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LAIKPASTIS LIETUVIU VISUOMENEI

A«liesonas siūlo „mažina laika” Berlyne
Paryžius (m). Užsienio reikalų ministerių 

konferencijos trečiadienio posėdyje — de
vintame iš eilės — ministerial pradėjo 
svarstyti Berlyno problemą. Achesonas pa
reiškė, kad, jo manymu, šią problemą ne
sunku-būtų išspręsti, jei tas pastangas pra
dėti konstatavimu, jog visos 4 valstybės tu
ri Berlyne lygias teises. Tos teisės išplau- 
kiančios iš Potsdamo susitarimo. Toliau 
reiktų nuspręsti, kad vietos organai dėl 
įvairių nereikšmingų klausimų neturėtų 
kreiptis į savo vyriausybes, bet juos vieto
je išspręstų. Schumanas pareiškė vilties, kad 
dėl Berlyno būsią lengviau susitarti negu 
dėl visos Vokietijos. Iš juridinio taško žiū
rint Bonnes konstitucija Berlyne negalio
ja, o taip pat ir valiutos problema tėra tik 
technikinis klausimas. Bevinas siūlė suda
ryti sąrašą tų reikalų, kuriems nebūtų rei- 
kahngas vieningas komendantų nutarimas. 
Višinskis į tai atsikirto, kad tik tie komen- 

- dantūros nutarimai galioja, kurie yra pa
daryti visais balsais. Be veto teisės esąs ne
įmanomas joks bendradarbiavimas. Veto 
teisi esanti vienintelis principas, kurio pa
galba galima išvengti chaoso! Vakariečiai 
įrodinėjo, kad kaip tik veto teisė niekais pa
vertė visą Berlyno komendantūros darbą. 
Aehesonas pareiškė, jog esąs nusivylęs 
konferencijos eiga, nes Višinskis neparodė

jokio noro susitarti. Schumanas pridūrė 
kad Višinskio pozicija negali būti pateisin
ta nei moraliniu, nei teisiniu žvilgsniu. Be
vinas gailėjosi, kad ministerių diskusijų ly
gis taip žemai nukrito. Ministerial pradėję 
„juridiškai skaldyti plaukus”, tuo tarpu su 
sveiko proto pagalba nebūtų sunku suras
ti išeitį. Baigdamas Bevinas pasiūlė toliau 
posėdžiauti slaptai, po posėdžio spaudai 
perduodant trumpą bendrą komunikatą.

Prieš pradėdami diskusijas apie Berlyną, 
ministerial susitarė vėliau dar kartą grįžti 
prie 1 darbotvarkės punkto — Vokietijos 
vienalytiškumo.

Ketvirtadienio posėdis
Paryžius (m). Dešimtas užs. reik, minis

terių konferencijos posėdis ketvirtadienį 
buvo pats trumpiausias. Achesonas savo, 
Bevino ir Schumano vardu įteikė vakarie
čių pasiūlymą Berlyno problemai išspręsti. 
Višinskis paprašė duoti jam laiko nuodug
niai su tuo pasiūlymu susipažinti. Po to 
posėdis pasibaigė.

Achesono pasiūlymas
Gerai informuoti sluogsniai teigia, kad 
Achesono pasiūlymai liečia naują Ber
lyno komendantūrą, jos nutarimų bei 
balsavimų procedūrą, o taip pat valiutos 
klausimo sureguliavimą. Tie pasiūlymai

Kremliaus tikslai nesikeičia
Berlynu (DPD). Paskaitų apie leninizmą 

eilėje sovietų karinės valdžios majoras Pa
tentas kalbėjo apie bolševikinę strategiją ir 
taktiką. Komunizmo galutinis tikslas, pa
reiškė jie, ir toliau lieka pasaulinė revoliu
cija. Tik taktinės priemonės jai pasiekti 
keičiasi. Jos turi būti priderintos prie tau
tinių kr tarptautinių reikalavimų. Sovietų 
tatoa mvo strateginį tikslą jau esanti pa
siekusi. ‘

Prie bolševikinės taktikos, majoro Pa
tento žodžiais, priklausąs ir „organizuotas 
atsitraukimas revoliucinių galimybių suma- 
žėjitno metu’!. Tokia nepopuliari taktika 
kartais esanti reikalinga, o tariamas takti
nis ne] asisekitnas galįs vesti į didesnį stra
tegini laimėjimą. Ligšioliniai komunizmo 
laimėjimai įrodę, kad nuo dalinių pasiseki
mų reikią atsisakyti.

$obė ^organizuotas atsitraukimas” bu
vę* Ir gudrus nesutarimų imperialistų sto
vyklose išnaudojimas 1939 metais. Tada an- 
glosateSl prieš savo valią buvę priversti 
eifi drauge su Sovietų Sąjungą, kad galėtų 
sumušS hitlerinę Vokietiją, Italiją ir Japo
niją. Tačnra šios aplinkybės dėka Japonija 
ir JAV buvusios išstumtos iš Tolimųjų Ry
tų. <

Jr Vokietijoje reikią naudotis šiuo recep
tu, vokiečių buržuazijos nesutarimus išnau
dojant revoliucijos tikslams. Liaudies kon
gresą ir jam giminingą organizaciją ga
lima būtų lemiamu momentu panaudoti pro
letariato avangardu. Sutelktos jėgos turėtų 
boti panaudotos silpniausiame priešo punk
te.

Tinkamo momento pasirinkimas esąs le
miamas reikalas. Jei priešas stipresnis — 
nereikia eiti prieš vėją, bet reikią jį tokiu 
momentu, kada jo jėgos apslpsta, iš naujo 
jo užpulti h* sunaikinti. Sovietų Sąjunga, 
priimdama Lietuvos Brastos taikos sutartį 
istoriškai įrodžiusi jėgų rinkimą busima
jam puolimui. Komunistai turi turėti kan
trybės, nes atsitraukimas nereiškiąs, kad jie 
nepajėgūs.

BERLYNO GELEŽINKELIEČIAI 
LAIKOSI KIETAI

Berlynas (DT). Berlyno vakarinių sektorių 
geležinkeliečių streikas šiandien tęsiasi jau 
12 dieną. Miesto geležinkelis (S-Bahn) ne
veikia. Vakar prof, sąjunga (UGO) buvo 
suruošus! balsavimą, ar priimti geležinke
lių valdybos pasiūlytas sąlygas, ar ne. Ge
ležinkelių valdyba siūlė 60% algos išmokė
ki vakarų markėmis rr už streiką nekeršyti. 
Darbininkai reikalavo mokėti jiems visą 
algą vakarų markėmis, pripažinti jų prof, 
sąjungą (prieškomunistinę UGO) ir netai
kyti jokių sankcijų už streiką. Amerikiečių 
gubernatoriaus pavaduotojas gen. Hays 
paragino sovietų gubernatoriaus pavaduo
toją gen. Dratviną paveikti savo zonos ge
ležinkelių valdybą, (kuriai priklauso ir Ber
lyno miesto geležinkelis), pradėti tuojau 
naujas derybas su streikininkais,

# Vakariniu zonų geležinkeliečiai nu
tarė šelpti streikuojančius.

bus svarstomi šios dienos neviešame 
konferencijos posėdyje.

BBC specialus korespondentas prane
ša, kad Vakarų ministerial nereikalau
ja, kad visi komendantūros sprendimai 
būtų daromi paprasta balsų dauguma. 
Ir jie sutinka, kad pav. miesto konsti
tucijos pakeitimas arba burmistro pa
tvirtinimas būtų visais balsais nutartas. 
Višinskis sutiks, taip manoma Paryžiu
je, kai kuriems klausimams spręsti ne

reikalauti veto teisės.
Vakar vėlai vakare buvo paskelbtas ir 

visas Achesono pasiūlymų tekstas. Vaka
rai siūlo:

1. Keturi, komendantai įvykdys naujus visų 
keturių kontrolėje rinkimus;

2. Iš tų rinkimų kilęs magistratas turės 
provizorini pobūdį. Jam bus pavestos vy
riausybės funkcijos pagal 1946 m. rugpiūčio 
m. laikiną Berlyno konstituciją;

3. Naujai išrinktas miesto seimelis bus 
(galiotas paruošti naują miesto konstituciją;

4. Kartu.su magistratu bus pertvarkyta ir 
Berlyno komendantūra, kuri veiks pagaį 
keturių ministerių paruoštą statutą;

5. Okupacinės išlaidos sumažinamos iki 
minimumo, jos bus renkamos pagal visų 
keturių sutartą būdą.

Perskaitęs savo pasiūlymus Ir palaukęs 
jų vertimo, Achesonas pasiūlė apie juos 
diskutuoti slaptai, kaip apie „procedūros 
klausimą”. Višinskis siūlė toliau diskutuoti 
apie komendantūros atgaivinimą ir primyg
tinai reikalavo, kad visi jos sprendimai bū
tų daromi visais balsais. Girdi, tas principas 
ne įgalina, kaip teigė Achesonas, vieną ko
mendantūros narį kontroliuoti kitus tris, bet 
mažumą apsaugo nuo daugumos sauvalės.

Amerikiečių komentaras
Washingtonas (AP). Washingtono politi

niuose sluogsniuoee manoma, jog atšaurią 
Višinskio elgseną Paryžiaus konferencijoje 
iššaukė tas faktas, kad Vakarai reikalavo 
atsisakyti nuo reparacijų. Čia nurodoma, 
kad sovietai šiais metate iš Vokietijos įvai
riais būdais iščiulps įvairių prekių net už 
3,7 .milijardus markių.

... ir britų
Londonas (Ap). Lohdoniškis „Times” ra

šo: „atrodo, kad nėra jokios vilties susitar
ti. Tačiau, jei Vakarų ir Rytų Vokietijos 
žygiuotų atskirais keliais, jos ir tuo atve
ju tam tikrose srityse galėtų bendradar
biauti. Kiekviena vyriausybė galėtų paskir-

ti savo atstovus į tam tikrą centrinę įstai
gą”

s Edeno pažiūra
Londonas (BBC). Buv. užs. reik. min. 

Antony Edenas pareiškė, kad Paryžiaus 
konferencija įėjo į įprastas tokioms konfe
rencijoms vėžes. Sovietai 
Potsdamo, nors jie patys 
tarimą sulaužė.

Slaptai geriau
Berlynas (m). Paryžiaus „Paris-Presse” 

žiniomis, Berlyne 4 didžiųjų įgaliotiniai ty
liai baigia paruošti Vokietijos tarpzoninės 
prekybos schemą, kuri galiotų iki galuti
nio Vokietijos vienalytiškumo problemos iš
sprendimo. Kalbama, kad tiek Vakarų, 
ir Rytų Vokietija savitarpio prekybai 
skatinti atidarys tam tikrus kreditus.

Ir pavaduotojai nesutaria
Paryžius (BBC). Specialūs užsienio 

kalų ministerių pavaduotojai, kuriems 
vo pavesta paruošti Austrijos valstybės 
tartį, negalėjo susitarti dėl bendro prane
šimo užsienio reikalų ministeriams. Dau
giausiai kliūčių bendram pranešimui sukė
lė vokiečių turto Austrijoje klausimas. 3 va
kariečiai įteikė savo atskirą pranešimą.

Vienoje Austrijos įstaigos negalėjo susi
tarti su sovietais dėl Dunojaus laivyninkys- 
tės atgaivinimo.

ragina grįžti prie 
pirmieji tą susi-

sekasi

tiek 
pa-

rei- 
bu- 
su-

L Paskutinę valanda J
„MAŽOJI TAIKA”

k BBC šį rytą praneša iš Paryžiaus: 
Višinskiu! vakar sutikus su Bevino pasiūly
mu Berlyno problemą svarstyti slaptame 
posėdyje, pirmą kartą po 11 konferencijos 
dienų nušvito vilties kibirkštėlė. Reuteris 
patyrė konferencijos sluogsniuoee, kad Ache
sono pasiūlymas su tam tikrais pakeitimais 
gali būti ir sovietų priimtas. Paryžiuje juo
kaujama, kad būsianti sudaryta „mažoji 
taika” Berlynui.

ĮSILEIS DAUGIAU DP
JAV atstovų rūmai priėmė DP biliaus 

papildymą, kuriuo Į JAV įsileidžiama dau
giau DP. Rūmai taip pat nutarė, kad kiek
vienas DP, atvykęs į JAV turės pasirašyti 
iškilmingą, pareiškimą, kad' jis nesąs ko
munistas. Biliaus pakeitimas dabar perduo
tas senatui spręsti. l

97% Už STREIKO TĘSIMĄ
♦ 97 % streikuojančių Berlyno geležin

keliečių vakar balsavo už tolimesnį streiko 
tęsimą. BBC korespondentas P. Smithas 
praneša, kad tokiu būdu streikas užtruks dar 
ilgesnį laiką. Per sekmines Berlynas tikrai 
pasitiksiąs be geležinkelių susisiekimo.

♦ Vakarų Berlyno komendantai atmetė 
sovietų reikalavimą iš vakarinių sektorių 
geležinkelių stočių pašalinti vakarinio Ber
lyno policiją.

♦ Belgrade vakar (vyko demonstracijų
prieš JAV ir Graikiją. Graikijos naikintu
vai apmėtė bombomis Jugoslavijos pasienio 
kaimą ir užmušė 3 Jugoslavijos karius, ku
rie vakar buvo iškilmingai Belgrade palai
doti. '

Nauja Balkanų konferencija?
Londonas 

formatori us 
JAV ketina 
Sovietų Sąjungos konferenciją aptarti Bal
kanų valstybių nesiskaitymą su taikos su
tarties nuostatais. Balkanų valstybės pažei- 
dusios visus taikos sutarčių nuostatus, lai
duojančius žmonių teises. Balkanų valsty
bių atsakymus į britų tuo reikalu pareikš
tus protestus, informatorius pa vau.no 
siškai nepatenkinamais.” Nė viena tų trijų 
valstybių (Vengrija, Bulgarija ir Rumunija) 
iš esmės nepasisakė dėl joms iškeltų kal
tinimų.

