
Pasaulis vis kalba apie Berlyną [MalinovsklsvizitavoKinijos komunistus

New Yorkas (Ap/Up). Žinia, kad gegužės 
12 d. bus panaikinta Berlyno blokada ir 
gegužės 23 d. susirinks užsienio reikalų 
ministerių konferencija visame pasaulyje 
buvo sutikta džiaugsmingu palengvėjimu. 
Kaip ten bebūtų, o Berlyno gyventojai bus 
užbaigę izoliuotos salos gyvenimą.

Būsimoji užsienio reikalų ministerių kon
ferencija yra pasaulinės spaudos dėmesio 
centre. JAV užsienio reikalų ministerijos 
informatorius McDermotas pareiškė; kad 
Paryžiaus keturių konferencijoje bus ap
mesta Austrijos taikos sutartis.

Britų užsienio reikalų ministeriui Bevi- 
nui žemuosiuose rūmuose pranešus apie ke
turių susitarimą dėl Berlyno blokados pa
naikinimo, Churchillis irgi pasidžiaugė tuo 
pasisekimu, bet įspėjo nuo per didelio opti
mizmo.

šeštus mėnesius trukę maisto transporto 
suvaržymai tarp Berlyno sektorių jau ke- 

* lioms valandoms praslinkus po• principinio 
susitarimo blokadą panaikinti buvo žymiai 
sušvelninti. Dėl prekių pasikeitimo su so
vietų zona jau gegužes 5 d. Frankfurte pra
sidėjo pasitarimai tarp bizonos sąjunginin
kų kontrolės įstaigos 
pertų.

Vakarų Vokietijos 
blokados panaikinimo 
pasitenkinimu. Ta proga Berlyno vyr. bur
mistras "Reuteris blokados panaikinimą pa
vadino „dideliu pasisekimu, kurį berlynie
čiai iškovojo savo atkaklumu”.

Berlyniškis „Abend” rašo, tad SMA 
sluogeniuose prasitarta, jog užsienio reika
lų ministeris Višinskis Paryžiuje pasisakys 
už federatyvinę Vokietiją. Be to, sovietai bet 
kuriomis sąlygomis reikalaus vienos valiu
to® Vokietijoje. Toliau „Abend” informuoja, 
tad sovietai visiškai pasitrauks iš rytinės 
Vokietijos net ir tuo atveju, jeigu konferen
cija nepasisektų.

Berlyno SĖD ir SPD gegužės 12 d. blo-
* kados panaikinimo proga šaukia mitingus. 
Savo mitinge SPD reikalaus, tad visame 
Berlyne mokamąja priemone būtų paskelbta 
išimtinai tik vakarų markė ir kad SPD kaip 
politinė partija būtų leista visoje sovietų 
zonoje, i

Sovietų zonos ūkio komisija gavo iš so
vietų įstaigų patvarkymą, kad tolimesnis 
planavimas pagal dviejų metų planą Rytų 
zonoje būtų sustabdytas, nes po panaikini
mo Berlyno blokados ir kontrblokados ūkio 
būklė žymiai pasikeis.

Gegužės 13 d. ūkio komisija parūpino 
_ atitinkamą kiekį šešių to sunkvežimių, ku

rie skubiai atgabentų sovietų zonai reika
lingų žaliavų irspecialinių mašinų.

Iš Hannoverio pranešama, kad susisieki
mo planai tarp vakarinės ir rytinės Vokie
tijos yra paruošti su visomis smulkmeno
mis. Per pirmąsias 24 vai. Berlyno bloka
dą panaikinus, galima bus pasiųsti 20 trau
kinių, o vėliau po 30 traukinių į parą.

Britų okupacinės įstaigos paskelbė, kad 
keleivių susisiekimui bus reikalingi tarpzo- 
niniai pasai kaip iki šioL

ir vokiečių ūkio eks-

politikai ir spauda 
žinią priėmė dideliu

Oro tiltas JAV iki gegužės 5 d. kaštavo 
173,5 milijonų dolerių. Per tą laiką lėktu
vų avarijose žuvo 27 amerikiečiai ir netek
ta 28 lėktuvų. Oro tiltą norima palaikyti ir 
toliau, kol Berlyne bus sukauptos anglies 
ir maisto atsargų 200.000 to.

Kokius klausimus iškels sovietai

New Y or k as (Dena/Reuter»). „New 
York Times” praneša, jog Vakarų valstybės 
painformavo Sovietų Sąjungą, tad jos tiki
si, jog gegužės 23 d. prasidėjusi užsienio 
reikalų ministerių konferencija pasibaigs 
iki birželio 15#<L (Sekančio mėnesio būvy
je bus sudaryta Vakarų Vokietijos federa
linė vyriausybė). Sovietų atstovas Malikas 
su tuo sutikęs.

Toliau „New York Times” koresponden
tas rašo, kad vyrauja nuomonė, jog Sovie
tų Sąjunga užsienio reikalų ministerių kon
ferencijoje spirsis, kad būtų svarstoma Vo
kietijos taikos sutarties, Vokietijos vieny
bės, okupacinių pajėgų atitraukimo ar bent 
sumažinimo, ir Ruhro klausimai.

Visas Azijos kontinentas pavojuje

Londonas (Up). D. Britanijos vadovau
jantieji konservatoriai būsimuose Kinijos 
klausimu debatuose ketina pasiūlyti bendrą 
visų valstybių akciją, kurios interesuojasi I 
Tolimaisiais Rytais. Tos kolektyvinės prie- |

monės turėtų tikslą ginti visas Tolimųjų 
Rytų valstybes, kurioms kils komunizmo 
grėsmė.

Britų konservatoriai tai „pavojau®, zonai” 
priskiria šias valstybes: Australiją, Naują
ją Zelandiją, Malajus, Filipinus, Siamą, In
doneziją, Indokiniją, Indiją ir Pakistaną.

Toliau konservatoriai pareiškia, tad 
Hongkongui graso 30.000 vyrų komunistų 
kariuomenė. Indokinijoje prancūzų įstaigos 
šiuo metu kontroliuoja ne daugiau kaip 20% 
viso plota Malajuose būklė yra kritiška. 
Dėl chartinės būklės Burmoje ir Malajuo
se komunizmui plisti sąlygos labai palan
kios. Iki šiol Kinija buvo buferiu tarp ko
munizmo ir pietryčių Azijos. Tas buferis 
šiuo metu yra pralaužtas, ir pietryčių Azi
jai gresia pavojus.

Australija yra susirūpinusi

Frankfurtas (Fr.) Australijos ministerio 
pirmininko pavaduotojas ir užsienio reika
lų ministeris Dr. Evattas, pasak BBC, tu
rėjo pasikalbėjimą su JAV senato užsienio 
reikalų komisijos pirmininku. Jie palietę 
Tolimųjų Rytų būklės klausimą. Ta proga 
Dr. Evattas išreiškė didelį Australijos su
sirūpinimą JAV politika, kuri kovoje su 
komunizmu perdaug koncentruojasi Euro
poje, o Pacifiko sričiai skiria mažesnį dė
mėsi.

JAV nori daugiau laisvės Japonijai

būtų 
savo 
„ap
tiek 

sau-

Londonas (Dena/Reuteris). JAV paprašė 
kitas Tolimųjų Rytų komisijoje atstovauja
mas 10 valstybių, kad Japonijos užsienio 
prekybos ir ūkio politikos kontrolė 
sušvelninta. Amerika, be to, ketina 
okupacinę armiją Japonijoje paversti 
saugos daliniu” ir Japonijai suteikti 
teisių, kiek tai bus galima suderinti su
gurau.

D. Britanija pasisako prieš amerikiečių 
siūlymus, kadangi commonwealtho tautos, 
kaip Australija, Indija ir Naujoji Zelandi
ja be kontrolės likusią Japoniją laikytų 
grėsme ir kadangi Japonija jau nuo seno 
buvo svarbiausias konkurentas prekyboje. 
Amerikiečių siūlymui nepritaria ir Prancū
zija nes, jeigu Japonija jau prieš taikos su
tarties pasirašymą būtų padaryta nepri
klausoma, tai Vokietijos atžvilgiu būtų su
kurtas nepageidaujamas precendentas. s

joje, pareiškė, kad Azijos reikšmė pasauli
nėje politikoje padidės, kadangi Europos 
kontrolė Azijoje praktiškai yra pasibaigu
si. Ir Afrika gali padidinti savo svori, bet 
kol ten nebus patenkinamai išspręsta rasių 
problema, galima laukti konfliktų.

Indijos respublika bus paskelbta penkių 
ar šešių mėnesių būvyje, Du trečdaliai 
konstitucijos jau yra paruošta. Netrukus 
konstitucija bus baigta ir bus paskirta die
na, kada ji Sus paskelbta.

I Chabarovsta® (Az). Chabarovsko radijas 
' praneša, tad maršalas Malinovskis, vyr. so
vietą Tolimųjų Rytų kriuomenės vadas, Ki
nijos komunistų Mao vyriausybei padarė 
oficialų vizitą ir palinkėjo geros sėkmės 
pradėtoje ofenzyvoje. Mao Malinovskini pa
reiškęs, tad vėliausia po dviejų mėnesių 
bus išvaduota visa Kinija.

, Vėliau Malinovskia apsilankė pas komu
nistų kariuomenės vyriausiąjį vedą genero
lą Cudehą, jo vyriausioje būstinėje. Ten jis 
turėjo progą apžiūrėti kiniečių kovon dali
ntus.

Kinijos komunistai visur žengia pirmyn

Šanchajus (Ap/Up). Komunistų kariuo
menė pradėjo puolimus į šiaurės vakarus ir 
į pietvakarius nuo Šanchajau®. Tai gali 
reikšti, tad prasidėjo netiesioginis pačio 
Šanchajaus puolimas.

Kinijos komunistų radijas praneša apie 
komunistų naujus pasisekimus, puolant 
Kantono Hankavo geležinkelio linijas.

Komunistų daliniai užėmė Varnėną, kuris 
yra apie 115 km nuo Nančango. Vanieno 
užėmimu, kuris yra apie 50 km nuo Cekian- 
go, kaip teigia neutralūs stebėtojai, yra nu
traukta Kantono Hankavo linija tarp Ce- 
kiango ir Kiangsio.

Britų krašto apsaugo® ministeris Aftezan- 
deris žemuosiuose rūmuose pareiškė, tad 
D. Britanija pasiuntė { Hongkongą sausu
mos, laivyno ir aviacijos pastiprinimus, kad 
būtų ginama ta britų kolonija, jeigu ją 
pultų komunistai.

Hongkongas yra tarsi Tolimųjų Rytų 
Gibraltaras. Tačiau D. Britanija neketina 
įsivelti į Kinijos pilietinį karą, nors komu
nizmas Kinijoje ir prieštarauja angių idė
joms.

Dvi komunistų armijos po 50.000 vyrų 
stiprumo užėmė Hunano provincijos sosti
nę Čangsą. Taip pat komunistai giliai įsi
veržė { Kiangsio provinciją.

Pasaik Reuterio, Kinijos tautinė kariuo
menė praėjusios savaitės viduryje pirmą

menė peržengė Jangcę, buvo {traukta { di
desnį mūšį pietvakariuose nuo Šanchajaus. 
Ten puola 30.000 komunistų kariuomenės. 
Komunistų radijas iš Pekingo praneša, 
gegužės 4 d. „pirmą kartą” pasirodė 
munistų aviacijos daliniai

kad 
ko-

Perorganizuos sovietui 
kariuomene

Maskva (Ap). Pasak Maskvos radiją, so
vietų krašto apsaugos ministeris maršalas 
Vasilevskis „Frunzės Akademijos” (karo 
akademijos) kadetams pasakytoje kalboje 
pareiškė, tad bus pagrindinai perorgani
zuotos visos kariuomenės ginklų rūšys pa
gal busimojo karo technikinius reikalavi
mu!, išnaudojant patyrimą sa po karo iš
rastais ginklais.

Sovietų kariuomenės reorganizacija apims 
šias sritie: 1. Išplėtimas naikintuvų ir toli
mos kovos eskadrų ir personalo apmoky
mas su sprausminiais ir raketiniais lėktu
vais; 2. Visiškas pėstijos motorizavimas ir 
šarvuočių kariuomenės aprūpinimas nau
jais greitesniais šarvuočiai®-, 3. Artilerijoe 
ir raketinių ginklų išugdymas; 4. Paskubin
ta statybą naujų povandeninių laivų ir gref-' 
tųjų laivų, atsisakant nuo sunkiųjų laivų ti- 1 
pų; 5. Patobutidti gyventojų tarinį apmo
kymą.

Burmai sutelks paramą
Rangfinas (Ap). Raugtine oficialiai pra

nešama, tad commonwealtho valstybės 
Burmai suteiks finansinę ir kitokią pagal
bą, kad ji galėtų įveikti dabartinius sunku
mus.

Londone vykusioje commonwealtho kon
ferencijoje buvo paruoštas Indijos statutas, 
kuriame nėra jokių Indijos karimų įsipa
reigojimų kitų commonwealtho valstybių 
atžvilgiu.

kart* two to meto, tai komunistų tariuo-įpaktą.

Belgija ratifikavo Atlanto paktą
Briuselis (Dena). Belgijos parlamentas 139 

balsais prieš 22 balsus ratifikavo Atlanto

Jugoslavija liks nesusiskaldziusi

Japonijos okupacija švelnėja

Tokiją (Dena/Afp). Japonijoj konstituci
jos dviejų mėtų paskelbimo proga vyr. są
jungininkų okupacinių pajėgų vadas gen. 
McArthuras išleido į japonų tautą atsišau
kimą, kuriame sakoma, kad griežta karinė 
okupacija yra pavirtusi draugiškais apsau
gos santykiais. Sąjungininkų politika siekia 
to, kad būtų paskubinta pačių japonų di
desnė atsakomybė.

Azijos reikšmė žymiai padidės
Bernas (Dena/Reuteris). Indijos ministe- 

ris pirmininkas Nehrus spaudos konferenci-

Belgradas (SiMena/Atp). Belgrado spąu- 
da paskelbė maršalo Tito atsakymus į INS 
žinių agentūros atstovo Kingsburio Smitho 
pateiktus klausimus.

