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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS, IŠEINĄS DUKART SAVAITĖJE Dillingen/D., 1948 m. spalių 2 d.

Augsburgo IRO emigracinė stovykla informuoja:

Darbo sutartis siųsti DP Imigracijos 
Komisijai Washingtone

Šią informaciją duodame remda
miesi šiuo metu gautomis žiniomis 
apie DP emigraciją t Ameriką. Rei
kia pabrėžti, kad ji yra nepilna ir 
dar daug kas gali pasikeisti. Kadan
gi dar yra daug dalykų, kurie tik 
vėliau bus* nustatyti, čia patiekiama 
atsakymai tik t kai kuriuos klausi
mus.

1. Kada faktinai pradeda veikti 
naujasis emigracijos įstatymas?

1948 metų birželio 25 d.'
2. Kam talkorAas įstatymas?

• Jis taikomas visiems sąjunginin
kams, norintiems įvažiuoti į Ameri
ką, kurie atsirado Vokietijoj, Austri
joj ar Italijoj, gyveno ten po 1939 

. mt. rugsėjo 1 d. ir prieš 1945 mt. 
gruodžio 22 d. ir kurie gyveno sto
vyklose 1948 mt. sausio 1 d.

3. Kurių dokumentų reikia šiai 
emigracijai?

Svarbiausias dokumentas yra ga
rantija; užtikrinanti tinkamą ir hi
gienišką butą bei tinkamą darbą.

4. Kas išduos garantijas?
•Garantijos yra 3 rūšių: a) indivi

duali garantija, duodama kurio nors 
asmens Amerikoj, kuriam nors as
meniui Europoj; b) labdaringų įstai
gų garantija, kurią išduoda Amerl- 

. koj pripažinta labdaringa įstaiga; c) 
Valstybinės ar privačios įstaigos ga- 

\ rantija, kurią išduoda valstybės ar 
savivaldybės įstaiga ar privati įstaiga.

> 5. Kas turi būti garantuojama?-
Tinkamas darbas ir patenkinamos 

gyvenamosios patalpos.
6. Ar tas garantijas reikia siųsti 

tiesiai DP asmenims?
Ne. Visos garantijos turi pereiti 

per Displaced Persons Commission, 
Washington 25, D.C., USA.

’■ 7. Ar Ir toliau galioja anksčiau 
atsiųsti afidevitai?

Kad pajudėtų emigracija, šių me
tų spalių mėnesį bus išsiųsta 1600 
asmenų.x Šie asmens bus Išrinkti iš 
anksčiau konsulatuose užvestų bylų.

metrikas, b) vedybų metrikas, c) sky
rybų metrikas (jei tokie reikalingi), 
d) ištikimybės pažymėjimą ir gyve
namosios vietos.pažymėjimą, e) kito
kius oficialius dokumentus.

IRO patvirtins įregistravimo į 
stovyklą datą, šiuo metu susitarta, 
kad tik gimimo metrikos gali būti 
pakeistos sudarytu pakaitalu.

13. Kas registruos emigrantus?
IRO registruos, asmenis, kai turės 

oficialų pranešimą, kad atitinkamas 
asmuo įtrauktas į kandidatų sąrašus. 
Pagal Amerikos Misijos nurodymus 
IRO perveš kandidatus į pereinamas 
stovyklas.

14. Ar labdaringos įstaigos šiuo 
metu registruoja stovyklų gyvento
jus?

Tai daroma neoficialiai. Žinoma, 
įstaigos yra susirūpinusios padėti sa
vo žmonėms, bet visos garantijos turi 
eiti per DP Komisiją Vašingtone. 
IRO rūpinasi gyventojų pervežimu ir 
apgyvendinimu.

15. Ar darbo kuopų asmenys tu
rės pirmenybę?

Tuo reikalu buvo tartasi, bet šiuo 
metu nutarta, kad neturės pirmeny
bės, nebent paklius į tas kategorijas, 
kurios buvo išvardintos 9-tam klau
sime.

16. Kas bus, jei asmuo iškreips 
faktus?

Asmenį, atėjusį pildyti dokumen
tus, įspėsime apie pavojų, kylantį iš 
faktų iškraipymo. Kiekvienas asmuo 
bus nuodugniai ištirtas. Iškilus aikš
tėn žodiniams ar raštiškiems faktų 
iškraipymams, kandidatas gali būti 
staigiai atmestas.

17. Ar aprubežiuotas -amžius?
Amžius neaprubežiuotas. Garan

tijos bus tikrinamos Vašingtone. As
muo negali pasidaryti visuomenės 
našta ir privalo turėti tinkamą darbą 
bei tinkamą butą.

18. Apie ką kalbą DP įstatymo 12 
skyrius?

Šis skyrius neliečia įkurdinimo, o 
kalba apie normalią emigraciją. Jis 
numato atidarymą US Konsulatų 
Vokietijoj ir Austrijoj. Yra tiesa, kad 
asmens vokiškos kilmės, gimę Len
kijoj, Čekoslovakijoj, Vengrijoj, Ru
munijoj ar Jugoslavijoj, kurie 1948 m. 
birželio 25 d. gyveno Vokietijoj -ar 
Austrijpj, gali kreiptis emigracijos 
reikalu pagal šio skyriaus nuostatus.

ALPIŲ PAPEdEJE LIETUVAITĖS ŠOKA. Iš ,,'bainavos“ Ansamblio tautinių šokių. foto VI. Adomavičiaus

Paskutinės aktualijos
— Nervinis karas tarp Rytų ir 

Vakarų ketvirtadienį pasuko dar 
nauja kryptimi: sovietai užblokavo 
Berlyno radijo siųstuvo Rias, kurį 
kontroliavo amerikiečiai, transliaciją,

— Amerikos ambasadorius Walter 
Bedell Smith, važiuodamas kartu su 
prez. Trumanu, pareiškė, kad santy
kiai su Rusija yra „labai kritiški“, 
bet dar nėra ant karo slenksčio. Da
bartinė padėtis nesanti kritiškesni 
negu ji buvusi nuo karo pabaigos. 
Spaudos atstovams p. Smith pareiš
kė: .Jei dabartinė mūsų kieta ir 
kantri politika ir apsisprendimas to
liau bus vykdomi, jums neteks susi
durti su ultimatumu.“ (AP)

— Italijos užs. reikalų ministeris 
grafas C. Sforza pareiškė, kad Itali
jos komunistai neva pretenduoją ko
voti dėl taikos, bet iš tikrųjų jie pa- . 
dedą pasiruošimus neišvengiamam 
trečiajam pasauliniam karui ir „ry
tojaus invazijai“.

— Gubernatorius T. Dewey for
malioje savo kalboje aiškiai pasakė, 
kad Rusija tegu nesitikint! iš jo jo
kių principinių kompromisų, jeigu jis 
bus išrinktas JAV prezidentu.

— JAV pareikalavo Sovietus grą
žinti jiems karo metu paskolintus lai
vus ir pagaliau pradėti pasitarimus 
dėl atsiteisimo už paskolos ir nuomos 
įstatymo pagrindu jiems suteiktas 
gėrybes, kurių bendra vertė 11 mili
jardų dol.

— Įtempimui tarp Sovietų Sąjun
gos ir Vak. Europos augant, Prancū- . 
zijos viduje jaučiama didelė įtarria 
tarp komunistų ir degaullistų. Ko
munistų partija išleido atsišaukimą { 
tautą, nurodydama dabartinės vy- 
riausybės nepajėgumą ąyarkyti kraš
to reikalus ir kviečia tautą imtis prie
monių naujai vyriausybei sudaryti, t 
Dabartinė vyriausybė ginklavimuisi 
išleidžianti 400 milijardų frankų, ko
munistai, priešingai, reikalauja vi
siško nusiginklavimo.

— Penktadienį buvo 100-ji Ber
lyno blokados diena. Per tą šimtą 
dienų amerikiečių ir britų lėktuvai 
padarė 50.000 skridimų ir atgabeno 
berlyniškiams 325.000 tonų gėrybių. 
Visų lėktuvų nuskristas kelias, iš- - 
tiestas viena linija, prilygtų 1000 skri
dimų apie visą žemės rutulį arba 50 
skridimų nuo Žemės ligi Mėnulio.

Ateityje visos garantijos turės būti 
rašomos specialiose formose, kurias 
Išdavinės Misijos Ceųjras Amerikoj, 
ir seni afidevitai negalios.

8. Ar ir toliau galioja labdaringų 
organizacijų Išduoti afidevitai?

Labdaringos organizacijos turi su
tvarkyti savo sąrašus per Misijos 
Centrą Amerikoj. Seni asmeniniai 
afidevitai nebus naudojami.

9. Ar yra pirmenybių?
• ’ Išvardintinos šios trys pirmeny
bės: a) žemes ūkio darbininkams, b) 
statybos darbininkams, c) US gyven
tojų kraujo giminėms.

Yra dar sekančios dvi pirmeny
bės: .a) tiems, kurie kariavo 2-ram 
pasauliniam kare prieš Amerikos 
priešus; b) tiems, kurie 1948 mt. sau
sio 1 d. gyveno stovykloj.

Komisija yra linkus įtraukti as
menis, apleidusius stovyklas prieš 
1948 mt. sausio 1 d. Tarp daugelio 
išimčių, yra darbo priežastis, sveika
tos priežastis, laikinas įsikūrimas.

10. Kas priskaitoma prie žemės 
ūkio darbų? ’

Atrodo, kad tai apima viską, kas 
tik rišasi su ūkininkavimu, išskyrus 
konservavimą, kuris priskaitomas 
prie pramonės.

11. Kas laikoma tinkamu darbu?
Tokiu darbu laikomas kiekvienas 

clarbas, kuris atrodo tinkamu tiek 
darbininkui, tiek darbdaviui. Tai 
apima ir mokyklų lankymą, kas pa
dės našlaičiams nuo 16 iki 18 metų.

12. Kuriuos dokumentus turėtų 
turėti DP asmuo?

Žinoma, turi būti dokumentai, 
(rodantieji asmens- tapatybę. IRO 
paruoš registracijos blankas. DP as
menims patariama turėti: a) gimimo

Jungi. Tautos pradėjo debatus
PASKUTINIAI METAI BUVĘ PESIMISTIŠKI, O DABAR YRA CINIŠKI. PRANCŪZIJA — BUSIMŲ

JT visumos suvažiavimas, išklau
sęs keturių didžiųjų ir Belgijos mi- 
nisterio pirmininko vieną svarbiųjų 
kalbų, be Ukrainos, Jugoslavijos ir 
kitų, bendruosius pasisakymus bei 
debatus užbaigė trečiadienį ir perėjo 
į debatus paskiruose komitetuose.

Šalia Spaako ir Bevino kalbų, ku
rios Vakarų spaudoj rado didelį pri
tarimą, paminėtinas dar Ukrainos at
stovas ir Jugoslavijos Kardelij, kuris 
buvęs sutiktas be Sovietų aplodis
mentų, bet kalbą užbaigus Sovietų 
delegatai paplojo, nes Kardelij laikė
si Višinskio nubrėžtos politinės lini
jos. Taigi Jugoslavija vis dar nepa
jėgia atsipalaiduoti nuo raudonojo 
siūlo.

The New York Times bendradar
bis T. J. Hamilton rašo, kad J.Tau- 
toms cinizmas, kuris šiemet domi
nuoja, esąs daug pavojingesnis prie
šas, negu tik pesimizmas, kuris jau
tėsi paskutinėj sesijoj.

J.Tautų nariai dabar labiau jau
čia, kad jų sprendimai yra tik pata
riamo pobūdžio, išskyrus Italijos ko
lonijų klausimu. Nežiūrint esamo

KOVŲ KARO LAUKAS. *
būtų prarasta. Paryžiaus atmosfera 
delegatams daro slegiančio įspūdžio. 
„Karo tarp JAV ir Sovietų Sąjungos 
atveju, rašo NYT, Piancūzija taptų 
neišvengiamai kovos lauku ir nėra 
abejonės, jog kito pasaulinio kon
flikto atveju šio gražaus krašto su
naikinimai būtų daug didesni negu 
po šio karo buvo.“

Kai kurie delegatai yra tiek So
vietų baimės paveikti, jog yra linkę 
paskatinti JAV, kad jos sudarytų Va
karų Vokietiją ir tuo būdu įsigytų

vas išeis iš S. Tarybos, kaip tai ka- 
dais padarė Gromyko, kada buvo 
svarstomas Irano klausimas ir Sovie-

galingą sąjungininką, nurodo Hamil
tonas. Be to, jaučiama baimė, ka<į 
visumos suvažiavime iškilsią toki rei
kalai, jog Sovietų Sąjunga visai pa
sitrauksianti iš j.Tautų ir tuo būdu 
būtų pasaulis padalytas į du blokus, 
nors Sovietų atstovai kol kas nerodo 
tokių ženklų. Autorius baigdamas 
savo mintis taip rašo:

„Tas nereikštų karo šiandien ar 
rytoj, bet daugelis bijosi, jog even
tualiai galįs būti karas, kuris įtrauk
tų beveik visas tautas.“ (NYT/ja)

Ar pasikartos gromykinis metodas?
PIRMADIENĮ SAUGUMO TARYBOJE SVARSTOMAS BERLYNO 

KLAUSIMAS

Jei Sovietai fkl apatinių buvo iš
rengti per pirmąsias Jungtinių Tautų 
visumos dienas, tai dar neaišku, kas 
įvyks Saugumo Taryboje, kurioje 
laukiama prasidėsiant debatus Ber
lyno klausimu jau pirmadienį. Trys 
Vakarų kraštai — JAV, D. Britanija 
ir Prancūzija — trečiadienį įteikė

Kai kas spėja, kad Sovietai pasi
trauks iš Jungt. Tautų, bet Sovietų 
atstovas Vyšinskis rugsėjo 25 d. pa
reiškė: „Mes Jungt. Tautų nepalik
sime; mes jose pasiliksime ir ben
drausime su kitomis pasaulio tauto
mis.“ Kai kurie politiniai korespon
dentai nurodo, kad gšl Sovietų atsto-

tų kariuomenės pasitraukimas iš to 
krašto. Tačiau dabar tėra tai tik spė
liojimas, nes tikrųjų Sovietų užmačių 
niekas nežino. ,

Kartu su Berlyno ginčo perdavi
mu JT Saugumo Tarybai, JAV pas
kelbė Baltąją Knygą, kurioje apra
šyta visa Berlyno ginčo istorija ir 
kurioje Sovietai apkaltinami dėl da
bartinės būklės, privedusios prie di
plomatinių derybų nutraukimo ir iki 
pasaulinio forumo.

