 
iniciatyvos. Šeši avantiūristinių palinkimų 
milijonieriai įsteigė sindikatą, pavadintą 
Canadian Pacific. Už 25 milijonus dolerių, 
25 milijonus akrų rinktinės vakarų sričių 
žemės ir 20 metų atleidimo nuo mokesčių 
ir už kitokias privilegijas jie pasižadėjo su
jungti Kanados tautą, ktsidųmsią art su
irimo slenksčio.

Statybos „bosu” kompanija parsikvietė 
pagarsėjusį Chicago, Milwaukee ir St. Pau
lio geležinkelio general, superintendentą 
Williamą Corneltų Van Hornę. Rekordiniu 
tiem* laikam* ir aąlygoms greičiu atgabenęs 
Iki Lake Superior ežero šiaure* dykumos 
12.000 vyrų ir 5,000 arklių, Van Horttė 
tuojau įkinkė juo* į darbą, Visomis įmano- 
moml* eueisiekimo priemonėmis — plau
kiančiomis, riedančiomis, šliaužiančiomis ir, 
bėgančiomis jis pradėjo gabenti milžiniškas 
maisto ir statybos medžiagų atsarga* į tų 
laikų vadinamą Amerikos Sibirą, kur vyrai 
kasė, »progdino, tiesė ir klojo kelią per 
šimtus myliu tikro dykumos pragaro. Uo
los buvo tokio* kietos, kad jų dinamitas 
greit išsieikvojo; Van Hornė beregint pa
statė tri* dirbtuves aprogatamajai medžia
gai gaminti. Vien prie Jacko Fishū {'sukos 
teko išsprogdinti 3 mylias granito, k,< ga
lėtų nutiesti liniją, kuri tiesiu keliu būtų 
siekusi tik 900 metrų, Tarp Sudbury ir Car- 
tier teko nuleisti ežerą 10 pėdų žemiau. Bet 
visų sunkiausia* darbas teko atlikti nutie
siant pylimą per vieną plotą su požeminiais 
vandene baseinai*, kur tik viename tarpe 
nugrimzdo trys lokomotyvai ir septyni bė
gių krovimai. Viena ypatingai sunkiai nu
tiesta mylia kelio kaštavo po 11 dolerių co
liai

Kompanija jau išleido 27 milijonus do
lerių viršiau savo biudžeto ir CPR buvo 
per plauką nuo bankroto, kai netikėtai vie
nas maišytos rasės revoliucionierius prieš 
savo norą išgelbėjo visą padėti ir Britų 
Kolumbiją. Tai buvo anarchistas Louisas 
Rielas, kurs pasinaudojęs sunkia padėtimi 
sukėlė riaušes Saskachevane, pasiskelbė gu
bernatorium ir nugalabijo savo opoziciją. 
Prieš 15 metų čia jis jau buvo bandęs pa
našią revoliuciją. Tuomet dominijos kariuo
menė truko 6 mėnesiu*, ko! pasiekė nera
mumų vietą. (Bu* pabaiga).

Albipaa Marius KatiliSkis

Atsitraukimas nuo upės
1. tęsinys

Jis apsuko merginą prieš save ir suėmęs 
abi jos rankas, spaudė jas konvulišku 
trūkčiojimu, tartum norėdamas pralaužti 
savo krūtinę ir jos rankas panerti viduje, 
prie širdies.

Ir bučiavo ją, nebodamas, kad juos 
galėjo matyti iš kiemo arba ateinantieji 
nuo miško. Ji nesigynė, sugniaužta tvirtų 
rankų, atlošta per pusiaują ir pasistiepusi 
ąnt pirštų galų. Plaukų šūsnis užkrito ant 
jo veido, susipynė su jo plaukais. Jie sto
vėjo sublokšti vienas prie kito, nuožmiam 
pasiilgimo glėbyje, aplieti saulės, šiurena
mi vangraus vėjo. Ant jų le'idosi rausvi ir 
geltoni lapai, voratinklių sutraukyti mez
giniai narpliojosi ant jų rūbų. Tai truko 
vieną, baisią, kaip gramzdinanti gelmė aki
mirka. Ji sudejavo.

Jie žiūrėjo prieš save, ir nieko nematy
dami nuėjo. Reti, tartum nuobodulio pa
kelti šūviai klaidžiojo nuovargiu aptrauk
tuose rudens laukuose ir tarpumiškėse an- 
trinosi. Jie ėjo priešinga jiems kryptimi. 
Užmiršę laiką ir vietą, tenorėjo pabūti vie- 
nudu ir kuo ilgiau. Tik tai, kad jiems rei
kėjo skubėti, nuplaukti tuo sriautu, kurin 
sukrito jų dviejų jaunystė, pasinerti ir iš
gerti visą, tame nedideliame jiems skirtų 
valandų skaičiuje, po rudens dangumi, po 
jo saule ir žvaigždėmis. Tai stūmė juos. 
Jie ėjo pasidavę tos gelmės traukai, ne
galvodami, kad turės ateiti atsikvošėjimo 
laikas. Baisus ir nagailestingas, šaltai ir 
pašaipiai spiginančia tikrove, atėmusių 
jiems tėviškes, atskyrusla nuo savųjų, 
išplėšusią nuo to, kas buvo viskas dide
lėje ir iki alpulio smulkmeniškoje jau
nystėje. Su tikrove, prasidėjusia prieš ke
letą savaičių, suvedusią ir susiėjusia juos 
į kaskart vis tampriau užveržiantį mazgą, 

tegalintį nuo įtempimo trūkti arba su
degti. Su tikrove, pastačiusia juos mirties 
artumon, virtusion kasdienybe, tapusion 
jų meilės akompaniamentų, • .