Maršalas Titas pareiškė, kad į šeštus 
klausimus, kurių turinys nebuvo paskelbtas, 
jis nenorėtų atsakyti. Septintas klausimas 
buvo toks; ar jugoslavų tauta yra pasiryžu
si išlaikyti savo nepriklausomybę ir Jugos
lavijos liaudies respublikų fėderacijofe teri- 
toriaiinę vienybę. Titas atsakė, kad Jugo
slavijos tautos yra griežtai pasiryžusios sa
vo nepriklausomybę ir visų šešių respubli
kų teritorialinę vienybę išlaikyti. Jos yra 
sudėjusios perdaug aukų, kad galėtų atsi
sakyti nuo savo istorinių laimėjimų laisvės 
kare.

I aštuntą klausimą, taip elgtųsi Make-

prezidentu Trumanu buvo paliestas Balka
nų klausimas.

JAV pažiūra | Ispaniją

Wasbingtonas (Dena/Afp). JAV užsienio 
reikalų ministeris .senato aprobavimų ko
misijoje pareiškė pritariąs užsienio reika
lų ministerijos prašytiems kreditams Ispa
nijai. Kai tos komisijos pirmininkas ir vie
nas atstovas pasakė už normalių santykių 
užmezgimą su Madridu, Achesonas ątsa- 
kė, kad JAV tiktas yra remti Jungtines Tau
tas visais galimais būdais. Todėl vyriausy
bė turi ten diplomatinį atstovą, bet neturi 
savo ambasadoriaus. Tikslas yra, kad Ispa
nija būtų priimta į Vakarų tautų šeimą. 
„Galimas dalykas, pastebėjo Achesonas, kad

Ispanijos vyriausybė panaikins pnespaudą 
ir padarys dėmesio vertą pažangą”. Atsi
žvelgiant į tai, JT rezoliucija dėl ambasa
dorių atšaukimo buvo naudinga.

Gerai vykdo sovietų pavedimą

Lake Successes (Dena/Reuteris). Lenkijos 
delegatas JT, svarstant Ispanijos klausimą 
politinėje komisijoje, pasiūlė uždrausti { 
Ispaniją {vežti bet kokius ginklus. Be to, 
jis reikalavo, kad JT priklauąančios vals
tybės su Ispanija nesudarinėtų jokių su
tarčių.

Gi Pietų Afrikos delegatas pasisakė prieš 
tą Lenkijos siūlymą, ir reikalavo, kad is
panų tauta nebebūtų daugiau laikoma izo
liuota nuo likusio pasaulio

Nori pralaužti kitą „blokadą"
Washingtonas (Dena/Afp). JAV užsienio 

reikalų ministerija praneša, kad prie ame
rikiečių radio stočių prisijungė 61 britų 
radio stotis, kurios transliuos rusų kalba 
programą Rusijai tuo pačiu metu kaip ir 
amerikiečių radio stotys. Tuo būdu norima 
pralaužti sovietų radio trukdymo „blokadą”.

JAV užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, kad Sovietų Sąjunga tu
ri apie 60 įrengimų, kad galėtų trukdyti 
svetimas radio stotis. Bet dabar tų įrengi
mų sovietams nebepakaks, nes prisidėjus 
britams, rusų kalba transliuojančių radio 
stočių skaičius žymiai padidėjo.

Vėl sovietų lėktuvai oro koridoriuje

Berlynas (Dena). Tuo pačiu metu, kai 
keturių didžiųjų valstybių atstovai paskel
bė komunikatą, kad susitarta dėl Berlyno 
blokados panaikinimo ir nustatytas laikas 
užsienio reikalų ministerių konferencijai, 
sovietų karo aviacijos naikintuvai ir vėl 
pradėjo kovos pratimus Hamburgo oro ko
ridoriuje. Nuo balandžio 29 d. tie pratimai 
buvo nutraukti.

Trijų Vakarų valstybių atstovai ryšium 
su tuo du kartus protestavo sovietų įstai
gose. Sovietų naikintuvų pratimai priešta
rauja susitarimams ir pažeidžia sutartus 
orinio susisiekimo saugumo nuostatus

Paradas Clayui pagerbti

Grafenwtthra® (Dena). Išvykstančiam iš 
Vokietijos amerikiečių kariniam gubernato
riui generolui Clayui pagerbti įvyko JAV 
okupacinės kariuomenės dalinių atsisveiki
nimo paradas.

Po garbės salvės iš 17 šūvių ir iškilmės 
maršo, kuriame dalyvavo 11.000 amerikie
čių kareivių, gen. Clayus kariams pareiškė, 
kad jų pareiga yra ginti taiką ir laisvą.
, Toliau generolas pasakė, kad būsimajai 
Vokietijos vyriausybei iš Vakarų valstybių 
bus patikintas saugumas, kad ji galėtų iš
laikyti Vokietijos demokratiją.

Sovietai derasi h- su graikais?

Paryžius (Sz). Paryžiškis „Figaro”, rem
damasis savo korespondento pranešimu, ra
šo, kad tarp Sovietų Sąjungos atstovo ir 
.vienos iškilios Graikijos asmenybės” JT 
vyksta slaptos derybos dėl Graikijos pilie
tinio karo užbaigimo. Esą, viena proga net 
Malikas prasitaręs, tad per tris mėnesius 
Graikijos vidau® karas pasibaigsiąs sukilė
lių pralaimėjimu.

Politiniai stebėtoja mano, kad Kremlius 
laikinai atsisako nuo „nepriklausomos” Ma
kedonijos kūrimo.

donijos liaudies respublikos gyventojai at
sižvelgiant užsienio pastangų tą sritį at
skirti nuo kitų liaudie® respublikų, Titas 
atsakė, kad makedonų tauta pati į tą klau
simą yra atsakiusi, nepailstamai ir su di
desniu optimizmu iš4 vien su kitomis Ju
goslavijos federalinės respublikos tautomis 
dirbdama laimingesnei ateičiai sukurti. Ma
kedonų tauta jokiu būdu negeidžia atsiskir
ti nuo kitų Jugoslavijos tautų, kadangi ji 
visa pasiekė, ko ji pageidavo, būtent — ly
giateisiškumo ir rutulojimosi laisvės.

Devintas Smitho klausimas buvo: „Gene
ralisimas J. Stalinas neseniai atsakydamas į 
mano jam pateiktuosius klausimus išreiškė 
pageidavimą, kad būtų pasiekta taikingo su
sitarimo tarp Jungtinių Valstybių ir So
vietų Sąjungos. Ar jūs palaikote tą pagei
davimą?” Titas atsakė: „Aš esu giliausiai 
įsitikinęs, tad tuo aš išreikšiu visos jugo
slavų tautos pageidavimą.”

Evattas nori sutaikyti Balkanus

Lake Succesas (Dena/Afp). JT pilnaties 
pirmininkas Evattas tarėsi su Graikijos bei 
Albanijos, Bulgarijos ir Jugoslavijos atsto.- 
vais. Manoma, kad jis jiems siūlė ir vėl 
užmegsti normalius kaimynius ryšius. Esą 
toms vyriausybėms pasiūlyta pripažinti da
bartines sienas. Iki šiol pastangos, kad 
būtų pripažintos esamos sienos tarp Grai
kijos ir Albanijos, pasibaigė nesėkmingai.

Manoma, kad per Evatto pasitarimą su

Trumanul 65 metai amžiaus
Gegulės 8 d. JAV prezidentui Trumanui 

sukanka 65 metai amžiaus. Daugelis žmonių 
mano, kad Trumanas pateko į prezidentus 
tik grytios laimės dėka. Tačiau iš tikrųjų 
tai yra klaidinga. Ir šitas, kaip ir kiti jo 
laimėjimai, yra jo atkaklumo ij pasiryžimo 
vaisius.

Jaunystėje jis norėjo būti karininku. Ta
čiau dėl regėjimo trūkumo jis negalėjo pa
tekti į West-Poin (JAV karo akademiją) o 
vis tik iš pirmojo D. karo jis grįžo kaip 
majoras.
•Jis studijavo istoriją ir ūkio mokslus. 

Pradėjo darbą kaip prižiūrėtojas vienos 
geležinkelio linijos statyboje. Ten užmegsti 
ryšiai jam jau esant senate laidavo Rail
road Brotherhood (geležinkeliečių profesi
nės sąjungos) paramą. Jis buvo banko tar
nautojas, ir: tai jam padėjo susipažinti su 
Amerikos privačiu finansiniu gyvenimu. 
Vienuolika metų jis dirbo su tėvu jų ūky
je, ir tai leido jam sustiprėti ir užsigrūdyti 
fiziškai.

Kada Trumanas pateko į prezidentus, jo 
senas tėvas kartą pasakė, tad „niekas vi
soje apylinkėje negalėjo išvaryti tokios tie
stos vagos kaip mano Harrys. O tada jis 
sėdavo kviečius, tai visame lauke nepasi
taikydavo plikos vietos. Ji buvo tikras far- 
meris ir apie viską geriau suprato, negu 
kiti.”

Iš savo motino® jis paveldėjo tvarkingu
mą, kurio ir dabar laikosi. Jis miega apie 
8 valandas. Ryto metą pusvalandis „Na- 
pui”, po to pusryčiai ir rytinis. pasivaikš
čiojimas. Tai yra svarbiausieji jėgas tei
kiantieji šaltiniai jo dienos darbui. Kai yra 
laiko, jis mėgsta paplaukyti baltųjų rūmų 
maudymosi baseine. Trumanas turi išradęs 
net savitą plaukymo stilių, kad apsaugojus 
-nuo sušlapimo akinius.

Nedaug pasaulyje gali būti žmonių, ku
rie gali techniškai taip susisiekti ir yra jud
rūs kaip prezidentas Trumanas. Savo ke
lionėms jis panaudoja kreiserius, savo jach
tą, geležinkeliu važiuoja specialiu vagonu, 
reikalui esant naudojasi specialiu preziden
to lėktuvu.

Kai kas galvoja, kad Amerikos preziden
tas turi patį aukščiausią visame pasauly
je gyvenimo standartą. Bet tenka pridurti, 
kad 'Amerikos prezidentas, pasitraukdamas 
iš savo postovio negauna nei pašalpos, nei 
pensijos. (Nr.).

Italijoje streikas atšauktas
Rymas (Dena). Italijos profesinių sąjun

gų organizacijos vadovybė buvo nutarusi 
sukelti generalinį streiką, kurį dabar ji at
šaukė, nes jai pasisekė susitarti su pramo
nės {monininkų sąjunga dėl atlyginimą.

1
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Tarptautinė padėtis

‘Konferencijos 
perspektyvos

Neseniai zūrichiškis „Die Tat” rašė, kad 
gera kartkartėmis prisiminti, jog tas tarp
tautinės 'politikos paveikslas, kurį mes ma
tome, nėra tikras. Mes matome tik vieną jo 
fragmentą ir tai iškraipytą.' Čia panašu J 
teatrą. Scenoje mes matome vaidilas, kurie 
dar vaidina pirmą veiksmą, tačiau užkuli
siuose jau rengiamasi antram veiksmui, ruo
šiamasi pakeisti dekoracijas.

Kad taip iš tikrųjų yra parodė balandžio 
25 d. Tasso komunikatas apie susitarimą 
Berlyno blokados atšaukimo reikalu. Pasi
rodė, kad visą kovo ir balandžio mėn. ne 
tik buvo kalbama apie Atlanto piktą, bet 
kantu buvo deramasi dėl Berlyno blokados 
atšaukimo.

Aišku, sovietai suprato,- kad Berlyno blo
kada buvo jų padaryta klaida. Jiems labai 
rūpėjo bent jos atšaukimą panaudoti savo 
naudai. Tačiau paprastai atšaukti blokados 
neleido jų orumo sumetimai, o Vakarų val
stybėms nebuvo jokio intereso dėl to susi
tarti anksčiau už Atlanto pakto pasirašymą 
ir nuomonių Vokietijos klausimais suvieno- 
dimą. Todėl pasitarimai užtruko ilgiau ne
gu sovietai tai norėjo. Antra vertus bloka
dą jie turėjo atšaukti, nes tik tuo būdu ga
lėjo vėl įsijungti į Vokietijos problemos 
sprendimą.

Žinoma, jie galėjo paskelbti savo zoną 
„liaudies respublika”, bet tuo pačiu galu
tinai išleistų iš savo rankos ir visus vo
kiškus kozirius. Ir čia jie pavėlavo. Balan
džio pabaigoje buvo pasirašytas Atlanto 
paktas. Faktas, kad amerikiečiai tuo paktu 
suteikė taip prancūzų trokštamą saugumo 
garantiją, leido jiems atsisakyti nuo kai 
kurių savo reikalavimų. O tada jau buvo 
nesunku susitarti dėl visų trijų: JAV, D. 
Britanijos ir Prancūzijos, Vokietijos poli
tikos suvienodinimo. Jei derybos Berlyno 
blokados atšaukimo klausimu būtų anksčiau 
pasibaigusios, Vakarų -atstovams būtų sun
kiau susitarti su vokiečiais dėl bus. Vaka
rų Vokietijos valstybės įsteigimo. Todėl H. 
Wallace teigdamas, kad Vakarai sąmoningai 
vilkino derybas, gali būti teisingas.

Blokada panaikinta, bet dėl Vakarų Vo
kietijos jau susitarta. Jei sovietai norės jos 
įsteigimą sukliudyti, jiems nelieka kito ke
lio kaip tik patiems priimti Bonuos susitari
mą, kitaip sakant Vakarų Vokietijos konsti
tuciją praplėsti ir savo zonai. Žinoma, to- 

'kia išeitis yra susijusi su tokiu smūgiu so
vietų prestižui, kad jie gegužės 23 d. kon
ferencijoje dar bandys atkakliai derėtis. 
Antra vertus, Vakarams nėra reikalo sovie
tams daryti jokių nuolaidų. Abejotina, kad 
sovietai dar sykį bandytų Berlyną užblo
kuoti., Blokados nuėmimas reiškia jų pasi- 

' rengimą daryti tolesnes nuolaidas. Tokioje 
būklėje vakarai bus tvirti.