JAV 
pareiškė 
ga rijos, 
į amerikiečių protesto notas įrodė, kad tų 
kraštų dabartinėms vyriausybėms nerūpi 
išsiaiškinti būklę.

(BBC). Britų vyriausybės in- 
patvirtino, kad D. Britanija ir 
sušaukti tų dviejų valstybių ir

užs. reik, vięeministeris Webbas 
spaudos konferencijoje, jog Bul-

Vengrijos ir Rumunijos atsakymai

Slapta konkrenciia Kinijos reikalu?
Londonas (Dena/Reuteris). Diplomatinių 

stebėtojų nuomone, Kinijos kariaujančiųjų 
pusių statutas netrukus galįs būti svarsto
mas Paryžiuje, slaptoje konferencijoje. Pro
gą šiems spėliojimams davė Ciangkaišeko 
švogerio, Dr. Soongo, ir sovietų pasiunti
nio Kinijoje, N. V. Rošino atvykimas į Pa
ryžių. Be to, laukiama atvykstant ir buv. 
Kinijos min. pirm. Sunfo. Rošino atvykimas 
iš Kantono j Paryžių pasitarti su Sovietų 
Sąjungos užs. reik. min. Višinskiu laiko
mas ženklu, kad Sovietų Sąjunga netrukus 
Kinijoje pripažins komunistinį režimą.

Londonas (UP). Kaip iš informuotų 
sluogsnių patiriama, šiuo metu tarp suin
teresuotų valstybių atstovų vyksta pasita
rimai apie būsimą politinį ir ekonomin) 
kursą Tolimuosiuose Rytuose. Pasitarimai 
tuo tarpu esą grynai informacinio pobūdžio

Ir apsiriboję vien padėties tyrimu. Pasita
rimuose dalyvaują JAV, D. Britanijos, 
Prancūzijos, Olandijos, Belgijos, Indijos N. 
Zelandijos ir Australijos atstovai.

Salia Londono, panašūs pasitarimai vyks
tą ir Washingtone, Paryžiuje bei Nankinge. 
Nors eventualių diplomatinių santykių už
mezgimo klausimas tuo tarpu nediskutuo
jamas, tačiau komunistinis režimas 
įtrauktas į diskusijas apie ekonominio 
jos atstatymo planą.

Visos suinteresuotos tautos reiškia
monę, kad apie Ramiojo Vandenyno pakto 
pasirašymą šiuo metu negalį būti nė kal
bos.

esąs
Azi-

nuo-

Antikomunistines nuotaikos
Londonas (BBC). 12.000 londoniškio uni

versalinių krautuvių koncerno „John-Lewis” 
tarnautojai ir darbininkai nutarė valstybinių 
įstaigų pavyzdžiu pašalinti iš įmonės visus 
komunistus ir fašistus. Tas nutarimas su
kėlė karštas diskusijas. Dešiniųjų „Daily 
Mail”, sveikindamas nutarimą teigia, kad 
demokratija negali laukti kol ją kas pa
pjaus, tuo tarpu darbiečių oficiozas „Daily 
Herald” išvadžioja, kad demokratinėje san
tvarkoje kiekvienas gali balsuoti už tą par
iją. kuri jam patinka. Todėl komunistai ir 
fašistai gali būti šalinami tik iš tokių 
tovių, kur jie sudaro rimtą pavojų 
gurnui.

pos- 
sau-

„Nemokama kelionė į Rusiją”

Washingtonas (UP). Respublikono atsto
vas Walter!, Nordbladas deda pastangas į 
reprezentantų rūmus įnešti įstatymo pro-

jektą, pagal kurį visi kc; mistai būtų iš 
JAV nemokamai gabenami į Sovietų Są
jungą. Vos tik peržengę Rusijos sieną, jie 
turėtų automatiškai netekti JAV pilietybės. 
Nordbladas sako, kad jis dažnai sukęs gal
vą, kodėl šie žmonės nevykstą į savo sva
jonių kraštą — tad reikią jiems atitinkamai 
pagelbėti.

LAISVAI Į VOKIETIJĄ
Frankfurtas (Rs). Nuo liepos 21 d. žymiai 

suprastinami visi formalumai įvažiuoti į tris 
vakarines Vokietijos zonas. Tuo tikimasi į 
Vokietiją pritraukti daug užsienio turistų.

•’

S| mėnesį 9520 DP į JAV
Washingtonas (Reuteris). Birželio mėn. 

11 laivų iš Bremenhaveno išvež 9.520 DP į 
Jungtines Amerikos valstybes.

Paskutinės konvulsijos

Kantonas (Reuteris). Prieš keletą dienų 
atsistatydinęs tautinės Kinijos ministeris 
pirmininkas HojinAnas kelis kartus grasi
no nusiskandinti, jei nebus priimtas jo at
sistatydinimo prašymas. Tik po to jo pra
šymas buvo patenkintas. Einąs respublikos 
prezidento pareigas Ličingjenas nauju mi- 
nisteriu pirmininku pasiūlė skirti gen. Cu- 
čengą, buv. konstitucinio teismo pirminin
ką, tačiau tas pasiūlymas buvo seimo 303 
balsais prieš 151 atmestas.

Londono Kinijos ambasados sluogsniuose 
tikimasi, kad komunistai dar gali suskilti 
į dvi grupes. Į pietus nuo Jangcės, t. y. ne
seniai užimtuose srityse komunistai elgiasi 
žymiai švelniau negu šiaurėje, kurią jie jau 
seniau valdo. Pietuose jie leidžia laisvai 
veikti ir užsieniečiams, tuo tarpu šiaurėje, 
Mukdene, JAV konsulatas buvo priverstas 
užsidaryti.

Tuo tarpu kinų komunistų kariuomenė 
žygiuoja sparčiai pirmyn. Ji užėmė ir 
Ciangkaišeko gimtąjį miestą.

Reuteris praneša, kad komunistams besi
artinant prie Kantono tiesioginis pavojus 

1 gresia ir arti jo esančiai britų' Hongkongo

kolonijai. Ryšium su tuo vakar į Hongkon- 
gą iš Londono išskrido britų krašto apsau
gos ministeris Alexanderis.

NAUJAS KINIJOS MIN. PIRMININKAS
Kantonas (Afp). Kinijos prezidentas Li- 

čuhgjenas, kaip oficialiai pranešama, buv. 
Sansio gubernatorių Jenhsišaną paskyrė 
naujuoju Kinijos ministerių pirmininku.

*

BIDAULT NORI GLAUSTIS PRIE 
DE GAULLE

Paryžius (RS). Paryžiuje plačiai kalbama, 
kad naujai išrinktas MRP (krikščionių so
cialų partijos) pirmininkas buv. užs. reik, 
trim. Bidault nori savo partiją sutaikyti 
su de Gaulle sąjūdžiu. Savo paskutinėse 
kalbose jis jau ne kartą pasisakė už . de 
Gaulle rėmimą. Manoma, kad tuo būdu Bi
dault nori pataisyti per paskutinius rinki
mus pašlijusias MRP pozicijas, nes daug 
tos partijos šalininkų perėjo į de Gaulle 
stovyklą.

♦ Šiandien į Berlyną atskrenda Austra
lijos užs. reik. min. Dr. Evettas.

Tenka pastebėti, kad taikos sutartys su 
tomis trimis valstybėmis numato ginčo at
veju sudaryti specialų trečiųjų teismą, ku
rį sudarytų suinteresuotų valstybių atsto
vai ir jų išrinktas neutralus pirmininkas^ 
Nesusitarus dėl pirmininko, jį skiria JT ge
neralinis sekretorius.

*
JUGOSLAVIJA SKUNDŽIASI

Maskva (Tassas). Jugoslavijos vyriausybė 
įteikė Sovietų Sąjungai notą,, kurioje 
skundžiasi Jugoslavijos emigrantų Maskvo
je politine veikla. Sovietai Jugoslavijos no
tą’ atmetė, pavadindami ją šmeižtu. Sovietai 
ir toliau žada būti svetingi Jugoslavijos 
emigrantams.

„Borba” — Jugoslavijos komunistų orga
nas — paneigė pasklidusius gandus, kad 
Titas norįs paleisti nuteistą kalėti katali
kų arkivyskupą Stepinacą.

BBC žiniomis, Jugoslavija skųsdamasi 
nedraugiška sovietų elgsena rėmėsi 1945 m. 
su Sovietų Sąjunga sudaryta savitarpine 
pagalbos sutartimi. Sovietai savo atsakyme- 
pabrėžė, kad Jugoslavijos prieškomunisti- 
nė vyriausybė negali tikėtis sovietų drau
giškumo.

•

CHURCHILLIS; „EUROPA BE VOKIEČIŲ 
NE EUROPA”

Londonas (BBC). Buv. britų ministeris 
Winstonas Churchillis, kalbėdamas trečia
dienį Londone, pareiškė: „be lojalaus vo
kiečių bendradarbiavimo neįmanoma vie
ninga Europa”. Jis kreipėsi į Anglijos iš
tikimą draugą ir sąjungininką Prancūziją, 
prašydamas ją, ištiesti taikos ranką Vokie
tijai.

Toliau Churchillis pareiškė, kad jo viltis, 
jog bus galima išvengti baisaus 3. D. karo, 
vis daugiau stiprėja. Ją stiprina jungtinės 
civilizacijos stiprumas ir bendras ryžtas ne
paisant visų pavojų gyvybei ginti laisvę.

Londonas (Reuteris). Į D. Britanijos dele
gaciją į Europos Tarybos patariamąjį su
sirinkimą įeina du ministerių kabineto na
riai — Morrisonas ir Daltonas, bei opozi- 
cjos vadas Winstonas Churchillis.

Patariamasis susirinkimas savo posėdžius 
pradės šių metų rugpiūčio mėn. Strassbur- •

Nojaus arka ir sovietai
Londonas (Dena/Reuteris). Turkijos vy

riausybė nepatenkino anglų mokslininkų 
grupės prašymą leisti suruošti ekspedici
ją į Ararato kalną ieškoti Nojaus arkos. 
Ekspedicija turėjo įvykti šį mėnesį. Turki
jos ambasada Londone atsisakė ką nors 
paaiškinti. Prieš kiek laiko buvo atmesti 
panašūs amerikiečių ir olandų prašymai. Ma
noma, kad Turkjos vyriausybė neleidžia va
kariečių ekspedicijom vykti į Ararato kal
ną, kuris yra Turkijos — Sovietų Sąjungos 
pasienyje, sovietams spaudžiant. Savo lai
ku sovietai Turkijos vyriausybei (teiktoje 
notoje teigė, kad tikras anglų, amerikiečių

ir olandų tikslas esąs špionažas. Anglų eks
pedicijos vadas, karališkos geografijos 
draugijos narys Egertonas Sykes pareiškė, 
kad jis tikįs, jog Ararato kalno ledynuose 
galima rasti Nojaus arkos likučius Vietiniai v 
gyventojai daug kartų teigė, kad iš ledyno 
kyšo didžiulio laivo priekis. Amerikiečių 
ekspedicijos vadas Dr. Aaroosa Smithas 
prieš kiek laiko pareiškė, jog Noj»“» *rka 
buvo pastatyta iš nepaprastai atsorios pu
vimui medžiagos. Jei laivas iš w no
rės buvo impregnuotas derva ar ku.ia to
tą panašia mase, jis galėsi, engi** išsdat- 
kyti iki mūsų dienų.
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Tarptautinė padėtis

Šanchajui 
paraudus

Niekas taip ryškiai nedavė pajusti naujo 
vėjo, siaučiančio Tolimuosiuose Rytuose, 
kaip Šanchajaus kritimas. Tas miestas yra 
ne tik vienas iš didžiausių pasaulio miestų, 
bet taip pat ir milžiniškos imperijos preky
binis centras, jos vartai Į pasaulį.

D. Britanijai sėkmingai baigus vad. opiu
mo karą ir sudarius 1842 m. Nankingo su
tartį, Šanchajus pasidarė ryšininkų tarp Ki
nijos ir likusio pasaulio. Tą vaidmenį jis 
turėjo visą šimtą metų ir, atrodo, vaidins 
toliau. Tiesa, sovietai mielai norėtų atkirs
ti Kiniją nuo likusio pasaulio. Jią, norėtų 
ją įtraukti į savo ūkinę sistemą, tačiau tai 
padaryti nėra lengva. Milžiniškas kraštas 
yra reikalingas daugybės prekių. Jam rei
kia mašinų, jam reikia pramonės įrengimų. 
Viso to Sovietų Sąjunga jam negali pateik
ti. Londoniškis „Times” prieš porą dienų 
rašė:

Komunistai, imdami vieną Kinijos mies
tą po kito, suprato, kad jiems būtinai 
reikia išlaikyti veikiančią pramonę ir 
prekybą, nes priešingu atveju miestuo
se prasidės badas. Todėl jie iki šiol 
užsieniečiams neparodė jokios neapy
kantos. Užsieniečių žmonos ir vaikai 
grįžta į Peklngą ir Tienciną. Komunis
tams trūksta patyrusių valdininkų ir iš
mokslintų technikų. Kaip pavyzdį da
bartinės komunistų elgsenos galima pa
minėti komunistų liaudies banko atida
rytą dideli kreditą vienai anglų kasyk
lų bendrovei, kad tik atnaujinus sustab
dytą darbą. Antra vertus, kol kas dar 
negalima susidaryti tikro vaizdo, kokia 
bus tolimesnė būklė- Tačiau dabartinė 
komunistų elgsena atitinka jų planui 
supramoninti kraštą, o tai padaryti jie 

vieni patys negali.
Paryžiškis „Le Monde” byloja tą patį. Jis 

rašo:
Matydamos, kad komunistų įsigalėjimas 
Kinijoje yra visai tikras, didžiosios 
amerikiečių ir britų firmos ruošiasi at
naujinti savo santykius su Maocetungo ' 
užimtomis sritimis. Jos stengiasi gali
mai greičiau sueiti į sąlytį su komunis
tų įstaigomis. Jos yra pažiūros, kad Ki
nija, vis tiek ar tautinė ar komunistinė, 
negali sau leisti prabangos gyventi be 
prekybinio bendradarbiavimo su Vaka
rais. Vienas didelės naftos prekybos 
įmonės vedėjas neseniai pareiškė, kad 
įmonė, sustabdžiusi komunistų užim

si' toms sritims naftos'teikimą, galėtų su
stabdyti didelę Kinijos pramonės dalį.