CDM vedamajame rašoma: „Mes 
vėl sugrįžome prie 1938-39 m. atmos
feros ir visa tai įvyko todėl, kad vie
na tauta yra nusprendusi, jog taika 
turi būti suorganizuota tik jai priim
tinomis sąlygomis. Rusija sąmonin
gai ir kriminališkai varė tokią politi
ką, kad negalima būtų taikos sukurti. 
Jau dabar Kremliaus valdovai turi 
daug atsakyti dėl istorijos užsklen
dimo. Mes bijomės, kad gali būti nei 
daugiau.“

Tur būt šios aplinkybės ir priver
tė pagreitinti Vakarų Unijos karo 
ministerius sudaryti jungtinį karinį 
komitetą, kurio pirmininku išrinktas 
D. Britanijos generalinio štabo virš- 
kas feldm. Montgomery.

įtempimo tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vakarų kraštų, Berlyno krizę mano 
išspręsti be karo, tačiau vis dėlto ir 
didieji optimistai esą giliai paliesti 
būsimų įvykių, kurie įvyksią per 
ateinančius 5 metus.

Dabartinė būstinė — Paryžius — 
vis dėlto yra demokratijos bastijonas. 
Jei jis patektų komunistams, rašo 
NYT, visa viltis atlaikyti komunistus

notas JT generaliniam sekretoriui 
Trygve Lie Berlyno ginčo klausimu 
pagal Jungt. Tautų chartos VII sky
rių, kurio 39 straipsnyje sakoma, jog 
„Saugumo Taryba privalo išspręsti, 
ar yra grėsmė taikai... ir turi pa
siūlyti ar nutarti, kurių priemonių 
imtis ...“ Kelkį sprendimą prieis Sau
gumo T?ryba, dar niekas negali pa
sakyti. Remiamasi tik. spėliojimais.

Izraelis nori sprendimo be Jungi. Tautų
Izraelio valstybės ministeris plrm- 

kas David Ben Gurion uždaroje vals
tybės tarybos sesijoje pareiškė, kad 
Izraelio likimas būsiąs išspręstas Pa
lestinoje: arba per kovas su arabais 
arba tiesioginėmis derybomis su jais,

bet ne Jungt. Tautų konferencijoje 
Paryžiuje.

Baltaplaukis Ben Gurion nurodė, 
kad jų frontas esąs ne Paryžiuje, bet 
pačioje Palestinoje, tarp RamW ir 
Midya.
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lietuviai protestuoja
Energingo lietuvių visuomeninin

ko Stepono Jakubicko iniciatyva, 
Welland, Ontario ir apylinkės lietu
viai pasiryžo paminėti Lietuvių Tau
tos Šventę. Po trumpo pasitarimo, Ste
ponui Jakublckui pasiūlius, nutarta 
Tautos Šventę minėti rugsėjo 18 d.

Pasitarimo metu susirinkimas iš
rinko iš 5 narių Šventei ruošti Komi
tetą, kurin įėjo: 1) Steponas Jaku- 
bickas, 2) Ponia Skaistienė, 3) p. Staš
kevičius, 4) P. Budnikas ir 5) P. Stan
kevičius. Komiteto vieningu ir dar
niu darbu 1948 nj. rugsėjo 18 dieną 
12 vai. St. Mary bažnyčioje iškilmin
gomis pamaldomis prasidėjo Tautos 
Šventės minėjimas. Pamaldas laikė 
ir gražų patriotinį pamokslą pasakė 
iš Toronto atvykęs lietuvis kunigas 
Užubaiis. Pamaldų metu labai įspū
dingai giedojo Toronto lietuvių okte
tas, vedamas p. Verikaičio, ir solistai 
Ponia Cepavičienė ir p. Marijošius.

Vakare, Vengrų salėje, 18 vai. da
lyvaujant per 400 lietuvių, kitų tau
tų atstovams ir anglų reporteriams, 
prasidėjo iškilmingas Šventės minė
jimas, kur| atidarė komiteto pirmi
ninkas Steponas Jakubickas, pak
viesdamas j garbės prezidiumą lietu
viškų organizacijų atstovus ir visuo
menės veikėjus: Kun. UžubalJ, poną 
Norkų, p. Tamulėną, p. Radvilą, p. 
Monkienę, Jokubėną ir p. Fruzelį.

Atidarymo kalbą pasakė ir'šven
tei pritaikytą paskaitą skaitė komi
teto pirmininkas Steponas Jakubic
kas. Steponas Jakubickas savo pa
skaitoj „Lietuvių Tautos kelias i Ne
priklausomybę“ apžvelgė Vytauto 
Didžiojo Lietuvos galybę ir dabarti
nę lietuvių tautos tragediją. Savo 
paskaitoj, be kitų jausmingų žodžių, 
Steponas Jakubickas kreipėsi | susi
rinkusius tautiečius šiais jaudinan
čiais žodžiais: „Brolau ir sese lietuvi, 
ar tu gali būti dar abejingas ir. ne
jautrus, kada tavo tauta yra naiki- 
•nama ir žudoma tų šėtoniškų bolše
vikinių budelių, ar tu gali įsivaizduo
ti, kad vietoj išvežto ar nužudyto ta
vo brolio tautiečio yra atvežtas ir į 
gimtą sodybą pasodintas barzdotas 
burliokas, naujas kolonistas. Nekal
tų mūsų brolių ir sesių liejasi krau
jas už tėvynės laisvę, už tautos ateiti. 
Atsiminkime, kad ir šiuo metu, kada 
mes čia šioje salėje minime lietuvių 
tautos kruviną kelią dėl tautos lais-. 
vės, tūkstančiai mūsų tautiečių iš to
limo Rusijos Sibiro koncentracinių 
stovyklų, kalėjimų ir įvairių mirties 
kamerų paskutiniais atsidūsėjimais 
šaukiasi kurtaus' pasaulio, šaukiasi ir 
mūsų, čia išeivijoj esančių, pagalbos.' 
Saukiasi pagalbos iš Lietuvos miškų 
ir tavo brolis partizanas...“ Po to 
Stepono Jakubicko pasiūlyta ir 400 
lietuvių vieningai priimta protesto 
rezoliucija. Rezoliucijoje protestuo
jama 'prieš neteisingą Lietuvos oku
pavimą, prieš smurtu, prieš brutalų 
lietuvių tautos naikinimą ir prašoma 
užtarimo sustabdyti lietuvių tautos 
naikinimą»ir pašalinti iš Lietuvos 
okupacines bolševikų pajėgas, tuo 
įgalinant lietuvių tautą laisvai ir ne
priklausomai spręsti savo likimą. 
Rezoliucija pasirašyta įgalioto pre
zidiumo įr pasiųsta: 1) Kanados Mi

nistrui Pirmininkui, 2) Anglijos Mi
nistrui Pirmininkui, 3) JAV Užsienių 
Reikalų Sekretoriui, 4) Jungtinių 
Tautų sekretoriui ir 5) Šventam 
Tėvui.

Pasirašius rezoliuciją, buvo sugie
dotas Tautos Himnas ir tuo baigtas 
iškilmingas Šventės minėjimas.

Po iškilmingo minėjimo buvo me
ninė dalis. Meninę dali atliko Toron
to lietuvių oktetas, vedamas p. Veri
kaičio, tautinių šokių grupė, vedama 
p. Racevičlaus, ir solistai Ponia Ce
pavičienė, p. Marijošius ir jauna pia
nistė p-lė Cepavičiūtė.

Šventė praėjo labai gražia ir pa
kilia nuotaika. Tokių gražių lietu
viškų dainų ir tautinių šokių pasiro
dymu tapo sužavėti ne tik seni lietu
viai, bet ir svetimtaučiai, pvz., vietos 
lenkų kolonijos pirmininkas meniųės 
dalies metu atsikėlęs nuoširdžiai pa
dėkojo lietuviams menininkams už 
tokį gražų pasirodymą lietuviška dai
na ir lietuvišku menu, o vietos ang
liška spauda parašė labai palankius 
lietuviams straipsnius. Tai bus bene 
pirmas toks energingas lietuvių pro
testas Kanadoje. S. Musaitis

Susovietinfos Lietuvos pramonė merdi
IS Vtt GELEŽINĖS UŽDANGOS1

Sovietinės Lietuvos pramonė, rašo 
mums iš Švedijos, kovoja su rimtu 
žaliavų trūkumu. Tiktai maži anglies 
kiekiai įvežami, o durpių gamyba 
esanti tris kartus mažesnė negu vo
kiečių okupacijos metu. Krašto elek
trinės nepagamina pakankamai elek
tros energijos. Darbininkų didžiau
sias trūkumas. Visi fiziškai sveiki 
yra arba perėję j partizanų eiles, ar
ba išdeportuoti į Rusiją. Karo metu 
sunaikintu įmonių atstatymas beveik 
yra mirties agonijoje. Veikiantieji 
fabrikai išimtinai dirba Sovietų ka

Iš Belgijos lietuvių gyvenimo
ATŠVENTĖME TAUTOS ŠVENTĘ. RŪPESČIU KELIA ŠEIMĘ MIŠRUMAS. GYVENIMAS SUNKĖJA.

Belgijos lietuviai centrini Tautos 
Šventės minėjimą turėjo rugsėjo 12 
d. Liege-Tilleur. Iškilmingos pamal
dos buvo Tilleur R. Katalikų bažny
čioje, kurias laikė kun. dr. P. Gaida, 
pamokslą pasakė tėvas V. Pupinis, 
S.J. Per pamaldas solo giedojo p. 
Račinskienė, o visi lietuviai bendrai 
— keletą giesmių ir Tautos Himną.

19 vai. Tilleur teatro, salėje |vyko 
minėjimas, kuri atidarė lietuvių ir 
prancūzų kalbomis kun. dr. Gaida, 
Liežo apylinkės lietuvių kapelionas. 
Apie Tautos Šventės reikšmę kalbėjo 
LIJBČV vicepirrn, A. Burba, kurs 
perskaitė gen. Glovackio sveikinimą, 
ir V. Bulkaitis. Iš svečių kalbėjo Lie
žo vyskupijos atstovas prancūziškai 
ir vokiškai, o v'yr. Liežo apygardos 
anglių kasyklų direktorius — pran
cūziškai. Priimti sveikinįrhai VLIK, 
Lietuvos Mifiisteriui Balučiui, ALT, 
BLCT ir D. Britanijos lietuviams.

Meninė dalis pradėta Tilleur lie
tuvių vargo mokyklėlės vaikučiais, 
kuriuos paruošė seselė Agnietė, be
nediktinė. Vaikai padainavo: Lakš
tingalėle, Aš atsimenu namelj ir Ten 
kur teka; padeklamavo 10 eilėraščių, 
parodė gyvą paveikslą „Vilniaus var
pai“, pašoko plastiką „Leiskit | Tė
vynę“ ir"„Lietuva brangi“ ir sužaidė 
4 žaidimėlius. /

Svečiai iš Limburgo suvaidino 1 V. 
scenos vaizdeli „Paslaptingoj zonoj“ 
— S. Lauciaus, kurj surežisavo Kont- 
vainis. Solo p. Račinskienė padaina
vo „Kovoj jūs jau žuvot“ ir Kumpis 
su Dulke — duetą „Sudiev, kvietkeli 
tu brangiausias“. Limburgo lietuvių 
vyrų balsų sekstetas, vadovaujamas 
Juozaičio, padainavo „Ei, Lietuvos 
kareivėliai", „Karas“ ir „Ei ūčia“, o 
Tilleur vyrų balsų kvartetas — „Lie
tuva brangi", „Kur tas šaltinėlis“, 
„Ant kalno gluosnys“ ir „Tykus bu
vo vakarėlis“. Pagaliau Waterschei 
lietuvių grupės 8 poros šokėjų, pa
ruošti p, Dilbienės-Banevičiūtės, pa
šoko 4 tautinius šokius: Kalvelį, Ke
purinę, Kubilą ir Malūną, susilauk
dami daugiausia katučių iš publikos. 
Nors programa be jokios pertraukos 
truko 3 vai., tačiau ne vien lietu
viams, bet ir kitataučiams svečiams 
nė kiek nenusibodo ir publika labai 
nenoriai kėlėsi iš vietų.

I Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Atsilankę aukštieji svečiai belgai, 
mažųjų mergaičių tautiniais rūbais 
buvo apdovanoti gyvų gėlių puokštė
mis. Vienas svečių žadėjo padaryti 
žygių, kad p. Dilbienės tautinių šo-< 
kių grupei dar kartą pasikviesti j 
Liežą ir parodyti didesnei belgų pu
blikai.

Po programos toje pačioje salėje 
dar kelias valandas tarpusavy buvo 
pabendrauta ir arčiau susipažinta. Į 
minėjimą atsilankė veik visa Liežo 
apylinkės lietuviškoji kolonija — 
apie 200, iš kitur buvo atvykusių dar 
apie 100 lietuvių.

Šios šventės proga yra labai skau
du prisiminti, kad Belgijoj lietuviai 
nyksta. Antverpene yra 5 lietuvių 
mišrios šeimos, kurios, ištekėjus už 
belgų ar vedus belges, namuose var-

toja mums svetimą kalbą ir lietuviš
kuos reikaluos yra visai neaktyvūs. 
Lieže iš senųjų emigrantų yra 3 miš
rios šeimos ir nė vienas vaikas ae- 
moka lietuviškai, tuo tarpu, kai gry
nai lietuvių šeimoj, nors ir čia .paau
gęs vaikas, kalba puikiausiai lietu
viškai. Čia atvykusių DP yra 9 miš
rios šeimos ir tik vienintelė namuose 
vartoja lietuvių kalbą. Mišrių šeimų 
vaikučiai lietuviškai nebemokami.