Jie neprlsiekinėjo ir nedavė pažadų į 
ateitį — už juos kalbėjo laikas, įsipiovęs 
jų buitin, kaip žalia, į visas puses užma
toma sala, godžiai skalaujama vientisos, 
skandinančios ir nuplaunančios vilnies. 
Juos purtė ir nešė toji dvasia, geležiniais 
sparnais skrendanti per medžius, žvie
gianti laukuose ir dejuojanti naktimis, Jie 
girdėjo sužeistųjų aimaną ir prispaustųjų 
riksmą. Jie alsavo parako tvaiku, apnešti 
sodybų degėsiais ir plėnimis. Jie nesltei- 
ravo viso to priežasties, kai jau riedėjo 
įsisiūbavę pakalnėn, neklausinėjo ir ne
žinojo, tik miglotai jausdami, kad geis
mas nemiršta ir stūgaujant audroms, o 
gilėja ir tampa pražūtimi ar išganymu.

Jie sėdėjo mažytėje aikštelėje. Čia lai
kėsi žalsva miško prietema, lyg šviesa, 
perkošusi lajos tankmę, nešėsi milijonus 
skrajojančių augmenijos dulkelių. Jų ne
siekė saulė — ji žibėjo eglių smailumose 
ir taškydamosi auksu, raibo liaunučluose 
berželiuose. Epušės toliau ištvino floletiniu 
rūku, ir jų kraupiame drebėjime kilsavo 
miško kvėpavimas, laukų atsidūsimas, 
atbėgęs negirdomis viršūnėmis. Puri sa
mana patiesė kilimą, išadytą plonos žolės 
dygsniais ir ataustą nukritusiais lapais.

Vienu metu jis pajuto troškiai dusinantį 
smaugimą krūtinėje. Jo akys sudrėko, ir 
balsas gergždamas užsikirto. Jį pagavo 
liūdesys. Jis krito iš aukšto, sunkėsi iš 
žemės ir purtė jo sąnarius, Aistros pėd
sakai tebežymėjo jo veide smulkučiais 
prakaito lašeliais. Ji glostė jo kaktą, 
pirštais lygino sudrėkusius antakius, ir 
klausė pasilenkusi, lyg savo alsavimo kai

trumų, norėdama ii grąžinti pusiausvyrom
— Kas tau, Vaidotai...?
Ji atsisėdo, pabrukusi po savimi kojas, 

kaip maža mergaitė, užsiėmusi nuostabiu 
penkių akmenėlių žaidimu. Jis padėjo 
galvą ant jos kelių ir tetroško išsiverkti 
vienintelei gyvai ir neatsikartojančiai 
tame nuošalume ir vienatvėje būtybei. Jis 
pagavo sėlinančius žingsnius visu savimi, 
tartum grėsmingą perspėjimą, kaip 
šmėkštelėjusią praradimo neišvengiamybę, 
pasislėpusią ir laukiančią netoliese. Jis 
juto kažkieno ranką ant širdies, kuri ne
buvo jos ranka. Tie pirštai įdūrė, kaip 
Įduriama molyje, nuo ko pasilieka duo
butė. Bet jis negalėjo to pasakyti. Ji bu
vo moteris, o jis tik vaikas, reikalingas 
globos ir guodžiančių rankų, sudėjęs visą 
ilgesį ir skundą žvilgsnyje, ir jį skandi
nąs moters akyse. Jos akys jį pakėlė, tru
putį nukaltus! ir gėdingą, Ir užliejo 
šypsniu.

— Bet tu nenusimink, Vėl viskas praėjo. 
Kartais juk nežinai, kas pasidaro...

— Vargšas, Tu taip išvargęs,
— O, ne.,. — purtėsi vaikinas, — Tai 

viskas niekai, kai turiu tave. Nieko man 
daugiau nereikia. Dabar žinau, kodėl tu 
palikai..,

Jos dantys sužvilgo plačioje šypsenoje. 
Ji juokėsi prisimerkusi, ir blakstienos be- 
velk susisiekdamos, akis padarė tamsias 
ir siauras, kaip du gilius brūkšnius.

— Berniūkšti. Koks tu dar vaikas.. .1 
Meilė nemėgsta prievartos, Kas myli — 
pasisakys ir neklausiamas. Tai visuomet 
atsimink. Argi kitaip galėjo būti...? — 
ji papurtė galvą ir jos viliokė šypsena 
dingo. Ji pasikreipė šonan ir žiūrėjo iš to
liau. — Be to, tos kelios aptvarstytos 
žaizdos — mano pirmieji praktikos darbai.

— Tąl gerai. Tu būsi gydytoja. O aš? 
Nežinau... Kadaise juk buvo svajota 
daug kuo pasidaryti. Bet dabar, kai karas 
sugaišino tokius metus...? Ir iš viso, vel
niai žino...

Jo kalbą nutraukė kurtinąs ir prie že
mės spaudžius kriokimas. Jis greitai nu-

tolo, kaip ir atsirado.. Vos nekliudydami 
medžių, praūžė lėktuvai. Vieno sparnas, 
su grasia, raudona žvaigžde, prašliaužė 
viršum jų, sunkiu ir slegiančiu debesiu. 
Kasdien tuo metu Jie pasirodydavo staiga, 
kažkur vakaruose, išmetę bombas, ir 
dingdavo.