„New York Herald Tribune” teisingai 
konstatuoja, kad Berlyno'blokados atšauki
mas yra reikšmingas sovietų žingsnis į su
sipratimą, tačiau tik pirmas žingsnis ilga
me į susitarimą vedančiam kelyje. Vilkas vis 
į mišką žiūri — ir sovietams sunku pakeisti 
savo prigimtį. Todėl atrodo, kad konferen
cijos perspektyvos yra tamsios. Taip jas 
vertina pasaulinė spauda. Sakome, atrodo, 
nes, gal bot, ir šį sykį užkulisiuose ruošia
masi vėl kitam veiksmui, vėl keičiamos de
koracijos. .

Skyla Belgijos kataliku partija
Briuselis (NP). Belgijoje į viešumą išėjo 

nauja grupė, kuri per sekančius rinkimus 
numato išstatyti savus kandidatus Valonijos 
ir Brabanto provincijose. Tai krikščionių 
liaudies partijos kraštutiniai dešiniojo spar
no nepatenkintasis elementas, susigrupavęs 
apie katalikų senatorių Charleroi Baron de 
Dorlodot? šis aristokratas, gana savotiška 
asmenybė, sudarąs visą „nepriklausomųjų” 
partiją senate ir, palyginti, gana nerimtai į 
savo pareigas žiūrįs, rinkėjų tarpe yra ga
na populiarus. Paskutiniųjų rinkimų metu 
jis biivo įtrauktas į katalikų partijos sąra
šus. Krikščionių liaudies partija, norėdama 
katalikų tarpe išlaikyti vieningumą, jam vėl 
buvo pasiūliusi įsirašyti į tuos pačius ka
talikų sąrašus, tačiau baronas pateikė to
kius didelius reikalavimus, kad visos dery
bos baigėsi niekais.

Ne tik Valonijoje ir Brabante, bet ir ki
tose Belgijos dalyse jo šalininkai stengiasi 
suorganizuoti savus sąrašus ateinantiems 
rinkimams. Nuo šio suskilimo, žinoma, dau-' 
giausia nukęs katalikų partija. Kabiųjų 
sluogsniuose šie nuolat nepatenkinti deši
niojo katalikų sparno atskilėliai, kurie, be 
kita ko, yra atkaklūs karaliaus šalininkai, 
pašiepiami „Leo-Rexistų” vardu.

♦ Iš vienos Paryžiaus, ligoninės buvo 
Eavogta 600 milijonų vienetų penicilino. 1,2 

g streptomycino ir 100 gr kokaino (D/Afp).
♦ Bolivijoje per rinkimus buvo 8 asme

nys užmušti. 72 sužeisti ir sugriautos 3 po
licijos buveinės. Laimėjo prezidento Hert- 
zogo partija. (D/R).

♦ Milano policija areštavo 230 užsienie
čių, kurie Milano mugės proga nelegaliai 
atvyko į Italiją. Jie visi bus grąžinti į kil
mes kraštus. (D/R). I

Radijo bangomis valdomi šaudmenys dar 
nėra tiek ištobulinti, kad jie bus. kare būtų 
plačiu mastu naudojami, žinoma, jei kiltų 
netrukus. Generolas Fainchlldas, aviacijos 
viršininko pav„ teigia, kad po 10 metų to<- 
kie šaudmenys visiškai pakeis bombas. Gal 
būt, trūks net visa 15*ir daugiau metų iki 
radijo bangomis valdomi šaudmenys turės 
tokį didelį veikimo spindulį, kad visiškai 
pakeistų strateginį bombardavimą. Tačiau 
to generolo nuomone, ilgainiui tokie šaud
menys visai pakeis patrankas, lėktuvus ir 
priešlėktuvinę artileriją.

Toji pažanga reikalauja ne tik ilgo ban
dymo laiko,' bet taip pat ir kruopščiai pa
ruošto personalo ir naujos taktikos. Iki šiol 
buvo padaryta visose tose srityse didelė pa
žanga, tačiau iki pirmo užsibrėžto tikslo 
dar liko geras kelio galas.

Tokių šaudmenų tyrinėjimui JAV skiria 
milžiniškas pinigų sumas. Tūkstančiai ty
rinėtojų ir inžinierių yra įkinkyti į labai 
metodingai varomą darbą. Ir tai todėl, kad 
lėktuvai be lakūnų ir raketos yra sekantis 
logiškas žingsnis tiek puolimo tiek ir gyni
mo ginklų tobulėjimo raidoje. Jie leidžia į 
vieną objektą sutraukti sekančius technikos 
laimėjimus: sprausminiuš bei raketinius 
variklius, radarą, užsidegimą artėjant, elek
tronų sritį, greitesnį už garsą greitį ir ato
minę bombą.

Kariai sako, kad pažanga žengia tokia 
sparta, kad šiuo metu neapsimoka jau pa
ruoštus modelius gaminti masiškai, nes ry
toj jie jau bus pasenę.

Ateityje, kai naikintuvai ir patrankos 
nieko negalės padaryti aukštai skrendan
čioms bomboms, į jų vietą turi atsistoti iš 
tolo valdomi šaudmenys. Savaime aišku ta
da ir pati skrendanti bomba bus saugojama 
mažesnių šalia jos skrendančių sprogmenų, 
kurie turės ją saugoti nuo gynėjų leidžia
mų šaudmenų. Jų kiekis iš abiejų pusių visą 
laiką bus didinamas ir... susilauksime myg
tukų karo. Jis pasireikš tuo, kad iš abiejų 
pusių bus paruošta didžiuliai kiekiai radi
jo bangomis valdomų šaudmenų, kurie 
mygtukų paspaudimu bus pasiųsti į numa
tomą priešo šalį.

Generolas J. Mc Nameyus mums sakė, 
kad jis negalįs paminėti tikslią datą, kada 
toks karas galėtų būti įvykdytas.

Mygtuku karas X Chr. Corddys

Sunkiausia problema, su kuria tyrinėtojai 
visą laiką susiduria, skamba: kaip padaryti 
„robotus” tiek inteligentiškus, kad visą lai
ką žinotų, kur jie randasi ir kur jie turi 
skristi.

Valdymas ir kontrolė yra sunkiausia 
problema, tačiau nėra pagrindo manyti, 
kad jos negalima būtų išspręsti.

Šiuo metu yra pageidautinas toks šaud
muo, kuris gąlėtų be jokių paklaidų iš iš- 
šovimo vietos pasiekti labai toli esantį tai
kinį. Tas šaudmuo turi būti toks inteligen
tiškas, kad sykį išmuštas iš kelio, vėl savo 
jėgomis jį rastų. Tam tikslui pasiekti šiuo 
metu dirbama didžiausiu įkarščiu visuose 
kraštuose.

Šaudmenys, kurie skris greičiau už garsą, 
bus varomi raketomis. Jie galės skirsti ir 
beorėje erdvėje, nes reikalingą angliarūkštį 
pasiims su savim. (Žemesniuose aukštuose 
skris su sprausminiais varikliais). Jau yra 
išbandyta daug būdų ir iš jų išsivystys' 
ateities ginklas. Jis turi būti daug tiksles
nis ir saugesnis už vokiečių V'l — lėtai 
skrendantį be lakūno lėktuvą, ir už V 2, 
skrendantį greičiau Už garsą. Bet jei jis 
sykį nukryps iš kelio, nieko negalima pada
ryti.

Yra trys metodai tokiems šaudmenims 
valdyti:

1. Valdymas komandos pagalba. Radaro 
stotis seka šaudmenį, duoda atitinkamus 
signalus ir tuo būdu jį valdo.

2. „Ieškomasis valdymas” — toji sistema 
leidžia pačiam šaudmenim rasti savo tai
kinį.

3. „Automatiška dangaus navigacija”. Tas 
būdas būtų pats tobuliausias, bet jis reika
lauja tikrai „inteligentiško” šaudmens. Jis 
savo kelią išskaitys iš žvaigždių. Tai nėra 
labai paprasta, tačiau yra davinių tikėtis, 
kad visi sunkumai netrukus bus nugalėti. 
Teoriškai jie nebesudaro jokios problemos.

Kada?
Generolas Mc Nameyus neseniai aiškino:
1. Palyginus greitai turėsime tokius šaud

menis, kuriuos galės paleisti naikintuvai į 
atskrendančias bombas. Sykį paleisti, jie 
savo jėga ir greičiau už garsą skris kelias 
mylias. Specialu® radaro aparatas jiems leis 
susekti taikinį.

„Rūko uždanga” sovietams pulti
Londonas (Dena/Reuteris), Maskvos radi

jas tarptautinę Ruhro kontrolės įstaigą pa
vadino „rūko uždanga”, kuri turi pridengti 
Vakarų valstybių okupacinę politiką, sie
kiančią Ruhrą ir vėl padaryti ginklavimo 
centru. Okupacinis statutas, sakoma komen
tare, nieko nesako apie ginkluotų pajėgų 
paleidimą ir draudimą Vakarų Vokietijoje. 
Tuo būdu bus legalizuotos okupacinių val
stybių priemonės, kuriomis norima vokie
čių karinę mašiną ir vėl atgaivinti ir iš
laikyti „Amerikos reakcininkų” rengiamam 
su Sovietų' Sąjunga ir liaudies demokrati
jomis karui.

♦ Generolas majonas Chennaultas, ku
ris praėjusio karo metu buvo JAV aviacijos 
viršininku Kinijoje, JAV kongreso aproba
vimų komisijoje reikalavo skubiai suteikti 
pagalbą Kinijai. Kinijos komunistus jis at
vaizdavo kaip „grynus stalinistus”. kurių 
vadai yra išmankštinti Sovietų Sąjungoje. 
(D/R).

Vergija - sovietu ūkio sistemos pagrindas
New Yorke posėdžiaujanti komisija, ku

rios tikslas ištirti priverčiamuosius darbus, 
susipažinusi su . jai pateikta medžiaga, pa
skelbė savo pranešimą. Jame sakoma:

Šiais laikais yra nauja vergijos forma, 
kuri sudaro pasauliui didelį pavojų. Tą ver
giją pasibaisėtinai prezentuoja Sovietų Są
jungos ir jos satelitinių valstybių „priver
čiamojo darbo stovyklos”. Ten priverčia
masis darbas yra valstybės žinioje, jis nau
dojamas strateginei ir pramonės plėtotei bei 
gamybai ir, už jį atsakinga yra slaptoji 
policija. Visa rodo, kad ta sistema yra ta
pusi integraline sovietų ūkio ir penkmečio 
plano dalimi'.

Ta priverčiamojo darbo sistema Rusijoje 
yra pati blogiausia vergijos forma. Ji yra 
sukurta vardan „liaudies demokratijos”, 
„laisvės” ir „socializmo”. Bet tais žodžiais 
tik pridengiama ciniškiausias žmogaus pa
žeminimas ir žmogiškųjų vertybių naiki
nimas, kurio paralelę naujaisiais laikais 
galima buvo aptikti tik nacionalsocialisti
nėje Vokietijoje.

Priverčiamieji darbai Sovietų Sąjungoje
Nikolajevskis, kuris kartu su Dalinu iš

leido knygą „Priverčiamieji darbai Sovie
tų Sąjungoje” parodė, kad Rusifoje priver
čiamųjų darbų stovyklose yra iki 13 mili- 
onų žmoAių, tačiau kai kurie asmenys, ku
rie patys buvo tose stovyklose, teigia, kad 
jose yra^ laikoma apie 20—25 milijonus, 
žmonių.

Gyvenimo sąlygas tose stovyklose pavaiz
davo Dr. Gliokmanas, kuris pats jose yra 
buvęs. Jis pareiškė, kad šiaurėje esančiose 
stovyklose aplamai nebuvo nei lovų, nei 
antklodžių, nei čiužinių, tik nuogos lentos. 
Tik denunciantams pasisekdavo gauti,čiu
žinius. Iš principo prie 30° šalčio neturėtų 
būti einama J darbą, bet tas potvarkis yra 
tiktai popieriuje.

Visi liudininkai patvirtino didelį maisto 
trūkumą. Dirbama nito saulės patekėjimo 
iki jos nusileidimo, bet tik nedaugelis kal
tinamųjų gali išpildyti paskirtą darbo nor
mą. Jeigu jie nepadaro „normos”, tada 
ienK mažinamas racionas. Iš daugelio pa

rodymų paaiškėjo, kad maistą sudaro skys
ta košė, arbata arba karštas vanduo, skysta 
sriuba ir nuo 600 iki 800 gr duonos. Sto
vyklos'tiesiogiai priklauso NKVD (kuri da
bar vadinasi MVD). Iš darbo vergų parda
vimo pramonės įmonėms MVD nemaža pa
sipelno savo pačios išlaikymui. Tie meto
dai Sovietų Sąjungoje naudojami jau daug 
metų. Pirmą kartą apie juos buvo išgirsta 
tada, kai buvo sukolektyvintas žemės ūkis. 
Dabar priverčiamasis darbas yra socialis

tinio ūkio elementas. Juo remiasi kasyklos. 
Geležinkelių statyba' ir miškų kirtimas irgi 
nuo jo priklauso, o taip pat pagrindiniai 
darbai atliekami prie kanalų kasimo ir 
vandens jėgainių įrengimo, kas rusų pra
monės plėtotei turi labai didelę reikšmę.

Kaip naikinami pabaltiečiai ■
Pusta, buvęs Estijos užsienio reikalų mi- 

nisteris, kaip liudininkas pareiškė, kad per 
1941 m. per vieną vienintelę savaitę sovie
tai, sukimšę į prekinius vagonus, iš Lie
tuvos deportavo 34.260 žmonių. Daugelis iš 
jų mirė jau kelionėje arba pereinamose 
stovyklose, dar nė nepasiekę paskyrimo 
vietų. Šeimos buvo išskirtos. Likusieji gyvi 
vyrai pasiųsti vergų darbams į šiaurės Si
birą, į Altajaus kalnus ir Kazachstaną. Mo
terys gi buvo pasiųstos į ^olektyvinius 
ūkius arba į žuvų pramonę prie Lenos žio
čių. Apie vaikus nieko nežinoma. Tuo pa
čiu metu buvo deportuota 15.000 latvių ir 
60,000 estų. 1946 m. Vorkutoje deportuotų
jų stovyklose buvo laikoma 100.000 lietu
vių, 60.000 latvių ir 50.000 estų. Metų bū
vyje jų išmirę nuo 25 iki 3O°/o. Tas nuosto
lis padengiamas periodiniais trėmimais kas 
mėnuo nuo 1.500 iki 3.000 asmenų iš kiek
vieno Baltijos krašto.