Aplamai, Belgijoj gyvenimas labai 
pasunkėjo, nes pabrango maisto pro
duktai. Pvz. mėsa — kiauliena per
nai kaštavo 40—45 fr. kg, o šiemet 
80—100 fr., vadinas, pabrango lygiai 
100%, tuo tarpu atlyginimai tepa- 
kelti tik apie 10%. Jaučiamas didė
jąs pramonės gaminių perteklius ir 
nedarbas. -Stepas Paulauskas

Emigracijos sąjūdis Ravensburae
Tikrasis emigracinis sąjūdis Ra- 

■vensburge.prasidėjo pastaruoju laiku, 
kada'IRO išvystė plačią propagandą 
važiuoti į Venecuelą. Buvo nurody
tas ir konkretus kontingentas — 1000 
pabaltiečių. Zonos IRO pareigūnai, 
pabaltiečių bendruomenėse pradėjo 
gyvą žodinę propagandą — sutirštin
tomis spalvomis piešė „didelių gali
mybių vaizdus“ Venecueloj ir iki „mi
nimumo“ mažino galimumus emi
gruoti i kitus kraštus... Iš Ravens
burgo važiuoti j Venecuelą užsirašė 
80 lietuvių. Pabaltiečių tarpe berods 
tai bus rekordinis skaičius. Patikri
nus kandidatų sveikatą, Venecuelos 
konsulate iš jų priimta 34 žmonės. 
Kandidatų atranka, atrodo, buvo pa
daryta ne tiek pagal jų sveikatą bei 
tinkamumą tropinio krašto klimatui, 
kiek žiūrint į amatus ir specialybių 
pasiruošimą*, pirmenybės buvo daro
mos žemės ūkio darbininkams ir įvai
riems specialistams — elektromonte
riams, auto ir kitokių sričių mecha
nikams, autovairuotojams ir kitiems, 
be to, gerai mokantiems ispanų bei 
anglų kalbas, stenografiją. ,

Priimtieji kandidatai numatoma j 
Venecuelą išgabenti artimiausiu laiku.

Ravensburgo lietuvių emigracinis 
judėjimas vyksta ir i kitus kraštus.

Rugsėjo 9 d. su mūsų bendruomene 
atsiveikino 15 asmenų, kurie' per 
Prancūziją išvyko | Kolumbiją. Pa
kelėj prie šios grupės prisijungė dar 
7 buvę Ravensburgo bendruomenės 
nariai, neseniai persikėlę gyventi | 
Neuburgą. Tuo būdu mūsų bendruo
menė iš karto neteko 22 savo narių. 
Išvykusių Kolumbijon grupę sudaro 
išimtinai inteligentai: Dr. A. Liaug- 
minas, pianistė Danutė Liaugminienė- 
Vasiliauskaitė, Dr. Kimšą, dipl. inž. 
V.- Trejus, chemikė M,’ Trejienė- 
Jackevičiūtė, kultūrteknikas P. Šop- 
kauskas, dailininkas J. Penčyla, med. 
darbuotoja Hagentomienė, o likusius 
sudaro šeimos nariai ir vaikai. Mūsų 
bendruomenės narių emigracinius ke
lius l Kolumbiją paruošė jų išvyką 
pagreitino buvęs Ravensburgo lietu
vių kapelionas kun. Vaclovas Vaičiū
nas, ten nuskridęs lėktuvu prieš*ke
lis mėnesius ir Sagotoje kuriąs pir
mąją lietuvių Romos katalikų para
piją.

Nemaža grupė ravensburgiečių 
lietuvių numato išvykti į Argentiną. 
Jiems išvykti sunki kliūtis — Argen
tinos konsulato nebuvimas Vokieti
joje, o to krašto konsulatus Šveicari
joj ar Prancūzijoj pasiekti buvo tie
siog neįmanoma. Pastaruoju laiku

riuomenei — tai ginklavimosi įmo
nės — ir „eksportui" į Rusiją. Visai 
nežiūrima vietos rinkų reikalavimų. 
Apskritai imant, dabartinė pramonė 
nėra pasiekusi 50 % 1939 metų gamy
bos lygio. Svarbiausiose geležinke
lio linijose civiliai traukiniai vaikšto 
tik vieną kartą per dieną, o šaluti
nėse — kas antrą dieną. Tuo tarpu 
kariniai ir g’inklavimosi priemonių 
transportai būna dažni. Plentai yra 
labai sugadinti, beveik vienos duobės 
— niekas nesirūpina jų-taisyti. Upė
mis laivininkystė (Nemuno) beveik 
išmirusi, nes beveik visi laivai yra 
išvykę — pabėgę prieš Sovietams 
užeinant Klaipėdos uostas yra at
statytas ir padidintas, bet naudoja
mas tik kariniams tikslams.

Darbininkai ir atlyginimai
Visi amatininkai suvaryti į arte

les. Paskiri amatininkai ^ra apkrauti 
didžiausiais mokesčiais, kad negalėtų 
iš savo darbo verstis.

Kvalifikuotas darbininkas uždirba 
per mėnesi 450 rublių, kilogramas 
riebalų 1947 m. kaštavo 120 rublių. 
Iš algų atskaitymai būna tiek dideli, 
jog darbininkui vargu lieka porai 
svarų sviesto nusipirkti. Tas pats 
taikoma ir kitiems darbininkams. 
Aukštųjų mokyklų mokytojai per 
mėnesi gauna 750 rublių, o paprastas 
mokytojas — 600 rublių. Nei darbi
ninkas nef mokytojas negali pragy
venti iš savo teisėtų algų. Darbinin
kai griebia iš fabrikų ką nučiupdami 
ir paskui tai maino i maistą. Moky
tojai gyvena iš dovanų, kurias atneša 
vaikų tėvai.

Darbininkai yra ypačiai prislėgti, 
nes jų sąlygos žiaurios ir nuo antro
sios Sovietų okupacijos vis blogėja.

Daabininkų skyrimas įmonių di
rektoriais ir propaganda, naudota per 
pirmąją Sovietų okupaciją, kad lai
mėtų darbininkų simpatijas — dabar 
jau išnyko, nes įmonių administraci
ja beveik išimtinai yra rusų rankose.

Darbininkai ir visi kiti miestų gy
ventojai nebegauna žiemą kuro. Kaip 
jie turi išsikurenti savo kambariui 
ir išsivirti valgi — kiękvieno atskiro 
asmens uždavinys. Atsitinka dažnai, 
kad net Sovietų pareigūnai ir agentai 
slankioja po kaimus, drasko tuščiui 
be savininkų namus (deportuoti ūki
ninkai) ir veža | miestą kurui.

Argentinos konsulatas iš Žūriche ta
po perkeltas i Baden-Badeną, o kon
sulu yra p. Bersanti, iki bolševikų 
invazijos šiose pareigose rezidavę! 
Kaune.

Lygiagrečiai su kitų kraštų eml- 
■grantų verbavimu, neseniai ęiarbą 
pradėjo ir Brazilijos komisiją. Tud 
tarpu vyksta norinčių vykti | till 
krąštą kandidatų registravimas, bet, 
atrodo, kad į Braziliją mūsų tautie
čiai mažiausiai veržiasi. Beje, Bra
zilijos sostinėj, Rio de Janeire, 
ziduoja“ Ravensburgo lietuvių ben
druomenės „ambasadorius“, rašytojai 
Petras Babickas. P. Babickas Ra* 
vensburgą apleido 1945 m. gale, sa
kančiais metais, atsidūrė Brazilijoj.

Vyt. Kęsgailą
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SIAUBAS EINA PER EUROPAATSIMINIMAI
Tas žinias surankiojo Anicetas, užeidamas aplankyti mū

sų kaimynų:
—... Pas Juozą Mikaitl (rytuose) stovi sanitarai, kurie 

atėmė rankini laikrodį. Juozas pasiskundė-daktarui, ir turėjo* 
grąžinti! Bet po valandos atėjo kareiviai prie bunkerio ir 
įkišo granatą. Gerai, kad jie patys ten nebuvo; drabužius 
sudraskė | gabalėlius...

Nutarėme išeiti i laukus padirbėti. Pjauname kviečius. 
Širdy ramiau. Rusai, kur tik eina, vis šaudo j viršų. Kodėl? 
Ar šovinių negaila? Signalas?

Plauname. Javai pilni šliūžių. Gerai senis Vaivada, kad 
ir melagis, sakė:

— Kai ruskis eina ar važiuoja per javus, tai būtinai turi 
naują šliūžę padaryti. |<

Rodos, jau ir mūšiai aprimę. Užskrenda lėktuvai. Girdėti 
šaudymai pietvakariuose. Dirbame. Nežinia, kas mūsų laukia.

“Gyvenimas jau sudraskytas, rytojus netikras! Kas mus iš
gelbės? Tik — karas su Vakarais!

* 1944. Vin. 12. Sešt. , x
Troboje buvo keletas rusų. Žiūrime — ateina Antanas 

Vaivada (sūnus) ir vienas karys. Prie drapako sustoja ir moja 
tėvui.

— Duok man beržo, reikią"vežimą taisyti; jei ne — paimsiu 
šitą „branktą“, — sako rusas.

— Na, drapako tai jau negadinsi; nėra reikalo! — už-- 
pyksta tėvas.

" — Tyše, tyše! (Tyliau, tyliau!)
— Ko čia tylėti; turėk protol

> — Man reikia beržo.

— Kad reikia, tai ir prašyk, o ne čia... gadinti drapaką. 
Pas mus pilni pakampiai beržo.

— Na, tai duok!
Mes jau nebe taip bijome, nes čia pat sėdi bičiuliški rusai 

iš virtuvės. ' Duodame medžfo, ir jis išdūlina. Antanas Vai
vada turi jam kažką padirbti.

Vėl ateina du rusiukai. Jie pamatė, kad bulvėse — veži
mas, tik be ratų. Mes juos paslėpėme.

— Kur ratai?
— Nėra.
— Suieškok!

. — Kad aš žinau, jog nėra, tai kam aš ieškosiu, — spiriasi 
Anicetas.

Mes rizikuojame: vieną ratą gali rasti, bet visų — ne. Jie, 
matyti, tikėjosi... Ilgai šniukštinėję, vėl grąžtą, vėl kabinėjasi.

— Raskite ir pasiimkite, -w vėl kartoja Anicetas, čiulp
damas pypkę. . v

— ... Spiaut, kas bus,, tas...
Rusai pasistaipė ir nuėjo.

Užeina vienas kapitonas ir prašo stalo. Jie; karininkai, 
norį papietauti čia, netoli, alksnyne. Mielai! Mes jam pa
tikime. Bet — baigę valgyti, užsidėjo stalą ant sunkvežimio 
ir nuvažiavo.

Aukštas stambus rusas ateina ir prašo:
— Duokite užvalgyti.
Jo išvaizda — lyg kaklo niekad nesukinėtų. Sodinu prie 

staliuko sode, papiaustau kumpio, paduodu medaus.
— Duokite lašinių! Kas čia? Kaip jūs gerbiate raudo

narmieti! Koks čia valgis!
Jis, matyti, nealkanas.
— Neturime.
— Na, paieškok, paieškok! Koks čia medus: čia padugnės!
— Lašinių neturime, o medus čia tikrai geras, tik ne

koštas; toks sveikiau, jūs nesuprantat!...
„O ant lašinių sėdi..." — pagalvojau

— Kaip nesuprantu? Lyg aš nemačiau?!
— Matei koštą medų, kur iš mūsų gavo. Dabar tokio ne

turime. Vienas raudonarmietis iš mūsų visą atėmė.
„... A, tai tu matei, kaip tas su vokiškos palapinės kel

nėmis buvo atsinešęs! A, tai tu jo draugas!...“
Laimė — beatjojąs politrukas. Aš nubėgu ir atkeliu 

vartus. ,
— Sveiki. Nereikia, nereikia! Kas girdėti?" Kur brolis?
— Brolis tai yra, bet iš mūsų viską ima ir ima.
— Neduokite nieko! Kas ima?
— Ot, dabar sode yra vienas atėjęs. Duodu kumpio, me

daus, o jis reikalauja lašinių. Iš kur aš paimsiu?
Politrukas paspaudžia arklį, kažką pasako. Dilba rusas 

atsistoja ir nudūlina lyg kuolą prarijęs. Nudūlina, kaip u’amai 
vilkas, pabrukęs uodegą.

Pro mano atkeltus vartus Politrukas vėl išjoja.
— Ligi pasimatymo! x
Užkėliau vartus. Ir tai buvo paskutinis sykis, kada mei 

matėmės.

Vakare, temstant, tūnau miško bunkery. Pajuntu, kad 
kažkas prieina. Išeinu.

— Sveikas! Kas girdėti?
Būrys karių apstoja mane.
— Čia vienam vis reikia būti, kad ir nešaudo.
— Taip, taip; ar čia šaudė.
— O, smarkiai šaudė. •

. Aš žiūriu: jie beveik visi spalvotieji, kokie — k.'-zai.-ta- 
niečiai.

— Na, mes einame... nuvysime vokiečius. Kur mūsų 
daliniai?

— Eikite mišku. Čia daug kas ėjo. O paskui — pa
klauskite!

— Ligi pasimatymo!
Ir, lyg indėnų vora Cooper romanuose, pranyko vakaro 

prieblandoje tarp medžių. Tai buvo tikrieji kariai, nuolatos 
ir drąsiai žiūri mirčiai | akis... “
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Rašo J. Kuzmickis

Atviri žodžiai
Pasaulio spaudos balsai šių dienų aktualijomis

tonų; tuo tarpu sovietai 
okupuotomis valstybėmis 

daugiau, kaip 35—40 mili- 
Panaši proporcija atrodo

3) visomis išgalėmis paremtų re
zistencines pajėgas Maskvos paverg
tų Rytų Europos tautų.

PLK F. O. MIKSCHE AIŠKINA, KAS ATSITIKTŲ, JEI RUSIJA RIZIKUOTŲ KARIAUTI. — SĄJUNGI
NINKŲ PERSVARA NE DIVIZIJŲ SKAIČIUJE, BET TECHNIKOJE. — PAGRINDINIAI STRATEGINIAI 
TAŠKAI. — SKANDINAVIJOS KRAŠTAI, D. BRITANIJA IR ISPANIJA. — VAKARAI TURI SUPRASTI 

VIENYBES IR GLAUDAUS BENDRADARBIAVIMO REIKŠMĘ.

Rusija turi pralaimėti
Londono „The Leader" savaitraš

tyje pik. F. O. M i k s c h e paskelbė 
du įdomius straipsnius, kurių pirma
jame svarsto dabartinę situacija (^Ar 
Rusija rizikuos karą“), o antfajame 
aiškina, kokios.būtų ateinančio karo 
perspektyvos.

Svarstydamas karines pajėgas, 
autorius prieina išvadą, jog padėtis 
nesanti niūri, turint galvoje ir šio 
meto Rusijos persvarą. Tačiau norint 

■ gerai orientuotis, kaip atrodanti Ru
sijos karinė mašina, nereikia kreipti 
per didelio dėmesio į Kremliaus pro
pagandą, o pasinaudoti paskutiniojo 
karo patirtimi.