Tai buvo įspėjimas, kad yra pasaulis 
šaižiai realus ir kietas, ir jie pajungti jo 
rate. Jie pasitaisė rūbus, nubraukdami ir 
nurankiodami šapeliu* ir spyglius. Vi
lūne pakėlė žolėje išsklaidytas gėles, ir 
stovėjo, jas laikydama prie krūtinės. 
Paskui ji pasilenkė ir vėl jas padėjo.

— Aš padedu gėlių ant mūsų meilės 
guolio. Tegul jų niekas nedrįsta paliesti.

Jos žodžiuose ir judesiuose buvo kažin 
kas reto, iškilmingo ir nekasdieniško. Vai
dota* nustėro, pagautas nuostabos ir pa
sigėrėjimo. Jis žiūrėjo nebylus su pagarba 
ir pasididžiavimu, lyg i reginį neturintį 
lygaus didingumo, dėkingumo kupinu, 
sudrėkusiu žvilgsniu. Jiems atsitolinant, 
raudoni žiedai sumirgo pro šakas, kaip 
pažertos brangenybės.

Jie vėl pamatė rūkstančią lauko virtu
vę, dabar jau verdančią vakarienę ir be
sisukinėjančią neūžaugos virėjo figūrą. 
Vilūne sulėtino žingsnį, jos balsas suvirpo 
atsargiu rūpesčiu:

— Tiesiog nebepakenčiamas tasai sani
taras, Aldukas. Tokio įžūlaus berno nesu 
mačiusi. ,

— Ką? Jis dar vi* tebebando savo 
laimę? Mano akyse jis nedrįsta. — Vaido
tas paraudo ir neramiai atsikrankštė.

— Savo laime jau "gal nebetiki. Bet jai 
nykstant — tolydžio auga Jo įnirtimas.

— Aš jį užmušiu..,! — kimiai ir grei
tai, tarsi užimtas kita mintimi, tarė vai
kinas. Jis pasitaisė šautuvą per petį.

— Dievuliau, kas per kalbos! Ką jis 
man gali padaryti.. .? Bet tu, Vaidotai... 
Aš taip bijau. Saugotis reikia, Jo akys, 
kada pasižiūri, blizga, tartum riebalais 
išteptos, Virėjas Mačiuta sakė, kad visą 
naktį jisai slankiojo po kiemą. Tai blogas 
žmogus, ir nežinia, ką gali padaryti... -

Vaidotas sumišo, visai nebežinodamas, 
kaip pasielgti, Jis tik raukė antakius ir 
sunkiai gaudė orą.

— Ha,,. Jeigu dar jam neatsibodo mė
lynas policininko švarkas. Tai prakeikta 
totoriaus veislė. Bet būk rami, Vilūne... 
Man tereikės pasikalbėti su Ruzgu.

— Taip, bet ir tu berneli, staigus ir 
laukinis. Tat ir neramina. Pabučiuok 
mane.

— Brangi. Lauk ... Mylėl: mane. 'Kai 
tik sutems. Ak, pasižiūrėk, atsisuk dar 
kartą į mane, Vilūne...

—• Lauksiu. <
Jis klausėsi jos tolstančių žingsnių ir 

stovėjo nekrutėdamas, kol dingo už me
džių jos šmaikšti stovyla.

Ji* vis dar žiūrėjo, stovėdamas plyname 
lauke. Jis žinojo, kad mergina yra viduj, 
savo kambaryje, bet žiūrėjo į trobesių 
stogus, į sodno medžius, į kiemą. Ten 
rūko dūmai, girdėjosi kalbos. Jis žiūrėjo 
plačiomis akimis, pravira burna, paty- 
susiu veidu, lyg spręsdamas painiai susi
dėjusį uždavinį, iškilusį visu ūgiu staiga, 
kaip iš po velėnos.

Ir-pasisukdamas už miško kyšulio, dar 
sustojo ir žvelgė atgal, tartum visą tai 
regėdamas paskutinį kartą. Jam ūmai pa
sivaideno, kad šia kampas yra jo didžioji 
dalis gyvenimo, gaivališkai išsiliejusi. i 
plotį ir išsigraužusi gilyn, kad nieko ne
buvo prieš tai, ir su tuo viskas pasibaigs, 
panyrant į tamsą. Jis rėmėsi ant šautuvo, 
aukštas ir status, tamsiu veidu, pabrėžtu 
tankiai sužėlusio* barzdos ir antakių, kaip 
jaunas laivo kapitonas, negalėdamas 
atplėšti žvilgsnio nuo tolstančių gimtųjų 
krantų, nors vėjai, pagavę visu smarku
mu, tempia bures. Jis negalėjo savęs vie
no suvokti, vieno be tų namų, kur taip 
gailiai ruseno anglys vigų šešių savaičių 
tarpe. Jas įpūtė į liepsną kurti ir užtroš
kus! naktis. Visi aplink miegojo apsemti 
rūko ir apnešti dulkėmis, pusiau negyvais 
veidais, kai ugnis apėmė juos. Ji blūsčiojo 
ir begalėjo padegti sienas Ir išsiveržti 
laukais. (B. d.)
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Paskirtos literatūros premijos
Vasario 5. d. buvo sueirinkusi Jury Ko- 

. misija grožinės literatūros premijoms skirti.
Komisijoj dalyvavo premijų davėjų atstovai 
pp Pov. Gaučys, Dr. Domas Jasaitis, J. Va
laitis ir L. Rašytojų Tr. Draugijos Valdy
bos kviesti nariai: prof. J. Brazaitis, Bern. 
Brazdžionis, Balys Gaidžiūnas, A. Nyka — 
Niliūnas, Henrikas Radauskas, Ant. 
ir Stasys Santvaras.

