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Negarbinga nuneigti pavojų
Žodžiai be ginklų yra silpni. — Naujos politinės fazės priešaušryj

Sovietų dogmatinis laikymasis im
peril istinių tendencijų privertė ang
losaksus ir apskritai demokratinius 
kraštus peržiūrėti savo ikišiolinę po
litinę laikyseną ir imtis naujų prie
monių pasaulinei taikai, apsaugoti ir 
nuo komunizmo vergijos apsiginti. 
Jei iki paskutinio meto vakariečiai 
ginčytinus klausimus srendė diplo
matiniu keliu, tai po Berlyno bloka
dos, neskaitant pavergtųjų Pabaltijo 
kraštų, Lenkijos bei Balkanų valsty
bių, paaiškėjo, jog be efektyvios jė
gos, kuri užšachuotų Sovietų raudo
nąją armiją ir neužleistų Europos 
aziatinėms hordoms nusiaubti, toli
mesnis tarptautinis bendravimas su 
Sovietais yra neįmanomas.

Daily Mail vedamajame rašoma, 
kad šiandien iškyla „klausimas: gy
venti ar mirti“. Svarbu esą, kaip 
prie to klausimo sprendimo prieiti. 
Vieni nurodo ir toliau laikytis Sovie
tams pataikavimo politikos, o kiti — 
jėgos. Prie antrosios grupės daugiau 
linksta ir J.A.Valstybėse. Churchil- 
lio pareiškimas, kad Europą apsaugo 
nuo komunistinio pavergimo tik ato
minė bomba, randa gyvą atgarsį ir 
J.AValstybėse. NYHT vedamasis pa
žymi, kad tik „griežta ir protinga po
litika, kuria būtų mobilizuota karinės, 
ekonominės ir moralinės galios, galėtų 
būti pademonstruota sovietams, jog 
jie nei jėga nei apgaule negalės iš
plėsti savo valdžios, bęt apsaugos 
nuo skubaus agresijos pavojaus ir

Prancūzija prieš sunku uždavinį
Tarptautinė padėtis eina blogyn, 

pasaulinė suirutė artėja, o vargšė 
Prancūzija paralyžuota raudonligės, 
kuri vis labiau ėda jos kūną, įsi
meta į ekonomini ūkį, demoralizuoja 
tautiečius ir slenka prie suirutės, jei 
nebus imtasi laiku realių operacijų 
nesveikoms kūno dalims išplauti. 
Gen. de Gaulle neseniai pažadėjo, 
jog jis ruošiasi operacijai ir, kai 
ateisiąs laikas, jis imsiąsis gelbėti 
Prancūziją.

Raudonligė įsimetė į anglių ka
syklas ir geležinkelius. Ji čia kraš
tui neša didžiausius nuostolius, kai 
krašto vadovai kovoja su ūkinėmis 
negerovėmis. Iškyla aiški kova tarp 
komunizmo ir vyriausybės. Komu
nistai siekia nuversti valdžią ir su
daryti „liaudies fronto“ vyriausybę, 
kuriai vadovautų komunistai. De 
Gaulle laukia savo eilės. Bet vy
riausybė jo taip pat nenori, ypač 
socialistai.

Buv. britų ambasadorius Prancū
zijoje p. Sir Duff Cooper rašė, kad 
„po pirmojo pasaulinio karo manė
me, jog pasaulis bus saugus demo
kratijai, bet pasirodė, jog demokra
tiškumo yra mažiausia. Per antrąjį 
pasaulinį karą -buvo tikėtasi nuga
lėti totalitarizmą, bet jį laimėjus vėl 
esame liudininkais, kaip vienas 
paskui kitą mūsų draugų tampa 
aukomis baisios formos tironijos. 
Prancūzija kol kas yra demokrati-

Ar tuo budu pasiseks prancūzų 
komunistams prisivilioti savo tautą? 