Sovietų-vokiečių .karas
Sovietų-vokiečių karas buvo dvie

jų didelių tautų galinėjimasis: apie 
2QQ milijonų sovietų sumobilizavo 
apie 600 div., o apie 80 milijonų vo
kiečių — 325 divizijas. Rytų fronto 
karuose dalyvavo tiktai 190 vokiečių 
divizijų, kitos gi turėjo saugoti oku
puotus kraštus. Vienu metu rytų 
fronte buvo panaudota 240 divizijų, 
Įskaitant italų, rumunų, vengrų, 
ispanų ir k. dalinius. Kartu pažymė
tina, jog nuo 1943 m. Wehrmachtas 
galėjo sudaryti savo vienetus, sie
kiančius normalaus dydžio. Taigi, 
sovietų armija savo skai
čiumi buvo pranašesnė už 
Wehrmacht ą.

Įdomu palyginti tų dviejų tautų 
materialinius išteklius.

Vokietijos ir jos okupuotų valsty
bių erdvėje plieno produkcija siekė 
35 milijonus tonų; tuo pačiu metu 
Rusija produkavo apie 20 milijonų 
tonų. Tačiau iš JAV ir D. Britanijos 
ji gavo 17.500.000 karinės medžiagos.

Nors Rusijos kai kurios sritys bu
vo vokiečių užimtos, bet tai nekeičia 
bendro vaizdo: tuo metu Vokietiją 
buvo naikinama sąjungininkų avia
cijos. Dėl to galima daryti išvadą, 
jogRusijapraėjusiamekarą 
turėjo ir techninę persvarą.

Prie Rusijos laimėjimo prisidėjo 
ir nevykusi vokiečių stra
tegija: Rusija gali būti sumušta 
tiktai vakaruose — Lenkijoje, Balt- 
gudijoje ar Ukrainoje; juo priešo 
armija žengia giliau į Rusijos stepes, 
juo jos padėtis sunkėja susisiekimo 
ir ištęsto fronto atžvilgiais.

Pagaliau, ““Žjusiame kare Ru
sija kariavo tiktai viena
me fronte, savo teritorijoje ir jos 
užnugaris buvo saugus. Tačiau pa
žymėtina, jog ir tuo metu raudonoji 
armija rodė ryškią demoralizacijos 
tendenciją.

Busimasis karas
Ateities kare sovietų armija pir

moje fazėje gąli turėti žymią persva
rą, tačiau antroji fazė gali parodyti 
visišką sąjungininkų pirmavimą. 
Britai ir amerikiečiai negali sumobi
lizuoti daugiau nei 170 divizijų; tu-

rlnt galvoje kitus sąjungininkus, di
vizijų skaičius gali pasiekti 300.

Sąjungininkų persvara 
pasirodys ne divizijų skai
čiuje, bet jų techniniame 
pranašume; Britų ir amerikiečių 
plieno produkcija gali pasiekti 125 
milijonus 
kartu su 
neišspaus 
jonus tt.
ir kitose karinės produkcijos srityse. 
Dėl to atrodo, kad vakarų sąjungi
ninkai, nepaisant pirmos fazės nuo
stolių, vyraus ore ir jūrose.

Negalima tikėti, kad netolimoj 
ateity vakariečiai efektingai susti
printų savo karines pajėgas. Nerei
kia, tačiau, kartoti vokiečių klaidos, 
stengiantis užlaikyti visas pozicijas. 
Svarbiau suteikti dėmesį keliose 
svarbiose strateginėse vietose, o ne 
išsiplėsti plačiose erdvėse.

Kokios tad valstybės svarbios šiuo 
paskutiniu atžvilgiu? Be ypatingo 
vargo galima tvirtinti, kad ypatingą

'strateginę reikšmę turi: Skandi
navijos kraštai, D. Britani
ja ir Ispanija, tačiau su šiomis 
sąlygomis:

a) jie negali būti užminuoti ko
munistinės propagandos;

b) turi turėti geras natūralias są
lygas gynybos kare ir

c) gynybos erdvės turi būti tokiu 
būdu suorganizuotos, kad galėtų būti 
panaudotos puolimo bazėmis.

a) Skandinavijos kraštai
Pirmajame pasauliniame kare vi

sa Skandinavija galėjo būtį neutrali; 
antrajame — tik Švedija. O trečia
jame? -

Skandinavijos valstybės turi ne
lengvą pasirinkimą: jei norės pasi
rinkti neutralumą, atiteks Rusijai; 
tokio paties likimo susilauktų, jei no
rėtų atsistoti sovietų pusėje. Tačiau 
simpatijos sąjungininkams gali pri
vesti prie to, kad šis pusiasialis pa
virstų karo lauku. Taigi nėra kitos 
išeities: arba kapituliacija 

t .

Žinomas britų politikas lordas 
Vansittart’as „Daily Mali“ skiltyse 
rašo:

Berlyno įvyiai akivaizdžiai paro
dė, jog jokio geresnio {rodymo nėra, 
kad Stalinas neieško tikrojo susitari
mo — lygiai kaip savo laiku Hitleris. 
Nepamirškime naciškosios tezės, kad 
apgautasis neprivalo niurzgėti, jei jis 
nori būti apgautas. Pagaliau jau aiš
kų, kad politiškai būtų išmintingiau 
Franką Robertsą (specialų britų pa
siuntinį Maskvos deryboms) iš Mas- 
kovs ■ atšaukti ir derybas baigti, kol 
komunistai išmoks elgtis, kaip civi
lizuoti tvariniai. Mes esame sakę, 
kad nenorime derėtis spaudimo žen
kle, bet elgėmės nepanašiai. Parody
kime pagaliau pakankamai garbės ir 
vyriškumo ir nesiderėkime apjuokia
mi. Silpnos širdys baiminasi, tvirtu
mas galįs priartinti karą. Bet gi 
gangsteriai Kremliuje taip ar taip 
planuoją karą, lygiai kaip tai darė 
Hitleris. Tvirtinu, pagrįstas kietu
mas gali karo pavojų tik sumažinti, 
ne* padidinti, Karas su nacizmu buvo 
neišvengiamas, nes ta sistema siekė 
pasaulio užvaldymo, kuris kitu būdu 
nebuvo atsiektinas. Hitleris vis dėlto 
buvo priląikytinas, kad ir pvz. 1835 
m. Reino' krašte. Panašiai privalu 
būti ir su komunizmu, jei ne prilai
kyti — neišvengiamai tą patį rezul
tatą ant to paties pagrindo ugdyti. 
Penkųjų kolonų nestokoja — liudi
ninkais yrą Prancūzija, Italiją, Grai
kija, D. Britanija, JAV, —■ visas pa-

I saulis. Taigi ir kyla klausimas: ar 
gali komunizmas dar būti sulaiko
mas? Gal taip, gal ir ne. Jei taip, 
tai jau vyriausias laikas, kitaip de
mokratija atsidurs mirties guolyje. 
Kiekvienas tolimesnis Vakarų svy
ravimas iššauks žemės drebėjimą 
visoje Europoje ir Azijoje.

Optimizmo pagrindas yra ta ap
linkybė, kad Rusija dar neturi įdo
minės. Jei gi ji ją turėtų, mes jau 
būtume kare. Betgi neturtine laukti, 
kol ji turės... Aziatiškieji barbarai 
gal ir galėtų savo keturių milijonų 
armija pasiduoti vilionėms Europai 
užplūsti. Bet jie turėtų daug. grei
čiau, nei naciai, prieš amerikinę ga
lybę kapituliuoti. Be to, visos sate
litų armijos, o taip pat daugelis rusų 
dalinių pirmąja proga dezertyruotų, 
nes politiškai komunizmas išsisenka 
tiekfVak. Europoje, tiek pavergtoje 
Rytų Europoje, tiek ir pačioje Sov. 
Sąjungoje. Bet kaip tik ši aplinkybė 
ir skatina Kremliaus gangsterius 
ginkluotą jėgą, kaip vienintelę prie
monę, naudoti tolimesniems ekspan
sijos tikslams. Tuo būdu taikos ir 
karo galimybė* yra panašios. Gi D. 
Britanija gal būt galėtų svarstykles 
palenkti taikos naudai, jei nedelsda
ma imtųsi trijų pagrindinių ir sku
bių priemonių:

1) savo gynybos' pajėgų didinimo 
ir santarvės su Vakarais gilinimo;

3) energingesnio mosto prieš penk
tą koloną ir

TITO, MASKVOS AKIMIS IR 
„PRAVDOS“ ŽODŽIAIS, ŠTAI 

KAIP ATRODO
Tito persimetė imperialistų sto- 

vyklon ir apteršė liaudies demokra
tijų komunistų partijas ir Sov. Są
jungą dideliam viso pasaulio impe
rialistų džiaugsmui. Tito klika at
siribojo nuo partijos, vadžias atida
vusi korikui Rankovičiui ir įvedusi 
nežmoniškai siaubingą teroristinį, 
priespaudos ir masinių žudynių re
žimą. Mes žinome gerai, kad jugo
slavų komunistų partijos dauguma 
yra pasiryžusi laikytis draugiškumo 
su komunistų partijomis ir Sov. Są
junga. Mes taip pat gerai žinome, 
kad jugoslavų komunistų partijos 
dauguma smerkia Tito klikos nacio
nalistinę politiką.

Ar Tito suprato, kad jo naciona
listinė politika veda prie praradimo 
ištikimiausių Jugoslavijos sąjungi
ninkų visų pasaulio komunistinių 
partijų — ir prie Jugoslavijos izolia
cijos? Ar Tito suprato, kad vienin
telė išeitis iš tos sunkios padėties 
yra tik prispažinimas klaidų, nutrau
kimas santykių su nacionalizmu ir 
grįžimas J komunistinių partijų šei
mą? Atrodo, kad Tito to nėra supra

tęs. -mšk.-

nesipriešinant arba kova 
dėl laisvės.

Būsimasis karas gali prasidėti li
nijoje, skiriančioje Rytus ir Vaka
rus: nuo Triesto iki Liubeko. Raudo
noji armija veršis per Olandiją, 
Prancūziją ir Belgiją Ispanijos kryp
timi. •

Jeigu sovietai okupuotų vakarų 
Europą, tai būtų tiktai įžanga kovos 
dėl Gibraltaro ir britų salų. 
Tuo metu'Skandinavija rimtai kliu
dytų sovietams, nes iš ten anglų ir 
amerikiečių pajėgos galėtų smogti 
dviem kryptimis: per Suomiją Le
ningrado link, stumiantis i rytus; iš 
Švedijos uostų — invazinių bazių — 
| Baltijos kraštus, o iš ten 
Maskvos linkui. Antra vertus, są
jungininkai turėtų užimti Daniją, kad 
jų laivynas galėtų praplaukti pro Ka- 
tegatą. Bazės Skandinavijoje leistų 
sąjungininkų oro pajėgoms vyrauti 
Leningrado, Maskvos, Baltijos vals
tybių, Lenkijos ir dalies Vokietijos 
erdvėse.-

Kitaip būtų, jei sovietai užimtų 
Skandinaviją: ji dengtų sovietų de
šinį sparną, o sovietų povandeniniai 
laivai galėtų operuoti iš Bergen, 
Trondjem ir Narviko Atlante; kartu 
ir jų aviacija turėtų geras bazes. Ta
čiau sovietams būtų sunku okupuoti 
Skandinaviją, nes jos laivynas per 
menkas iškelti gausiai kariuomenei 
Švedijoje.

b) Didžioji Britanija
D. Britanijos pozicija dar svarbes

nė'. Niekas negali girtis valdąs va
karų Europą, kol Union Jack plėve- 
suoja virš šių salų. Juk 1940 m. D. 
Britanija pergyveno sunkias mėgini
mo dienas. Vokiečių aviacija buvo 

i pranašesnė, o apie 40 jų divizijų sto
vėjo prie Kanalo ir laukė invazijos 
įsakymo. Juo metu D. Britanija tu
rėjo vos 27 menkai ginkluotas divizi
jas. Tiktai jos laivynas vyravo jū
roje.

Šiandien, tačiau, D. Britanija yra 
kur kas geriau pasirengusi, o ir JAV 
užima tikrą poziciją. Bet įdomu, ar 
sovietai gali susigundyti pulti D. Bri
taniją?

Šiuo ipetu sovietų šansai yra kur 
kas menkesni, nei vokiečių 1940 m., 
ir labai abejotina, ar raudonasis lai
vynas, operuodamas kartu su aviaci
ja, suduotų lemiamą smūgį jūrojeu 
Neturint persvaros jūroje, neįmano
ma veržtis į britų salas.

Jeigu Skandinavija ir D. Britanija 
pasiliktų sąjungininkų rankose, so
vietai atsidurtų blogesnėje situacijo
je, nei vokiečiai praėjusio karo metu, 
o jų laivynas būtų- užblokuotas Bal
tijos jūroje.

" c) Ispanija
Ispanijos vaidmuo svarbus ne tik

tai Europos įvykiams: nuo jos pri
klauso ir Viduržemio jūros erdvė. 
Jeigu Gibraltaras ir Sueso kanalas 
atsidurtų sovietų rankose, tai reikštų 
visų anglosaksų bazių Viduržemio 
jūros baseine izoliavimą.

Jef tarp Skandinavijos ir D. Bri
tanijos yra tamprus strateginis ryšys, 
tai Ispaniją sudaro atskirą strateginį 
vienetą. Pirenėjai, tartum kokia mil
žiniška tvirtovė, stovi tarp Atlanto 
Vandenyno ir Viduržemio jūros.

Šiuo metu ispanų armija yra 
gausiausia vakarų Europoje ir su
daryta iš 25 divizijų. Didėli uostai 
— Bilbao, Lizbona, Kadiks, Malaga 
ir Valencija —'gali palengvinti tieki
mą karo atveju.

Pagaliau, gynybos zoną galima 
būtų išplėsti l Centralinio Masyvo 
kalnus, prancūzų Alpes, net šveicarų 
Alpes ir, esant palankioms aplinky
bėms, iki P. Tirolio. Tačiau visa ta 
erdvė reikalautų apie 100 divizijų, o 
jų tuo tarpu trūksta.

Jeigu vakarų valstybėms pavyki 
suorganizuoti savo strategiją, pasau
lis ir taika gali būti išgelbėti. Jei tuo 
atveju kiltų karas, Rusija turėtų pra
laimėti ir Maskva iš anksto turinti 
tai žinoti.