Jury Komisija, apsvarsčiusi visus leidėjų 
atsiųstus mūsų grožinės literatūros 
his, išleistus tremtyje 1948 m., balsų dau
guma premijas paskyrė šiems rašytojams:

Švietimo Valdybos premiją Jurgiui Jan
kai už beletristikos veikalą 
morų”.

BALFo Nelei Mazalaįtei Krūminienei
„l egendas apie Ilgesį”.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo 
teratūros premiją Juliui Kaupui už pasakas 
„Daktaras Kripštukas pragare”.

Skaitytojų premija, skiriama lietuviu Paš
tininkų Sąjungos, Albinui Marijui Katiliš
kiu! už apysakų rinkinį „Prasilenkimo va
landa”.

„Patrios” leidyklos premija už 1948 me
tus paskirta knygų riiustratoriui dail. Povi
lui Osmolskiui.

Tradicinė literatūros šventė ir premijų 
įteikimo aktas įvyksta vasario 15 d. Schwa- 
bisch Gmundo lietuvių stovykloje.

Rūkas

veika-

,Naktis ant

ož

li-
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DARMSTADTO UNIVERSITETO LIETU
VIŲ STUDENTŲ GRAŽŪS LAIMĖJIMAI 

Darmstadtas, kaip ir daugelis Vokietijos 
miestų, pasižymi savo garsiais universite
tais. Šio miesto universitete atsidarė pats 
pirmasis elektrotechnikos fakultetas Vokie
tijoje. O pastarojo karo metu šio miesto 
universitetuose gimė baisiausias ginklas 
—V, kuriuo buvo naikinama Anglija.

Po
rnėjo nemažas skaičius ir lietuvių studentų, 
kurie panoro tęsti mokslą chemijos, inžine
rijos, architektūros fakultetuose.

1946 m. čia studijas pradeda 
studentai, greit juos paseka kiti 
metų žiemos semestre matome
studentų būrelį. Bet įvairių nepriteklių ir

karo Darmstadto universitetu susido-

8 lietuviai 
ir 1946/47 

nemažą 76

Gydytojų „Fraternitas Lituanica” korporacijos 
40 metų sukakčiai paminėti

1908 m. lapkričio mėn. 28 d. Rusijoje prie 
karo medicinos akademijos keli jos studen
tai lietuviai, Dr. Basanavičiaus patariami, 
įsteigė „Fraternitas Lituanica” korporaciją.

Jos pirmas tikslas buvb dar Studentavimo 
metu ruošti savo narius būsimam Lietuvos 
sveikatingumo ir visuomeniniam darbui ir 
iš anksto stiprinti jų ryšius su tėvyne. An
tras gi tikslas buvo, patekusius už stipen-, 
dijas tarnauti Rusijos kariuomenėn nuteikti 
nepasiduoti nutautinimui ir medžiagiškai 
remti jų grįžimą bei įsikūrimą -Letuvoje. 
Tuo tikslu buvo įsteigtas „Fondas Lietuvon 
grįžti”. Kadangi tais laikais dar ypatingai 
trūko Lietuvos provincijoje lietuvių gydyto
jų ir -Šiaip inteligentų, tai korporacija pasi
sakė : Lietuvos kaimas yra pirmutinis mūsų 
jk „tįmo šaltinis ir galutinis veikimo tiks
las”. , Šitiems pasiryžimams įvykdyti, kolek
tyvas buvo sudarytas ypatingai solidarios 
brolijos pagrindais ir vienybei išlaikyti su
stiprinta savitarpė, skirtingų pažiūrų tole
rancija. Sumanymas pavyko.

Nepriklausomoj Lietuvoj, -prisidėjus dar 
iš kitų universitetų gydytojams, buvo įtei
sinta „Gydytojų Korporacija Fraternitas Li
tuanica” su to paties vardo atžala studentų 
medikų korporacija, Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Vėliau atsirado ir kita atžala; stu
denčių medikių korporacija „Patria”.

Fraternitas Lituanica kaip profesinė or
ganizacija rūpinosi padėti Lietuvai nugalėti 
jos sveikatingumo kenkėjus: tuberkuliozę, 
trachomą ir kitas piktybines ligas, o taip 
pat alkoholizmą, išsigimimą ir tt. Tą užda
vinį Fraternitas Lituanica užsibrėžė atlikti 
pati ar talkininkaudama atitinkamoms or
ganizacijoms bei valdžias organams, ar tam 
tikslui paremdama savo narius subsidijomis 

• ir kitais būdais. Korporacija kreipė ypatin
gą'dėmesį j savo narių gydytojo etiką ligo
nių atžvilgiu ir į profesionalų kolegiališku- 
mą ne tik savo tarpe, bet ir santykiuose su 
kitais gydytojais.