Tačiau ar tas komunistų dabar rodomas pa
lankumas, net tam tikras draugiškumas Va
karams, bus pastovus reiškinys? O gal tai 
tik laikina, bėdos padiktuota priemonė? 
Mukdene, kur jie jau seniau įsitvirtino, jie 

- sudarė tokią būklę, kad JAV turėjo užda
ryti gavo konsulatą. O kas bus su kitais 
Azijos kraštais? Į šiuos klausimus tegali 
atsakyti laikas. Tolimųjų Rytų žinovai aiš
kina, kad ateities horizontai, nors ir yra 
tamsūs, tačiau toli gražu ne- be vilties. An
glų savaitraštis „Economist” samprotauja:

Azijos pietryčių būklė yra pavojinga, 
tačiau ne beviltiška. Šiandien pavojin
giausias Vakarų priešas yra ne komu
nistų kurstomi neramumai, bet paplitu
si pažiūra, kad prieš juos nieko padary
ti negalima. Kinijos tautinio režimo 
sensacingas subyrėjimas taip paveikė, 
kad nebematom! kiti linksmesni reiški
niai. Juk tikrai nemažesnė sensacija yra 
Indijos pasiryžimas nuoširdžiai bendra
darbiauti au Vakarais. Todėl būtina 
liautis plepėti apie „nuostolių nurašy
mą”, „tvarkingą pasitraukimą” ir pan. 
Juk sunku tikėtis, kad Rytų tautos no
rės bendradarbiauti su Vakarais, jei 
tos nori varyti kapituliacijos politiką. 
Malajų pavyzdys parodė, kad komunis
tų įsiveržimą galima energingomis 
priemonėmis atremti ir kad tokiom 
priemonėm pritaria beveik visi gyven
tojai — čia neramumai paskutinėmis 
savaitėmis smarkiai sumažėjo. Panašios 
būklės galima laukti ir kituose kraš
tuose. D. Britanija ir jos dominijos tu
ri laikytis tvirtai" ir duoti aiškiai su
prasti, kad jos priešinsis tolimesniam 
komunizmo skv-r’-’miiisi, jei reikės, 

kaip Ma'.-juose, jėga.”

Gyvenimas šiandieninėje Rumunijoje
Triestas (FR). Septyni rumunų karininkai ir vienas admirolas po nuoty

kingos kelionės šiomis dienomis pasiekė ,.Laisvąją Triesto^teritoriją”. Viename pa
sikalbėjime su „Frankfurter Rundschau” Balkanų korespondentu W. Krause-Servola 
jie pavaizdavo 16 milijonų rumunų šiandienį gyvenimą. Rumunijos sovietinė res
publika šiandien užsieniečiui nepasiekiama.

tar- 
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na-

Lojalaus Rumunijos piliečio sąvokos nus
tatymas savo priemonėmis nė kiek nesiski
ria nuo Sovietų Sąjungos ir kitų sovietų 
satelitinių valstybių naudojamų metodų. 
Kiekvienas turi „valstybinei saugumo 
nybai” parašyti savo biografiją, kuri 
būti patvirtina vykdomojo komiteto 
nrininko ir dviejų komunistų partijos
rių parašais. Kadangi daugumas rumunų 
priklausė tautinei ūkininkų partijai-jos va
das Maniu (70 m. amž.) su 45.000 kitų „Įta
riamųjų” sėdi kalėjime, — liberalų partijai 
arba tautinei gvardijai, tai komunistinės 
mažumos (nedaugiau 3’/o visų Rumunijos 
gyventojų) teroro žiaurumas neįsivaizduo
jamas. <

„Nupiiietinęs” paskutinįjį karalių Myko
lą, Rumunijos vidaus reikalų ministeris 
pradėjo be gailesčio šluoti „nepatikimuo
sius” intelektualus. Kas nėra įtrauktas į 
komunistų partijos narių sąrašus, tas ne
tenka savo vietos ir po to naujo darbo ne
gauna. Politiniai reikalavimai statomi 
aukščiau už techninius sugebėjimus, nors 
dėlto svarbiosios pramonės šakos atsiduria 
katastrofiškoje padėtyje.

Rumunijos universitetų programoj pasi
rūpina, kad diplomantai jau būtų ir relia
tyviai patikimi komunistai. Profesūros ka
drai yra sovietų treniruoti, ir šiuo metu 
susideda vien tik iš sovietinių rusų. 
Markso, Lenino ir Stalino „specialybės” 
yra būtinos, ir galutinis mokslo atestatas 
priklauso vien tik nuo jų.

Naftos kraštas be žibalo

Iš paviršiaus Bukarešto gyvenimas pana
šus į ankstyvesnį. Krautuvės pilnos prekių, 
ir jas galima gauti pirkti. Tačiau gatvėmis 
vaikščioją žmonės nebėra tie patys, koki 
buvo anais laimingaisiais, dingusiais lai
kais. Jeigu anksčiau Bukareštą tikrai gali
ma buvo pavadinti „Mažuoju Rytų Pary
žiumi”, tai šiandien jis tėra tik Sovietų 
Sąjungos Vakarų didmiestis.

Kainos su atlyginimais derinasi taip, kaip 
bulvarų dangoraižiai su skurdžiomis prie
miesčių čigonų būdomis. Kiekvienas mies
tietis, išskyrus dvi kategorijas — aukštuo
sius valdininkus ir kasyklų darbininkus 
— šiandien visą laiką kenčia badą. Pa
prastas darbininkas — vedęs, su dviem 
vaikais'— mėnesio gale namo parsineša 
3500 lejų, specialistas — nuo' 5000 iki 7000

lejų. Salia nuomos, trečdalis uždarbio išei
na mokesčiams ir nuolatiniams partijos 
susirinkimams. O norint sočiai pavalgyti, 
reikia 12.000 —15.000 lejų. Prastos rūšies 
kostiumas naujuosiuose koperatyvuose kai
nuoja 12.000 lejų, batų pora — 6500 lejų, 
sviesto svaras.— 500 lejų, nylono kojinių 
pora — 3.000 lejų, trijų kambarių buto nuo
ma — 6.500 lejų.

Rumunijoje, tikrame žemės ūkio krašte 
pilietis turi gyventi iš kortelių. Beklasė 
valstybė padalinta į 6 klases: kasyklų dar
bininkai, sunkiai dirbantieji, valdininkai, 
studentai, tarnautojai, laisvosios profesijos. 
Kasyklų darbininkas — aukščiausioji klasė 
— dienai gauna 750 gr duonos, laisvos pro
fesijos žmogus — žemiausioji klasė — 250 
gr. Mėsos be kortelių duodama kartą į sa
vaitę, tačiau reikia jau 4 vai. ryto stoti

eilėn, kad pasisektų gauti. Todėl pagrindi
niu maistu šiandien lieka vien virti kuku
rūzai.

Ir kaime gyvenama nedaug geriau. Vy
riausybė nustatė labai aukštas pyliavas. 
Kas neišpildo normos, būna nusavinamas ir 
laikomas „valstybės priešu”. Ligi šiol vals
tybė provincijoje telvedė tik tokius kope- 
ratyvus, kuriems ūkininkas gali atiduoti 
savo produktus. Nėra jokios abejonės, kad 
Rumunijoje netrukus bus įvykdytas visiškas 
„nubuožinimas” ir kolektyvų steigimas.

Kovoje su giliu ūkininkų religingumu 
vyriausybė pradėjo naudoti dar vieną nau
ją priemonę. Ligšiolinė beatodairinė kova 
prieš ekleziją susidūrė su tokiu karštu 
ūkininkų pasipriešinimu, kad vyriausybė tu
rėjo net sustabdyti pradėtą ikonų ir kara
liaus paveikslų pašalinimo akciją. Dabar šį 
ūkininkų pasipriešinimą įstaigos bando pa
laužti įvairiomis kombinacijomis, pvz., ne
duodant žibalo namų reikalams. Todėl tur- 
tingiausiame nafta Europos krašte kaimie
čiai turi grįžti į senovės Jaikus — žibintis 
balanomis.

„Mes turime 60.000 liudininkų!"
Praeitą savaitę Romoje prasidėjo neeilinė 

politinė byla. Komunistų senatorius Edoar- 
do D’Onorio apskundė teismui du laikraš
tininkus ir tris italų karininkus. Tačiau 
praktikoje, kaip ir dažnais tokiais atvejąs, 
atsitiko taip, kad rolės susikeitė: senatoriui 
D’Onorio tenka visą laiką gintis.

Bylos istorija tokia; trejetas iš Rusijos 
grįžusių buv. karo belaisvių išleido vienkar
tinį leidinį „Russia,” kuriame atpasakojama 
tai, ką jiems būnant Rusijos karo .belaisvių 
stovykloje, teko savu 'kailiu patirti: alkį, 
troškulį, nepaprastą šaltį, priverstinius žy
gius, kankinančius tardymus. Viename šio 
leidinio straipsnyje išryškinama „komunisti
nio sąmokslininko” D’Onorio veikla, dau
giausia pasireiškusi šių belaisvių „morali
nėmis tortūromis.” Jis vertęs belaisvius pa
sirašyti atsišaukimą prieš Italijos vyriausy- 

taigi kurstęs sukilimui, toliau reikala- 
viešai pareikšti, jog jie karo belaisviai 
gerai traktuojami ir aprūpinami, kai 
tarpu praktikoje buvę visai atvirkščiai 

to, D’Onorio NKVD karininkų akivaiz-

pasaulio spaudoje vadinama „itališkąja 
Kravčenkos byla,” iškelti faktai nepapras
tai sukrėtė Italijos visuomenę ir padidino 
antikomunistines nuotaikas. Eilinį Italijos 
pilietį nepaprastai paveikė liudininkų pa
reiškimai, kad badas kai kuriose stovyklose 
belaisvius privedęs prie kanibalizmo. „Bū
davo laukiama, kol nelaimingasis visai nu- 
silps, o tada būdavo suvalgomi mirusiojo 
smegenys, širdis Ir kepenys”, sakoma vie
no liudininko pareiškime. Belaisvius nepa-

TRUMPOS ZBIIOS=
D. BRITANIJA

♦ D. Britanija sudarė prekybos sutartį 
su Argentina, pagal kurią mainais už ang
lis, naftą ir geležinkelio reikmenis gaus 
300 — 400 tūkstančius tonų mėsos.

IRANAS
♦ Persijos vyriausybė uždarė savo kon

sulatą Baku mieste. Prieš kurį laiką sovie
tai uždarė savo konsulatus Persijoje, todėl 
ir Persija buvo priversta panašiai pasielgti.

ISPANIJA
♦ Trečiadienį, Frąncui atvykus į Barce- 

loną, vienoje miesto aikštėje sprogo bomba. 
Aukų nėra.

ITALIJA
♦ Milane 8 mėn. kalėjimo buvo nubaus

tas Italijos komunistų partijos organo „Uni
tą” redaktorius D. Lajolo už kito laikraščio 
„Corriere della Serra” redaktorių įžeidimą. 
Bylos metu paaiškėjo, kad komunistų or
gano redaktorius Ispanijoje kovoje Franco 
pusėje, išgyrė Ispanijos diktatorių keliose 
knygose, redagavo italų fašistų laikraštį 
Anconoje, o 1944 m. prisidėjo prie neo- 
fašizmo sąjūdžio. Tik vėliau jis persiorien
tavo ir įstojo Į komunistus. „Corriere della 
Serra” redaktorius jis pavadino „JAV pa
pirktais rašeivomis”.

♦ Birželio 1 d. Italijos respublika mi
nėjo savo trejų metų sukaktį. Ta proga 
Romoje įvyko kariuomenės paradas, ku
riame dalyvavo 15.000 karių. Parado žiū
rėjo ir amerikiečių generolas Markas Clar- 
kas, karo metu vadovavęs sąjungininkų ka
riuomenei Italijoje.

♦ Buv. Italijos kolonijai Cyrenalkai 
britų administratorius suteikė autonomiją. 
Ji pati galės tvarkyti visus sava vidaus rei
kalus. Kaip žinoma, karo metu britai paža
dėjo Cyrenaikoje gyvenančiai senusių tau
telei, kad jie niekados nepateks italų val
džion. Iki JT išspręs galutinį Italijos kolo
nijų likimą, britai ir toliau tvarkys Cyre- 
naikos užs. reikalus.

PRANCOŽIJA
♦ „Le Monde” praneša, kad įsisteigus 

V. Vokietijos vyriausybei ambasadoriui Fr« 
Ponęet pradėjus eiti aukštojo komiąaro pa
reigas, gen. Koenigas bus atšauktas iš 
vyr. okupacinės kariuomenės vado posto
vio. Jo vieton bus paskirtas jo dabartinis 
pavaduotojas gen. Augustinas Guillome.

SOVIETŲ S-OA

Kada pasibaigs blokada?
* Thomas E Dewey, lankydama- 
A sis Berlyne, spaudos konferencijo-
■ je pareiškė;

„Rusai, atšaukdami Berlyno blo-
■ kadą, norėjo pasauliui įrodyti sa- 
I vo taikingumą. Aš vis tebetikiu, 
- kad Berlyno blokada bus tikrai

nuimta. Tačiau tai atsitiks tik ta
da, kai rusai pasitrauks iš Vokie
tijos..”