Pagaliau, palygindamas Skandi- 
nayiją šachmatų karininkui, D. Bri
taniją — karalienei, o Ispaniją — 
bokštui, pik. F. p. Miksche baigia: 
„Kova bus ir sunki, ir ilga, bet joa 
išdava Maskvai gali būti tik vienai 
šach ir mat!“ 1948. IX. 22.

J. Svąistąs (1)

Tiktai ne šiandien
I.

Pavasaris ir Džiordžas aistringai kvėpuoja prie pat veido. 
Nuolat juodu beldžiasi į Aldonos širdį ir blaško joje švelnų 
mergišką meilės-ilgesį.

Aldona su baime jaučią, kad svaigsta nuo muzikos, vyno, 
pritanfsintų slėpiningų šviesų šokių saiėj, tvirto vyriško apglė
bimo, įsimylėjusių porelių glaustymosi. Svaigsta ir tuo pat 
metu dar daugiau viso to trokšta.

Pasąmonėj protarpiais įspėjimu atsiliepia: „Kad tik ne- 
užsimirščiau.... Kad tik nepasivėluočiau į paskutinį tram
vajų... Tada... Tada gali įvykti tai, ko aš visai visai ne
noriu".

Budrus pasąmonės tvinksėjimas apvaldo Aldoną. Ji nu
traukia šokį ir veržiasi iš salės.

— Edži, kas gi čia dabar?!
Savo pamėgtu vardu šaukia ją Džiordžas ir pastoja kelią.
— Ne, ne! Leisk, Džiordžiai! Tik būk toks geras ir paduok 

man apsiaustą.
Džiordžas juokuoja dar ir delsia. Juokais ir vyrišku pasi

tikėjimu žvelgia į jos akis. Akyse tuo metu sutinka griežtą 
nepalaužiamą valią. Skubiai jis nueina ir grįžta ne tik su 
jos apsiaustu, bet ir su savo kepure.

Geidulių kurstomas lydi ją puikia buvusio garsaus resto
rano „Zum Goldenen Adler“ paradine lipyne. Dabar čia įreng
tas „Officers Casino U.S.“. Už žvilgančio krikštoliniais stiklais 
vestibulio prislopinta džažo muzika. Grojamas tango „Kodėl 
verkiu aš?“ Priešais įvairiausių automobilių rikiuotė, nuo 
kasdieninio „Jeep“ ligi liuksusinio „Cadillac". Čia pat atvirai 

. demrsistruoja jaunutės, reklamiškai dažytos vokiečių duk- 
tMjn. Dirbtiniu meilumu lengvai siūlo jos amerikiečiams pi
gius moteriškus smagumus.

Gatvėj blanki vėlyvo vakaro šviesa. Lempas retai dega, 
silpnutė*, apžlibusios. Kaip visur vokiečių būklėje, taip 

ir čia, rodos, šaukte šaukia ir fatališkai persekioja: „Immer 
sparen!“ Dėl to „sparen“ ir Aldona turi dabar skubėti. Elek
tros energijos taupymo sumetimais anksti sustoja tramvajai 
Vienai nueiti naktį per užmiesčio tuštumas septynis kilo
metrus, nuo miesto ligi DP Camp, ne visai saugu ir nėra taip 
malonu.

Aldona skuba, bet ji nenusiminusi. Lengvai, pasišokė
dama slysta granito lipyne. Nuolat papurto ir atmeta galvą. 
Nenoromis primena jį išlepintą vos pradėtą kinkyti kume
laitę. Tankūs švelnučiai Aldonos plaukai, lengvomis bange
lėmis zufrizuoti, išdykaudami dengia veidą ir užkrinta ant 
akių. Žavi, žydinti mergaitė. Gaivina ją dabar nepriklauso
mumo ir salės pagundų nugalėjimo džiugus jausmas.

Džiordžas siunta. Jis mato, kad bejėgis, kad gali išslysti 
jam iš rankų tokia smagi mergaitė. Paskutinėmis priemonė
mis, bando jis sulaikyti dar ją. Staiga apkabina per pečius ir 
jautriai prie pat ausies kalba. Karšti jų dviejų veidai neju
čiomis susiglaudžia, ir maloni srovė tvinksta kraujuje.

— Edži, būk protinga! Juk aš tave mašina parvešiu. Pa
silik valandėlę... Pašoksim.

' Aldona pasižiūri į laikrodėlį ant rankos. Dar dešimt mi
nučių paliko laiko. Visada ji su atsarga, nes gerai žino, kad 
tie atsisveiknimaį dažnai užtrunka ir įdomesni esti. Užsimir
šus tenka ’ pasivėluoti ir nukentėti Laisvai besijausdama ji 
dabar lyg žaidžia, lyg bando Džiordžą.

.— Kaip gt tu parveši, jei savos mašinos neturi?
— Aš — neturiu?!
— Ne, žinoma!
— Kurią tik nori mašiną, nurodyk, ir važiuosim.
— Šitą. Prašau!
— Edži, tik ne dabar. Vėliau... |
— Ne, ne! Vėliau niks. Aš ryt į darbą pasivėluosiu.
— Nebijok. Aš Tavęs nebaustu ir nebarsiu.
— O kas gi, ponams karininkams padavinės pusryčius?
— Mėri atliks. Daugelis tų karininkų po šiandieninių 

šokių taip pat vėluosią. Tad sutinki, Edži?
— Ne! Tuojau važiuojam!
Džiordžas pagalvoja truputį ir lengvai atsako:

— All right! Bet valandėlę užsuksim pas mane. Sutinki! 
Turiu skanaus likerio, vaisių...

— Ne, Džiordžai. Ne, ne!
Kodėl?
— Tik ne šiandie.
— Na gerai... Važiuojam!
Bet tik tiesiai į mūsų stovyklą.
— Aišku!
— Tu juokies, Džiordžiai. Tu nerimtai.
— Pasižadu.
— Duok karininko garbės žodį.

1 — All-right!
Džiordžas greit nubėga į salę ir tuojau grįžta. Jis kviečią 

Aldoną į dailią mažesnę, civilinio tipo mašiną. Važiuoja $ 
lėto, visai ne amerikietišku tempu. Abu sėdi šoferio sėdynėj. 
Nuolat meiliai žvalgosi, juokauja.

— Stop! — lyg komanduodama sušuko Aldona: — Jau čia.
Sustoja prie, medinio barako, kur karo mėtų gyveno Mes- 

serschmitt’o darbininkai iš visų kraštų suvaryti.
Aldona iššoka iš mašinos ir ištiesia ranką. Džiordžas iagt 

nepasilieka besėdįs.
— Malonu, Džiordžai...
— Palauk, Edži! Kodėl tu taip staibi ateUvetainti? A* 

tave palydėsiu dar.
— Mielai sutikčiau, bet..-.

_ — Kas bet? .
— Niekad pas mane nesilankė dar ir nesilanko taip vėlai 
Džiordžas klastingai šypteli ir pagraso.

, — Netikiu!
— Taip, taip!
— A, kodėl Mėri mane kvietė ir sakė, kada, tik noriu, 

galima užeiti.
Aldona staiga tarytum pabūgo ir keistai nusistebėja
— Mėri kvietė...?
— Taip. Ji man sakė: bus daugiau draugių, akordeonas, 

pašoksim... Galįs ir aš pasiimti savo draugų.
— Mėri kas kita. JI gali sakyti ir daryti, kas jai patink*. 

Aš kalbu tik už sava
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Didieji teniso įvykiai New Yorke
Mūsų sporto bendradarbio

Margojo pasaulio mozaika
- n i ■ Paruošė Jurgis Kūkalis ■——

Dauso taurė. Europos zonos mei
steriai — Čekoslovakai Drobny ir 
Cemik atskrido | New Yorką pilni 
vilties įveikti paskutinę kliūti, au
stralus, kad galėtų kibti | taurės sa
vininkus amerikiečius. Deja, norai 
sužlugo, nes Drobny pralaimėjo prieš 
Sidwell. Dėl to negelbėjo ne čekų 
dvejeto pergalė, "kuri turėji būti 
priedu prie dviejų Drobny laimėji
mų. Kaip ir pernai, prieš amerikie
čius baigminėn kovon stojo austra
lai. Iki paskutinės valandos nebuvo 
aišku, kas atstovaus JAV. Kramerini 
perėjus į profesionalus, rimčiausiu 
kandidatu buvo Parker, o dėl antrojo 
žaidiko ėjo derybos. Pagaliau apsisto
ta ties Schroeder, o Wimbledono 
meisteris Falkenburg buvo nustum
tas j šalį.

Rungtynės {vyko tradiciniam Fo
rest Hills stadione, kur paprastai 
vyksta Dauso taurės ir JAV pirme
nybių rungtynės. Forest Hills yra, 
sakytum, amerikinis Wimbledonas. 
Bent tuzinas aikštelių yra Žolėtų, o 
centrines juosia patogios tribūnos, 
kur gali susėsti 12.000 žiūrovų. Au
stralų viltis buvo Sidwell, kuriam 
ranka rankon ėjo veteranas' Quist 
Patys amerikiečiai nespėkullavo 5-0 
pergale ir taikė į 4-1. Vis dėlto jau 
pirmąją dieną JAV vedė 2-0, kai len
kų kilmės Parker per tris setus nu
kirto Sidwell, o ir nepalenkiamas ko

votojas Schroeder neturėjo daug var
go prieš neužsispyrusi džentelmeną 
Quist. Daugiau pasipriešino austra
lai dvejete, bet ir čia Talbert-Mulloy 
išėjo laimėtojais. Likę vieneto žaidi
mai Parker-Sidwell ir Schroeder-
Quist amerikiečiams buvo, palyginti, 
lengva duona. JAV laimėjo 5-0 ir 
dar metams pasilaikė Dauso taurę.

Australai pergyveno didį smūgi ir 
jų laikraščiai smarkiai apkaltino ko- 

• mandos kapitoną Quist, kad šis į ko
mandą neįtraukė Wimbledono vice- 
meisterio Bronwich. Bet su tuo Bron- 
wich savotiška istorija —. iš Dauso 
taurės' komandos jis kaip ir pats iš- 
sibrauke, nes atsisakė į Ameriką 
skristi lėktuvu. Australų ginti šoko 
New Yorko spauda, kuri juos išgyrė 
kaip vertus priešininkus. Šiaip ar 
taip, australai susirūpinę savo žaidi- 
kais. Parengto prieauglio, pribren- 
dusio tarptautinėms rungtynėms, kaip 

_ir nėra, o Quist savo dienas baigė. 
Šio to tikimasi iš Sidwell, Long, G. 
Brown, neužmirštant ir Bronwich.

Amerikiečių komandoj taip pat ne 
Jaunieji. Schroeder pareiškė daugiau 
nebežaisiąs o ir Parker, šaltas, dau
giau mechaniškas, žaidikas, galvoja 
apie sutemas. Pats laikas jaunesnia
jai gvardijai.

Po rungtynių buvo reta proga 
prieiti prie Dauso taurės, perskaityti 
užrašus ir pačią taurę pačiupinėti. 
Taurė užrašais primargyta, tad pri
durtas gramozdiškas medinis padėk
las, apmuštas sidabru. Kalbant ame
rikiniu stiliumi, tur būt, buvo pirma
sis kartas, kai du lietuviai, stalo teni
sininkas Meilus ir šias eilutes rašąs, 
suėjo į artimą kontaktą su įžymiąja 
taure. Kada ateis laikas, kai ir mūsų 
tenisininkai šį tą reikš taurės žaidi
muose? Pirmasis susipažinimas įvy
ko, gal kada sulauksime ir rimtesnių 
įvykių pačiose aikštėse. Drąsios sva
jonės atsimenant, kad daugiametėj 
istorijoj taurę yra laimėję tik ameri
kiečiai, australai, anglai ir prancūzai. 
Bet svajoti galima, nekaštuoja, o sva- 
jojme daug, ypatingai svetimam 
krašįe.

JAV pirmenybės. 1948 m. JAV i - , - ,, -___ . . . , , .
pirmenybės įvyko tam pačiam Forest. ma> Suomijos vyriausybė, paleistų 
Hills ir užsitęsė 10 dienų. Dalyvavo [ Saulių klubą. Toji pat spauda tvirti- 
apsčiai užsieniečių, kurių daugelis Ii- na, kad Sovietų notoje primenama 
ko aukomis. Užtikrintai pasirodė če-’ suomiams, jog buvę dabartinės ne
kas Drobny, iškopęs iki pusiaubaig- į legalios milicijos nariai mankštinami 
mės ir prieš tai lengvai supylęs Wim- -kovoms (UP) 
bledono didvyrį Falkenburg. Nestigo _ „ ' _ ...
netiltajumų, nes favoritas Parker kri- • Maskvos r»dUo komentatorius 
to prieš 20-metį Gonzales. Buvo iš- Vinogradov pareiškė, kad „niekas

' Sovietu diplomatu šnipinėjimas Amerikoje
NAUJI PAREIŠKIMAI A. BOMBOS SRITYJE

JAV Rūmų neamerikinės veiklos 
komitetas pirmadienį formaliai iš
kėlė, kad Rusų diplomatai iš ameri
kiečių komunistų organizavo šnipi
nėjimo grupes, kurios karo metu per
davė Sovietų vyriausybei atominės 
bombos paslapties informacijas.

Trijų savaičių slaptų komiteto 
kvotos darbų rezulatai taip išreiš
kiami:

1. Karo metu Rusijos vyriausybės 
diplomatiniai atstovai JAV-se orga-
nizavo ir vadovavo kai kurioms šni
pinėjimo grupėms, sudalytoms iš 
amerikiečių komunistų, kurios siekė 
gauti slaptų informacijų, liečiančių 
atominės bombos gamybą.

2. Šioms šnipinėjimo grupėms 
sėkmingai pasisekė įsodinti savo na
rius | aukštas strategines pozicijas 
įvairiuose atominės bombos įrengi
muose, kur jiems pasisekė gauti pa
čias slaptąsias informacijas.