Fraternitas Lituanica 40 metų būvyje išli
ko nepartinė, demokratinė organizacija, ku
rioje tilpo įvairių pasaulėžiūrų asmenys, 
vieni jų buvo nepartiniai, o kai kurie už 
korporacijos ribų nevaržomai veikė įvairio
se srovėse (pvz., krikščionių, tautininkų, 
liaudininkų,. socialdemokratų). Tačiau pa
čioje korporacijoje visi vykdė pagrindinius 
ja reikalavimus.

narių ginti Lie
jos demokratinę 
Nepriklausomybei

Pvz., buvo reikalauta iš 
tuvos nepriklausomybę, 
tvarką ir asmens laisvę, 
ginti buvo raginama remti mūsų kariuome
nę, Šaulių Sąjungą, skautus ir kitokias ka
rinio pobūdžio organizacijas; buvo palaiko
mos tautinės bei valstybinės tradicijos. Tau. 
tinei kultūrai ugdyti buvo keliama gimto
sios kalbos reikšmė, remiami menas ir 
spauda. Buvo kovota su nutautėjimu, o sa
vo tarpan korporacija priimdavo asmenis 
vien su lietuviškomis šeimomis ir neleido 
nariams vesti svetimtaučių. Daug dėmesio 
kreipta J toleranciją ne tik savo tarpe, bet 
ir santykiuose su visuomene. Vienybei iš
laikyti buvo vengiama to, kas skyrė, o 
stengtasi vadovautis tuo, kas jungia.

Korporacija turi savišalpos kasą, o per 
paskutinį metinį suvažiavimą 1948 m. lap
kričio- mėn. 28 d. Vokietijoje atgaivino 
„Fondą Lietuvon ' grįžti”, kad politinėmis 
aplinkybėms pasikeitus, bendromis pastan
gomis galima būtų visiems sugrįžti tėvynėn 
ir jai paaukoti likusias jėgas. Arti šimto 
korporacijos narių atsidūrė tremtyje įvai
riuose Europos kraštuose ir užjūryje. Nu
tarta: kurioj tik šalyj, atsirastų bent trys 
nariai, leisti jiems steigti autonominius kor. 
poracijos skyrius su teise priiminėti naujus 
narius. Tuo siekiama sujungti tremtyje vi
sus lietuvius medikus, kad gelbėtų mūsų 
tautiečius nuo ligų, nuo' mirties ir nuo... 
nutautėjimo ir kad šauktų prie vienybės. 
Nutarta aktoriai prisidėti prie VLIKo pa
siūlytos lietuvių bendruomenės konstituci
jos vykdymo, juo labiau, kad ji atsiranda 
šiek tiek panašiais pagrindais, kaip ir Fra
ternitas Lituanica nuostatai prieš 40 metų 
Rusijoje^ Konstitucija skelbia (§ 14): „Lie
tuvis ugdo tautinį solidarumą. Visi lietuviai, 
be tikėjimo, visuomeninės padėties ir gyve, 
namojo krašto skirtumo, yra,lygūs tos pa
čios tautos vaikai, tarp savęs broliai.”

Korporacijos šventė yra lapkričio 28. d. 
(įsteigimas); jos vėliavos 
juoda. Vėliavoje įrašytas 
„Humanitate et scientia”. 
garbės narius gydytojus
Joną Basanavičių (steigėją) ir Dr. Joną 
Šliupą, o be to, dar ypatingą narį kompo
zitorių Stasį Šimkų — korporacijos himno 
kūrėją. Fraternitietis.

sunkių sąlygų verčiami studentai ieško pra
gyvenimo šaltinio kituose kraštuose ir labai 
daug išemigruoja. Valiutos reforma dar dau
giau paliečia studijuojančius ir iš šio gra
žaus būrelio pasilieka pasiryžėlių, bet kokia 
kaina tęsti studijas, 14 studentų.

Per tą trejetą metų, po kruopštaus darbo 
ir pastangų, šį universitetą baigia 5 stu
dentai, gaudami diplomus.

Smagu konstatuoti, kad stud. Alfredas 
Kulpavičius iš 14 diplomantų (įvairių tautų) 
baigė pažymiu „labai gerai” — pirmuoju, 
Universitetas įvertindamas jo gabumus, 
pakvietė tame pačiame universitete asistentu 
pas prof. Pinandą. Be to, jam yra pasiūlyta 
vykti Meksikon, kur užtikrinamas .darbas 
universitete. Tai tikrai malonu mums lietu
viams, kad garsiuose universitetuose mūsų 
akademinį jaunimą taip gražiai reprezen
tuoja darbštūs ir gabūs pasiryžėliai.

Labai malonu, kad Darmštadto universi
tetas lietuvių studentus lygiai traktuoja su 
kitais, nedaro jokių skirtumų, o neretai dar 
ir padeda, atleisdamaš nepasiturinčius stu
dentus nuo mokesčio už mokslą, teikdamas 
papigintai maistą pusryčiams ir nereikalau
jama maisto kortelių. Lietuvių studentai 
universiteto vadovybei už tai labai dėkingi.

Studentai gyvena privačiuose butuose, ku
rie be galo brangūs ir jų labai stokoja.

Iš šiuo metu studijuojančių pavasarį 
baigs dar 4 studentai. Jurgis Janušaitis

\ PAVYKĘS KONCERTAS

Vasario mėn. 1 d. Seligenstadte įvyko LTB 
Apygardų atstovų suvažiavimas. Šiam su
važiavimui pagerbti LT Ansamblis, neseniai 
netekęs senųjų savo vadovų — muz. Stp. 
Sodeikos ir rež. G. Veličkos, nenusimena, o 
vos po 2 sav. pasirengimo įstengia pasiro
dyti su įvairia koncertine programa.