Į Švediją pabėgę tų kraštų gyventojai pa
rodė, kad ir pačiuose Baltijos kraštuose yra 
įrengtos priverčiamojo darbo stovyklos. Di
džiulė stovykla yra įrengta Estijoje, Kothla 
Jarve, kur estai, latviai, lietuviai ir suo
miai dirba skalūno kasyklose. Komisijai 
buvo perduoti dokumentai su visomis 
smulkmenomis apie suėmimą ir mirtį 59.000 
estų, o taip pat du lapai iš oficialių MVD 
sąrašų.

Ne kitaip ir Balkanuose
Vengrija, Rumunija, Bulgarija ir Čeko

slovakija akceptavo tą sistemą ir tuo pa
čiu būdu naikina vyriausybei nepalankius 
asmenis. Iš komisijai pateiktų dokumentų 
aiškėja, kad Sovietų Sąjunga pareikalavo 
tuos kraštus teikti tam tikrą skaičių darbi
ninkų. Buv. Rumunijos ministeris pirminin
kas Radescus parodė, kad be 180.000 rumu
nų karo belaisvių, kurie po pusantrų metų 
paliauboms pasirašius nebuvo grąžinti į 
kraštą, iš Besarabijos ir šiaurinės Bukovi
nos buvo deportuota priverčiamiems dar
bams 50,000 asmenų. 1945 m. sovietų ka
rinės vadovybės įsakymu į Rusiją priver
čiamiems darbams buvo išsiųsta 70.000 vo
kiečių kilmės Rumunijos piliečių. Po kiek 
laiko mažesnėmis grupėmis ir vėl į Ru
siją buvo išvežta 37.000 vokiečių. Tai ofi
cialiai registruotos deportacijos. Slapti trė
mimai iki 1947 m. galo palietė apie 80.000

2. Iš žemės į orą. Apie strategiškai svar
bias vietoves bus išdėstytos tokių šaudmenų 
baterijos, kurios ir paleis juos į atskren
dančias priešo bombas. Specialus „priartė
jimo uždegtuvas” juos susprogdins priartė
jus prie taikinio. Tokie šaudmenys bus jau 
masiškai gaminami luž poros metų. Tačiau 
tokių šaudmenų išrutuliojimui, kurie galėtų 
būti nukreipti į virš atmosferos skrendan
čius priešo šaudmenis, reikia dar 10 metų.

3. Iš oro į žemę. Tokie šaudmenys bus 
leidžiami iš lėktuvų. Jie tuo skirsis nuo da
bartinių bombų, kad bus paleisti kelias
dešimt ar net keli šimtai kilometrų nuo tai
kinių.

4. Iš žemės į žemę. Galutinis^ tikslas yra 
toks šaudmuo, kuris iššautas iš JAV galėtų 
pasiekti taikiniu® už 15.000 kil. Pirmieji to
kie šaudmenys primins dabartinius lėktuvus 
ir bus negreitesni už garsą. Sunkiausia 
problema — kaip juos valdyti, nes priešas 
be abejo suras būdų juos išmušti iš nusta
tyto kelio. Pagal McNarneyų bandomieji 
skrendančių šaudmenų tipai jau dabar sta
tomi ir netrukus bus bandoma su tokiu 
aparatu nuskireti kelis šratus mylių grei
tesniu už garsą greičiu. Jis svers apie 
12.000 lbs. (NYHT).

rumunų.
Tas pats pasakytina apie Bulgariją ir ki

tus kraštus.
Ir Vokietijoje...

Apie būklę Vokietijoje informuoja Dr. 
Ldwenthalio, buv. sovietų okupacinės zo
nos administracijos teisių skjriaus vedėjo, 
pateikta medžiaga. Daugiausia duomenų ji 
įteikia apie priverčiamuosius darbus ura
no kasyklose. Ten pačiose primityviškiau- 
siose sąlygose dirba šimtai tūkstančių žmo
nių. Visos sąlygos ir įrengimai ten yra taip 
blogi, kad sunku tai . ir įsivaizduoti. 1947 m. 
priverčiamieji darbai buvo įvesti mergai
tėms ir moterims. I darbo įstaigą buvo šau
kiamos net nėščios ir mažus vaikus turin
čios moterys. Paskyrus jas ,į tokius priver
čiamuosius darbus, būdavp atimamos mais
to kortelės.

Be to, komisijai po priesaika davė savo 
parodymus tie, kurie patys priverčiamus 
darbus išgyveno Rusijoje arba sovietų oku
puotoje Vokietijos zonoje. Jie tik dar la
biau paryškino kitų liudininkų parodymus.

Išklausiusi liudininkų parodymus, komi
sija atkartotinai protestavo dėl tos vergi
jos. (TS).
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Berlyniečiai skeptiškai nusiteikę
„Frankfurter Rundschau” specialu® kores

pondentas iš Berlyno rašo, kad blokados 
atšaukimą Berlyno gyventojai priėmė be 
ypatingo entuziazmo. Tiesa, gatvėse ir aik
štėse, per radijo stočių garsiakalbius skel
biant keturių didžiųjų komunikatą, biivo 
girdėti džiaugsmo bei pasitenkinimo šūks
nių, tačiau juos slopino skeptiški atsimini
mai apie ankstyvesniuosius sovietų veiks
mus. Daugelis mano, kad sovietų nuolaidos 
galinčios būti tik naujas manevras. Vaka
rų valstybės, kaip pareiškiama, turėtų būti 
atsargios.

Turimomis žiniomis, pirmąją parą po 
blokados atšaukimo iš Helmstedto į Berly
ną turėtų išvažiuoti tuzinas arba daugiau 
traukinių ir keletas šimtų sunkvežimių. Są
jungininkų karininkai Helmstedte pabrėžia, 
kad dėl jų blokada galėtų būti jau ir šian
dien atšaukta, nes jie jau galutinai esą pa
siruošę tarpzonfnio susisiekimo reguliavi
mui.

Berlyno „Der Tag”, praneša, kad jau esąs 
svarstomas reguliaraus tarpzoninio susisie
kimo Berlynas — Mtinchenas ir Leipzigas 
— Kdlnas atnaujinimo klausimas. Sovietų 
zonos didžiosioms geležinkelių stotims įsa
kyta padidinti savo personalą.

rnupipos ziviosmi
ČEKOSLOVAKIJA

♦ Čekoslovakijos žurnalistų sąjunga pa
sikvietė 18 užsienio žurnalistų, kurių tarpe 
yra ir trijų vokiečių laikraščių atstovai, su
sipažinti su kraštu. (D).

D. BRITANIJA
* Britų vyriausybė nutarė netraukti 

teisman vokiečių maršalo von Rundstedo ir 
generolo Strausso, ir juos iš nelaisvės pa
leisti.

* Britų admiralitetas pranešė, kad bri
tų karo laivyno vienetai birželio ir liepos 
mėn., vizituos įvairius Europos kraštus. Po 
to tie vienetai prisijungs prie prancūzų, 
belgų ir olandų karo laivyno ir padarys 
bendrus Vakarų Unijos laivyno manevrus.

* Viename Glasgowo madų salione įvy
ko gaisras. Jis taip greit išsiplėtė, kad iš 
karto apėmė visus aukštus ir stogą. Salio
ne buvusios pardavėjos pradėjo iš II ir III 
aukšto šokinėti pro langus. Kelios užsimu
šė, o kelios sunkiai susižeidė. Bet ir tai 
13 pardavėjų gyvos sudegė. (D/R).’

EGIPTAS
♦ Prieš Egipto atstovų rūmų pirminin

ką įvyko pasikėsinimas. Jam važiuojant 
gatve, į jo automobilį buvo mestos 3 gra
natos, bet jos nepataikė, tik sprogdamos 
sužeidė keletą asmenų, važiavusių paskui 
pirmininko automobilį. (D/R).

ITALIJA’
* Italijos statistikos biuras paskelbė^ 

kad praėjusiais metais iš Italijos emigravo 
200.000 italų darbininkų. Apie 80.000 tų 
darbininkų įsikūrė Europos kraštuose.

IZRAELIS
♦ Izraelis Saugumo Tarybai pranešė, 

kad JT tarpininko grafo Bernadottes ir. 
fiulk. Seroto nužudymo įvykio aiškinimą 
zraelis nelaikė baigtu. Izraelis ir' toliau tą 

įvykį tyrinės, kad bent dvasiniai jo įkvėpė
jai būrų išaiškinti' ir patraukti atsakomybėn.

J. A, VALSTYBES
♦ JAV atstovų »rūmų užsienio reikalų 

komisija priėmė įstatymo projektą, kuris 
įgalina vyriausybę sumokėti Šveicarijai iki 
16 milijonų dolerių už padarytus nuosto
lius amerikiečių lakūnams praėjusiame ka
re numetus Šveicarijos teritorijoje bombas.

♦ Amerikos radijo komentatorius Pear- 
sonas pareiškė, kad prezidentas Trumanas 
šiuo metu yra užsiėmęs su nauju projektu, 
kuris numato išnaudoti saulės spindulius 
pramonės tikslams. (D/Afp).

♦ New Yorko steito gubernatorius De- 
weyus, lydimas žmonos ir savo sekretoriaus, 
išvyko į Europą, Oia jis ketina būti šešias 
savaites. Jis nori aplankyti D. Britaniją, 
Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Šveicariją ir 
Olandiją ir tose valstybėse matytis bei tar
tis su valstybės vyrais. (D).

♦ JAV Williamse. Arizonoje, rasti pa
tys turtingiausi JAV urano klodai. Tuos 
klodus atidengė viena moteris. Miške rink
dama žagarus, ji pastebėjo, kad jie ap
traukti stora geltona pluta. Ištyrus labora
torijoje paaiškėjo, kad toje plutoje yra ura
no. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Pietų Prancūzijoje, netoli St. Atienne 

nukrito vienas keleivinis lėktuvas. Žuvo trys 
keleiviai. Sudaužytame lėktuve rasta už di
desnę sumą aukso ir brangiųjų akmenų.

♦ Gerai informuoti sluogsniai praneša, 
Kad Prancūzijos maršalas Petainas, nepai
sant jo pablogėjusios sveikatos, ir toliau 
bus laikomas Yeuxo saloje, bet ne išgaben
tas į ligoninę kontinente. (D/R).

SOVIETU S-GA
♦ Viena sovietų moterų atstovė, kuri 

■kovo mėn. lankėsi D. Britanijoje pareiškė, 
kad D. Britanijos vienintelė viltis ištrūkti 
iš „dolerių pančių” tai didelio masto pre
kybos santykiai su .Sovietų Sąjungą ir ki
tais Rytų Europos kraštais. (D/R).

- . VATIKANAS
♦ Popiežius Pijus XII suteikė audienci

ją Belgijos princui regentui Charlesui, ku
ris popiežiaus kunigystės 50 m. jubiliejaus 
proga įteikė auksinį kryžių, išpuošta ame
tistais. (D/R).

IS VISUR
♦ Malajų federalinė vyriausybė nuo ki

lusių krašte vidaus kovų pradžios ištrėmė 
iš viso 1691 užsienietį. (D/R).

♦ JAV, Prancūzija ir D. Britanija savo 
atstovybes Adis Abeboje pakėlė į ambasa
dų laipsnį. Taip pat Abisinijos atstovybės 
Londone, Washingtone ir Paryžiuje pakel
tos į ambasadas. (D/R).

Rytų zonos ūkinėje taryboje jau laukia 
didelis užpirkėjų, prašančių leidimų išvykti 
į Vakarų Vokietiją, štabas. Jie turi supirkti 
rusų zonai reikalingiausių žaliavų ir kitų 
reikmenų Komisijos skyriai jau kelios sa
vaitės ruošia sąrašus tų žaliavų ir specia
lių mašinų, kurias Rytų zona turėtų pir
miausia gauti. ,

Generolas Clayus paskelbė, kad orini® til
tas, ir blokadą atšaukus, veiks pilna apimti
mi, nes norima anglių ir maisto produktų 
atsargas Vakarų Berlyne padidinti. Ir’kiti 
amerikiečių aviacijos atstovai patvirtina, 
kad orinio tilto .personalas ir mašinos tol 
liks paruoštyje, kol galutinai paaiškės, kad 
sovietai nesiruošia paskelbti antrąją Ber
lyno blokadą.

Sovietai atšaukė gavo komisarą
Viena (Dena). Sovietų aukštasis komisa

ras Austrijoje gen. Kurasovas atšauktas iš 
savo postovio. Kurasovas tuoj pat išvyks
ta iš Vienos. Britų aukštajam komisarui 
Austrijoje A. Oallowayui jis padarė atsi
sveikinimo vizitą.

♦ Izraelio ambasadorius Prancūzijoje 
Fisheris išvyko į Stockholmą,. kur jis pa
informuos Švedijos vyriausybę apie Berna
dottes nužudymo tyrinėjimus. (D/R).
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Taip garsinami filmai
■ Sąmokslas

Net senus, Brodwayaus žinovus nustebino 
naujos Hoolywoodo filmos „Ženes portre
tas” garsinimo būdai. Tiesą, to filmo veiks
mas vyksta New Yorke, ir todėl vien dėl to 
jis turėtų būti įdomus New Yorko publikai. 
Tačiau nepaisant to, vienas laikraštis, kino 
teatras, kuriame filmas bus rodomas ir fil
mos producentas sudarė sąmokslą priversti 
bent pusę New Yorko pasižiūrėti to filmo.