3. Šioms grupėms pasisekė per
duoti atominės bombos paslaptis So— 

stumti ir kiti didieji: Talbert, Mulloy. 
Į pusiaubalgmę iškopė du amerikie
čiai: Gonzales, Flam ir du užsienie- 
jo jis metė ir mokyklą. Žiemą jis 
čiai: Drobny ir Sturgess (P. Afrika). 
Patys amerikiečiai prisibijojo, kad 
pirmą kartą po 1033 m. baigmėje ne
pasirodytų du užsieniečiai, nes vieti
nės pajėgos dar buvo gana žalios. 
Genzales, meksikietiško kilimo kali- 
fornietis, prieš metus New Yorke dar 
nežinomas, o Flam iškilęs iš univer
sitetinių pirmenybių žaliukas, dar 
nesusiradęs savo veido.

Jei Drobny būtų žaidęs taip, kaip 
prieš Falkenburgą, lis būtų laimėjęs 
prieš Gonzales. Bet ir šis apoloniš
kas Jaunuolis nėra eilinis — savo 
trenkiančiais padavimais ir žaidimu 
prie tinklo jis nėra lengvai įperka
mas. Drobny-Gonzales dvikovė ir 
buvo įdomiausia. Pinūą setą Drobny 
laimėjo 10-8, antrą po vergiančios 
kovos paėmė Gonzoles 11-0. Drobny 
buvo išsisėmęs ir tolesni setą pra
leido taip sau, pralaimėdamas 0-6. 
O vėliau buvo per vėlu — Gonzales 
įsismagino, įprato priimti pašėlusiai 
suktus Drobny smūgius, o savo pa
davimais išbloškė čeką iš vėžių ir 
laimėjo 6-3. Kitoj pusėj Sturgess su 
Flam neturėjo rūpesčio ir laimėjo per 
tris setus. Baigmėje Gonzales trium
favo taip pat per tris setus ir tik tre
čiajam Sturgess išplėšė iki 12-14.

• Vokiečių socialdemokratų' lyde
riui Dr. K. Scbumacheriui amputavo 
koją ir jau jis sveiksta. Rankos 
anksčiau jis-jau neturėjo. (AP.)
• Vengrijos vyriausybė Išsiuntė du 
amerikiečius, kurie dirbo naftos 
bendrovėje, nes jie, pagal Vengrijos 
atstovų pareiškimą, sabotavę naftos 
gamybą. Amerikiečių pareiškimu, 
tai esąs' tikras prasimanymas.
• Šveicarijos federalinė taryba pra
nešė, kad ji nesutinkanti įsileisti 
vokiečių Reicbsbanko valdytojo 
Schachto apsigyventi Šveicarijoje.
• Italijoj padidėjo laikraščių pirki
mas, kai dešinioji spauda parašius, 
kad prieš 10 metųMūncheno karo 
spektras šviečiąs vėl. Komunistų 
spauda smarkiai puola JAV už 
„spaudimą“ | savo ^anglų-prancūzų“ 
satelitus. Bevinas pasakęs neatsa
kingą kalbą, nes tas įvykęs'dėl Ame
rikos spaudimo. ,J1 Giomale d’ Ita
lia“ spėlioja net Molotovo atvykimą 
j Paryžių. (HTB.)
• Į JAV atominės bombos paslap
ties išdavimą {traukiami du moksli
ninkai ir vieno žmona. Komitetas 
reikalauja 'jiems teismo pagal 1917 
metų šnipinėjimo aktą, kuris tokiu 
atveju reikalauja mirties bausmės. 
Yra minima ir daugiau aukštų asme
nų, kurių dalis jau yra Sovietų 
Sąjungoje. (HTB.)
• šiaurės Kinijoje šantungo pro
vincijos sostinę Tsinan paėmė ko
munistai. Tai vienas svarbiausių 
miestų su 500.000 gyventojų. (AP.)
• Suomijos kairioji spauda prane
ša, kad Sovietai atsiuntę Suomijos 
vyriausybei notą, kurioje reikalauja- 

vietų vyriausybės diplomatiniams 
atstovams ir šnipinėjimo agentams.

Komiteto pirmininkas, Rūmų atsto
vas Parnell Thomas (resp. pareiškė, 
kad saugumo sumetimais tegalima 
buvę pasakyti „tik labai maža dalis 
visos istorijos“. Jis pridūrė, jog 
Trumano administracija buvo mėgi
nusi šią kvotą sulaikyti, bet jis ke
tina ją varyti ir toliau.

(Reuter/DM/m.)
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Gonzales ysa tikras teniso pra
muštgalvis. Tenisas jam viskas, dėl 
žadėjo šiemet pasirodyti „kaip rei
kia“ ir tas pažadas neliko veltui. Iš 
jo daug tikimasi, kaip iš vertingo 
Kramerio įpėdinio. Sturgess turėjo 
sunkumų su žoline aikšte, kurią jis 
pirmą kartą pamatė šiemet Wimble- 
done. Tai klasiško stiliaus žaidimas.

Motėrų gr. pirmą kartą meistere 
tapo „amžinoji antrininkė“ Osborne 
du Pont, baigmėje įveikusi ligšiolinę 
meisterę Brough 4-6, 6-4, 15-13. Šie
met stipriau pasireiškė Moran, išlin
dusi į pusiaubaigmę ir prieš tai nu
galėjusi Hart. Moran, ir Hart buvo 
du kontrastai. Moran — besivaipanti 
„glamor Giri“, didi pozuotoja, bet ir 
aštri žaidikė,- o Hart — studentė iš 
Floridos, kentėjusi nuo vaikų para
lyžiaus ir per užsispyrimą pasiekusi 
teniso aukštumų. Naujoji -meisterė 
Osborne du Pont yra milijonieriaus 
žmona, per baigmines rungtynes ga
vusi liūdną žinią apie tėvo mirtį San 
Francisco auto katastrofoj.

Kad ir viena turtingiausių J.A.V- 
se, ji savo laikysena paprastesnė už 
Brough.

Mišriam dvejete ėjo likiminė kova 
pusiaubaigmėj, kur du Pont-Talbert 
nugalėjo Moran-Falkenburg 27-25, 
5-7, 6-1. Tokio ilgo žaidimo mišriam 
dvejete dar nėra buvę. Meisteriai — 
Brough-Brown. K. Cerkeliūnas

Politinė muzika. — Pragos profe
sinių sąjungų laikraštis „Prace" pra
neša, kad komunistinis perversmas 
Čekoslovakijoje esanti tema vienos 
operos, kurią šiuo metu rašo komu
nistas kompozitorius F. Burian. (NI)

Prieš 150 metų parašytoji Haydno 
„karinė simfonija“ perkrikštyta į 
„Simfoniją“, nes,dienoje iškabinus 
plakatus su senuoju pavadinimu, su
silaukta rusų okupacinių įstaigų pro
testo. (Allg.)

Streikas dėl dviejų bananų. — 
Keturi šimtai Bristolio uosto darbi
ninkų dvi valandas streikavo dėl 
dviejų bananų. Minimi bananai, iš- 
kraujant laivą, nukrito žemėn, ir vie
nas darbininkas atidavė juos penkio
likametei mergaitei. Tačiau bananai 
Anglijoje yra normuojami ir skiriami 
tik mažiems vaikams. Todėl banano 
paėmimas skaitomas vagyste, ir poli
cininkas mergaitę areštavo. Į tai at
sakydami 400 darbininkų metė dar
bą, susirinko prie policijos nuovados 
ir tol laikė Ją apsupę, iki mergaitė 
buvo paleista. (UP)

Pirma kalorijų, o paskui tualetinio 
popieriaus! — Austrijos laikraščiai 
kritikuoja amerikiečių pagalbos pla
ną, pastebėdami, kad per vieną sa-

Įvairios žinios
nesiruošia pulti Britanijos“, ir todėl 
Britų demobilizacijos sulėtinimas 
esąs neteisingas. Jis pasakė, kad tas 
reiškia „darbo žmonėms pasiaukoji
mą ir sunkumus. (Gaila, jis užmiršo 
priminti, kad Sovietai niekad neši- 
demobiiizuoja, o visad ginkluojasi, ir 
todėl jų darbo žmogui yra dar sun
kiau negu Britanijoje.) *
• Kinijoje jau kursuoja žinios, kad 
Sovietai norį tarpininkauti tarp Ki
nijos vyriausybės ir Kinijos komu
nistų, kad jie rastų priimtiną išeitį. 
Tačiau Sovietų pasiūlymas tarpinin
kauti nėra malbnial sutinkamas, nes 
jaučiama, kad jų tikslas yra aiškus.
• JAV respublikonų rūmų atstovas 
p. Harnen išreiškė didelį nepasitenki
nimą, kad federalinio susisiekimo ko
misija leido ateistams radijo valan
dėlę, per kurią galės atsakyti bažny
čiai. Atstovo pareiškimu, esąs pavo
jingas ir pražūtingas „žygis padary
tas". (HTB)
• Neseniai 100.000 parašų peticija 
buvo įteikta Italijos teisingumo or
ganams, kad jie sušvelnintų maršalo 
R. Graziani būklę. Maršalas Gra
ziani buvo B. Mussolini ginkluotųjų 
pajėgų vyr. šefas. Peticijoje nuro
doma ir maršalo nuopelnai, prašo
ma jie pripažinti ir jo būklę sušvel
ninti. (UP.)
• JAV aviacijos pajėgų Europoje 
šefas gen. Le May atsisveikinamoje 
spaudos konferencijoje pareiškė,“kad

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMU 
{STAIGA. AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių ašmenų:
88. Bass Anna, g. 1900. 5. 29 Te- 

leišių km. Garliavos .v. Kauno apskr. 
pask. žinia iš Stolberg/Erzgebirge; 
Bass Alfred, g. 1941. II. 5 Teleišių 
km., pask. žinia iš Stolberg/Erzgeb.; 
Bass Agnes, g. 1936. 6. 26 Teleišių 
km., pask. žinia iš Stolberg/Erzgeb.; 
Bass Berphard, g. 1934. 9. 10 Teleišių 
km., pask. žinia iš Stolberg/Erzgeb.; 
Bass Hertha, g. 1930. 1. 30 Teleišių 
km., pask. žinia iš Stolberg/Erzgeb.; 
Bass Paul, g. 1931. 11. 18 Teleišių 
km., pask. žinia iš Stolberg/Erzgeb.; 
Bass Ruth, g. 1928. 4. 10 Teleišių 
km., pask. žinia iš Stolberg/Erzgeb.; 
Bass Volma, g. 1937. 12. 14 Teleišių 
km., pask. žinia iš Stolberg/Erzgeb.; 
Brosat Heinrich, g. 1926. 2. 2 Raiti
ninkuose, pask. žinia iš Eitkūnų; Der- 
čanski Moisė, g. 1889. 1. 1 Vilniuje, 
pask. adresas: St. Gervais, deportuo
tas į Romą, iš tenai | Auschwitzą; 
Dovidat Vanda, apie 20 mt amžiaus, 
g. Kaime, pask. žinia iš Kauno; Girts 
Marija, g. 1865 m. Plikuose, Klaipė
dos kr., dingusi 1944 m.; Goldblatt 
Josel, g. 1926 m. Tauragėje, suimtas

Berlyno tiltui palaikyti trūksta dar 
100 lėktuvų. Dabar jis paskirtas 
strateginių aviacijos pajėgų bosu.
• Paskutiniu metu Deutschmarke 
(DM) Šveicarijos banke vertinama 
žemiau. Dabar už 100 DM moka 
24 šveicarų frankų arba 6 amer. dole
rius. (UP.)
• 100 japonų pradėjo pasninkauti 
Budos šventykloje tikėdami, kad 
tuo būdu įtikins rusus greičiau pa
leisti 500.00(1 japonų belaisvių. (AP.)
• Lenkijoje nuo spalių 18 dienos 
bus pradedamas plataus masto jau
nimo nuo 16 iki 18 metų šaukimas 
„Lenkijos tarnybai“. (AP.)

STALINO PLANAS TITUI 
LIKVIDUOTI

CDM korespond. Farr rašo, kad 
marš. Stalinas ir Europos Rytų ko
munistų lyderiai buvę pakviesti slap
tai konferencijai į Krymą, kur buvo 
planuojama nauja akcija prieš marš. 
Titą ir jo vyriausybę. Pagal gautą 
Paryžiuje pranešimą, šis klausimas 
Soči kurorte buvęs svarbiausias. Ne
tiesioginės informacijos rodo, kad 
ten dalyvavo tik Vengrijos, Bulga
rijos, Rumunijos ir Čekoslovakijos 
atstovai. Kokių žygių bus imtasi, 
nenurodoma. Pabrėžiama, kad Tito 
savo vyriausybę papildo buržuazinė
mis grupėmis. Nieseniai paleistas iš 
kalėjimo serbų radikalų partijos gal-

Šiauliuose, deportuotas i Štuthofą ir 
Dachau; Griškevičius Stasys, apie 35 
mt. amžiaus, matytas 1944. 7. 30 Vil
kaviškyje, paskiau deportuotas Vo
kietijon; Indriolienė Gabrielė, g. 1900 
m. Snuruose, pask. adresas: Pumpė
nai, Panevėžio apskr.; Meiier Abra
ham, g. 1902 Balstogėje, pask. adre
sas: Klaipėda; Sulinskaitė Jonė, 16 
mt. amžiaus, pask. adresas: Vilkija, 
Kaunas; Sulinskienė Kotryna, 44 mt 
amžiaus, pask. adr.: Vilkija, Kaunas; 
Sulinskaitė Eleonora, 19 m. amžiaus, 
pask. adr.: Vilkija, Kaunas; Typelis 
Adolfas, g. Šiluvoje, pask. žinia iš 
Seedorf ties Bremervorde.