Vietoj Stp. Sodeikos šį kartą vyrų ir miš
riam chorui dirigavo naujoji vokalinės da
lies vadovė T. Prižgintienė, tautiniams šo- I 
kiams — G. Zaganevičienė, o instrumentą- , 
linę dalį tvarko kaip ir anksčiau B. Pakštas,! 
šį kartą pasirodydamas su savo sudaryta | 
studijine kapela. Koncertas dar paįvairintas | 
solo ir dueto dainavimais — B. Jacikevi- 
čienė (mezzo—sopranas) ir L. Sodeika (ba
ritonas) — žiūrovų labai šiltai priimtas. 
Mišrus choras turėjo atkartoti St. Šimkaus 
„Vėjo dukrą” ir J. Žilevičiaus „Anoj pusėj 
ežero”. Koncerto klausėsi ir Balfo atstovas 
J. Valaitis.

TRIO KONCERTAS MEMMINGENE '
Vasario 12. d. 20 vai. Memimngeno aero

dromo stovyklos teatro salėje įvyks trio 
koncertas. Dalyvauja: prof. VI. Ružickis 
(fortepijonas), Iz. Vasyliūnas (smuikas), M. 
Saulius (violončelė). Programoje: Mendel- 
sono Trio d-mo] ir Čaikovskio Trio a-mol.

ŪKIO GEOGRAFŲ DĖMESIUI
Norintieji susirašinėti su daugelio pasau

lio kraštų studentais ir mokomuoju perso
nalu prašomi raštu pareikšti savo norą pro(f. 
Dr., F. E. Altmannui, (The Atlantic Union 
of Economical Geographers. Panama), (13b) 
Mtinchen 15, Lindwurmstrasse 68.

Skerspiūvis per katalogą 
arba 

I

Ką isidėsime i savo lagaminus emigruodami?
Pereinamosiose ir nepereinamosiose stovyklose emigracinis (karštis didėja ir 

dažnas emigrantas, kraudamas lagaminus, ilgai dairosi ir žiūri, ką čia iš lietuviškų 
knygų įsidėjus. Prisidėkime prie jo ir mes (gal ir mus netrukus kvies ...). pavar
tykime šia proga Lietuvių Tremtinių Bibliografinės Tarnybos paruoštą ir vienos 
užsieniečių firmos išleistą mūsų tremties knygos katalogą. Tiesa, duomenys čia 
nėra visiškai pilni (1945—1948. VII. 1), bet per paskutinĮ pusmetį nebus jie ir iš 
pagrindų pasikeitę. Iš čia sužinome, kad per minėtą laikotarpi buvo Įregistruoto* 
673 knygos ir brošiūros (kataloge įtraukti 522 pavadinimai). Vis tai leidiniai lietu
vių kalba ar lietuvių autorių svetimomis kalbomis parašyti. Žinoma, ne visos kny
gos domina naująjį emigrantą. Jam pirmiausia rūpi tos srities knygos, kurių jis ir 
su balana neras Australijoje, Kanadoje, Brazilijoje, Anglijoje, na, ir pačiose J A. 
Valstybėse. Daugiausia mus interesuoja lituanistiniai dalykai siaura ir plačia pras
me. Pirmoje eilėje lietuviškasis kalbamokslis: reiks gi ir savo vaikus kalbos pamo
kyti, kai lietuviškos mokyklos nebebus, reiks ir pačiam kada — ne — kada į tai 
žvilgterti. Per trejus metus čia, deja, teišspausdinta 19 knygų (dalis mažu tiražu 
rotatorium). Padaryta nedaug. Emigrantas dar labiau nusivils, kai patirs, kad be
veik nė vieno šių leidinių praktiškai nebeįmanoma gauti.

Gausiausiai atstovaujama poezijai — suskaitome per 50 pavadinimų: romanų
— apysakų — 33, vaikų literatūros 37 knygas. Šie skaičiai gal ir būtų beveik pa
kankami, jeigu jų kokybė atitiktų kiekį. '■ ' j

Kitoms šakoms dar šykščiau atstovaujama. Taip antai, muzikos leidinėlių su
skaitoma 14, meno — 9, literatūros — 6, liet, dramos — 3, humoro — 7, skaitymų
— antologijų — 7, Lietuvos geografijos 5—7, atsiminimų — biografijų — 2, istori
nių raštų — 12, papročių — tautosakos — 6, ir pan.

Beveik visi tremtiniai, išgyvenę užsienyj 4—5 metus, geriau ar blogiau moka 
vieną kitą svetimą kalbą. Nesunkiai tad galės gauti knygų jiems rūpimais spe
cialybės klausimais, gal dar geresnių už lietuviškąsias, o savo rašytojų raštų, kurie 
svečioje šalyje jam kalbėtų apie Lietuvą, neužtiks kad ir labai puošniuose didmiesl 
čių knygynuose. Aš bijau, kad mūsų emigrantas dažnai gali ir ne iš blogos valios 
emigruoti be žmoniškos lietuvių kalbos gramatikos ar vadovėlio.

Gal ir būtų prasmė ieškoti kaltininko,* kas kaltas, kad per 3 
šimtus knygų, turėdami prieš valiutos reformą joms leisti ne taip 
lygas, kirtome šaką, ant kurios patys tupėjome, neišleisdami to ko 
tai bepadės ...