* Sovietų satyrikų ir karikatūristų kon
gresas priėmė rezoliuciją, kurioje smerkia
ma dabartinė satyros laikraščio ,,Krokodil” 
linija. Ateityje laikraščiui patariama dau
giau šaipytis iš religijos. Kiti laikraščiai 
tokią „medžiagą” turėtų persispausdinti

VOKIETIJA

vęs 
yra 
tuo 
Be 
doje belaisvius tardydavęs, juos perdavinė- 
davęs į baudžiamąsias stovyklas ir kitaip 
stengęsis palaužti jų moralę.

Italijos komunistų partija, norėdama bent 
dalinai išgelbėti savo prestižą (Italijos ko
munistų vadas' karo metu ir vėliau, kalbė
damas apie italų karo belaisvių likimą, nuo
lat remdavosi D’Onorio pareiškimais), nu
tarė kreiptis į teismą. D’Onorio apskundė 
autorius, kad jie jį apšmeižę.

Byloje taip vadinami kaltinamieji savo 
pareiškimus pakartojo. Brošiūros — kuri 
rinkiminėje kampanijoje suvaidino nepa
prastą vaidmenį, sužlugdydama visas ko
munistų viltis — leidėjai perėmė visą at
sakomybę už paskelbtų žinių tikrumą. 60 
teisman leistų liudininkų — o jų, kaip „Ru
sijoje kentėjusių belaisvių unija” sako, 
D’Onorio advokatas, tiesa, surado 
skaičių liudininkų, tačiau, kaip jau 
ta, „kaltintojui” tenka visą laiką tik gin'is.

Šioje byloje, kuri gal ir ne visai

♦ Hamburge streikuoja kepėjai. Jie .rei
kalauja algas pakelti 30 "/o. Tačiau duonos 
netrūksta, nes 15 didelių įmonių sutiko 
mokėti didesnes algas ir jau dirba.

♦ WUrttemberge — Badene (amerikiečių 
zonoje) įsigaliojo potvarkis, kuriuo kiek
vienas asmuo be atskiro leidimo (licenzijos) 
gali leisti knygas, laikraščius, brošiūras ir 
Ft., išskyrus tuos, kuriems tai yra įsakmiai 
uždrausta daryti.

♦ Iš sovietų zonos su interzohiniais 
pasais atvykę asmenys skundžiasi, kad so
vietų zonos policija juos smarkiai krečianti. . 
Vyrai turėjo išsirengti iki marškinių, o 
moteris apčiupinėjo policininkės Kas prieš 
tokį elgesį protestavo, turėjo už bausmę 
tūpčioti.

prastai kankindavęs ir troškulys. Vieną kar
tą belaisviams buvo keturias dienas visai 
neduota vandens. . Belaisviai būtų mieliau 
kentę kitokias kančias, negu badą, troškulį 
ir šaltį. Nors D’Onorio stengiasi teismą 
įtikinti, kad visa jo veikla Rusijoje, kaip ir 
Italijoje, buvusi „pašvęsta vien savo tau
tos gerovei”, tačiau belaisviai patiekia to
kių epizodų, kurie jį parodo buvus cinišku 
demagogu ir agitatoriumi, kuriam „fašis
tų” belaisvių likimas buvęs .visai nesvar
bus.

Tačiau svarbiausia, ši byla padės išaiš
kinti daugelio Rusijoje tebesančių belaisvių 
likimą. Sovietų Sąjunga teigia, kad Rusijo
je nebesą jau nė vieno italo, tačiau turima 
tikrų žinių, jog jų drfr ten yra nemaža.

Bylos sprendimo visoje Italijoje laukia
ma su nepaprastu susidomėjimu.'
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Kryžiaus žygis Europoje

Soviet!) antisemitizmas

23. 24. d. naktį

būtų susidariusi 
baruose, jei jis 
būtų priverstas

Brooke. Mr. Churchillis at- 
sugebąs atsirasti toje vte-

paijntas Antverpeno uos- 
britų feldmaršalas Mont- 
pasiūlė kitą strateginį

panašų 
minė-

g

Nekaltasis
Amerikiečių laikraštis „Human Events” 

iš vokiečių denacifikacijos teismų veiklos 
daro išvadą, kad Adolfas Hitleris tokio 
teismo būtų išteisintas, nes jis gausiais 
dokumentais ir priesaika galėtų patvir
tinti, kad;

1. iki 1939 m. rugpjūčio mėnesio 
glaudžiai bendradarbiavo su didžiosio
mis demokratijomis, tuo būdu vaizdžiai 
įrodydamas savo meilę laisvei ir taikai;

2. vėliau, 1939—41 mteais, glaudžiai 
bendradarbiavo su Sovietų Sąjunga ir 
džiaugėsi jos bendradarbiavimu bei 
draugiškumu. Jis lojaliai rėmė Sov. S- 
gos siekimus, kuriuos vėliau ponas Roo- 
seveltas pavadino „didžios demokratijos 
siekimais”;

3. darė visa, ką galėjo, vokiečių 
wehrmachtui sužlugdyti. Jo, kaip vy
riausiojo karinių pajėgų, viršininko, 
veiksmai įrodo, kad jis sąmoningai ir 
sėkmingai sabotavo vokiečių karo pas
tangas;

4: dar prieš Niirnbergo bylos spren
dimą nuteisė mirti žymų vokiečių gene
rolų skaičių. Ypač sėkmingai jis sutvar
kė 1944 m. liepos 20 d. sukilimo daly
vius, kuriuos vienas oficialus amerikie
čių kalbėtojas pavadino junkeriais ir 
militaristais, daug pavojingesniais už 
nacius, norėjusiais vokiečių wehrmachtą 
išlaikyti 3. D. karui;

5. gali įrodyti, kad, padaręs sąjungą 
su Benitu Mussoliniu, tapo fašizmo 
auka.

* Bolivijos vyriausybė paskelbė Visuo
tinę 19—50 metų vyrų mobilizaciją. Nors 
kautynės tarp streikuojančių cino kasyklų 
darbininkų ir kariuomenės pasibaigė, ta
čiau būklė laikoma įtempta. Vyriausybė pa
skelbė, kad streiką sukurstė, komunistai. 
Komunistų įrartlja paskelbta nelegalia.

Nesentai pradėtoji sovietuose akciją prieš 
tėvynės neturinčius kosmopolitus” nutrūko 

taip staigiai, kad net nustebino sovietų gy
venimo vir papročių žinovus. Sovietų spau
doje kosmopolitizmas jau nebevadinamas 
„neturinčiu tėvynės”, bet kvalifikuojamas 
kaip „tarptautinės reakcijos ginklas”. At
rodo, kad sovietai savo viešą priešžydišką 
kampaniją nutraukė todėl, nes suprato, jog 
ji negali būti naudinga tuo metu, kai viso
kių taikos kongresų pagalba stengiamasi 
laimėti inteligencijos simpatijas.

Bet nepaisant oficialios propagandos su
stabdymo ir toliau stengiamasi žydus ty
liai išstumti iš literatūros ir meno gyveni-

mo. Neseniai paskelbtame Stalino laureatų 
už literatūrą ir meną sąraše iš 241 asmenų 
randame tik 9 žydus, o anksčiau žydai to
kiuose sąrašuose tiesiog dominavo. Iš 
mokslininkų — Stalino laureatų — tik 6 
yra žydai (iš 37). Apdovanotų 760 pramo
nės veikėjų sąraše žydų yra 83. Taip pat 
yra konstatuota, kad žydai yra pašalinti iš 
partijos propagandos, ypatingai iš vad. 
Agitpropo padalinių. Pramonėje žydai dar 
tebeturi geru® postovius, tačiau iš literatū
ros ir meno sričių jie yra negailestingai 
stumiami, lygiai kaip jie jau anksčiau bu
vo išstumti iš reikšmingesnių kariuomenės 
ir užs. reik, žinybų postoviu. (Newsweek).

10. •
(1944 m. rudenį, išlaisvinus Pary
žių, Vyriausiam Sąjungininkų Eks
pedicinių Pajėgų Stabui (SHAEF) 
teko susirūpinti aktualia proble
ma, kaip laiku ir pakankamai 
aprūpinti vis toliau į kontinentą 
įsiveržiančius sąjungininkų dalinius. 
Gen. Eisenhoweris nusprendė, kad 
šiam reikalui kiek galima greičiau 
turi būti 
tas, bet 
gomery 
planą).

Montgomery staiga įteikė pasiūlymą, kad, 
jeigu mes su visu mūsų tiekimo pajėgumu 
paremtume jo XXI armijos grupę, tai jis 
smogtų tiesiog J Berlyną ir, kaip jis sakė, 
užbaigtų karą. Aš esu tikras,, kad feldm. 
Montgomery dabar, vėlesnių įvykių švie
soj, sutiks, jog toji jo pažiūra buvo klai
dinga. Tačiau tuo momentu būdamas įsi
tikinės, jog priešas esąs jau visai demora
lizuotas, jis staigiai ir pareiškė, kad jam 
tereikia tik vieno dalyko — pakankamo 
tiekimo — kad jis pasiektų Berlyną.

Aš paaiškinau Montgomery mūsų tieki
mo sistemos sąlygas ir reikalą kuo greičiau 
pasinaudoti Antverpeno uostu. Aš taip pat 
nurodžiau jam, jog Vokietijoj be geležinke
lio tiltų per Reiną ir beveik ranka pasie
kiamų gausių tiekimų sandėlių nebus ga
lima išlaikyti tokios armijos, kuri pajėgtų 
prasiveržti iki sostinės. Priešo krašte dar te-

bebuvo žymūs jėgų rezervai, ir aš žinojau, 
kad bet koks pieštuko formos prasiverži
mas į Vokietijos širdį atneštų pralaimė
jimą. Tai buvo tikras dalykas, nežiūrint iš 
kurios fronto dalies tai būtų buvę bandoma 
vykdyti. Tad aš ir negalėjau su jo pasiū
lymu sutikti.

Tuomet dar nė viename punkte negalėjo 
būti pasiekta lemiamo laimėjimo, o vyk
dant jo siūlytą planą, kiti fronto barai bū
tų atsidūrę nesaugioje padėtyje, kurią gal 
būtų buvę sunku ir atitaisyti. Gen. Mont
gomery buvo susipažinęs vien tik su savo 
paties baro situacija. Jis suprato, kad, pa
remiant jo pasiūlymą, būtų tekę savaitėms 
sustabdyti kitus dalinius, išskiriant tjk jo 
XXI armijos grupę. Tačiau jis nesuprato to« 
negalimos situacijos, kuri 
kituose mūsų ilgo fronto 
nepajėgdamas išsilaikyti, 
sustoti ir atsitraukti.

11.
(1945 m. kovo 
gen. Eisenhoweris stebėjo, kaip 
artilerija parengia . pėstininkams 
kelią per Reiną).

Generolas Simpsonas ir aš suradome pa
togų punktą senos bažnyčios bokšte, iš ku
rio galėjome stebėti patrankų ugnį. Bateri
jos buvo išsklaidytos lygioje lygumoje va
kariniam Reino krante, todėl buvo aiškiai 
matyti kiekvienas jų žybtelėjimas. Griaudi
mas gi jų buvo nenutrūkstantis. Tuo tarpu 
pėstininkų daliniai žygiavo prie upės-sėsti

į laivelius. Mes vėliau prieijungėm prie jų 
ir matėm, kaip jie nepaprastai greitai at
lieka savo darbą. Niekas kitas negali taip 
pakelti kareivių moralės, kaip didelės per- • 
galės. Vis dėlto, kai mes vaikščiojom pau
piu, aš pastebėjau vieną kareivį, kuris 
atrodė tylus ir nusiminęs.

— Kaip jautiesi, sūnau? — paklausiau jį.
— Generole, — atsakė jis, — aš esu 

baisiai nervingas. Prieš du mėnesius buvau 
sužeistas ir tik vakar grįžau iš ligoninės. 
Aš nesijaučiu taip gerai!

— Puiku, — pasakiau aš jam, — tad 
mudu esame gera pora, kadangi ir aš esu 
nervinga.' Tačiau mes ilgai planavome šį 
puolimą, sutraukėm čia visus lėktuvus, pa
trankas ir parašiutininkus, kad tik sutriuš
kintume vokiečius. Gal būt, drauge paėję 
paupiu, galėsim vienas kitam padėti.

— Ak, — pasakė jis tuomet. — Aš sakau,
kad aš buvau nervingas, bet dabar toks 
jau nebesu. Aš spėju, kad čia aplink nėra 
jau taip bloga. . #

Ir aš žinojau, ką jis, tai sakydamas, tu
rėt j galvoje.

Kitą rytą aš susitikau min. pirm. Chur- 
chillį su feldm. ~ “
rodė visuomet 
toje kur būdavo pradedama kuri nors svar
bi operacija. Sį rytą jis buvo nudžiugęs, 
kaip ir mes visa buvome linksmi. -Jis vis 
man kalbėjo:

— Mano brangus generole, vokietis pe
riamas. Mes pričiupome jį. Jis tuojau' bus 
sutvarkytas ...
, Kovo 24 d. vidurdienį man prireikė nu
vykti į Bradley štabą pasitarti apie svar
biąsias operacijų fazes. Man grįžus, pasi
rodė, kad ministeriui pirmininkui buvo pa
vykę prikalbėti vieną vadą perkelti jį laive
liu per Reiną. Neabejotina, kad Mr. Chtzr-
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Karališkosios meilės tradicijos
Kas dar abejojo, kad filmų žvaigž

dės ir režisieriai perėmė praėjusių 
šimtmečių karalių ir kunigaikštyčių 
tradicijas, dabar įstikino, kad filmų 
interesai lygiai taip pat saisto jų 
jausmus, kaip valstybės išskaičiavimai 
valdovų meilę. „Die Weltwoche”.