Mr. Adomas Navickas, 115 Allen 
Place, Hartford, Conn., USA, 'ieško 
savo giminių — Teofilės Medziuke- 
vičienės ar jos vaikų, kilusių iš Aly
taus apskr. Simno valsč. Kaukių 
km. Juos pačius ar turinčiusius apie 
juos žinių prašau atsiliepti

Antanas ir Bronė Kubilis iš Ame
rikos ieško savo artimųjų: motinos 
Marcijonos Zigmontavičienės, brolie
nės našlės Rozalijos bei jos suaugu
sių vaikų — Vladislovo ir Raimondo 

vaitę Austrijon atgabenta: 5 vagonai 
ledų miltelių, 3 vagonai kepimo mil
telių, 2 vagonai dezinfekcinių milte
lių ir 2 vagonai geriausios rūšies tua
letinio popieriaus. Esą, pirmiau reikią 
gauti gerai pavalgyti, o tik tada — 
tualetinio popieriaus. (ATP)

Nemalonūs vardai. — Praeitais 
metais nė vienas iš Stuttgarte gimu
siųjų berniukų nebuvo pakrikštytas' 
Adolfo arba Hermano vardais. (Sp)

Įtikinanti priežastis. — Po vieno 
įsilaužimo Pleckenthaly (Vok.) krim. 
policijos šunys susekė tūlą Rudolfą 
Pfisterį. Tačiau Pfisteris teisme pa
brėžė, kad jis tame įsilaužime daly
vauti negalėjęs, nes tą pačią naktį 
kitame kaime pavogęs 30 kg bulvių. 
(ME)

Modernizuotas koranas. — Jei 
arabas {vykdo žmogžudystę arba Va
gystę, jam, kaip korane {sakyta, nu
kertama ranka arba koja. Saudi Ara
bijos provincijoje Basa, susitarus su 
amerikiečiais, šis įstatymas jau mo
dernizuotas. Dabar budelis šią baus
mę vykdo amerikiečių naftos ben
drovės ligoninėje, dalyvaujant gydy
tojui, kuris nukertamąjį sąnarį ap
marina. (ATP) t

Gera proga. — Vieną moterį Ame
rikoje apriejo pasiutęs šuo. Gydyto
jas nenuslėpė, kad, nežiūrint skiepi
jimo, liga galinti pasireikšti. Ji? pa
tarė jai atlikti paskutiniuosius nuro
dymus giminėms palikimo ir kt. rei
kalais. Moteris taip ilgai sugaišo be
rašydama, kad gydytojas nustebęs ją 
pertraukė. „Ne, aš jokiu būdu nesi
ruošiu testamento rašyti,“ atsakė ji 
nervingai. „Aš tik ruošiu sąrašą tų 
asmenų, kuriems aš turėsiu įkąsti.“ 
(RD) 

va Trifunovič pakviestas į kabinetą. 
Taip pat ministerių postai pasiūlyta 
Lazar Markovič (radikalas) ir ūki
ninkų partijos vadui Dragaliub Ja- 
vanovič, kurie šiuo metu yra dar 
kalėjime. Kol kas paskutineiji prie
šinasi ir siūlo vykdyti rinkimus. 
Tito dar nesutinka, bet atrodo, kad 
jis nenori klausyti Stalino. (DM/ja.)

Laiškas Redakcijai
„MUSįU KELIO" P. REDAKTORIUI

Šiuo .laišku prašau atitaisyti til
pusi „Mūsų Kelio“ Nr. 50 (162) iš š. m. 
rugsėjo 25 d. nemalonų netikslumą: 
p. Feliksas Treigys niekada nėra 
buvęs Kauno „Aušros“ berniukų 
gimnazijos direktoriumi.

Kauno „Aušros" berniukų gimna
zijos direktoriais yra buvę: 1) prof. 
Mykolas Biržiška, 2) Antanas Kau
nas ir 3) Matas Krikščiūnas.

Jonas Mašiotas,
Kauno „Aušros“ berniukų gim
nazijos mokytojas ir „Aušros“ 

tunto tuntininkas
Dilllngen/D., 1948. IX. 26. ,

Zigmontavičių. Juos pačius arba tu
rinčius apie juos žinių prašomą kreip
tis i Jul. Starką, (13b) Dillingen/ 
D., Litauisches Lager.

LT Meno Ansamblio „Čiurlionis“ 
sudėčiai papildyti

REIKALINGI
su gerais balsais dainlnlnkai-ės ir 
tautinių šokių šokėjai-os.

Kreiptis į Ansamblio Vadovą, 
(14b) Dettingen b. Urach, Konigs- 
hbhe, „Čiurlionis“. (t)

VISU DOMESIUI!
Įvairiose sanatorijose Vokietijoje 

šiuo metu yra apie 450 lietuvių džio
vininkų, jų tarpe apie 100 vaikų. Jų 
išvykimas iš Vokietijos greitu laiku 
nenumatomas. Todėl prašome visų 
tų, kurie dabar išvyksta, visą atlie
kamą literatūrą vaikams ir suaugu
siems aukoti vietos L.R.Kryžiaus sky
riams arba įgaliotiniams. Šios kny
gos bus išdalintos sanatorijose gulin
tiems ligoniams.

Už tą auką ligoniai bus visiems 
labai dėkingi.

L.R.K. Vyr. Moterų Komitetas
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Australijos plotas ir gyventojai
Australija yra pats mažiausias pa

saulyje žemynas ir pati didžiausia 
sala. Ji sudaro 2.974.581 kv. mylią, 
arba ji, yra apie 52.000 kv. myl. ma
žesnė negu J.A.Valstybės. Tropikinė 
sritis užima 1.149.320 kv. mylių, t. y. 
beveik pusę Australijos.

Pagal 1947 m. birželio 30 d. sura
šymo duomenis, Australijoje gyvena 
7.580.820 gyventojų, jš kurių yra 
3.799.153 vyrai ir 3.781.667 moterys, 
taigi moterų yra mažiau negu vyrų. 
Dideliuose 6-s,e miestuose gyvena pęr

Sekančiame „Mūsų Kelio“ nr. at
spausdinsime vaizdų, didelio formato 
Australijos žemėlapį. Nepraleiskime 
progos jam įsigyti. Redakcija

50% visų gyventojų, apie 18’/o yra 
provincijos miesteliuose ir likusieji 
gyvena ūkiuose, vienai kv. myliai 
tenka 2,6 asmens.

Surašymo duomenys rodo; kad gi
mimai siekia 24,88 iš tūkstančio, ve
dybų būna 10,34 iš tūkstančio ir mi
rimų būna 8,96. Vaikų mirtingumas 
tik 27,14 iš tūkstančio gimimų.

Pirmykščių žrfi'onių randama dar 
svarbiausia šiaurinėje teritorijoj, 
Queenslando šiaurėje ir vakarų Au
stralijoj. Jų priskaitoma iki 47.000 
pusiau laukinių — 25.000. Tarp pri
mityviausių pasaulyje žmonių austra- 
lai turi aukštą kultūrą, bet jie dar 
nepažino nei metalų nei žemės ūkio. 
Daugelis jų dirba pas baltuosius ir

mažų, nors būna ir labai didelių, ku
rie laiko iki. 6Q.0 melžiamų kafvių. 
Dėl klimato sąlygų, gyvuliams daug 
kur visai nereikalinga tvartų, kaip 
tai Europoje būna, tik pietinėje Vik
torijoj ir Tasmanijoj žiemą. Gyvuli
ninkystei plėstis sudaro geras sąly
gas technikos laimėjimas, pritaiky
mai ūkyje. Taip pat geros natūralios 
ganyklos, kuriose auga „Parpalum 
dilatatum“, želė, kurios Europoje nė
ra. Nemažai prisidėjo šiai ūkio šakai 
išplisti ir kooperacijos išbujojimas. 
Čia, kaip ir Lietuvoje, veikia koope
ratiniai pieno nugriebimo punktai, 
pieninės. Šiandien jos aptarnauja 
jau apie 50.000 ūkių ir' remia per 500 
įmonių. / . .'. r

Karvės dažniausiai lafkotnos ang
liškos kilmės. Jersey, Shorthorn, 
Airshyrų, kiek frizų ir-veisiamos vie
tinės.

GARSIEJI AUSTRALŲ AVIŲ 
ŪKIAI. AUSTRALIJOS VILNOS.

Australijoje avių ūkis ar, tikriau 
pasakius — vilnos, yra viena stam
biausių pramonės ir eksporto šaka, 
sudaranti net 30 ’/o, viso eksporto. 
Australijos avys sudaro % viso pa
saulio avių skaičiaus. Šiuo metu jų 
prakaitoma tarp 96.000.000—120.000.
000 galvų, besiganančių /tust rali jos 
ganyklose. Kasmet duoda vid./vieną

milijardą svarų vilnų, ar vid. nuo 
avies 10 svarų.

Australija pagamina 27 ’/o pasau
lio vilnų gamybos, arba 41 % visų 
merinosų avių vilnų, arba 70% visų 
merinosų vilnų, kurios patenka į 
rinką. Per devynis mėnesius vilnų 
buvo parduota už 108.608.000 svarų 
(australiškų). Didžiausias vilnų pir
kėjas yra Anglija, bet jas perka viso 
pasaulio'kraštai.

Avių-vilnų ūkis prasidėjo 1805 
metais, kada iš Ispanijos buvo atvežti 
pirmieji veisliniai avių lizdai. Dabar 
jos paplito visame krašte, nors pusė 
Visų avių yra New South Walles sri
tyje. •

Apie 40 % avių sudaro nuo 250 iki 
1000 avių būriai-ūkiai. 38 ūkiai-būriai 
turi po 50.000 avių ir kai kurie turi 
net 100.000 avių. 1.544 ūkiai turi po 
50.000 akrų žemės, o 758. ūkiai net 
daugiau negu po 100.000 akrų kiek
vienas. .

Avių ūkis taip pat neapsiėjo be 
atrankos — selekcijos mokslo pritai
kymo. Svarbiausia merinosų veislės 
linija laikoma „Peppin“, kuri sudaro 
90 % visų avių. Australijos avys jau 
prisitaikiusios prie sausrų, nes vieto
mis vanduo tegaunamos tik spec, re
zervuaruose. Vilnų kiekis iš 4 svarų 
ftuo avies pakeltas iki 10 svarų vidu
tiniškai.

Australijoj ■ siaučiančios sausros 
yra didelė rykštė avių laikytojams. 
Pavyzdžiui, per 1944 m. sausras žuvo 
apie 15.000.000 avių. Avių dideli prie
šai yra kengūros ir kralikai, kurie 
nuėda ganyklas, dingai (laukiniai šu- 
nes) ėda avis, ypač ėriukus, yra ne
maža vabzdžių ir ligų, nuo kurių žū
va daug avių.

' \ AVIŲ KIRPĖJAI
Geras kirpėjas per 8 vai. nukerpa 

200 avių ir uždirba per sezoną apie 
400 svarų. Nukirptos vilnos rūšiuo
jamos. Vilnų rūšių esti nuo 700 iki 
L000, kai Australijos kataloge nuro
doma net 1.600 vilnų rūšių. ''

KVIEČIŲ GAMYBA
Australijoje kviečių ūkiai labai 

įvairuoja. Pradedant mažais mišriais 
ūkiais, baigiant dideliais, iki 500 akrų. 
Yra tokių ūkių, kurie augina ir avis 
ir kviečius. 30% kviečių augintojų 
pagamina 7Q,% visų kviečių gamy
bos kiekio. Kviečiais sėjama apie 15 
milijonų akrų ir pagaminama per 
228.000.000 bušelių. Be kviečių, au
gina avižas, miežius, ryžius ir kt. pa
vasarinius augalus.

CUKRAUS GAMYBA
Australija pagamina apie 800.000 

tonų cukraus. 93 % cukraus išaugina 
Queenslande. Cukrines švendres au
gina 9,000 ūkininkų-, vid. po 50 akrų 
kiekvienas. Jos pjaunamos ranki
niais pjautuvais. Pjovėjai sudaro su
tartis ir vid. per dieną uždirbą 2 sva
rus ir 10 šijingų. Mažieji traukiniai 
ar sunkvežimiai veža švendres į cu
kraus fabrikus.

Australijoje veikia 35 cukraus fa
brikai, kurie yra akcininkų ar koope
ratininkų rankose. Melasą naudoja 
švendrių laukams tręšti, gyvuliams 
šerti ir įvairiai pramonei. (DM/am)

Gyvenimas šiandieninėje Bulgarijoje

Irano tautelės ruošiamos 
prieš komunistus

AP iš Teherano praneša, kad į 
Teheraną esą sušaukta šimtai taute
lių vadovų iš įvairių Irano vietovių, 
kur jie bus apmokami karinės 
mankštos. Sis parėdymas išėjęs iš 
Irano kariuomenės koordinavimo ko
vos pajėgų, į kurias įjungiamos kraš
to tautelės — į bendrą Irano gynybom 
planą. Šiuo planu norima gynybos 
pajėgas papildyti provincijų pagalbi
nėmis tų tautelių jėgomis. Anksčiau 
buvo norėta šias gimines nuginkluoti, 
bet dabartinė politika pakeista, kad 
jos būtų apginkluotos ir paruoštos 
kovoms, nes pasirodė, kad tos gimi
nės yra labai atsparios komunizmui.

Sovietams labai nepatinka tokia 
politika, kuri organizuoja savo krašto 
gynybą. Sovietų radijas pradėjo pul
ti Iraną; Bakų radijas taip pat neat-' 
silieka nuo Maskvos radijo^propagan- 
dos, nukreiptos prieš Iraną. (NYHT)

ŠNIPŲ ATIDENGIMAS JAV
JAV neamerikines veiklos Rūmų 

komitetui artimas pareigūnas pareiš
kęs, kad komiteto pranešimas atomi
nės energijos šnipinėjime būsiąs smū
gis visuomenei, kai jis bus paskelb
tas. •' x ' ■ ■ , '

Tas pareigūnas pasakęs, jog pra
nešimą patvirtiną, kad prez. Roose- 
veltas, prez. Trumanas ir valstybes 
gynėjas T.~ C, Clark turėję visus fak
tus apie Ru’sijos šnipų tinklą, kuris 
gavo atomo paslaptis, bet jie dėl to 
nieko nepadarę. (NYHT/AP)
KAIP PASISKIRSTO TIKINTIEJI 

JUNGT. VALSTYBĖSE
' Neseniai pasirodęs metraštis „Chri

stian Ilerąjd“ teigia, kad šjuo metu 
JAV t kinčiųjų, priklausančių įvai* 
rioms konfesinėms bendruomenėms, 
skaičius yra didžiausias, kuris tik bet 
kada yra buvęs. Maždaug 77.400.000 
asmenų, taigi 53% visų gyventojų

esą geri gyyulių prižiūrėtojai.
. Pesimistai skaičiuoja, kad Austra

lija galinti išmaitinti tik 20.000.000 
gyventojų, nors kiti yra nuomonės, 
jog ji duotų gerą pragyvenimą net 

_ 200.000.000 žmonių. % teritorijos, 
ypač vidurinė sritis, yra labai sausa, 
o % ypatingai sausa. Upių krašte 

r maža. Ilgiausia upė yra Murray — 
1.520 mylių ilgio. Aukštų kalnų nė
ra. Aukščiausias kalnas yra Kos- 
ciuško 7.328 pėdų aukščio. Australi
ja, aplamai imant, yra saulės kraštas. 
Nė vienas miestas negauna mažiau 
saulės kaip 6 vai. per diėną ir tai 
per ištisus metus.