Šiandien mūsų skaičius mažėja ir kišenė tebeina plonyn. Koj
mieli autoriai, leidėjai, kultūrinės ir bendruomėnės įstaigos turėtų susimąstyti ir 
apgalvoti, ką leisti tučtuojau, ką atidėti ateičiai ir be ko iš bėdos būtų galima ap- 
seiti. Emigruojančiam lietuviui reikia įduoti j rankas lituanistinių dalykų, savųjų 
klasikų raštų, geresniųjų autorių kūrybos, žmonišką Lietuvos istoriją, geografiją, 
na, rr tuos raštus svetimomis kalbomis, kurie gražiai reprezentuoja mūsų kraštą 
arba šaukia jam teisybės. f

Sveikintinas tad ypač LTB Vyr. Komiteto ir vienos leidyklos sumanymas Iš
leisti „Lietuvių kalbos vadovą”. Prie šio dar norėtume pridėti: išverskime kiše
nes, sukrapštykįme paskutines markes, išleiskime Daukantą, Valančių, Žemaitę, 
Šatrijos Raganą, Sruogą ir kt. mūsų klasikų raštus. Ką manome išleisti — leiskime 
Vokietijoje. Čia ir spauda pigiausia, ir kitos sąlygos palankiausios. Kituose kraš
tuose gyvenantieji lietuviai, kflrie gal ir centą kitą sutaupėte, remkite didžiulius kul
tūrinius jūsų tautiečių sumanymus. Tik sutelkę jėgas, apgalvotai dirbdami, atlik
sime tai, ko dar nesame padarę. K. PELėRIS.

\ 
metus, leisdami 
jau blogas są- 
reikėjo. Bet ką

dar čia esame,

KIEKVIENAS GALI GAUTI PREMIJĄ
Kas nuo šios dienos iki mėn. galo Vo- 

•kietijoje nupirks
J. Kaupo knygą „Dr. Kripštukas pragare” 
ir prisius raščiuką iš platintojo, kad knyga 
tame laike pirkta bei 40 Dpf. persiuntimuiį 
gaus knygų DM. 3,— vertės priedą.

Iš ten, kur minėta knyga jau išparduota, 
gali siųsti DM 4,40 tiesiog leidyklon, P. 
Abelkis, Freiburg i. Br., Jagerhausleweg 5. 
Bus prisiųsta J. Kaupo knyga ir priedai 
kartu.

Daugiausia emigrantu davusi stovykla
spalvos auksinė ir 

profesinis šūkis 
Korporacija turi 
aušrininkus: Dr.

Klaipėdiskiai — mūsų broliai
teikti asmens ir išeitojo mokslo žinias ad
resu: Kanzlei der Internationalen Universi- 
tat, MUnchen 23, Ainmillerstr. 7/II, kartu 
pridedant apmokėtą pašto ženklu, su ^avo 
adresu voką.

Taip pat iki vasario 10 d. prašomi regis
truotis visi buvę universiteto profesoriai ir 
docentai; prašoma atsiųsti apmokėtą voką 
su savo adresu.

Universiteto programoje vyrauja dalykai 
praktiškai pasiruošti savo specialybėje 
j užjūrio kraštus.

Universitetas bendradarbiaus su užjūrio 
aukštosiomis mokyklomis ir tuo tikslu yra 
steigiamas „Tarptautinio bendradarbiavimo 
institutas”. >

Sausio 15. d. įvykius gražiai paminėjo Tii- 
bingene sausio 23. d. Tą dieną Klaipėdos, 
išvadavimą vykusiai ir įspūdingai paminėjo 
A. J. S. „Šviesa”, suorganizavusi Tiibinge- 
no visuomenei paskaitą su koncertine dali
mi. Apie sausio 15. d., jos istoriją, reikšmę 
ir pasekmes padarė išsamų pranešimą tei- 
sin. V. Piktkunigis. Toliau'kun. Trakia sa
vo trumpoje kalboje kreipėsi į tremtinius, 
karštai ragindamas Maž. Lietuvos lietuvius 
—tremtinius laikyti tikraisiais mūsų broliais, 
nors jie būtėkito tikėjimo ar kartais silpnai 
kalbėtų lietuviškai. Keista ir skaudu, kai 
tie lietuviai būdavo iškraustomi iš stovyk
lų ar suplakami su vokiečiais. Daugiau 
meilės tiems Maė. Lietuvos broliams — 
kvietė kalbėtojas. >

Minėjimą paįvairino sol. Kazėnas, padai
navęs liaudies dainų if operos arijų ir stud. 
Ditkus, padeklamavęs dienos sukakčiai arti
mus Aisčio, Baltrušaičio ir Krumino po
ezijos kūrinius. Minėjimas — vienas labiau
siai vykusių Tūbingene. (vr.) į

Langwasserio lietuvių stovyklos 
niekas gal ir negirdėjo, be tų, kurie skaitė 
garsius „Tiesos” ir „Tėvynės Balso” užsi
puolimus prieš komitetus ir ypač prieš inž. 
VI. Liatuką. Nė viena kita stovykla nebuvo 
taip labai tarybinės spaudos puolama, kaip 
Langwasserio. Mat, čia vienu metu būre
lis Maskvos „simpatikų” darė perversmą, 
daužė jangus ir atsisėdo kalėjiman, o iš 
pastarojo išvyko tarybinėn tėvynėn ir vėl 
grįžo, bet jau nebe Langwasserio stovyklom 
Dabar čia ramu ir apie 200 žmonių veda 
stbvyklinį gyvenimą. Tie, kurie nori dirbti, 
darbo susiranda pas amerikiečius Nūrn- 
berge — Fiirthe.