Dovydas O. Selznickas, to filmo produ
centas, buvo labai patenkintas sužinojęs, 
kad ponia W. R. Hearstienė, laikraščių 
magnato žmona panoro surengti puotą jos 
įsteigto' fondo teikti kūdikiams dovanai pie
ną. Poniai atrodė, kad jos puotą at
lankys daugiau svečių, jei" ji įvyks tuoj po 
kurios nors premjeros. Turint tai galvoje, 
poniai Hearstienei, Selznickui ir kino teatrui 
buvo nesunku susitarti. Reklamos kampani
ja prasidėjo.

Spaudos dalis
Vieną dieną „Journalo” laikraštyje pasi

rodė J. Jonės — „2enės portreto” žvaigždės 
nuotrauka. Sekančią dieną ten pat buvo'to 
filmo herojaus paveikslas. Trečią dieną pa
sirodė • kitų filmų veikėjų Ethelio Barry
more ir Lilian Oish nuotraukos. Ketvirta
dienį vėl pasirodė visi keturi kartu. Tik 
penktą dietią buvo paaiškinta, kad jie visi 
vaidina netrukus įvyksiančioje „Ženės por
treto” premjeroje. Toliau buvo paskelbta, 
kad ponia Hearstienė yra „Free Milk Fund 
for Babies” (Nemokamo pieno kūdikiams 
fondo) prezidentė ir kad įvyksiančio po 
premjeros baliaus pelnas yra skirtas tam 
fondui. Newyonkiečiai lengviau atsikvėpė, 
nes jie sužinojo, kad jų laikraštis „Journal” 
nesileido paperkamas, .bet tik padėjo išgar
sinti sveikintiną reikalą — nemokamo pieno 
fondą. Jie vėl pradėjo ramiai skaityti pa
skutines žinias apie ponios Errolės Flynn- 
sienės skyrybas ir ar Rita Hayworthaitė 
ištekėdama už Ali Khano pasinaudos maho
metonų mulos' patarnavimu.

Tačiau tose pačiose skiltyse skaitytojai — 
o New Yorke požeminiuose traukiniuose 
laikraščius skaito net senos negrės — vis 
rasdavo naujų žinučių, vienu ar kitu būdu 
susijusių su „Ženės portretu”. Naujausių 
paskalų skyriuje buvo rašoma apie to filmo 
žvaigždės Jonės intymus santykius su pro- 
ducentu O. Selznicku. Buvo rašoma, kad 
Dovydas nori persiskirti su savo žmona ir 
šią vasarą vesti Jonę. Žinoma, po visų to
kių paskalų galima buvo rasti ir lyg nety
čia pakliuvusią reklamą: „Rivolio kibo 
teatre tada ir tada įvyks superkolosalinio 
filmo „Ženės portretas” premjera”. Savai
me aišku, kad sekė visų dienos didvyriu 
pavardės. Juk jie visi su tuo filmu buvo su
siję.

Net ir burmistras atėjo
Visam Broadwayuje buvo pastatyti dailūs 

baltai mėlynai dažyti kioskai kur gražios 
merginos pardavinėjo bilietus”! premjerą. 
New- Yorko burmistras gavo du bilietus ne
mokamai, taSau už tat tuos bilietus įtei
kiant, jis buvo iš visų pusių nufotografuo
tas. Kitą dieną newyorkiečiai skaitė savo 
laikraščiuose, kad net burmistras žiūrės to 
filmo. Po įvairių pasikalbėjimų su filmo 
žvaigdždėmis, kaip paskutinis filmo gerumo

Kaip buvo medžiojami šnipai ®
Mūsų didelis žygis Ryme buvo baronie

nės Anabelos von Hodenburg buto suradi
mas. Ji buvo buvusi geriausia abwehro šni
pė, paruošusi ir per frontą pasiuntusi ke
letą geriausių priešo agentų. Anabelos bu
te Ryme — ji pati jau buvo pabėgusi su 
atsitraukusiais vokiečiais — radome tikrą 
abwehro dokumentų lobyną. Čia buvo do
kumentų apie agentą, kurį vadinome Alfa 
Prima. Čia buvo sąskaitų, apyskaitų ir te
lefono numerių su ryšininkais. Buvo šimtai 
fotografijų. Visą šią medžiagą perdavėme 
„slaptosios jėgos” štabui, kur ji arba tuo
jau pat žuvo arba pateko ne į tikras rankas.

Pirmomis dienomis po išvadavimo Rymas 
buvo linksmas ir susijaudinęs, gyventojai 
šūkavo: „Valio sąjungininkai!” CIC surin
ko tiek daug įtariamųjų, jog internavo juos 
parke, kadangi nepakako vietos Rymo Dan
gaus Karalienės (Regina Coeli) kalėjime. 
Ryme patyrėme kaip priešas tardydavo. Vo
kiečių kankinimų kambaryje Via Tasso gat
vėje radome rinkinį įrankių, kuriuos nau
dojo jų kontržvalgyba norėdama priversti 
prisipažinti įtariamuosius.

Mums jie padarė slėgiamą įspūdį ir su
kėlė baisėjimąsi. Ligi pat karo pabaigos 5. 
armijos CIC tardymus vedė, nesinaudoda
mas fiziniais kankinimais. Mes ne tik pikti- 
nomės gestapo metodais, bet taip pat kon
statavome, kad psichologiniai metodai da
vė geresnius rezultatus. Be to, mūsų vy
rai iš prigimties negalėjo ,naudoti kanki- 

1 nimų. Pvz., G. Messingas, Harvardo uni
versiteto filozofijos daktaras, kalbėjo aš- 
tuoniomis kalbomis, o suprato dvidešimt. 
Jis buvo prityręs tardytojas, kuris greitai 
susekdavo silpnas vietas ir išgaudavo tie— 
pą. Kartais Messingas vaikštinėdavo po 

įrodymas buvo paskelbtas vieno-populiaraus 
beisbolo žaidėjo pažadas apsilankyti prem
jeroje. Aišku, kad visuomeninio gyvenimo 
skyriaus redaktoriai-paskelbė, jog l premjerą 
ir po jos įvyksiančią puotą susirinks ir vi
sos Amerikos grietinėlės debiutantės, t. y. 
tos jaunos merginos, kurios pirmą kartą 
išeina i visuomenę.

■Perlai ir brilijantai
Premjeros vakare pasirodė, kad pastan

gos nenuėjo veltui. Visame Broadwayuje ir 
šalutinėse gatvėse stovėjo milžiniška žiop
lių minia. Prie išpuošto kino teatro važia
vo puikūs automobiliai, vežini filmo ,ir vi
suomeninio gyvenimo garsenybes. Viskas 
skendo prožektorių šviesoje. O prie bilietų 
kasos stumdėsi, lyg musės šviesos suvilio
tos, šimtai žmonių, norėdami nusipirkti pa
skutinį bilietą. Žioplių smalsumas buvo pa
tenkintas. Juk jie matė ne tik burmistrą, 
atvažiavusį kartu su ponia Hearstiene, (se
kantį rytą jos vyro laikraščiai rašė, kad ji 
labai gražiai atrodė savo medaus spalvos 
brokato suknelėje, išpuoštoje perlais ir dei
mantais), bet ir turtinguosius Vanderbi-l-tiis, 
operos žvaigždę Martinelę, garsiuosius ra
šytojus ir jaunąjį, tačiau ne per jauną F. 
D. RooseveMą jr., kuris šiuo momentu už
vedė skyrybų bylą it peršasi Lrndforsienei. 
Juk dėl to verta porą valandų pastovėti 
gatvėje!

Kitą rytą laikraščiai buvo pilni aprašymų 
apie puotoje dalyvavusių ponių tualetus, 
skrybėles ir brangenybes, o visos kino vie
tos buvo išparduotos. Visi buvo patenkinti. 
Į kiną dar ir šiandien sunku patekti Mr. 
Salmonas, jo vedėjas iš pasitenkinimo gera 
apyvarta chroniškai trynė rankas. Ponia 
Hearstienė su plačia šypsena pranešė, kad 
ji kūdikių pienui surinko 6,000 dol. Tik 
producentas Dovydas O. Selznickas dar ne
visai gali suprasti, kodėl jis po tokio savo 
filmo pasisekimo negavo už jį aukščiausios 
premijos. (DT).

• ■ ' z

iš uzjurlo lietuvi?! spaudos

New Yorko apylinkės Lietuvių Diena, 
kasmet ruošiama vietos draugijų ir visuo
menės veikėjų, šiemet įvyks liepos 3 d., 
Dexter parke. Tuo reikalu jau vyksta orga
nizacijų atstovų pasitarimai

Lietuvių kalba amerikiečių mokyklose
Šių metų kovo 29 d. Mase, valst. guber

natorius Deveris pasirašė įstatymą, lei
džiantį dėstyti lietuvių kalbą viešose vidu
rinėse mokyklose (High Schools) tam tikro
mis sąlygomis. Pagal tą įstatymą mokyklos 
įpareigojamos įvesti lietuvių kalbą tose mo
kyklose, kuriose yra ne mažiau 150 moki
nių ir jeigu jos reikalaus bent 25 mokinių 
tėvai ar globėjai (Sandara).

Popiežiaus ordenas Dr. J. Leimomui
Vyskupas Padolskis pasiuntė Dr. J. Lei- 

monui laišką, kuriame jam pranešė, kad 
popiežius Pijus XII apdovanojo II laipsnio 
šv. Grigaliaus diliuoju ordenu. (Amerika)

Lietuvis sporto profesorium
Notre Dame universiteto, Indianoje, rėk- 

kaimus, ypač jei jam pasitaikydavo agen
tas, kalbąs jam negirdėtu itališku akcen
tu. Tokiam atvejui pasitaikius, sužibėdavo 
jo akys už plačių akinių rėmų, ir jis liep
davo įtariamajam daugelį kartų kartoti sa
kinį, kad galėtų įsigilinti J intonacijas. 
Nors Messingas niekada nenaudojo smur
to, bet ši niekuo nedėta technika kartais 
taip sujaudindavo įtariamąjį, jog prisipa
žindavo esąs vokiečių agentas.

Mums paaiškėjo, kad tortūros neatstojo 
išmintingo tardymo. Vokiečiai kurie suge
bėjo rafinuotai kankinti sąjungininkų agen
tus, dažnai padarydavo klaidų, ruošdami 
savuosius. Pvz., Ryme jie pastatė liesą ma
žiuką italą, paskirdami jam uždavinį už- 
megsti ryšį su agentais, ateinančiais per 
frontą. Jam buvo nurodyta vienoje aikštėje 
(Piazza Colonna) keturis kartus mėnesyje 
iš anksto nustatytomis dienomis mėtyti į 
orą lankeli Žvilgąs lankelis buvo kontakto 
ženklas.

Tačiau mažiukas agentas buvo per bai
lus savo uždaviniui atlikti. Jis atėjęs išsi
pasakojo Rymo CIC įstaigai. CIC pastatė 
savo žmogų — koks agentas pasitaikydavo 
tą dieną laisvas — kuris mėtydavo lankelį. 
Per kelis mėnesius intensyviai mėtant lan
kelį, pasisekė pagauti apie 10 abwehro 
agentų.

Iš Rymo sąjungininkai patraukė į šiau
rę. Kol priešas pasiekė Boloniją ir įsitvir
tino kalnuose, kautynės buvo judrios ir te
pasitaikydavo nedaug šnipų.

*

Nepaisant viso pakrikimo mes laimėjome 
slaptąjį karą. Gal būt, kad amerikiečiai mo
kėsi sparčiai ir pagaliau bedarė mažiau 
klaidų, kaip vokiečiai ir ne daugiau kaip

Taip tllmelė ir nutruko . . .
Keliais žodžiais noriu Tau atvaizduoti 

australiines užeigas. Populiariausia užeiga, 
kaip ir Lietuvoje, čia yra baras. Jų yra 
labai daug, beveik kiekvienoje gatvėje, o 
kitose net po kelius. Į juos moterys neina: 
joms tai yra draudžiama, nors niekur tas 
nepaskelbta. Tačiau tie barai į Lietuvoje 
buvusius barus visai nepanašūs. Paprastai 
toks baras būna įrengtas didelėje salėje, 
kurios viduryje yra bufetas, . ketvirtainiškai 
apstatytas prekistaliais. Salėje nėra jokių 
staliukų ir jokių sėdynių. Bufete parduo
dami tik gėralai: degtinės, vynai ir alus. 
Visi geria stati.

Alkoholiniai gėralai čia yra labai stiprūs, 
daug stipresni, negu įprasta Europoje. Ga
vęs savaitės atlyginimą su Petikiškiu ir aš 
užsukau į tokį barą. „Paėmėm” po „bur
nelę” degtinės, po gurkšnį vyno, vėliau 
alaus ir .. . mano filmelė taip ir nutrūko. 
Sakau, kitą kartą tai nors savo užkandį at
sinešiu, tai vis daugiau išgerti galėsiu.

Jų degtinė, wisky, turi bene 70° stipru
mo, vynas turi alkoholio iki 30°, o alus net 
iki 15°. Tai nė nepajunti, kaip tate nuo 
kojų nutrenkia. Visi vynai čia labai sal
dūs ir tiršti. Žinoma, ir skanūs, bet apgau
lingi. Tas pats yra ir su alum. Australai 
ypač mėgsta gerti alų. Čia jo Išgeria neįsi
vaizduojamus kiekius.

Tie barai yra atidaryti tik iki 18 vai. Po 
darbo dienos, ypač penktadieniais, eidami 
namo, australai skuba į tuos barus. Ka
dangi darbas pasibaigia 16 ar net 17 vai, 
tai tikrai reikia skubėti. Bet tos valandos 
jam užtenka, kad įsilinksmintų. Uždarius 
barus, visomis gatvėmis linksmi vyrai kry
puoja namo. Australai mėgsti „išmesti”, jaet 
jie ir įsigėrę ramūs, bėga namo ir tuoj 
gula.