Vargu ar rasime kokį nors gegužės mėn. 
į pramoginio iliitftruoto žurnalo numerį, kur 

nebūtų žinomos Hoolywoodo žvaigždės 
švedės Ingridos Bergmanaitės ir garsaus 
italų režisieriaus Roberto RosseHinio nuo
traukų. Bulvariniai didmiesčių dienraščiai 
žinias apie „Bergman — Rossellini” aferą 
daugiau vertino už Berlyno blokados atšau
kimą. Ta afera yra taip būdinga vad. ka
pitalistinio pasaulio gyvenimo būdui, kad 
verta su ja supažindinti ir rimto laikraščio 
skaitytojus. *

Ingrida Bergmanaitė buvo garsi Hooly
woodo artistė. Reklamos vedėjai ją vadino 
neužmirštamos Gretos Garbos įpėdine, ta
čiau plačioji publika buvo 1 kiek kitokios 
nuomonės. Robertas Rossellinis yra tikrai 
gabus režisierius, tačiau neužtenka tik ga
bumų — reikia dar 
Amerikoje. Tik tada 
supažindinti su savo 
Bergmanaitės, tiek 
interesai reikalavo naujo susidomėjimo, nau
jo populiarumo, būtino pasisekimui priedo. 
O jei interesai sutampa, galima sujungti ir 
skirtingų kraštų žmones, nors juos ir skir
tų 12.000 km.

turėti pasisekimo ir 
galima visą pasaulį 

gabumais. Žodžiu, tiek 
RosseHinio piniginiai

♦
Maždaug prieš dvejus metus Rossellinis, 

kuris pagarsėjo savo filmais be artistų, t. 
, y. kuriuose vaidino gatvėje rasti „natūra

lus žmonės”, pareiškė, kad jis ir toliau ne-

Viktoro. Gailiaus žodynas
Neseniai lietuvių — tremtinių knygų rin

koje pasirodė gražios išvaizdos didžiulis 
vokiškai — lietuviškas žodynas. Jį sunkiose 
tremties sąlygose parengė žinomas visuo
menininkas Viktoras Gailius. Jam talkinin
kavo prof. dr. J. Gudavičius, lituanistas L. 
Dambriūnas, ekonomistas G. Galvanauskas, 
architektas dr. inž. J. Gimbutas, medikas 
med. dr. V. Gruzdys, matematikas A. Ig- 
naitis ir teisininkas dr. jur. V. Simaitis. Iš
leido J. Lenktaič.io „Patrios” leidykla.

Šio žodyno 1181 puslapyje sutalpinta ar
ti 50.000 žodžių. Kiekvienas žodis išverstas 
į lietuvių kalbą ir dažnai paaišk ..omas ke
liais sinoniminiais žodžiais ir net ištisais 
sakiniais. Korektūros klaidų tekste maža 
pasitaiko.

z Žodynas sudarytas mokamai, sistemingai 
ir gana kruopščiai. Be kasdieninės, žody- 
ninės reikšmės dalykų, čia sutalpinta dide
lis kiekis lietuvių kalbos rinktinių žodžių ir 
sąvokų. Sis veikalas yra svarbus ne tik 
Vokietijoje gyvenantiems lietuviams — 
tremtiniams, vokiečių literatūra besinaudo
jantiems visų kraštų lietuviams, bet ir ki
tataučiams mokslininkams — tilologams, o 
ypač lituanistams.

Baigiant, norisi pareikšti didelį pasiten
kinimą šitokio žodyno parengimu ir išlei
dimu. Tat yra nuopelnas žymiųjų darbinin
kų Viktoro Gailiaus ir leidėjo J. Lenktaičio. 
Norisi palinkėti kiekvienam susipratusiam 
lietuviui šį puikų leidinį įsigyti. J. S.

suks filmų su artistais, „nebent juose vai
dintų Ingrida Bergmanaitė; juk ji jokia ar
tistė.” Bergmanaitei toks komplimentas la
bai patiko — reiškia, ji nevaidina, bet fil
muose gyvena. Ji padėkojo Rosselliniui Ir 
skundėsi, kad ji nemokanti kaip itališkai 
pasakyti „aš myliu tave.” Rossellinis mokė
jo kaip tai pasakyti angliškai. Jis pasiun
tė telegramą: „I love you”. Aišku, apie tai 
nebuvo pamiršta pranešti laikraščiams. Tie 
tuojau paskelbė, kad Rosselinis mylisi su 
garsia italų artiste Anna Magnani, tačiau 
Bergmanaitė jam daugiau patinkanti. Filmų 
kritikai, kurie rašė, kad Bergmanaitei 
trūksta jausmo ir kad ji esanti silpna mei
lės scenose, buvo sugėdinti. Pasirodė ži
nių, kad Rossellinis nori sukti filmą su 
Bergmanaite. Bergmanaitės ir RosseHinio 
nuotraukas galima buvo rasti visur, netrū
ko ir Bergmanaitės .vyro Dr. Lindstromo 
bei gėdinčios Magminės paveikslų. Tačiau 
nei ‘ vienas filmų magnatas neparodė noro 
finansuoti naujo Rosselinio filmo. Pagaliau 
visai Amerikai pradėjus kalbėti apie tą di
džiąją meilę, RKO filmų trusto savininkas 
H. Hughes atidarė piniginę. Laikraščiai 
pradėjo analizuoti Bergmanaitės vyro Dr. 
Lindstromo, gabaus chirurgo ir jos vaiko 
tėvo, jausmus. Pačiam Lindstromui tačiau 
atrodė, kad jam pavydėti nėra jokio pa
grindo, Kitaip jis turėtų pavydėti visiems 
tiems artistams, kurie bevnidiindami glė
besčiuojasi su jo žmona. Publikai pradėjo 
atrodyti, kad visa šita meilė tėra tik rekla
mos trikas. Reikėjo išgalvoti ką nors naujo.

Pasklido gandai, kad Ingrida ir Robertas, 
besukdami naują filmą mažoje Strombolio 
saloje, netoli Neapolio, ir bevaidindami įsi
mylėjusius, iš tikrųjų įsimylėjo. Žinoma 
žurnalistė Louella Parsonė, JAV visuome
ninio gyvenimo žinovė arba, grubiai ta
riant, didžiausia pletkininkė, kuri labai 
mėgsta rašyti apie visiškai privatinius rei
kalus, ir kuri savo tokios rūšies straips
nius pradeda šiais iškilmingais žodžiais: 
„Turime liūdną pareigą pranešti,..”, da
bar laikė savo liūdna pareiga paraginti vi
sus dorus amerikiečius Ingridos ir Rosse- 
llinio filmą boikotuoti. Laikraščiai prane
šė, kad Bergmanaitė gavo įspėjamas tele
gramas iš savo finansinio tarėjoK o „bosas” 
H. Hughes, kuriam taip pat priklauso TWA 
orinio susisiekimo bendrovė, į Italiją spe
cialiu lėktuvu nusiuntė žvaigždės vyrą Dr. 
Lindstromą. Tai buvo š. m. gegužės mėn.

Filmų karalystės diplomatija dirbo aptva- 
landžius.

Gegužės pabaigoje įtempimas pasiekė 
aukščiausią laipsnį. Smalsūs laikraščių skai
tytojai laukė kruvinos dvikovės. Bet Berg
manaitė pasielgė taip, kaip reikalauja ge
ros sentimentalaus filmo tradicijos. Ji atsi
prašė vyro, tuo pačiu ir Amerikos publikos. 
Ji pažadėjo ištikimybę šeimai.

Tuo laikinai ir pasibaigė „Bergman — 
Rossellini afera.” Jos tolimesnė eiga pri
klausys nuo to, ar į filmą ir jo reklamą in
vestuoti pinigai atneš pelno, ar ne. Jei in
vestuoti pinigai atsidurs pavojuje, Bergma
naitės širdyje vėl turės atbusti karštos mei
lės jausmas Rosselliniui, jei ne — reklamos 
specialistai. turės sugalvoti naują istorijėlę. 
Buv. „Die Neue Zeitung” vyr. redaktorius 
Hansas Habė aprašęs kai kuriuos tos isto- 
rijėlės užkulisius, priėjo liūdnos išvados:

„Vargšas pasaulis, kuriame meilę, ' ne
apykantą, susitaikymą ir ginčą diktuoja fi
nansiniai tarėjai...” Kaip kadaise karalių 
tokius pat jausmus tvarkė jų užsienio rei
kalų ministerial. Bet žmonija mėgsta išgy
venti svetimas tragedijas. Daugiau už savo. 
Juk tai pigiau.

Amerikos lietuvių spauda aktualija
Augant J Ameriką atvykstančių tremtinių 

skaičiui, matosi, kaip gyvėja Amerikos lie
tuvių visuomeninis judėjimas — organiza
cijų parengimai ne tik dažnėja, bet sulaukia 
vis naujų pajėgų ir, kas labiausia džiugina, 
tai kad tuo kas kart labiau patraukia be- 
pradėjusius atšalti vietinius. Laiškai iš dau
gelio vietovių taip pat byloja, jog tremti
nių įneštas gyvumas sužadina ir atgaivina 
pradėjusią blėsti lietuvybės ugnelę net ir 
smarkiai suamerikėjusiog jaunesniosios lie
tuvių kartos širdyse.

Pagyvėjus organizaciniai ir visuomeni
nei veiklai, aišku, kad nuo to neatsilieka ir 
vietinė spauda, taip pat įjungusi į redakci
jas pajėgesnių žurnalistinių pajėgų iš trem
tinių tarpo. Paėmus į rankas šio meto 
lietuvių spaudą, be „tradicinių” senienų ir 
būtinų vietos aktualijų, kaskart daugiau 
randi rimtų ir aktualių straipsnių ir sam
protavimų klausimais, kurie anksčiau Ame
rikos lietuvių spaudoje rečiau tepasirody
davo. Visa tai ženklina atgyjantį lietuvybės 
pulsą.

Štai, Vienybė 18 Nr., nagrinėja įdomų 
Lietuvių Tautos Tarybos reikalingumo klau
simą.

Plačiau sustojus ties praeities patyrimu

rusų dūmos ir Petrapilio Kimo laikais 
straipsnyje konstatuojama, jog „istorija kar 
tojasi.” Būtent —

„ir vėl mūsų tautai lemtingu momentu 
tremtinių tarpe nėra vienybės, nėra su
siklausymo, kaip jos trūko Petrapilio 
seime. Partijų reikalai, vadų partinės 
ambicijos yra statomos aukščiau tautos 
reikalų. Kai Amerikos lietuviai, supra
tę momento svarbą, atmetę neesminius 
partinius ginčus, asmeniškumus ir ambi
cijas, vardan tos Lietuvos susivienijo 
bendrai tautos kovai, tremtyje rezisten

cinė tautos atstovybė pairo.”
Straipsnio autorius mano, kad jau yra 

pribrendęs laikas
„mūsų Diplomatinės Misijos šefui 
nisteriui St. Lozoraičiui susitarus 
VLIKu ir ALTu imtis iniciatyvos 
kviesti visų pasireiškusių politinių 
gų pasitarimą (konferenciją)..
...„kuris sudarytų vieningą h" autori
tetingą Lietuvių Tautos Tarybą, kurios 
autoritetui paklustų viso pasaulio lie
tuviškieji išlaisvinimo kovos veiksniai 
Ir kuri visam pasauliui pagrįstai galėtų 

kalbėti lietuvių tautos vardu.”
-j.pm.-s
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Siu dienu povandeniniai laivai
Mes jau keletą kartų savo skaity

tojus supažindinome su šių dienų po
vandeninio laivyno pažanga. Šis klau
simas yra todėl aktualus, kad sovie
tai užėmę Vokietiją, rado čia daug 
povandeninių laivų, o tie buvo 
skutinis technikos šūkis. Apie tai 
šo „Harper Magazine”:

pa- 
ra-

Vokiečių povandeninio laivyno raida 
vo naujų impulsų 1943 m. balandžio mėn., 
kada paaiškėjo, kad vokiečiai praranda per 
daug laivų. Buvo aišku, kad prieš suderin
tą sąjungininkų, laivų ir lėktuvų veiklą, se
nieji povandeniniai laivai atsilaikyti nega
lėjo. Čia galėjo padėti tik revoliucinės prie
monės. Vieną tokių pasiūlė laivyno vado
vybei tūlas Waltheris.

Waltheris išrado turbiną, varomą dujo-> 
mis iš degimo kameros, kurioje nafta susi
jungdavo su deguoniu, gaunamu iš vande
nilio dvideginio. Toks variklis 
sai nedaug judomųjų dalių;

ga-

teturėjo vi
jo našumas,

Lietuvių draugas - jubiliatas
Gegužės 21 d. sukako 40 metų latvių is

torikui Juliui Bračui, kuris plačiai pažįsta
mas ir lietuvių visuomenėje kaipo lietuvių 
draugas. B. gimęs 1909 m. Rygoje, žino
moje visuomeninkų šeimoje, nes jo motina 
ir tėvo brolis — rašytojai. Dar lankydamas 
gimnaziją, B. įstoja į Latvių — Lietuvių 
Vienybę, išmoksta lietuvių kalbą, daug ke
liauja po Lietuvą. Studijų metu, kurias bai
gia 1935 m. istorijos magistro laipsniu, iš
renkamas LLV akademinės sekcijos pirmi
ninku, o paskui —* paskutiniuoju LLV pir
mininku tėvynėje. Mokytojauja Rygos lie
tuvių gimnazijoje, aktingai dalyvauja Vil
niui Vaduoti Sąjungos veikloje ir daugely 
kitų visuomeninių organizacijų. Ypač dide-

kartografiją.lį dėmesį kreipia i istorinę
Savo knygoje „Iš aisčių istorijos” Br. pla
čiai nušviečia aisčių istorijos bendradarbia
vimą, Lietuvos vaidmenį aisčių nacijos isto
rijoje ir ateities perspektyvas. Už savo 
veiklą ajtdovanotas Gedimino ordinu. Gim
tąjį kraštą okupavus svetimiesiems, Br. 
aktingai dalyvauja rezistencijos judėjime. 
Jis skaitomas vienu geriausių bolševizmo 
žinovų Pabaltijo kraštuose. Tremtyje jo 
pastangomis atnaujinta Latvių — Lietuvių 
Vienybė, kurios pirmininku jis išrinktas 
delegatų suvažiavime 1948 m. Siam darbui 
jis pašvenčia didžiausią savo jėgų dalį, be 
to dar aktingai dalyvaudamas lietuvių Ir 
latvių spaudoje. LLV/SB.

chSlis pajuto didelį pasitenkinimą, iškel
iamas koją į rytinį Reino krantą — tradi- 
inę Vokietijos sieną. Galimas dalykas, jog 
is juto, kad šis jo veiksmas yra galutinio 
priešo sutriuškinimo simbolis, ir tai tokio 
priešo, kuris prieš penkerius metus buvo 
britus prirėmęs prie sienos. Tačiau, jei aš 
zuomet būčiau ten buvęs, tai niekuomet jam 
nebūtų buvę tą dieną leista peržengti Reiną.

pietinis 
ir pietų

mėnesį,

palyginus su svoriu ir dydžiu, buvo tiesiog 
nepaprastas. Kadangi tokio deguonio gau
namo iš vandenilio dvideginio, į laivą ga
lima paimti didelius kiekius, tokiam moto
rui nereikalingas grynas oras, kaip, saky
kim, dizelio motorui. Waltherio motoro dė
ka povandeniniai laivai galėjo išvystyti virš 
vandens plaukiančių laivų greitį.