Švietimas
Švietimas yra privalomas nuo 6 

iki 14^—15 metų, pareinamai nuo pa- 
. skiro štato. Laisvos yra pirminės, 
antrinės ir techniškos mokyklos. Yra 
šimtai aukštesnio Jąipsnio privačių 
mokyklų,- be to, 6 valstybiniai uni
versitetai. _ .
AUSTRALIJOS MfiSOS IR PIENO 

GAMYBA IR EKSPORTAS
Australija pęr mptus pagaminą 

apie milijoną tonų mėsos. Šiais me
tais numatyta pagaminti 900.600 t, o 
praėjusiais pagaminta — '864.962 t.

■ Mėsos eksportas šiemet sieksiąs 
242.00Q t, o pernai buvo eksportuota 
— 224.000 t.

■ . ’ Australija nemažai pagamina ir 
sviesfo. Skaičiuojama, kad šiemet pa
gamins 130.000 tonų ir eksportuos 
65.000 t, sūrio pagamins 50.000, o eks
portuos — 25.000 t. _

Kasmet skerdžiama apie 19.000.000 
avių ir penėtų avinų, 2.500.000 raguo
čių ir 1.500,000 kiaulių.

GYVULIŲ ŪKIAI
Gyvulininkystė Įabai plečiama. Ge- 

resniuose rajonuose, ūkiai būna nuo 
150-7-300 akrų žemės ir laiko nuo 30 
iki 100 karvių. Daugiau ūkių yra

Londoniškis „Daily Telegraph“ 
paskelbė vieno žurnalisto ilgus me
tus gyvenusio Sofijoje, reportažą, 
kuriame pateikiama įdomių smulk
menų iš šiandieninio gyvenimo Bul
garijoje. Reportaže tarp kita ko pa
sakojama ir apie „patriotinį frontą“ 
— didžiąją oficialią partiją, kuri prie
šingai, negu kituose komunistinio 
bloko kraštuose, tur apimti kuo di
džiausias bulgarų mases. Priėmimo 
į partiją sąlygos labai- lengvos, net 
buvusieji fašistai be jokių yaržymų 
lengvai gali įstoti, jeigu tik prisi
pažįsta klydę. Kiekvienas partijos, 
narys turi mažiausiai du kartu per 
mėnesį dalyvauti politinio švietimo 
pamokose. Tris kartus neišpildęs 
šios sąlygos braukiamas iš-partijos 
narių tarpo. Be to, kiekvienas na
rys turi 10 dienų į metus atidirbti 
žemės ūkyje, prie gatvių statybos ar 
griuvėsių valymo. Jaunimas ir stu
dentai turi priklausyti darbo briga
doms ir du mėnesiu metuose ati
dirbti valstybei. Nebūdamas darbo 
brigados nariu, jaunuolis negali lan
kyti universiteto ir laikyti egzami
nų. Todėl visas jaunimas „savu no
ru“ uoliai stoja į patriotinį froptą.
. Jie. buvo iš- Sofijos išvyti

Politinis valymas tebesitęsią iluo 
pat Petkovo proceso dienų— 1947 m. 
rugsėjo mėn. Visi aktyvesnieji Pet
kovo partijos nariai sukišti į kalėji
mus, o kiti buvo priversti pasižadėti 
niekad nedalyvauti politinėje vei
kloje. Be to, jiems buvo įsakyta iš
vykti iŠ sostinės.

Politinį valymą, kuris be ūkinin
kų partijos apėmė ir kitas partijas, 
gruodžio mėnesį sekė pramonės na
cionalizavimas, kurio išvengė tik vi
siškai menkos dirbtuvėlės. Naciona
lizacija buvo pravesta nepaprastai 
staigiai: atitinkami įgaliotiniai, lydi
mi ginkluotos milicijos, įsiveržė į 
fabrikus, užėmė visas patalpas ir

pareikalavo savininkus tuoj pat 
apleisti įmones.. Tuoj po to sušauk
tuose darbininkų susirinkimuose 
fabrikai buvo paskelbti liaudies nuo
savybė. Toliau; buvusiems Savinin
kams uždraustas bet koks santykia
vimas su buvusiais tarnautojais. Jų 
sąskaitos užblokuotos. Vėliau leista 
jiems suteikti mažas pašalpas, ta
čiau nedidesnes, kaip-6 mėnesiams. 
Šiandieną tie fabrikų savininkai, ne
galėdami niekur gauti darbo, Išpar
davinėja savo baldus.

Žydinti juodoji birža
Bulgarijos gyvenimą reguliuoja 

juodoji birža. Ypač — tiesiog aukso 
kaina — grobstomi maisto produktai. 
Sausra ir blogas derlius privedė 
prie nepaprastai griežto duonos nor
mavimo. Bulgarija praeitais metais 
turėjo įsivežti sovietų kviečius Ir ju
goslavų kukurūzus. Iš šių metų der
liaus laukiama maitinimo padėties 
pagerėjimo' ir permainų ūkinėje 
srityje.

Politinėje srityje netikima jokių 
permainų galimybe. Ministeris pir
mininkas Dimitrovas yra vienas iš 
ištikimiausių komunizmo vadų visoj 
Rytų Europoj, kuris niekad nepa-

galvoja,apie tokią politiką, kuri iki 
paskutinio taško nesutaptų su Mas
kvos linija, /pr/

Nauji valymai CSR
FNP korespondentas iš Vienos 

rašo: , *
Po Benešo mirties Čekoslovakijoje 

prasidėjo nauja valymo bangą. Tei
singumo ministeris Cepicka (komu
nistas) pradėjo seriją naują „liau
dies teismo procesų“. Čekoslova
kijoje manoma, kad su Benešo mir
timi teiT dingo bet koks respektavl- 
mas, kuris anksčiau dar kai kuriais 
atvejais būdavo pastebimas. /pr/

Krizė čekų KP tarpe?
Kaip amerikiečių žinių agentūra 

UP iš gerai informuotų Londono 
sluogsnių patiria, čekų komunistų 
tarpe prasideda krizė, kurią seks 
nauja valymo akcija. Esąs galimas 
dalykas, kaip praneša agentūra, kad 
šios akcijos metu ir Čekoslovakijos 
premjeras Zapotocky neteksiąs savo 
posto.

Iš Čekoslovakijos opozicinių sluog
snių patiriama, kad opozicines jėgas 
stiprinąs ir nepasitenkinimas’ maiti
nimo padėtimi bei vyriausybės užsi
mojimas steigti kolchozus, /pr/

skaičiaus, yra laikoma tikinčiaisiais. 
223 protestantiškoms sekcijoms pri
klauso 46.150.000 (per 60% visų ti
kinčiųjų), Romos katalikų bažnyčiai 
23.300.000 asm. (33 %) ir žydų religi- 
nei bendruomenei 6.640.000 (6 %). 1
Graikų ir rusų ortodoksų, lenkų sen- 
katalikių tautinei bažnyčiai, o taip " 
pat tarptautiniam spiritualistų susi
vienijimui ir įvairioms kitoms sek- . 
toms priskiriama viso apie 1%. (z)

NACIŲ DIPLOMATAI DIRBA 
KOMINFORMUl (

IPK iš Vienos praneša:
Iš patikimų šaltinių ateinančio

mis .žiniomis, kominformo biure, 
Bukarešte, dirba eilė vokiečių diplo
matų, kuriuos 1946 m. sovietai laikė 
internuotųjų stovykloje Mūhlburge 
prie Elbės,-o 1947 m. išgabeno į Mas
kvą. Neseniai jie atleisti iš Liubli
no lagerio ir jiems patikėti svarbūs 
uždaviniai. Trečiojo reicho diplo
matų ir specialistų tarpe minimas 
ir df. K. Clodius, buv. W skyriaus 
Wilhelmstrasseje šefas ir artimas 
Schachto bendradarbis, kurį 1944 m. 
sovietai Rumunijoje internavo. Na
cinėje Vokietijoje jis buvo vienas 
žymiausių Balkanų ekspertų, /pr/

Italija ūkiškai atsikuria
AMERIKOS PARAMOS SVARBA

, Milijonai britų civ
D. Britanijoje esąs jau paruoštas 

planas daugiau negu J.000.000 pusiau 
laiko savanoriškai krašto civilei tar
nybai. Instruktoriai būsią pašaukti 
nuolatiniam darbui ir važinės iš mie
sto į miestą, iš kaimo į kaimą. Sį 
planą dar turi patvirtinti parlamen
tas, kuris susirinks spalių 26 dieną. 
Manoma, kad kiekvienas iš 40-ties 
suaugusių turės dalyvauti krašto gy
nyboje.

Savanoriai sudarys pastovius vie
tos vienetus arba judamus specialio
mis transporto priemonėmis. Jie bus 
priskirti prie policijos, gaisrininkų 
ir medicinos bei ligoninių- personalo. 
Šie daliniai bus aprūpinti dar prieš-

i krašto gynybai
dujiniais ir priešatominiais pabūklais 
bei apmokyti, kaip tokiais atvejais 
pasielgti. D. Britanija ruošiasi iš 
naujo didžiajam ir baisiajam karui. 
(DM/ja.)
SOVIETAI PASIEKTŲ PARYŽIŲ — 
SAKO „RAUDONASIS DEKANAS"

D. Britanijos Canterbury dekanas 
dr. H. Johnson taikos susirinkime pa
reiškė, kad jei Rusija būtų užpulta, 
ji peržengtų Europą ir užpultų Ang
liją ir Ameriką. „Ar jūs manote, kad 
8 m^uonai prancūzų komunistų nieko 
neveiktų? Tada prasidėtų puolimas 
JAV oro bazių ir Anglijos. Aš nega
liu įžvelgti, kaip išliktų Britų Impe
rija.“ (UP)

Karo metu sunaikintas Italijos 
ūkis pradeda atsikurti, ypač po to, 
kada JAV įdėjo 2 milijardus dolerių 
vertės gėrybių. Italijos tautos ūkio 
pajamos po karo tesudarė vos 50% 
prieškarinio lygio, o 1947 m. jos jau 
pasiekė 75%.

Prekybinis laivynas, kuris buvO 
svarbiausias svetimos valiutos paja
mų šaltinis, dabar pasiekė 2.400.000 
tonažo, kai karo metu buvo nukritęs 
iki ’450.000 t, o prieš karą buvo 
3.200.000 tonų. Gyvulių ūkis, pieno 
ir sūrio gamyba pakilo beveik iki 
prieškarinio lygio. Kviečių derliai 
taip pat žymiai pakilo.

bę. Vyriausybė stengiasi savo kraštą 
paversti prekybiniu centru taip Afri
kos ir Vidurinių Rytų bei Siaurės 
Europos kraštų. £alia to vyriausybė 
nori pritraukti svetimą kapitalą, 
ypač amerikietiškų dolerių, ir išug
dyti pramonę.

Ekonomistai skaičiuoja, kad 4 
metų Marshallio planas nepakelsiąs 
daugiau kaip 1% ar 2% prieškarinio 
pragyvenimo lygio. Prieš karą Ita
lijos gyvenimo Standartas buvo pri
lyginamas 7Ao europiečių standarto. 
Italas % savo pajamų sunaudojo 
maistui, 4% — švietimui, 8% apda
rui ir tik 1,5% sutaupoms.

Tai „utopinė svajonė“, ' rašo 
NYHT, galvoti, kad Marshallio pla
nas sudarys sąlygas padarytigjaoky- 
mui, iki 14 ųnetų nemokamu ir 
3.500.000 benamių suteikti pastogę, 
išgrįsti kelius, pastatyti jėgaines,

Ministeris pirmininkas A. de Ga- 
speri pareiškė, kad nėra tikslo gal
voti jog pranyks nedarbas, jog lau
kai išdrenuot!'ir jog bus galima fi
nansuoti naujakurius. Tačiau be šios 
Amerikos pagalbos būtų badas, li
gos, ekonominis paralyčius, ir komu
nizmas būtų Italiją pasmaugęs jau 
prieš metus. Su šia pagalba Italija 
turėjo geros viltieš' ateiviai.

Prekybiniai ryšiai su Rytais yra 
silpni. Graikija ir Turkija žada būti 
gera rinka mašinoms. Marshallio 
planas yra vis dar svarbiausiu fak
torių Italijos eksportui ir importui 
balansuoti. Kol kas eksportas te- 
padengia tik pusę importo.

Italijos mokeščių sistema vis dar 
nėra patenkinama. Vyriausybė yra 
pasiruošusi ją peržiūrėti. Dabar vis 
dar nemaža važinėja 10.000 dolerių 
vertės automobiliais, kai šalia to yra 
taug tuberkuliozininkų dėl maisto 
stokos. Esą priekybininkų, kurie ve
dą dvigubas knygas — vieną savo 
reikalams, o kitą mokešcių rinkė
jams. Amerikiečiai šį reikalą nagri
nėję ir išsiaiškinę labai buvo nuste-

Italai organizuoja
Paskutiniu metu iškilo Italijoj 

sąjūdis, Siekiąs išreikšti Amerikai 
padėką už jai suteiktą paramą. Vie
ni siūlo siųsti geriausius meno kū
rinius — Michelangelo ar Raphaelio 
į Washingtono muziejų. Savaitinis 
laikraštis užklausė savo skaitytojus: 
„Ar mes turime būti dėkingi Ameri
kai ar ne už tą pagalbą, kurią ga
vome po karo?“.-Dauguma skaity
tojų pasisakė „taip“. Kiti italai siū
lo organizuoti visoje Italijoje rin
kliavą ir paskui pastatyti milžinišką 
paminklą' Amerikos garbei. Dar kiti 
pasisako pastatyti didelį miestą ir

padėką Amerikai
pavadinti — Amerika, kur būtų vieši 
skverai ir t. t. Apskritai yra įvai
riausių siūlymų, bet vienas dalykas 
aiškus — noras parodyti nuoširdų- '
mą ir padėką Amerikai už jų, pa
galbą Italijai, kuriai buvo ji nepa
prastos svarbos.

JAV RAKETINIAI LĖKTUVAI 
GREITESNI UŽ GARSĄ

JAV aviacijos ministeris W. S. Sy
mington pareiškė, kad bandomasis 
raketinis lėktuvas X 1 lėkė šimtus 
mylių greičiau negu garsas. Sis lėk- 
tuvas'pasiekęs 860 mylių greičio jįer 
valandą. (HTB)
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