Žinoma, yra ir tokių svetainių, kurios 

Ruošiasi Lietuviu Dienai
torius lietuvį Krausą pakėlė atletikos di
rektoriumi. Krausas yra pats baigęs Notre 
Dame. Jis labai interesuojasi sportu, pats 
yra geras sportininkas ir treneris. Jis prik
lauso .Dariaus Girėno Legiono postui. 
(Sandara).
Prašo pranešti atvykusiųjų į JAV adresus

„Amerika” rašo, kad Lietuvos gener. kon
sulas prašo visų lietuvių, naujai atvykstan
čių į JAV, pranešti savo adresus jam. Jų 
adresai bus įtraukti į konsulato kartoteką ir 
laikomi konsulo žinioje. Tie ^adresai reika
lingi gimimų paieškojimo, laiškų įteikimo 
ir įvairiais kitais reikalais. Gener. konsulo 
adresas šis: Consulate General of Lihtna- 
nia, 41 W. 82 nd Street, New York 24, N. Y. 
(Amerika)

„Britanijos Lietuvio” staigmena
Velykų proga „Britanijos Lietuvis” išėjo 

spaustuvėje rinktas ir spausdintas. Iki šiol 
jis buvo mūsų spaudos fenomenas — spaus
dinamas fotocinkografiniu būdu.

britai. 1944 m. rugsėjo mėn. suėmėme ir 
neutralizavome Fabiją Paginottą ir Glula- 
ną Maginį, du geriausius abwehro agentus. 
Jie buvo atsiųsti kaip radijo šnipai; Bri
tams, turėjusiems gerą pasisekimą su Al
fa Prima jie atrodė patys tinkamieji abi
šaliai agentai.

Kaip ir daugelyje šnipų medžioklių, Pa
ginottą ir Maginį pasisekė pagauti, aptikus 
menkučius pėdsakus. San Miniotoje, nedi
deliame miestelyje netoli Florencijos, vie
nas specialus CIC agentas vykdė įprastinį 
tikrinimą italų, dirbusių su vokiečiais. Vie
nai moteriai jis statė įprastinius klausimus, 
ar ji nepastebėjusi nieko įtartino vokiečių 
okupacijos metu.

Ji pasakė buvus atsitikimą, kuris jai pa
sirodęs keistas. Miravellos viešbutyje ji 
kalbėjosi su vienu vokiečių karininku kaip 
tik tuo metu, kada iškilo akštėn viena va
gystė. Vagys paspruko. Ji paklausė savo 
draugą vokietį, ar negali būti vagys anie 
du vyrai, kurie šnibždasi susėdę prie sta
lo. Vokiečių karininkas, neslėpdamas žinąs 
kai ką daugiau, šypsojosi kaip lapė.

— Ne, — tarė jis jai, — tie du tai ne. 
Kada nors po karo — pridūrė jis reikš
mingai — pasakysiu tamstai, dėl ko ne.

Du specialūs agentai pasigavę šį ploną 
siūlelį, ėmė sekti. Jie sužinojo, kad tie vy
rai paliko mieste dvi daiktadėtes (čemoda
nus) ir pasisakė paimsią, progai pasitai
kius. Maginis grįžo savo rūbų, ir agentai 
pagavo jį. Iš panagučių tardomas jis viską 
neigė. Netekę vilties ką išgauti ir bevelk 
pasiryžę paleisti CIC agentai atėjo į mano 
štabą pasitikrinti centrinėje kartotekoje. Čia 
jie rado Maginį įrašytą kaip vieną iš ab
wehro radijo grupės narių, kurios antra
sis narys, radijo siuntėjas, buvo identifi
kuotas esąs F. Paginotta. Šių faktų akivaiz
doje Maginis prisipažino. Jo nurodymu bu
vo suimtas ir Paginotta.

Iš Australijos padangės
-būna atdaros iki 23 vai. Jų patalpos būna 
gražiai įrengtos, salėje yra staliukai sve
čiams, o aplink juos patogūs klubiniai fo
teliai. Čia galima pavalgyti ir išgerti pa
siskaityti laikraščius, atvėsti. Jos dažniau-' 
šiai būna įrengtos prie gerų viešbučių, ku
rių čia taip pat yra apstu. į tas svetaines 
ateina ir moterys. Suprantama, čia viskas’ 
brangiau, ir darbininkai į jas neina.

Nemaža yra ir kavinių. Bet jos visai kito 
stiliaus, negu Europos kavinės. Jas veikiau 
reiktų pavadinti valgyklomis. Alkoholinių 
gėralų jose visai nėra, nors jos ir būna at
daros iki 23 vai. Į jas ateina tik pavalgyti 
ir atsivėsinti. Beveik jos visos tarp savęs 
yra labai panašios: apie sienas yra išdėstyti 
staliukai, o vietoje kėdžių iš trijų,šonų pas
tatyti su aukštomis atlošomis minkštasuo
liai. Tuo būdu susidaro atskirų „kabinetė- 
lių” iliuzija, nes per aukštas atlošas nieko 
nematyti. Galima jaustis tikrai jaukiai.

Dideliuose miestuose yra ir naktiniai lo- 
ikalai, kur griežia orkestras, galima išgerti 
ir pavalgyti, o esant norui-ir pašokti. Bet 
ir juose atmosfera yra visai kita, negu 
mums matyta. Nuotaika juose jauki, visi 
jaučiasi tartum būtų tarp savęs pažįstami, 
bet visi savo vietose, korektiški. Bardamų 
nematyti.

Jaunuomenė mėgsta šokti. Mūsų mieste
lyje šokiai būna bent ne rečiau, kaip kartą 
į mėnesį. Panašiai čia daroma, kaip ir mū
sų provincijų miesteliuose: salėje pasie
niais sustatomi suolai, kur po šokio ga
lėtų prisėsti. Tik grindys čia būna pasiu
tusiai slidžios. Net eiti sunku. Čia, brolyti, 
ekvilibristikos neparodysi, nes, ko gero, 
atsidursi ligoninėje su sulaužytais kaulais. 
Tango ir rumbo čia nešoka, nors šiaip jau 
čia šokami visi tie patys šokiai, kaip ir 
Europoje. Bet australai mėgsta šokti ir sa
vo, australinius, šokius. Jie visiškai prime
na mūsų „ratelius”. Labai aistringai šokant

Dabar D. Britanijos Lietuvių Sąjunga iš 
britų vyriausybės gavo leidimą spausdinti 
3.000 egz. Laikraščio kaina kiek pakeliama, 
bet Jo vertė žymiai padidėjo. Laikraštis 
įsteigtas ir išugdytas sunkiausiomis sąly
gomis kelių pasišventėlių dėka. Tai didelis 
darbas. Tesiseka jiems tolimesniuose žy
giuose.

Susiorganizavo Sidnėjaus lietuviai
Sidnėjaus' lietuviai susibūrė į A. L. D- 

jos skyrių. Išrinkta skyriaus valdyba ir re
vizijos komisija. Steigiamajame susirinkime 
aptarti organizaciniai ir kiti vielos klausi
mai. (Mūsų Pastogė).

Paminėjo ir lietuvių skautus
Australų žurnalas „The Australian Post”, 

aprašydamas Pan Pacifiko skautų Jambo
ree, paminėjo ir lietuvius skautus, kurių 
dalyvavo 29 asmenys. Įdėtoje nuotraukoje 
matosi lietuviai skautai, pusryčiaują prie 
savo iš akmenų ir kankorėžių padaryto 
stalo (M. P.) 

Man teko nemaža kalbėtis su abiem šni
pais. Net ir tardomi jie simpatingai atsilie
pė apie ii duče ir fašizmo pralaimėjimą. 
Britų SCI (kontržvalgyba) tuo momentu tu
rėjo buveinę Florencijoje ir prašė atsiųsti 
mūsų pagaunamus radijo šnipus. Aš pra
nešiau jiems apie Maginį ir Paginottą, bet 
pridūriau, jog abejoju, ar jie bus naudin
gi kaip abišaliai agentai.

— Nesirūpink, Spingarnai, — atsakė man 
britai. — Lig šiol dar nepraradome nė vie
no abišalio agento.

Paginotta ir Maginis kelias savaites 
siuntinėjo gerai paruoštas žinias vokie
čiams, ruošdami klastą, kuri turėjo padėti 
sąjungininkams įsiveržti į Po slėni Bet 
apie 1944 m. Kalėdas išgirdau baisią nau
jieną: F. Paginotta pabėgo, palikdamas pi
kantišką raštelį. Jis dėkojo britams už gerą 
maistą ir pastogę, bet pareiškė; „Aš šlykš
čiuosi parsidavimu. Grįžtu atgal ir nebe- 

,pasiduosiu gyvas!”
Britai neteko gaivų.
— Ar negali kuo padėti CIC? — jie pa

klausė mane.
CIC tuojau sukėlė visus savo agentus ant 

kojų Paginotto medžioti. Jis buvo pabėgęs 
britų sunkvežimiu. Vienas agentas pranešė 
sunkvežimį aptikęs pafrontėje, bet manąs, 
kad Paginotta bus jau perėjęs frontą. Keli 
CIC vadovaujami partizanai rado jį vokie
čių fronto zonoje, įsiprašiusį pasilsėti pas 
vieną ūkininką, kuris jį išdavė partizanams.

Po Paginottos atsitikimo britai pradėjo 
žiūrėti į CIC su didesne pagarba. Mus ėmė 
kviesti skaityti paskaitų, kaip gaudyti šni
pus.

Amerikiečiai pagaliau įgudo į šnipų gau
dymą. Tai buvo pačiu laiku, nes kaip tik 
tada vokiečiai pradėjo masinio špionažo 
kampaniją, ir reikėjo dorotis su daugiau 
šnipų, negu kada nors anksčiau buvo tekę 
susidurti italams, prancūzams, britams ir 
•amerikiečiams. (B. pabaiga).

čia nemačiau. Šokiai būna ramūs, kultū
ringi. Tad visa pramoga darosi lyg koks 
poilsis.

Šokių pertraukų metu čia išnešiojama ant 
padėklų pyragaičiai ir kava ar arbata. Jų 
gali paimti, kiek nori. Mokėti atskirai ne
reikia. O jei kas nori išgerti ko nors 
stipresnio, tai eina prie savo automobilio, 
kuriuo atvažiavo į pasilinksminimą.

Miesteliuose profesionalų orkestrų be
veik nėra. Vakarėliuose griežia mėgėjai. 
Australų moterys, kiek aš pastebėjau, yra 
labai draugiškos, linksmos. Mūsų jos ne 
tik nevengia, bet mielai užmezga pažintį. 
Jokio išdidumo. Negalėčiau pasakyti, kad 
jos būtų lengvabūdės. Vyrai su moterimis 
čia labai mandagūs. Bet moterys dėl to į 
puikybę nesikelia. Jos laiko tai savaime su
prantamu dalyku, nes jos yra silpnesnės. 
Netiesa ir tai, kad Australijoje yra maža 
moterų, už tai, girdi, jos ir yra laikomos 
pagarboje. Dideliuose miestuose jų yra net 
daugiau, negu vyną. Tai priklauso veikiau 
nuo papročių, nuo išauklėjimo.

Jeigu kam Australijoje maža moterų, tai 
tik mums lietuviams. Iš tikrųjų čia jų mažai 
atvažiavo, ir tai mes apgailint ..

Tavo Pranas.

Kiek kainnofa lenciūgėlis?
Klausimas painus ir įdomus — ar’ne tie

sa? Tarp kitko, slauname Adelaidės mies
te (.pačioje Pietų Australijos sostinėje) jis 
iškilo ir kai kuriems mūsų tautiečiams kaš
tavo gerą pūdą galvoG sukimo. Ne dėl to, 
kad jie pasimėgavime vaizbūnauti ryžosi 
Australijoje verstis grandinių ir lenciūgų 
prekyba. Klausimas kur kas painesnis: de
rybos vyko dėl mūsų liaudies šokio „len
ciūgėlio” pardavimo (taip — pardavimo). 
O istorija — kaip ir visi dideli dalykai — 
labai paprasta.

Viskas prasidėjo tuo, kad Adelaidėn atsi
bastę dipukai nerimo. Dairėsi, kalbėjosi, 
samprotavo. Pagaliau, išsaiUprotavo eilę ne
blogų ■ dalykų. Suorgam^vo chorelį. Su
sibūrę, pradėjo lavintis tautiniuose šokiuo
se. Tai šen, tai ten pakviečiami įSasirodyti. 
Na ir daužo mūsų oželiai galvas vienas ki
tam, o australai žiūri ir galvom linguoja. Ir 
sako, kad tai „very Mice”. Jiems, žinoma, 
svetima ir nematyta — gi, ypatingo'meniš
kumo ieškoti gal ir ankstoka adelaidiškių 
kalveliuose. Bet svarini, kad populiarina 
irius ir — taip sakant — neapsikiaulina. Bet 
štai, vieną kartą, po vieno daugiau ar ma
žiau pavykusio koncerto, kai mūsų šokėjai 
jau ruošėsi keliauti namolei, nes kitądien 
juk ir vėl 8 darbo valandos laukia, prisi
statė toks labai malonios išvaizdos, solidus 
ponas, kuris maloniai atsiprašęs pasiteira
vo, kur gi mūsų trupės menažeris. Susipa
žino su mūsų „menažeriu” — šokių vado
vu. Ponas prisistatė, kaipo vienos labai 
plačios organizacijos atstovas, organizaci
jos, kuri kas metai ruošia labai skaitlingus 
jaunų mergaičių ritminės gimnastikos ir 
tautinių-š^kių konkursus — varžybas. Ir 
štai, jis nepaprastai susižavėjęs mūsų vie
nu šokiu (lenciūgėliu), kurį norėtų savo 
trupėje pastatyti, na ir klausia, už kokią 
kainą mes tą šokį jam parduotumėme ..