Viename Harzo kurorte buvo sutelkta 20 
geriausių vokiečių konstruktorių, 
nuostabiai trumpu laiku sukonstravo 
laivą — 76 mtr. ilgio ir 1200 to. Jam 
pritaikyta nauja forma, kuri pasirodė 
ti labai gera. Tačiau netrukus teko 

tokiam dideliam 
varyti tik daug 
to laivą, tačiau 

> r daug mažesnį 
galėtų

dideliam

kurie 
naują 
buvo 
esan- 
nusi-

veikti

1.200 
senos

vilti. Waltherio motoras 
laivui netiko. Jis tegalėtų 
mažesnį — maždaug 250 
toks mažas laivas turėtų 
veikimo spindulį, atseit, jis 
tik Siaurės jūroje.

Todėl naujai suplanuotam
to povandeniam laivui teko pritaikyti 
sistemos dizelio variklis su tuo skirtumu, 
kad jam buvo pritaikytas olandų išradimas, 
pagarsėjęs „Schnorchelio” vardu, atseit 
vamzdis, kuris leistų ir pasinėrusiam laivui 
gauti gryno oro savo motorams varyti ir 
akumuliatoriams prikrauti, kuriais laivas 
naudojasi plaukdamas giliai po vandeniu.

„Schnorchelis” yra plieno vamzdis, kuris 
kaip ir periskopas kyšo iš laivo bokštelio, 
jo galas yra aprūpintas specialiu ventiliu, 
kuris automatiškai užsidaro, jei į jį atsimu
ša banga. Tokį vamzdį labai sunku paste
bėti, liek paprasta akimi, tiek ir radaro 
prietaisais. "Tačiau, jei jis pastebimas, tai 
laivas gali tuojau jį įtraukti ir pasinerti 
giliau. Ir iš tikrųjų vienas vokiečių laivas 
pastebėjus jo „schnorchelį”, bėgdamas nuo 
persekiotojų pasinėrė į 300 mtr. gilumą ir 
taip išvengė pražūties. Aprūpintas „schnor- 
cheliu” laivas gali tiek išbūti po vandeniu, 
kiek, leidžia jo kuro atsargos, t. y. per
plaukti per visą Atlantą ir dar kurį laiką

paplūduriuoti nurodytoje pozicijoje.
Tokį laivą vokiečiai vadino XXI. Tačiau 

vokiečių konstruktoriai neapskaičiavo vo
kiečių pramonės pajėgumo. Ji neišlaikė su 
jais žingsnio. XXI kautynėse išbandyti ne
teko. Kapituliacijos metu vokiečiai staty
klose turėjo, 208 povandeninius laivus, jų 
tarpe 120 XXI — jo tipo. Jų pusę Stettino 
ir Danzigo statyklose rado sovietai. Nebe
girdėti ir apie daugelį žymių vokiečių kon
struktorių. Atrodo, kad jie dirba naujiems 
ponams. Skaičiuojama, kad 1945 m. sovie
tai turėjo dar 100 savo senų laivų, kurių 
dalį jie galėjo perdirbti į XXI.

Sovietai turi ir Waltherio motorą. Tiesa, 
jo ruošiamas pagerintas ir patobulintas 
variklis vad. XXIV tipui nebuvo galutinai 
sumontuotas. Karas greičiau pasibaigė. Kai 
kurias jo dalis pačiupo anglai, o sovietai, 
atrodo, buvo laimingesni už anglus. Jei tas 
naujas Waltherio kūrinys tikrai buvo toks 
geras, kaip galvojama, sovietai galėtų tu
rėti stipriausią pasaulyje povandenini lai
vyną.

Tačiau yra ir antra medalio pusė. Ameri
kiečių ekspertai aiškina, kad XXI yra per 
didelis. Jis visados pralaimės kautynes 
prieš kiek mažesnį to paties tipo laivę. Jie 
pabrėžia, kad praėjusiame kare sąjungininkų 
povandeniniai laivai paskandino net 64 vo
kiečių povandeninius laivus t. y. jie paskan
dino daugiau negu bet kuri kita ginklų 
rūšis, įskaitant ir aviaciją.

Pereitame kare anglai išmoko savo po- 
vandenius laivus išlaikyti ištisas valandas 
pasinėrus ir neveikiant elektros motorams, 
balansuojant šalta vandens srovė. Toks lai
vas su garso gaudymo įrengimais gali leng
vai susekti plaukiantį laivą ir į jį paleisti 
vadinamą akustinę torpedą (irgi vokiečių 
išradimas), {domu, kad iš devynių 1948/49 
m. būvyje numatytų pastatyti amerikiečių 
povandeninių laivų, trys yra sukonstruoti 
priešo povandeninių laivų medžioklei.

Žinoma, dar liko neišspręstų daug kitų 
problemų. Pav. kaip povandeninis laivas 
gali tiksliai nustatyti savo vietą, nematyda
mas saulės ir žvaigždžių, jei jam reikia iš
būti ištisas savaites giliai pasinėrus? Be 
to, toks ilgas plūduriavimas gilumoje iš
šaukia vad. „celės baimę”, kuri greitai pa
laužia įgulos moralę. Tačiau nepaisant to, • 
tenka konstatuoti, kad povandeniniai laivai 
vis daugiau įgauna reikšmės. Povande
niniai laivai naudojami ne tik kautynėms, 
bet ir radaro žvalgybai, transportui ir pan. 
Japonai buvo net sukonstravę povandeninį 
lėktuvnešį. Todėl nepaisant visų dar neiš
spręstų problemų, atrodo, kad ateities po
vandeniniai laivai bus reikšmingiausia kiro 
laivų rūšis.

kabinamas prie sunkvežimio). Pattono lai
krodis buvo sustojęs, ir jis pasisuko radi
ją, norėdamas iš Britų Radijo Bendrovės 
(BBC) išgirsti laiko signalą. To signalo 
belaukiant, jis ir išgirdo žinią apie prezi
dento Roosevelto mirtį. Jis grįžo atgal j 
■namuką ir pasižadino Bradley, o po to jie 
abu atėjo į mano kambarį 'pranešti tą siau- 
‘bingą žinią.

Mes pasvarstėm, kokį efektą prezidento 
mirtis galės turėti ateities taikai. Mes bu
vom tikri, kad ji neturės jokios įtakos karo 
veiksmų tempui, kadangi mums, jau buvo šiek 
tiek žinomos tos didelės priemonės, kurių 
buvo imtasi Ramiajam Vandenyne japonams 
sutriuškinti. Tuo metu mes, žinoma, neži
nojome apie jokius slaptus ar ypatingus su
sitarimus, kuriuos prez. Rooseveltas buvo 
sudaręs vėlesnės taikos labui. Tačiau mes 
abejojom, ar beatsiras Amerikoj asmuo, 
kuris būtų tiek prityręs kaip jis derybose 
su kitais sąjungininkų politiniais vadais.

Nė vienas iš mūsų prezidento labai gerai 
nepažinojom. Man per įvairias konferenci
jas buvo tekę matyti jį daugiau kartų, ne
gu jiems, bet mums atrodė, kad, iš tarptau
tinio taško žiūrint, dabar buvo pats kritiš
kiausias laikas būti priverstiems keisti po
litinius vadus. Gulti nuėjom su prislėgta 
nuotaika.

Su kai 
veiksmais 
čiau. Bet 
karo metu, ir, man rodos, kad šioj srity jis 
atitiko visa tąi, ko tik buvo galima iš jo 
laukti. (B. d.)

Viso to rezultatas buvo toks, kad mes ir 
toliau vykdėm savo nuosavus planus. Aš 
taip kietai tikėjau viso to, ką mes vykdėm, 
militariniu sveikumu, kad mano artimieji 
bendradarbiai žinojo, jog aš buvau pasiry
žęs padaryti atitinkamą išvadą, jei mano 
planų įgyvendinimas būtų sutrukdytas.

Ir vienintelis kitas šių ypatingų diskusi
jų rezultatas buvo tas, kad po to mes jau
tėmės šiek tiek suvaržyti, palaikant ryšius 
su generalisimu Stalinu, buvom priversti'būti 
atsargūs ir visus savo ryšius apriboti vien 
tik taktinės svarbos klausimais. Šių ginčų 
aš nelaikiau perdaug rimtais, ypač kai 
Jungtinių Valstybių štabų viršininkai man 
tvirtai užtikrino laisvę vykdyti savo planus, 
kurie; mano supratimu, turėjo atnešti 
ankstyvesnę karo veiksmų pabaigą.

nukreiptas tiesiog į Vokietijos vidurį. O 
I antroji ir trečioji to bendrojo plano dalis 
numatė skubius smūgius iš abiejų Bankų. 
Siaurinis turėjo atkirsti Daniją, o 
— įsiveržti į Austriją, iš vakarų 
aplenkiant šio krašto kalnus.

Pagal nutarimą, padarytą sausio
aš galvojau, kad aš galiu savo kompetenci
jos ir atsakingumo ribose pranešti genera
lisimui Stalinui apie šį savo planą. Tačiau 
mes greitai įsitikinome, kad ministeris pir
mininkas griežtai pasipriešino tokiam ma
no žygiui. Jis nepritarė, šiam mano veiks
mui ir buvo nuomonės, kad kariuomenės 
judėjimai, kadangi karas jau visai artėjo į 
pabaigą, įgavo politinės reikšmės, kuri 
reikalauja jau ir politinius vadus įsikišti į 
plačių operacinių planų raidą. Jis, matyt, 
galvojo, kad mano kompetencija palaikyti 
ryšį su Maskva turėjo ribotis vien tik gry
nai militariniais reikalais, ir mano praneši
mas Stalinui tą ribą peržengęs. Jis buvo 
labai nepatenkintas ir susirūpinęs dar ir 
tuo, kad mano planas nenumatė leisti Mont- 
gomeriui veržtis pirmyn su visa ta papildo
ma jėga, kurią aš būčiau turėjęs jam duoti 
iš amerikiečių dalinių.

Ministeris pirmininkas, žinoma, žinojo, 
kad, nepaisant, kiek sąjungininkai nužygiuos 
į rytus, rytinė britų ir amerikiečių zonų 
riba bus du šimtus mylių į vakarus nuo 
Berlyno. Tad jo didelis noras panaudoti 
visus mūsų rezervus, kad vakariniai są
jungininkai Įsiveržtų pirmiau už rusus į 
Berlyną, turėjo kilti iš jo įsitikinimo, kad 
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12.
(1945 m. kovo mėn. sąjungininkai 
įsitvirtino rytiniam Reino krante 
ir pradėjo grasinti apsupti Ruhrą. 
Jau buvo i matyti karo pabaiga, , ir 
pradėjo jaustis artėjančios per
galės politiniai aspektai).

Aš jau žinojau apie sąjungininkų susita
rimą, kuris Vokietiją padalins į pokario 
okupacines zonas. Tačiau šis Vokietijos pa
dalinimas neturėjo įtakos mūsų militari- 
niams planams galutinai' ją nugalėti. Man 
alrodė, kad militariniai planai turi būti pa
remti vienintelio tikslo — pagreitinti 
galę; vėlesniais gi 
daliniai galės būti 
paskirtas zonas.

Natūralus mūsų 
Berlynas. Politiniu 
riti jis dar buvo svarbus tuo, kad jis vis 
dar tebebuvo vokiečių galybės simbolis. Ta
čiau n»n atrodė, kad jis nėra logiškas ar
ba daugiausiai vakarinių sąjungininkų ka
rintų pajėgų trokštamas objektas. Todėl aš 
ir tHBpreodliau, kad tolimesni mūsų pra
siveržimai eitų trimis kryptimis. Pirmasis ! šis laimėjimas dar labiau padidintų vaka- 
jų — galingas gen. BiaJiey smūgis — būtų|rinių sąjungininkų prestižą ir įtaką.

potvarkiais kelių 
sukoncentruoti į

tikslas, be Ruhro,

kuo

per
tartų 
jiems

buvo
ir psichologiniu požiū-

13.
(1945 m. balandžio 12 d. 
Eisenhoweriui buvo ypatinga 
na. Jis apžiūrėjo vieną pirmųjų 
nacių paslėptų turtų sandėlį, kurį 
surado gen. Pattono armija, ir 
pamatė pirmą nacių koncentraci
jos stovyklą. Ta diena buvo 
baigta „dramatišku kulminaciniu 
punktu”).