galės atstatyti tokį pasitikėjimą, ku
ris galėtų tęstis daugelį metų“. W. 
Churėhillis eina kiek toliau su pasiū
lymais. Jis nesitiki Sovietų gera va
lia ir jų politikos pasikeitimu. Jei 
NYHT rašo, kad, vykdant stiprios 
politikos kursą galį atsitikti, jog So
vietai pakeistų savo struktūrą ir ati
darytų pasauliui savo valstybės sie
nas, tai W Churchillis sako, jog Va
karai turi sutvarkyti reikalus su so
vietais, kol dar atominės bombos mo
nopolis yra J.A.Valstybių rankose. 
Pagal Churchillį, Vakarai negali delsti 
ir negali laukti, kol Sovietai atominių 
bombų prisigamins ir kol sovietai ati
dengs savo karinės galios kortas, kaip 
pareiškė p. Višinskis J.Tautose.

Naujoji politinė fazė vis labiau iš
ryškėja ir J.Tautose, kur plyšys tarp 
Vakarų Ir Rytų vis labiau didėja ir 
bendros kalbos rasti nepasiseka nė 
vienu esminiu klausimu.

Amerikos aukšti pareigūnai siūlo 
peržiūrėti santykius su Ispanijos 
Franco. Ir pats Marshallis yra išsi
reiškęs, jog „J.Tautų laikysena Fran
co atžvilgiu netekusi savo naudingu
mo“. Ispanijos svarba didėjanti, rašo 
NYHT, atominės bombos požiūriu, 
nes iš čia ji lengviau nunešama, be 
to, Ispanija stovi prie Viduržemio 
vartų, pro kuriuos einama prie tokių 
bazių, kurios yra svarbesnės negu 
Vakarų Europoje.. Šiandien jau esą 
nebesiginčijama, jog reikia būti pa- 
siruošusiems atominę bombą panau

nė, bet kas gali pasakyti, ar ir ji 
nepateks į rankas tokių, kaip Rytų 
valstybės?“

Yra dvi formos ligų — nacių- 
fašistų ir komunistų. Nors tarp jų 
yra skirtumo, bet skirtumas yra ma
žesnis negu panašumas. Britai, 
žiūrėdami į Prancūziją, labai jaudi
nasi, kai šios ligos apima jo kaimy
ną. Cooperis nurodo, kad nors pa
vojus esąs perdėtas, bet būtų ne
tikslu pasakyti, jog jo nesą. „La
bai rimta klaida yra tiek taikos, 
tiek karo metu nepakankamai įver
tinti priešą. Iš dviejų priešų didžiau
sias yra komunizmas. Tikras fak
tas, kad kiekvienas komunistas, ar 
jis būtų prancūzas, ar anglas, ne
gras ar kinietis — visi jie yra akty
vūs Sovietų vyriausybės agentai.“

Sir Duff mano, kad Prancūzija 
nepateksianti komunizmui, nes 
prancūzų tauta esanti labai indivi
duali. Prancūzas .esąs didžiausias 
individualistas pasaulyje, išskyrus 
ispanus. Jie mėgstą turėti turtą 
nuosavybę. Jei anglas pasiryžęs pri
imti kiekvieną įstatymą, jei jau jis 
pasirodo, tai prancūzas džiaugiasi 
jį sulaužęs. Jie esą nacionalistai. 
Todėl komunizmas Prancūzijoje ne
sąs baisus, bet baisi konspiracija, 
kurį komunizmo vardu būtų vyk
doma iš Maskvos.

Šių įvykių akivaizdoje, Prancū
zijos vyriausybė atsiduria sunkioje 
būklėje. Ji turi organizuoti kariuo
menę, ją ginkluoti, o tam reikalinga 
anglies, plieno, lėšų. Komunistai, 
Maskvos diriguojami, veikia neigia
mai, vyriausybės darbą sabotuoja, 
trukdo ūkinio gyvenimo atsikūrimą, 
apsiginklavimą, reikalingą Rytų 
raudonligei atsispirti.