Žinoma, mūsų „menažeris” visai tautai 
priklausančių turtų prekyba verstis nepra
dėjo. Bet lietuviai mokys australietes mer
gaites šokti „lenciūgėlį”. R. Marius

' Skambutis
Adelaidiškiai lietuviai stato pirmąjį sce

nos veikalą Australijoje — „Pirmąjį skam
butį”. '

Kai kam, gal, atrodo, kad tokiais niekais 
užsiiminėti tikrai neverta, nes tautiniai šo
kiai ir visokio plauko chorai ir choreliai 
bent galima parodyti svetimiesiems, o dra

ma... Ką čia ir bekalbėti. Bet vis dėlto, 
mes if patys juk mėgstame pasiskatinti 
emigracines dienas, o — prisipažinkime — 
„reprezentaciniai” šokiai mums spėjo įgris
ti iki gyvo kaulo. Vadinasi, drama žiūrovui 
teiks malonumą, vaidintojui — įdomumą, o 
abiems — naudą. Dramos mylėtojus suburti 
teko ne dramos aktoriui, bet operos solis
tui — Pauliui Rūteniui. Gal tai ir paradok
sas, bet čia Australijoje į praeities titulus 
ir laurus kažkodėl per didelis dėmesys ne
kreipiamas, gal būt; dėl to, kad Ąlygos 
reikalauja darbų„ o ne kalbų, gal būt, dėl 
to, kad darbų yra marios. Vienu žodžiu, 
adelaidiškiai dramos mylėtojai jau susibū
rė ir darbas prasidėjo. Be Pauliaus Rūte- 
nio dirba ir p. Dainienė, prityrusi aktorė. 
O visa kita — tai atžalynas, ir savo amžiu
mi, ir prityrimu labai įvairus, bet visiems 
bendra — nekasdieninis scenos meno en
tuziazmas, kuris įdėjus kalnus darbo, gali 
duoti ir labai džiuginančių rezultatų. Vei
kalas bus statomas studijiniai, ypatingą dė
mesį kreipiant į balso pastatymą, neužmir
štant nei improvizacinių bei scenos techni
kos pratybų. O tai jau geriau, nei mėgėjų 
vaidinimai su perdaug vaidybos.

Taigi, Adelaidės lietuviai, tūkstančius 
mylių nutolę nuo Lietuvos, gyvena lenciū
gėlio ir pirmojo skambučio ženkle. O tai, 
tur būt, tikrai nelabai bloga. Rm. Marins
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IRO likimo sprendimas birželio 22d. AKIMIRKSNIU KRONIKA
Bbd Kiseingenas. „Galutinis sprendimas 

dėl tolimesnės IRO veiklos bus padarytas 
i. m. birželio 22 d. prasidedančioje IRO 
Generalinės Tarybos sesijoje”, pareiškė 
Tarpt Pabėgėlių Organizacijos amen zo
nos direktorius P. Ryanas, gegužės 4 d. 
įvykusioje spaudos konferencijoje.

Trys svarbos terminai
s Pagrindinis pasiūlymas, kuris bus pa
teiktas Generalinei Tarybai (16 valstybių 
atstovams) nuspręsti, būsiąs terminų nusta
tymas, DP reikalams baigti. IRO gen. ■ di
rektorius Tuckas Generalinei Tarybai yra 
įteikęs tokį projektą:

1. DP statuso (eligibility) pripažinimo 
paskutinę datą nustatyti 1949 m. spalio 1 d.

2. Pasiūlyti visiems DP iki 1950 m. sau
sio 1 d. apsispręsti, ar jie nori ir į kurį 
kraštą emigruoti, ar numato Vokietijoje pa
silikti ar repatriuoti.

3. Galimai greičiau likviduoti DP stovyk
las, IRO šalpos terminui (1950. VI. 30) pa
sibaigus. Numatoma, kad tie DP, kurie tą 
dieną bus jau pradėję emigracijos bylas, 
bus globojami iki jų išvykimo. Nepradėju- 
siems gi — nuo tos dienos globa bus nu
traukiama.

I vieno korespondento paklausimą, kas 
dėsis su tais, kurie negalės išemigruoti, bu
vo pareikšta, kad į šį klausimą bus kreipia
ma ypatingo dėmesio. Tačiau ir šie asme
nys turėtų nustatytu terminu registruotis ar 
(ir kur) nori emigruoti, ar Vokietijoje pa
silikti, nežiūrint, kad tuo tarpu negali emi
gruoti. Jei jie 1949. X. 1 turės DP statusą 
ir iki 1950. I. 1 apsispręs dėl savo ateities 
— jie galės likti stovyklose. IRO gen. dir. 
Tuckas yra numatęs Gener. Tarybai pasiū
lyti, kad IRO organizaciją sudarančios 
valstybės norinčius, bet negalinčius emi
gruoti asmenis arba proporcingai išsidalin
tų ir priglaustų pas save, arba paskirtų pa
kankamai kreditų jiems šelpti Kol regis
tracija neįvykdytu tokių asmenų skaičius 
dar nežinomas, tačiau manoma, kad jis bū
siąs garfa didelis.'

Vilkaviškyje įkurtas SSSR pasienio sargybų stabas
„Jaun. Zinas” praneša, kad šiuo' metu 

SSSR vakarų- sienos apsauga yra dar dau
giau sustiprinta ir kad jokio išėjimo per ją 
į vakarus nebėra. Tiesa, Baltijos kraštų gy
ventojai gali beveik laisvai judėti į rytus. 
Be didesnių sunkumų pabaltiečiai dar galį 
įvažiuoti į Rytų Prūsiją. Kai kas bandė iš 
čia patekti prie SSSR — Lenkijos sienos, 
deja, tai. padaryti nepavykę, bes tenką susi
durti su stipriais motorizuotais SSSR sie
nos apsaugos daliniais, o patekti į jų nagus 
reiškia baisų kalėjimą arba neišvengiamą 
mirtį. Jeigu atsargiesiems bėgliams’ ir pa
siseka palėkti prie Lenkijos — SSSR sienos, 
jiems vis dėlto nelieka kito kelio,’ kaip grįžti 
tuo pačiu keliu atgal, nes pati siena ypa
tingai stipriai apsaugota.

Vilkaviškio mieste esąs įkurtas SSSR pa
sienio sargybų vyr. štabas. Į šį miestą 
įkeHauti taip pat reikią ypatingų leidimų.

f-ietuvoje esąs ir latvių partizanų štabas.
Latvių spaudos žiniomis iš visų trijų 

Baltijos valstybių partizanų veikla silpniau
sia reiškiasi Estijoje, stipriausia Lietuvoje. 
Čia esąs Įkurtas ir latvių partizanų vyriau
sias štabas. Pačių rusų daviniais jungtiniam 
lietuvių — latvių partizanų štabui priklausą 
apie. 42.000 partizanų. Paskutiniu metu šis 
skaičius gerokai sumažėjęs, (pi)

I Lietuvą įvežta J 00.000 burliokų iš Vidu- 
r’ ' rinės Rusijos

Švedijoje leidžiamas estų tremtinių, laik
raštis „Valis Eesii” paskelbė vieno pabėgė
lio pranešimą apie dabartinį gyvenimą Pa
baltijo kraštuose. Jo žiniomis pasaulio su
skilimas į dvi priešingas stovyklas stipriai 
esąs jaučiamas ir anapus geležinės uždan
gos. Apie tai kalbą ir rusų oficialūs tiek 
kariuomenės, tiek partijos asmenys. Jie 
neslepiu, kad teksią susidurti su kapitalis
tiniu pasauliu. Todėl esanti labai susti
printa milicijos veikla ir padidintas jos skai
čius. sRepatriavę tremtiniai, kurių dalis te
begyvenę tėvynėje, esą paskutiniu laiku 
suimti ir ištremti arba laikomi policijos 
priežiūroje.

Tas pats pabėgėlis estas teigiąs, kad ap
link Vilnių 60 km radiusu esą išgabenti 
vwi lietuviai. 1948 metais iš Vidurinės Ru
sijos į Lietuvą buvę įgabenta 100.000 kol- 
chozininkų neskaitant jau gausių rusų tar
nautojų. (pi)

Draudžiamosios zonos Latvijos teritorijoje
Latvių tremtinių spauda Švedijoje pa

duoda žinių ape bolševikų sutvirtinimus 
Latvijos teritorijoje. Pajūrio sutvirtinimai 
prasideda ties Sikragu ir tęsiasi visu Balti
jos jūros pakraščiu. Patruliuojantieji stip
rūs rusų laivyno daliniai Irvės sąsmaukoje 
visiškai uždaro įėjimą į Rygos įlanką. Rau
donosios. armijos pajėgos sukoncentruotos

IS IRO SPAUDOS KONFERENCIJOS

Dėl Vokietijoje numačiusių pasilikti DP 
juridinio statuso tuo tarpu dar nieko neži
noma, bet aišku, kad jie čia bus laikomi 
užsieniečiais. Yra skirtumo tarp užsienie
čių (pvz., švedų, danų ir pan.), kuriuos 

(čia globoja atitinkamų valstybių konsula
tai, ir tų, kurie tokios globos neturi. Ligi 
šiol pastarųjų globa rūpinosi IRO. Dabar 
IRO juridinio, ekonominio ir kt. skyrių pa
reigūnai pasiliekančių klausimą studijuoja. 
Taip pat tiriami ir jau išemigravusių, bet 
dar negavusių atitinkamo krašto pilietybės, 
juridinio statuso ir jų globos klausimai. 
(Čia tenka pastebėti, kad išemigravusieji 
DP dėl netinkamų darbo sąlygų ar sutarties 
nesilaikymo iš darbdavių pusės turi kreip
tis į IRO atstovus, juos konkrečiai apie 
tuos atvejus painformuodami).

Sunkus yra negalinčių išemigruoti toli
mesnės globos klausimas, tačiau IRO ne
numato tuos žmones palikti Dievo valiai.

Atsakymas į Maskvos užpuolimus
Informacijos skyriaus šefas Ch. Reyneris 

per tarptautinę spaudą kategoriškai atmetė 
pastaruoju metu per Maskvos radiją inten
syviai skleidžiamus šmeižtus kad IRO esan
ti „vergijos organizacija”. Siame IRO va
dovybės komunikate pabrėžiama, kad fak
tai yra geriausias atsakymas į tuos Mas
kvos užpuldinėjimus. IRO nevartoja jokios 
prievartos, ir kiekvienas DP gali pasirink
ti, ar jis nori emigruoti ar repatriuoti. 
Emigruojantieji išvyksta savu noru, žino
dami tų kraštų, į kuriuos vyksta, gyveni
mo sąlygas. IRO duodamas maisto normas 
kiekvienu metu galima patikrinti. DP svei
katingumas geresnis, negu pačių sovietinių

VU Kas neužilgo persikels i Ameriką
— tokia antrašte & m. balandžio 21 d. 
„Nepriklausomoji Lietuva” paskelbė redak
toriaus pasikalbėjimą su Vykd. Tarybos 
pirm. V. Sidzikausku. Tame pasikalbėjime 
Vykd. Tarybos pirm, pareiškia: „Manau, 
kad ir mūsų vadovaujantieji politiniai' 

pačiuose jūros pakraščiuose. 50' km pla
tumo sausžemio juosta paliai Baltijos jūrą 
yra „draudžiamoji”. Norintieji įeiti į tas 
vietas, turi gauti ypatingus vykdomųjų ko
mitetų leidimus. Ilga jūros’ siena ypatingai 
slegia Latvijos gyventojus, nes didesnioji 
valstybės teritorijos dalis yra užblokuota. 
Taip Kuržemėje tik nedidelis žemės ruožas 
apie Saldus vietovę nėra patekęs į šią zoną. 
Žemgaloje laisvas tėra siauras ruožas tarp 
Bausko — Meitenės. Ši negailestinga geo
grafinė padėtis labai kenkianti ir Latvijos 
partizanų darbui, kuris šiuo metų, esąs 
daug mažiau aktyvus kaip Lietuvoje. Di
džiausia tad Latvijos partizanų veikla reiš
kiasi Lietuvos pasienyje ir Latgalijoj.

Sovietų armijos vadovybė Pabaltijyje 
esanti daug daugiau centralizuota, kaip 
prieš 2. D. karą. Vadovaujantieji rau
donosios armijos centrai įkurti Talline, 
Rygoje ir Vilniuje. Liepojus ir Klaipėda pa
versti povandeninių laivų atramos punktais. 
Šiose vietovėse įsteigtos radaro stotys. Pa
jūryje — nesuskaitomos artilerijos bateri
jos. Žvejų laivai tegali į jūrą išplaukti tik 
lydimi sovietų torpedinių laivų.

Baltai pasidarė „perdaug išdykę"
„The Sydney Morning Post” rašo: „Baltų 

darbininkai, dirbą Canberroje, darosi per
daug išdykę”, pareiškė McDonaldas trans
porto darbininkų unijos delegatas Canber- 
ros Prekybos ir Darbo Taryboje. „Jie da
bar' atšisftko mokėti autobusuose už bilie
tą, jei jie negauna sėdimos vietos. Jie rei
kalauja iš mano unijos narių, kurie auto
busuose yra konduktoriais, už nupirktą bi
lietą sėdimos vietos. Tačiau mūsų unijos 
narių moterys ir vaikai, kurie negauna at- 
sisėti, turi šįpvėti ir mokėti. Jei dėl to ne
bus kas daroma, mūsų unija atsisakys duoti 
autobusus šiems baltams.” (Mūsų pastoge).

Siūlo keistis laikraščiais

„Britanijos Lietuvyje” Vytenietis siūlo: 
dėl valiutos varžymų neįmanoma užsipre
numeruoti norimų laikraščių iš užsienio, 
todėl reiktų jais keistis. Pvz. Jonas gyvena 
Australijoje, susitark, užprenumeruok jam 
„Br. Lietuvį”, o jis tau užprenumeruos 
Australijoje išeinančią „Mūsų pastogę”, 
Kazys iš Kanados atsiųs „Nepriklausomą 
Lietuvą”, Jurgis „Argentinos Lietuvių Bal
są” ir tt.

Sumanymas iš tikrųjų neblogas. Reiktų jį 
plačiau aptarti. .,

Patys tari išlaikyti dvasininkus

Ilgą laiką kai kurie kunigai gavo pašal
pas iš anglų katalikų komiteto EVW. Bet 

valstybių piliečių. JT nutarimu, nė vienas 
DP negali būti verčiamas1 repatriuoti, ir 
IRO to griežtai laikosi.