Iš Langwasserio stovyklos lig šiol emi
gravo apie 50’/» — 7O*/o viso stovyklos 
gyventojų skaičiaus. Daugiausia išvyko ir 
vyksta Australijon, po to seka Kanada, 
Belgija ir Anglija. Į JAV tik dabar teprasi
deda emigracija. Tad iš čia išvykti nėra 
perdaug sunku, kaip iš kur nors kitur.

Be to, kaip buvo minėta, kas nori gauti 
darbo, tas paieškojęs irgi gali lengvai susi
rasti ir Nūrnberge bei Fiirthe įvairiose ame. 
rikiečių darbovietėse, o 

kur nors 
i miestų, 

įstaigą 
kitokio '

Įima atlikti, kreipiants į stovyklos adminis
traciją. Taip Langwasserio lietuvių sto
vykla, kaip ir kitos lietusių stovyklos, turi 
savo charakteringą veidą ir aplinką. Kai 
kas jos gyventojus vadina ilgavandeniečiais.

B. T.

kilimams taisyti, 
aptarnautojas kailiams (mink.)

aptarnautojas visokiems 'kailiams

VĖL ATIDAROMAS TARPTAUTINIS DP
(buv. Unrros) UNIVERSITETAS

Vasario 20 d. Miinchene vėl pradeda 
veikti tarptautinis, buv. Unrros universite
tas. Suinteresuotieji prašomi įtėikti iki va- ------ .—
nario 16 d. prašymus, kuriuose-reikia su-| ir gyvybę.

Ingolstadtas
Sausio 5. d. Eichstatto ligoninėje po sun

kos ligos mirė Lietuvos kariuomenės kū
rėjas savanoris Povilas Kirkilą. Velionis 
buvo apdovanotas kūrėjų savanorių ir Lie
tuvos nepriklausomybės dvidešimtmečio me
daliais. A. A. Povilas Kirkilą buvo gero 
būdo ir darbštus žmogus. Tėvynėje ir trem
tyje daug dirbo socialinėje srityje. Ingol- 
stadte ilgą laiką buvo vietinio LRK sky
riaus pirmininkas, kol liga pakirto jo jėgas

jų čia yra žymiai 
kitur, prie mažes- 
Taip pat ir per 

ir galima kartais 
darbo, ir tuo žmo-

daugiau, negu 1 
nių provincijos 
vokiečių darbo 
gauti šiokio ar kitokio 
nės gali įsigyti myktų.

Stovykla turi savo mokyklą, vedamą rašy
tojo Bavarsko. Stovyklai vadovauja inž. Lia
tukas. LTB vietos komitetui pirmininkauja 
inž. A. Vagalis. Stovyklos religiniais rei
kalais rūpinasi kun. Si. Aleksiejus. Lengvai 
pasiekiamas Nūrnbergas — Fiirthas įgalina 
aplankyti įvairius kultūrinius parengimus; 
teatrą (operą, dramą ir įvairias operetes bei 
koncertus), dailės parodas bei kinus. Vie
niems išemigruojant — stovykloje atsiranda 
laisvų vietų norintiems apsigyventi, kas ga-

Stalo darbo sutarcty
Lietuvos Konsulo p P. Daužvardžio pra

nešimu, didžiausia Chicagoje krautuvė 
„Marshal] Field and Company” reikalauja 
tokių specialistų:

Audėjas
Mašinų 

siūti,
Mašinų 

siūti,
Kailių sukirpėjai 1 eilės,
Kailių sukirpėjai 2 eilės,
Paveikslų restauratorius,
Paveikslų rėmų dirbėjai ir auksuotojas, 
Graviruotojas variniuose diskuose, 
Tautinių apikaklių ir manžetų gamintojos, 
Tautinio stiliaus marškinių gamintoja, 
Ouzikams kilpų gamintoja (rankų darbas) 
Siuvėja (vienos adatos mašinoms), 
Monogramų išsiuvinėtoja (Singer maš.). 
Monogramų išsiuvinėtoja
Siuvimas (rankų ir mašinų darbas), 
Siuvėjai,
Siuvėjos,
Rūbų taisytojai,
Paltų siuvėjai,
Laikrodininkai,
Laikrodininkai (dideliems laikrodžiams), 
Porcelano taisytojai.
Mergaitė lėlėms taisyti, /
Graviruotojas stiklo darbams, I
Graviruotojas sidabro darbams, '
Sidabro kalvis. - .

Poliruotojas sidabro ir brangenybėms, 
Brangenybių taisytojas, 
Odos štampuotojai, 
Odos darbininkas,
Balnų ir pakinktų gamintoja#,
Pianino užbaigiamųjų darbų specialistai, 
Pianino derintojas, s.
Saldainių gamintojas,
Instrumentų derintojas, 
Ginklų meisteris, . 
Ginklų kalvis.
Nurodytieji specialistai, norį gauti pami

nėtą darbą ir besirengią apsigyventi Chi- 
cagoje, bet neturį darbo garantijos, gali 
pranešti savo giminėms ar pažįstamiems, 
kad „Marshal Field” krautuvėje yra > jų 
specialybei darbo ir kad minėta firma, su 
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