Bradley, Pattonas ir 
dėjome ir kalbėjomės 
ypač apie parinkimą
dalinių kiek galima ankstyvesniam jų per
metimui į Ramųjį Vandenyną. Gulti nuėjom 
prieš dvyliktą valandą. Bradley ir aš mie
gojome mažame Pattono štabo namely, o jis 
pats savo trailery (namukas ant ratų, pri

gen. 
die-

aš vėlai vakare sė- 
apie ateities planus, 
karininkų ir ištisų kuriais Mr. Roosevelto politiniais 

aš, gal būt, niekuomet nesutik- 
aš pažinau jį, kaip tautos vadą

Ar gali būti?
♦ Vienas amerikiečių laikraštis rašo,kad 

fabrikantas Mr. Bounceris neseniai pasiū
lęs fiopiežiui milijoną dolerių už tai, kad 
jis maldoje „Tėve mūsų” žodžius .kasdie
ninės mūsų duonos” pakeistų i „Bouncerio 
kvietimų dribsnių”. (Hann. Pr.)

♦ ScMeswig-Holsteine vienas smuklinin
kas pradėjo svečiams padavinėti dagtinę' ir 
alų lėkštėse, nes, jo nuomone, už valgius 
nereikią mokėti gėrimų mokesčių. (Lilb 
Nachr.) .K

♦ Atėnuose šiomis dienomis rastas šie
no savižudžio lavonas. Jo priešm'rtimame 
laiške buvo parašyta, kad jis negalėjęs per
gyventi Graikijos futbolo komandos pralai
mėjimo Turkijos rinktinei. (UP)

♦ Prof. Hugo Eckeneris, grįžęs iš kelio
nės po Ameriką, Mūncheno laikraščio 
. Abendzeitung” reporteriui pareiškė: „Da
bartiniai laikai yra panašūs į didelę kiau
lidę; jei tamsta esi geras žurnalistas, tai 
iš to gali padaryti gerą reportažą.” (DPD)

LIETUVOS ISTORIJA mūsų kovojančios tautos veidrodis. Užsisakyk dar šiandien!
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Pabaltijo Universiteto dainavimo studija AKIMIRKSNIU KRONIKA
Pinnebergas. Gegužės 22 d. Pabaltijo 

Universitete įvyko operos solisto Vlado 
Ivanausko vedamos dainavimo studijos me
tų užbaigos ir kartu, berods, jos uždarymo 
koncertas.

Stovyklinė ir Universiteto bendruomenė 
buvo maloniai nustebinta čia pat jos prie
globstyje išaugusio dainininkų atžalyno 
viešuoju pasirodymu. Šio tikrai neeilinio 
įvykio proga norėtųsi bent trumpai supa
žindinti mūsų visuomenę su minėta daina
vimo studija.

1946 m. Hamburge, besitariant Pabaltijo 
Universitetui, buvo prie humutarinių moks
lų fakulteto įsteigtas muzikos' skyrius. Teo
rijos, harmonijos ir fortepiono klases užėmė 
latviai bei estai, o dainavimo klasei buvo 
pakviestas vadovauti op. sol. VI. Ivanaus
kas. Ilgainiui visos šios klasės, kartu su 
truputį vėliau įsikūrusia op. sol. Šukienės 
antra dainavimo klase, dėl įvairių priežas
čių baigė savo dienas. Likusi Ivanausko 
klasė, tada gerokai padidėjus (nors ir šiaip 
vidud. mokinių skaičius svyruodavo tarp 
10 —13) ir ištvėrusi iki galo, dabar ne 
vieną nustebino savo staigiu pasirodymu. Į nu išpildi

Per šį' laiką dainavimo studijoje pabuvo | „Rudenį”.

(sakau pabuvo, nes dėl įvairiausių kilnoji
mų ir emigracinių priežaščių palyginti ma
žoka dalis turėjo laimės reguliariai padir
bėti) apie 50 studentų. Iš viso buvo su- 
rrfigta trys metų užbaigų vieši pasirody
mai, neskaitant paskirų solistinių. Paskuti
nysis koncertas buvo didžiausias ir įdo
miausias tiek dainininkų, tiek plačios ir di
delės, kartu griežtai studijinės programos 
atžvilgiu. Keletas studijos mokinių padir
bėję dvejus-trejus metus, žengė scenon be
veik paruoštais solistais: su teisingai pasta
tytu balsu, puikia dainavimo technika ir 
vietomis net tikrai su originaliu ir sąmo
ningų kūrinio interpretavimu.

Programa suskirstyta į tris dalis. Pirmą
ją dalį išpildė jaunesnieji studijos mokiniai. 
Pirmuoju dainavęs G. Skiotys yra sveikos 
medžiagos didelis lyrinis tenoras. Jo „Caro 
mio ben” (Giordano) skambėjo lygiai, leng
vai, korektiškai. Pr. Jurkus su prigimtu 
pilnos skalės stipriu bei šilto tembro ba
ritonu laisvai sudainavo Gasteldono „Už
gintąją dainą”. B. Kemėžaitė jau gerokai 
apvaldyto, jautraus ir minkšto balso sopra
nu išpildė Mozarto „Lopšinę” ir Chopino

duolinių ir 
ritmas, ku- 
arijos cha- 
lygiai, be

Vezkitės siltus drabužius
LAIŠKAS Iš AUSTRALIJOS

Dažnas, dar Vokietijoje ruošdamasis vyk
ti Australijon, pagalvoja, kam tie šilti dra
bužiai bus ten reikalingi. Tokia ilga kelio
nė, be to, ta karšta Australija. Ir taip gal
vojų piliečiai savo turimus šiitus drabužius 

. išmėto. Dalis daiktų nubyra ir pakeliui: 
Italijoje, pereinamoje stovykloje, paltą ar 
ką nors kitą išmaino j vynuogių kekę ar 
maisto' produktą. Mainikavimas vyksta ir 
toliau, plaukiant laivu, kur arabai, laivui 
sustojus, stengiasi visa gerkle šaukdami, 
įsiūlyti kokį mažmožį. Pirmiausia jie siū
lo už pinigus, vėliau mainais: už drabužius, 
laikrodžius.

Keleiviai, praplaukę šiltus kraštus ir van
denis, madaug už pusiaujo, pajunta šaltesni 
orą (o kartais esti šaltoka, net ir per pu
siaują plaukiant). „O taip dabar paltukas 
ar megztukas būtų gerai,” dažnas pagalvo-

Organizuoja Tautosakos Archyvą
Dr. J. Balys, šiuo metu dirbąs mokslinį 

darbą Indianos universitete, Amerikos- lie
tuvių spaudoje paskelbė atsišaukimą, kvies
damas visus į tautosakos rinkimo talką. At
sišaukime prašoma pranešti adresus senes
niosios kartos lietuvių, kurie moka seno
viškų dainų, pasakų ir kt. Apie rugpjūčio 
mėnesį numatoma tuos asmenis aplankyti ir 
tautosakinę medžiagą užrašyti.

Dr. J. Balio atsišaukime į Amerikos lie
tuvius sakoma; „Svetimtaučiai labai domisi 
mūsų tautosaka ir negaili pinigų jai su
rinkti! ir išsaugoti. Tad tuo labiau mes pa
tys turime prie to darbo prisidėti. Bendro
mis jėgomis ........................“ ”
kos Archyvą

sukurkime Lieftivių Tautosa- 
Amerikoje”. (Naujienos)

* 
VYRIAUSYBE PRIPAŽINO

KLTC
Kanadoje einančios „Nepriklausomos Lie

tuvos” redaktorius J. Kardelis rašo:
„Kanados valdžia oficialiai pripažino Ka

nados Lietuvių Centro Tarybą vyriausiu 
Kanados lietuvių organu, su kuriuo ji pa
laikys ryšius ir pasinaudos jos teikiama 
konsultacija.

Pripažindama KLTC vyriausiu lietuvių 
orgatm, Kanados valdžia jai teikia pasitikė
jimą . ir naujųjų imigrantų klausimu. Gru
pės imigrantų galės būti įleistos be su
tarčių, jeigu KLTC, peržiūrėjusi jų sąrašus, 
patvirtins ir pristatys valdžiai su savo re
komendacija.”

KANADOS

ja. Bet nepatogu net pažįstamų: prasitarti, 
kad jo paltu italas ar arabas dėvi. Tačiau, 
taip begalvojant, vėl pūsteli šilto vėjo ban
gos. Su jomis drauge besikaitaliojant ir 
mintims, dipukai pasiekia tolimosios Aus
tralijos krantus.

Kai aš čion atvažiavau, buvo vasara, 
švietė kaitri saulutė, ir atrodė — bus šil
ta, šilta. Dienų buvo karštų, vidutinių ir 
net šaltų. Turiu galvoje Naująją Valiją (N. 
S. W.) ir Viktoriją. Bet vakarai ir rytai 
šaltoki. Be palto šalta, ir drebulys nukrato.

Dabar su gegužės mėnesiu, baigėsi ir 
ruduo. Kiti trys mėnesiai žiemos. Esu Vik
torijoje, beveik tas pats klimatas, kaip ir 
Naujoje Valijoje. Pirmieji du rudens mėne
siai (kovas ir balandis) čia buvo viduti
niai, išskyrus šaltus vėjus, panašu į lietu
višką „bobų vasarėlę”. Trečiasis mėnuo 
(gegužės) sausesnis, rytais ir vakarais be 
palto lauke nepasirodyk. Tik pačiame vi
dudienyje šilčiau, bet neilgai. O žiema (pa
sakoja vietiniai) dar šaltesnė.

Tad vykstantiems Australijon patartina 
šiltus drabužius (paltus, megztukus, patali
nę) atsivežti. Galima visa tai ir Australijo
je įsigyti, bet ne taip jau greitai. Reikia 
pirma padirbėti. Be to, šilti drabužiai ir čia 
nepigūs.

Šalčiausios vietos Australijoje 
yra Canberra, Bonegilla (perein. stovykla), 
Bathurstas (perein. stovykla), Melbournas ir 
Tasmanija. Zl

Mėnesinis žurnalas „Užuovėja”
Neseniai išėjo rotatorium spausdintas mė

nesinio lietuvių žurnalo „Užuovėjos” antra
sis numeris. „Užuovėją” leidžiu Australijos 
lietuvių katalikų šv. Kazimiero draugija. 
Leidėjai yra pasiryžę žurnalą tobulinti ir 
spausdinti spaustuvėje. Draugija stengiasi 
įsigyti nuosavą spaustuvę, kurioje bus 
spausdinami ir kiti lietuviški leidiniai.

6.000 lietuvių
„Užuovėja” rašo, kad šių metų pabaigoje 

Australijoje bus mažiausiai 6 tūkstančiai iš 
Europos DP stovyklų atvykusių lietuvių.

J. Rimas

Antroje dalyje pirmuoju išėjęs bosas A. 
Nikitins padarė didelio įspūdžio, sudainavęs 
Pimeno pasakojimą iš „Boriso Oodunovo”. 
Tai tikras „Kąnnonenbass”, su visais bal
so ir išvaizdos daviniais. Jo pusantrų me
tų pažanga yra milžiniška. A.Snarskio, dir
busio studijoj apie du su puse metų, išpil
dytos Valentino malda iš „Fausto” ir De
mono arija „Neverk brangi” iš „Demono” 
(Rubinsteino), praskalbėjo be priekaištų, 
net subrendusiai. Techniškai sunkių Demo
no arijoj kartu einančių solo 
akomponiamento Irklinių lyčių 
riuo remiasi visas demoniškasis 
rakteris, praskambėjo laisvai,
jokių nereikalingų išorinių pastangų, su 
koncentruota vidine įtampa. A. Snarskisyra 
pilnos apimties dramatinio atspalvio švarus 
ir galingas baritonas. Paskutiniuoju antroje 
dalyje išėjo K. Ostrauskas su spalvingos 
ritmikos ir dinamikos rečitatyvine „Rigo
letto” arija ir ugninga Don Sebastijano 
daina iš „Pakalnės”. Sis ištvermingas lyri
nis baritonas savo įtikinančia, sąmoninga ir 
koncentruota interpretacija (būtinybė tikram 
dainininkui) užtarnautai nusipelnė didžiau
sio publikos demėsio. Normalesnėse sąly
gose Lietuvoje mes jį gal girdėtume operoj. 
Trečioji dalis — ansamblinė. Duetas iš Ver
di „Likimo galios”, tercetas iš Gounod 
„Fausto” ir įdomus tercetas dviem barito
nam ir bosui iš Verdi „Makbeto” praskam
bėjo nuosekliai, su išbaigta muzikaline f?B- 
zuote ir puikia dinamine įtampa.

. Publika triukšmingom katutėm palydėjo 
jaunuosius dainininkus su scenon iššauktu 
jų mokytoju p. VI. Ivanausku.

Jauniesiems dainininkams akompanavo 
Jonas Švedas. Sis savo srities kultūrinis 
įvykis parodė, kad tai būta ilgo ir sunkius 
darbo, vaisiai. Šiuo atveju reikia sveikinti 
studijos vedėją p. VI. Ivanauską, dirbusį 
tyliu kantrumu beveik neįsivaizduojamai 
blogose sąlygose, kaip rimtą dainavimo pe
dagogą, ir kurio pagrindiniai reikalavimai 
— ryški dikcija, laisvas balso valdymas, 
tikras jo pastatymas ir vokalo šlifas buvo 
ryškiai ir pasigėrėtinai jaučiami gegužės 
22 d. koncerte.

Norėtųsi šiai mažai grupelei darbščių 
žmonių, vadovaujamai jos mokytojui, palin
kėti taip gražiai pradėtą darbą sėkmingai 
užbaigti. V. Pašilys.

Išvažiavo „Čiurlionis44
Ak, kokie buvo laikai! — atsidusim kada nors, prisiminę geruosius tremties 

metus (1946, 1947). Kiek daug lietuviškų stovyklų, kiek tautiečių ir bičiulių iš 
Vilniaus, iš Kauno, iš Šiaulių. Kiek daug mažų lietuvėlių kiekviename žingsnyje 
Vokietijoje. Malonias asociacijas sukels tada miestų vardai — Augsburg, Hanau, 
Niirtingen, Detmold, kurių mažuose stovyklų rajonuose buvo susitelkę tiek daug 
lietuviškos kultūros; savi laikraščiai, knygos, mokyklos, koncertai, teatrai, sportas...