Emigraciniai klausimai
Toliau pareigūnai atsakinėjo į klausimus, 

susijusius su emigracine procedūra.
* Dokumentų pripažinimas (pvz., vienur 

konsulatai priima ir dvasininkų sudarytus 
metrikus, kitur — tik notarų) priklauso nuo 
atitinkamo krašto konsulatų. Jungt. Valsty
bių „DP biliuje”' yra aiškiai pasakyta, kad 
metrikai turi būti oficialaus notaro patvir
tinti, ir čia nieko pakeisti negalima. — Ne
turintieji gi pinigų reikalingiems dokumen
tams arba nuotraukoms padaryti turi kreip
tis į stovyklų Welfare earba Resettlement 
skyrius, ir bus apmokėta.

♦ Kai kuriose eirijose įsakoma, vykstant 
į komisiją (JAV), iš karto pasiimti ir vi
sus daiktus. Bylą atidėjus arba atmetus, as
meniui susidaro bereikalingų nuostolių.' 
Vyr. būstinės Resettlement skyriaus v-ko 
pavad. Miss Bergman įsakmiai pabrėžė, 
kad eirijos čia neteisingai elgiasi. Vyr. 
būstinės nurodymu, pirma asmuo turi pe
reiti komisijas, ir tik tada atsigabenti daik
tus.

♦ Dėl politinių kalinių kompensacijų bus 
daroma žygių, kad vokiečiai jas išmokėtų 
ir tiems, kurie jau išemigravo bet kompen
sacijų gauti nesuspėjo.

* Dedamos pastangos, kad vokiškoji 
markė išvykstantiems būtų pakeičiama į 
atitinkamų kraštų valiutą. Vilčių šiek tiek 
esą. (pr).

veiksniai politinio tikslingumo ir darbo efek
tyvumo sumetimais atsikels į šią Atlanto 
pusę. Tuomet turėsime galimybę dažniau 
pabendrauti ir Kanados lietuvius dar veik
liau įjungti į Lietuvos valstybės laisvinimo 
darbą ir mūsų tautinių uždavinių sprendi
mą”.

Latvijoje atstatyti beveik visi vokiečių su
sprogdinti fabrikai, kurie dabar dirba karo 
reikalams. Daugelis nekariško pobūdžio fa
brikų išmontuoti ir perkelti į SSSR. Kad 
padarius vietos naujiems aerodromams, 
nušluojami ištisi kaimai. Lėktuvų aprūpini
mui kuru daug kur statomi didžiuliai ben
zino tankai. Įsteigta daug karo mokyklų, 
kurios savo programomis prilygintos SSSR 
karo mokykloms, (pi)

Rygoje 750.000 gyventojų

„Latviešu Zinas” praneša, kad šiuo metu 
Rygos gyventojų skaičius siekiąs 750.000, 
taigi, palyginus su normaliais laikais, pa
didėjęs dvigubai. Staigus miesto „išaugimas” 
išaiškinamas smarkia rusiško eleme < iš 
SSSR kolonizacija. 5—6 kambarių bute-gy
venančios 5—6 šeimos. Kiekvienam namui 
esąs paskirtas MVD agentas, kuris infor
muojąs saugumo įstaigas, apie viską, ką 
kalba to namo gyventojai. Dėl šios prie
žasties net šeimos nariai vengią savo tarpe 
kalbėtis. Rygos gyventojai su pabaisa tebe- 
minį Rygos miesto „vaduotoją” Levitaną, 
kurio dėka išžudyta daug latvių, (pi)

dabar dėl lėšų stokos tos pašalpos nu
trauktos. Siūloma kiekvienam lietuviui ku
nigo išlaikymui skirti į savaitę po 3 pe
nus. Londono lietuviai kunigo išlaikymui po 
3 penus savaitėje moka jau 45 metus (Br. 
Liet.).

„Australijos Lietuvis” tobulėja

, „Australijos Lietuvis” iki šiol buvo 
spausdinamas rotatoriumi. Dabar iš Angli
jos išrašyti įrengimai ir veikiai „Australi
jos Lietuvis” bus spausdinamas fotocinko- 
grafiniu būdu, kaip savo metu buvo spaus
dinamas „Britanijos Lietuvis”.

Ragina nepamiršti likusiųjų

Išvykdami iš Vokietijos, palikome sto
vyklose šeimas, gimines, pažįstamus nepa
vydėtinoje būklėje. Mūsų pareiga jų nepa
miršti. Nepakanka retkarčiais parašyti laiš
ką, bet reikia juos kiek galint daugiau pa
remti siuntinėliais. Į Europą leidžiama 
siųsti siuntinėlius iki 11 svarų. Geriausia 
.juos sudaryti pas krautuvininkus, kurie 
mielai padeda ir juos įpokuoti, net formu
liarus užpildo. (M. P.)

♦ Prancūzijoje, pagerėjus popierio tei
kimui, laikraščiams leista spausdinti 6 psl. 
o žurnalams, žiūrint formato, iki 40 psl. 
(TUrų pusiasalį ištiko šalčiai ir sniego 

pūgos. Kai' kuriose provincijoje kruša pa
kenkė derliui. (D/R).

= Platonas ir taikos kongresai j
Nežinau, kodėl dar vis kai kas Platoną vadina dieviškuoju Platonu. Tur bdt, tik !

■ juokais, tik pasityčioti norėdami. Aš nevadinčiau jo dieviškuoju ir ne dėlto, kad • 
i jis laikė, kad vergai valstybėje yra būtinai reikalinga (čia jis bent teisybę pasakė), S
■ bet todėl, kad pagal jį — filozofų pašaukimas — valdyti. Aš jau daug greičiau su-, J
! tikčiau su savo profesoriumi, kuris sakydavo: ;

— Neduok Dieve, kai valstybė pakliūva į filozofų rankas. Tada vis išeina: J 
I pasakyta parašyta, bet nepadaryta. j

Tada, kai tie reikšmingi profesoriaus žodžiai buvo pasakyti, aš nelabai tuo ! 
; norėjau tikėti. Greičiau su tam tikru pasididžiavimu skaičiau, kai apie vieną pre- ■
■ zidentą kažkas išsitarė: „C’est un sage” (tai išminčius-filozofas). Tada atrodė, kad ir j
g Alexandras Makedonietis buvo didelis valdovas (juk jo mokytojas buvo taip pat be- g 
g / veik dieviškasis Aristotelis), o apie to tikro filozofo,. net stoiko, imperatoriaus Au- ! 
g relijaus juodus darbus (sakysim ir krikščionių persekiojimą) net girdėti nenorėjau, g 
g Man netilpo galvoje, kaip žmogus, kuris savo raštuose ir žodžiuose taip gražiai į 
g nušneka, kaip jis gyvenime gali prastai daryti. Tikrai naivaus būta! Kiek daug g 
g šiandien taip gražiai nušneka ir nurašo. O tik pasižiūrėk į jų darbelius. Šiurpas ! 
g nukrato. ;
| '; - * .

Tai, ką seniau Platonas šnekėjo apie filosofus, šiandien galima būtų šnekėti 
g apie mokslininkus, arba visokius kultūrininkus aplamai. Ne tik galima, bet ir rei- 
! kia. Mat,' filosofas pasidarė labai siaura sąvoka. Tikrai net ir norint jų neuž- 
g tektų valdymui. Užtat atsirado daug profesorių, menininkų, artistų, rašytojų, žo- 
' džiu, kultūrininkų. O kadangi ir vergų šiais .laikais netrūksta, nekalbant apie ka

rius ir darbininkus (tada buvo tik daug maž žembirbiai), kurie niekados neišeina 
iŠ mados, žodžiu yra visi tie luomai, kurie buvo ir Platono laikais, tad anasis 
dieviškasis Platonas valdyti pavestų šiandien kultūrininkams. Ir be abejo suklystų, 
kaip ir tada suklydo. „

Žinoma, galima būtų ginčytis, ar juo valdžia kvailesnė ir tamsesnė, juo val
domiems geriau, kaip lygiai galima ginčytis dėl pulginio silogizmo — juo valdžiai 
blogiau, juo mums geriau. Bet neabejojant galima tvirtinti, kad neduok Dieve, kai 
valdžia pakliūva į rašytojų ir mokslininkų rankas (užtat man visiškai ir negaila, 
kad Venecueloje tarp greitai daromi pervęrsmai. iš ministerio rašytojo kraštui tik
rai daug naudos nebus).

♦
Kad kai kam neatrodytų, kad nepagrįstai šneku, arba kad, esu kažkodėl nusis

tatęs prieš kultūrininkus, bandysiu pasiaiškinti.
Visų pirma, nesu visiškai nusistatęs nei prieš mokslininkus, nei prieš rašytojus, 

nei prieš menininkus. Savo srityje kai jie dirba, negalima nenulenkti prieš juos 
žilos galvos ir neatiduoti tinkamos pagarbos. Galima ir reikia net jais didžiuotis. 
Labai vertinu, pav., tokį Picasso, nieko prieš neturiu, jei kai kas jį ir genialiu kū
rėju laiko, bet kada jo nupieštą 'taikos balandį nešioja Paryžiaus gatvėmis milita- 
riškiausios ir imperialistiškiausios valstybės tarnai, negaliu nesistebėti jo naivumu, 

! o gal net ir tiesiog jo politiniu neišmanymu. Būtų, gal būt, perdaug abejoti jo gera 
J valia (kas šiandien nenori taikos?), bet kada jis savo,. kaip pasaulinio masto dai- 
Į liniuko, autoritetą leidžia panaudoti pavergtų žmonių ir pavergtų tautų tolimesnei ■
■ vergijai, ne, ponai, čia jau man visiškai nesvarbu, ar jis genialus ar ne. Čia jis man 
! arba kvailas (juk tarp beprotybės ir genialumo sako niekados nebuvo didelio skir- 
• tarno), arba blogos valios (piktas genijus), arba, švelniausiai šnekant, kišasi ne į
■ savo reikalus. ■,
■ Lygiai taip pat aš vertinu ir modernistą rašytoją (poetą ir romanistą) Ara-
■ goną. Bet kada jis skelbia, kad kiekvienas žmogus šiandien turi dvi tėvynes: sa-
■ vąją ir Maskvą, to aš negaliu pateisinti jokiomis jo intencijomis ir literatūriniais 
į nuopelnais. Tą patį galima pasakyti ir apie garsų mokslininką, Nobelio premijos
■ laureatą, prof. Joliot-Cūrie, kuriam visos nelaimės plaukia tik iš Marshallio plano
■ ik iš Atlanto pakto ir kuris mielai norėtų, kad sovietinė banga užlietų ir kitas 
! kraštus, kaip ji jau užliejo ir baigia virškinti didžiąją dalį Europos.

T Iš viso, sekant tą įsisiūbavusią taikos ofenzyvą, kuri reiškiasi per įvairius tai- ! 
kos kongresus, krenta į akis vienas būdingas dalykas. Daugiausia tos ofenzyvos, 
kaip ir tų kongresų, dalyvių yra kaip tik mokslininkai, rašytojai, menininkai (re
čiau jau karaliai — Belgijos karaliaus motina, dvasininkai — Maskvos patriar
chas; dar rečiau — politikai, kaip Nenni ar Ziliacus>bet rečiausia, paprasti svei
ko proto žmonės darbininkai ir ūkininkai). Žodžiu, tie kuriems anas dieviškasis 
Platonas ir norėtų atiduoti valdymą į rankas. Paprastam žmogui šiandien tikrai ■ 
aišku, kad geriau tegu valdo angliakasiai ir menadžeriai, negu tokie filozofai. Gal 
būt, šiandien tą suprastų ir Platonas, kaip suprato savo laiku ir skeptikas Mon
taigne, kuris rašė:'„Per savo gyvenimą mačiau šimtus amatininkų ir artojų, kurie 
buvo daug išmintingesni ir laimingesni, negu universiteto rektoriai. Dėl to aš ir 
norėčiau būti labiau į juos panašus". ■ K. STROPUS.

■ _ . ..... , *" ’■ • . . . .'i
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Anglijos lietuvių dėmesiui

Mr. K. Tamošiūnas, Farnham Y. AL C. A.
Hostel. Nr. Blandford. Dorset — England 

siūlo šiuos leidinius: . x .
1. K. Kautsky, Socialdemokratija ir komu

nizmas. 48 psl. Kaina 1 šil.;
2. L. Blum, Tavo kelias į socializmą. 36 psl. 

Kaina 1 Šri.;
3. Demokratinio socializmo pradai. 65 psl. 

Kaina 1 šil. 3 pen.;
4. Ateities keliu. Visuomeninės minties laik

raštis Nr. 7. Kaina 6 pens.;
5. Bendras darbas. L. T. A. ir D. profesi

nės sąjungas informacinis leidinys Nr. 6. 
Kaina 6 pens.;

6. Jaunasis socialdemokratas. Leidžiamas 
lietuvių socialdemokratinio jaunimo Nr. 
7—8. Kaina 1 šil.
Išvardintų leidiniu kainos yra su persiun

timu.

Panelę

Lili Kolyte
ir jos šeimą, ištikus skaudžiai ir ne
tikėtai nelaimei, mirus jos brangiam 
tėveliui advokatui Mykolui KOLIUI, 
nuoširdžiai užjaučia

Butzbacho L. T. B. Apylinkės Komi
tetas ir lietuvių bendruomenė.

‘ ---------------

Panelę

Lili Kolyte 
ir jos visą šeimą tremtyje ištikus 
tragiškai ir netikėtai nelaimei, mirus 
jos mylimam tėveliui dipl. teisininkui 
Mylolui KOLIUI, nuoširdžiai užjau
čia ir karta liūdi

Irena ir Stepas Varankai.

.? i

V Advokatui

Mykolui Kaliui 
mirus, skausmo prislėgtai šeimai 
ir giminėms, nuoširdžią užuojau- ’ 
tą reiškia 8761 DARBO KUOPA.

Ponams

Kriaučiūnams
užuojautą reiškia
jų brangiai dukrelei mirus, nuoširdžią

8761 DARBO KUOPA.
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Atsk. num. 30 pf. * Skelbimai iki 10 pe- i 
tito eik 3.— DM. kiekviena Sekanti eil. 
25 pf, užuojautos, sveikinimai, padėkos
5.— DM, paieškojimai 2.— DM * Eiti, 
s-ta Volksbank Memmingen, Postfach 2, 

Tel. 2677.
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