„Čiurlionis” — tai vardas, kuris tam stovyklų gyvenime turėjo tiesiog magiš
ko veikimo. Pakakdavo žinios — „Čiurlionis” atvažiuoja, ir tuojau visa stovykla 
ūmai užsidegdavo nekantriu ir džiaugsmingu la-’-imu, o komitete judėjimas vir
te užvirdavo; kalbų kalbos apie priėmimą, apie nakvynes, apie maistą ir gėles. O 
paskui vakare ašarotos akys negalėdavo atsidžiaugti gražiu jaunimu tautiškuose 
drabužiuose, negalėdavo atsigerėti mūsų melodijų ilgesingu grožiu.

Turėjome tremty daug chorų, keletą net labai gerų, ir „Ciurlionis”gal nebu
vo balsingiausias, bet populiariausias. Dėka veiklaus vadovo A. Mikulskio ir jo 
šaunių choristų, dėka gracingų šokių ir darnaus dainavimo, dėka kultūringos vi
sumos „Čiurlionis” greit įsmigdavo kiekvieno klausytojo — lietuvis jis ar ne — 
širdin. Beveik ketvertą metų jis „karaliavo” mažo švabų miestelio Dettingeno 
antkalnėj „Konigshohe”. Ketvertą metų jis, leisdavos iš tos antkalnės per lietuviš
kas stovyklas ir per vokiškus miestus. Daug kilometrų nukeliavo, daug vargo 
privargo. Šiandien jis iš savo „Konigshohės” negrįžtamai iškeliavo. Liūdna ir 
gaila. Gaila ne „Čiurlionio” (juk jo kelionės tikslas — išsvajotoji Amerika), ©gai
la tų gerųjų, lietuviškųjų tremties metų. Kažin ar beišvystysime kada emigra
cijoje tokią dinamišką kultūrinę veiklą?

„Čiurlionis” išvažiavo j Clevelandą. žinodami jo vadovo energiją, tikime, jog 
jis ir Clevelande susiras sau kokią nuošalią ir ramią vietelę a la „Konigshohe", 
kur, susirinkęs pilną ansamblį (viena „Čiurlionio” dalis, deja, išvyko Australijon), 
galės ir toliau tęsti pradėtą darbą, lankyti Amerikos lietuvių kolonijas ir popu
liarinti tenai lietuvišką dainą. To ir linkime.

Kartu su „Čiurlioniu” išvyko ir mūsų solistas Stasys Liepas. Daugelis buvo
me liudininkais, kaip šis rimtas ir gabus dainos menininkas subrendo pastarai
siais metais. Išvykstant S. Amerikon, palinkėkime ir jam kuo geriausios... Beje, 
dainininkų prietarai, berods, neleidžia sėkmės linkėti. Tad spauskime nykščius ir 
laukime garso apie jų laimėjimus anapus Atlanto. A. K.

Lietuvių laikraščiai

LIETUVIŲ TREMTINIŲ KARO INVALI
DŲ S-GOS NARIAMS ŽINOTI

Šiuo metu Sąjunga iš Kasselio-Matten- 
bergo lietuvių stovyklos persikėlė į Mem- 
mingeno lietuvių stovyklą. Suinteresuotus 
asmenis prašome kreiptis šiuo adresų:

B. Tvarkūnas, (13b) Memmingen, 
Fliegerhorst-Kaserne, DP-Camp, Bl. 10-II/8.

Leidžiama „Lietuvos Istorija"
STOKIME VISI Į TALKĄ ŠIĄ BRANGIĄ KNYGĄ UŽSIPRENUMERUODAMI 

ADOLFO ŠAPOKOS redaguotas veikalas LIETUVOS ISTORIJA turįs virš 
700 psl. gausiai iliustruotas, trimis spalvuotais žemėlapiais, gerame popieryje. 
įrištas kalenkoro viršeliais, mūsų leidžiamas išeina 1949 metų rugpjūčio mėnesyje. 
Pusė gamybos darbo jau atlikta. Prenumeratoriams kaina 16,— DM.

UŽSISAKYMO SĄLYGOS:
LIETUVOS ISTORIJA užsisakoma individualiai leidykloje ligi 1949 metų bir

želio 15 dienos, įmokant nemažiau 10,— DM. Pinigai siunčiami pašto perlaida.
Prenumeratorius prisiuntęs 10,—DM tuo pačiu įsipareigoja likusias 6,— DM 

prisiųsti ligi liepos 15 dienos.
Užsakymai gali būti siunčiami ir grupėms pridedant užsakytojų sąrašą su pil

nais adresais.
, Ligi LIETUVOS ISTORIJOS išleidimo dienos,' kiekvienas pilnai užsimokėjęs 
‘ prenumeratorius leidykloje betarpiai užsisakęs knygų, gaus 25*/a nuolaidos nuo 

visų mūsų leidyklos leidinių.
Leidykla įsipareigoja, emigracijos atveju, visiems pilnai užsimokėjusiems pre

numeratoriams LIETUVOS ISTORIJĄ pasiųsti į kiekvieną pasaulio valstybę jei 
užsakytojas išvykdamas prisius savo adresą. ,

Nedelsdamas paremk šį didelį darbą. Tebūnie dar vienas svarbus tremties įna
šas mūsų tantoti lobyaan. UŽSISAKYK IR KITUS PARAGINKI

Leidykla P ATRIA
FELLBACH/ Stiittgart
Schwabstr. 105. Telef. 50726.

Končius gelbsti DP
New Orleansas (AP). Devynio

lika DP pasiuntė kitur dirbti vienas ku
nigas, kuris konstatavo, kad šių'DP gy
venimo sąlygos Louisianos farmose bu
vo „blogesnės, negu Vokietijos DP sto
vyklose”.

Sis kunigas yra Rev. Juozas B. Kon
čius iš New Yorko, Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondo — nepartinės organiza
cijos — pirmininkas.

Tėvas Končius atvyko J Pietų Loui- 
sianą ištirti skundus, pagal kuriuos DP 
čia neuždirba maistui ir badauja.

New Orleanse šimto mylių ratu ap
lankiau apie 30 šeimų — daugumas jų 
yra žemės ūkio ir cukraus plantacijų 
darbininkai”, pareiškė jis savo pasikal
bėjime spaudos atstovams. „Aš turiu 
apgailestauti, kad daugeliu atvejų jų gy
venimo sąlygos buvo blogesnės, negu 
gyvulių.”

Is uzjiirlo lietuvių spaudos

1.

2.

Visame žemės rutulyje išsisklaidę lietuviai 
gali vienas kitą susirasti ir susisiekti lietu
vių laikraščių pagalba. Jie gali savo nuo
žiūra ir jiems tinkamus laikraščius išsira
šyti ir tuo būdu nuolat sekti kitų kraštų 
savo tautiečių viešąjį gyvenimą bei palai
kyti tautinį ir kultūrinį bendravimą. Šiais 
sumetimais žemiau paduodame lietuviškų lai
kraščių a’dresus įvairiose šalyse:

JAV:
„Naujienos” — 1739 So Halsted Street, 
Chicago 8, Ilfl., U.S.A.,
„Draugas’ — 2334 So Oakley Ave, Chi

cago 8, Ill., USA,
3. „Darbininkas” — 366 Broadway, So.

Boston 27, Mass., USA,
4. „Dirva” — 6820 Superior Ave, Cleve

land, Ohio, USA,
5. „Garsas” — 73 E. South Street (P. O.

Box 32) Wilkes-Barre, Pa., USA,
6. „Vienybė” — 412 Bedford Ave, Brook

lyn II, N. Y., USA,
7. „Sandara”

III., USA,
8. „Lietuvių

Pittsburgh . ,
9. „Californijos Lietuvis” — 2721 Logar

St. Oakland I, Cal., USA,
„Tėvynė” - 307 “W. 30-th St., New 
York' I, N. Y., USA,
„Keleivis” — 636, Broadway, So Bos
ton 27, Mass., USA.
„Saulė” — Mahanoy and A Street, Ma- 
hanoy City, Pa., USA. ’>
„Amerikos Lietuvis” — 14 Vernon 
Street, Worcester 4, Maes., USA.

- 840 W. 33nd St., Chicago

žinios” — 2211 Sarah St..
3, Pa., USA,

to.

11.

12

i

Rūpinasi padėti ateiviams

14. „Amerika” — 417 Grand St., Brooklyn
II, N. Y., USA, Z
15. „Vytis” — 366 W. Broadway, S. Bos

ton 27, Mass.„ USA,
16. „žvaigždė” — 488 East Sventh Street, 

So. Boston, Mass., USA,
17. „Sv. Pranciškaus Varpelis” — Francis

can Fathers, Kennebunk Port, Maine, 
USA,

18. „Moterų Dirva” — 2317 So. Hoyne Ave, 
Chicago, IU„ USA,

19. „Studentų Žodis” — Marionopolis Col
lege, Thompson, Conn., USA,

20. „Lietuvių Inform. Centro Biuletenis” —
233 Broadway, New York 7, N. ¥., USA.

Brazilija:
„žinios” —. Avenida Tiradantes, 1026, Sao 
Paulo, Brasil.

Argentina:
„Argentinos Lietuvių Balsas” — Camilla de 
Correo 303, Bs. Aires, La Argentina,

Kanada;
„Nepriklausoma Lietuva” — 3 Fourth Ave, 
Ville LaSalle, Montreal, Que.,'Canada.

Italija;
„Lietuvių Balsas” — Roma, Via Barnaba
Oriani 87, Italia,

Australija:
„Australijos Lietuvis" — Leigh Creek, S.
A., Australia,

Pastogė” — 5 Hampden Street 
Park Sydney, N. S. W., Auatrab*

D. Britanija:
Britanijos Lietuvis” — 2, Lon

don Mews, London St. London. W. 2. Gre
at Britain,
2. „Išeivių Draugas” — 76 Main Street, 
Bellshrll, Scotland. , J. S.

2. „Mūsų 
Hurlstone

1. „Didž.

Montrealyje gegužės 5 d įvyko Canadian 
Citizenship Council posėdžiai, kuriuose da
lyvavo ir Kanados Lietuvių Centro Taryboj 
pirmininkė P. Juškevičienė.

Posėdžiuose buvo svarstoma, kaip padė
ti naujiems ateiviams įsikurti, gauti Kana
dos pilietybę ir aklimatizuotis; padėti jiems 
ligos, nelaimės ir nedarbo atvejais. Pagei
dauta, kad senieji Kanados gyventojai 
stengtųsi geriau suprasti naujuosius atei
vius, tinkamai įvertintų jų kultūrinį lygį ir 
ne tik jiems padėtų, bet turėtų pasinaudoti 
ateivių turimomis naudingomis žiniomis. 
Ypač pabrėžta, kad Kanados lederalinė val
džia įsteigtų ateiviams specialų centrą, ku
ris teiktų jiems reikalingus patarimus. (Ka
nados „N. L.”).

Dirba mokslinį darbą
Montrealio McGillio universitete keli lie

tuviai specialistai pakviesti dirbti mokslinį 
darbą. Praėjusiais metais čia pradėjo dirb
ti Dr. Povilanis ir Dr. Josiukas. Dabar 
pakviesti buv. Lietuvos žemės ūkio akade
mijos prof. agr. Povilaitis ir Dr. Senikas 
(Kanados „N- L.”).

A. Tamošaitienės dailės darbų parodos

Neseniai nuvykusi Kanadon tremtinė A. 
Tamošaitienė jau spėjo surengti net ketu
rias rankdarbių parodas,, kurias kitataučiai 
gausiai lankė ir gėrėjosi mūsų dailės audi
niais. (Kanados »N. L.”),

„Gabija” pagerb. savo korėją
1914 m. muzikas ir kompozitorius Mikas 

Petrauskas Bostone įsteigė mišrų chorą, ku
rį pavadino „Gabijos” vardu. Sis choras *• 
m. gegužės 1 d. S. Bostono „High School” 
gražioje salėje turėjo jubiliejinį koncertą — 
vakarą. Buvo suvaidinta M. Petrausko ope
retė „Kaminkretis ir malūnininkas”. Solis
tas Pr. Blažys padainavo porą arijų iš ope
rų „Traviata” ir „Rigoletto”, o „Gabijos” 
choras padainavo lietuviškų dainų, daugiau
sia M. Petrausko kompozicijų. (Kanados 
„N. L.”).

Garsėja mūsų chorai ir tautiniai šokiai
Muziko A. Narbuto vadovaujamas choras 

ir A. Ličkūnaitės vedama tautinių šokių, 
grupė pakviesta dalyvauti ruošiamoje Ka
nados tautinėje parodoje ir muzikos dieno
je š. m. rugsėjo 1 d.

Mūsų tautiniai šokiai vis plačiau garsė
ja ir A. Ličkūnaitės vedama tautinių šokių 
grupė gauna daug kvietimų pasirodyti su 
tautiniais šokiais kitataučiams. (Kanados 
„N. X.”).

*
EMIGRANTŲ LAIVYNAS

Bremenas (Dena). IRO šiuo laiku turi 36 
laivus. Tas didžiausias visų laikų emi
grantų laivynas per 31 mėnesį (iki 1949 
m. kovo mėn. galo) į užjūrius pergabeno 
138.000 bėglių. Per sekančius 15 mėn. pla
nuojama išgabenti iį JAV, Kanadą, Braziliją 
žr kitas užjūrių šalis dar 355.000 žmonių.

GERB. MOŠŲ PRENUMERATORIŲ 
UŽSIENYJE DĖMESIUI

Siųsdami 13 tarptautinio pašto (Inter
national Reply Coupon) kuponų už mė
nesinę MINTIES prenumeratą, malonė
kite atkreipti dėmesį, kad .kuponai būtų 
vizuoti (antspauduoti) vietos pašto įs
taigoje. Nevizuoti kuponai negalioja.
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