Tokiose sąlygose jaudinasi ir D. 
Britanija, nes ji viena be kontinen
to pajėgų negalėtų atsilaikyti. Vis 
nauji rūpesčiai, tačiau reikia tikė
tis, jog bus rasta išeitis, (ja)

Pranešama, kad viename Pary
žiaus priemiestyje susipešė 500 ko
munistų su 100 degauliistų, bet greit 
įsikišusi policija juos išskyrė. Su
žeistų nesą, areštuota vienas. Tai jau 
antras susidūrimas dviejų savaičių 
būvyje.

doti prieš imperialistinę komunistų 
agresiją. Šioji priežastis verčia Va
karų strategus peržiūrėti esamą po
litiką ir apsispręsti dėl Franco, kuris 
aiškiai yra antikomųnistas.

Panašus politinis kursas jaučia
mas J.A.Valstybėse. Neseniai valsty
bės pasekretoris p. Saltzman pareiš
kė, kad Amerikos žmonės jau žino, 
jog Sovietų valdovai neketina ben
dradarbiauti pasaulyje tvarkai ir tai
kai palaikyti. Ir tokioms sąlygoms 
esant, nebebus galima išvengti karo, 
rašo NYHT vedajajame, pavadinta
me „Šių dienų realybė“. Esą būtų 
negarbinga atvaizduoti pasaulį kito
mis spalvomis ir nuneigti artėjanti 
pavojų.

Komunizmo, vadovaujamo Sovie
tų valdovų, grėsmė demokratiniam 
pasauliui nuolat didėja. Europos 
kraštų komunistų partijų sekretoriai 
viešai pareiškė, jog jie nekariaus už 
savo krašto laisvę, bet eis su Sovietų 
Sąjunga, kovodami jos pusėje, kuri 
neša tautoms vergiją ir materialinį 
skurdą. Kyla klausimas, ar dabar 
Vakarai gali jau siųsti ultimatumą 
Sovietams ir reikalauti, kaip Chur
chillis sako, kad jie pasitrauktų už 
Curzono linijos, palikdami Balkanus, 
Lenkiją, Pabaltijo kraštus?

Jei atominių bombų pakaktų 
sprendimui gauti, galėtų vakariečiai 
eiti Churchillio nurodytu keliu. Ta
čiau JAV kariuomenės štabo virš, 
pavaduotojas generolas Collins ma
no, kad Vakarams trūksta karinio 
potencialo, nors žmonių turi pakan
kamai. Todėl Lippmann siūlo tuojau 
padėti Europai atsiginkluoti. Jai esą 
reikalinga 40—50 gerai ginkluotų di
vizijų, kai dabar teturint tik 15. Ame
rikos vyriausybė neturėtų laukti nau
ją kongresą susirenkant, bet tuojau 
turėtų ginkluotis, nes tas viskas truk
siąs apie dvejis metus. Su 50 divizijų 
Vakarai sulaikytų raudonosios armi
jos plūdimą ir tuo būdu grėsmė būtų

Izraelis nepatenkintas Bernadotte dalybomis
Iš pridėtų dviejų žemėlapių, 

vaizduojančių Palestinos padalijimą 
pagal J. Tautų pasiūlymą ir grafo 
Bernadotte, matome, kad Negeb 
sritis turėtų būti perleista arabams 
ir žydai būtų sukoncentruoti vie
name kampe, paliekant Jeruzalę ir 

pašalinta naujoms deryboms tęsti. 
Kiltų naujas klausimas, ar po Vakarų 
Europos apginklavimo Sovietai būtų 
sukalbami?

Daily Mail nurodo, kad dabar pa
reikalauti iš Sovietų jų pasitraukimo 
būtų rizikinga ir galį iššaukti karą, 
bet atsisakyti šio klausimo iškėlimo 
ir laukti apsiginklavus abiejose pu
sėse — ateityje būtų dar pavojingiau. 
„Taika yra mūsų brangiausias noras, 
o patyrimas moko mus, kad ji lekia 
nuo pusiau priemonių ir svyravimų. 
Tiktai drąsumas gali užtikrinti ją“, 
baigia DM vedamąjį. J. Aras

TUŠČIOS CEKOSLOVAKŲ 
PASTANGOS

Kaip žinome, prieš Čekoslovakijos 
perversmą jos atstovas dr. Jan Papa
nek buvo Išrinktas net dviejuose J. 
Tautų komitetuose nariu. Čekoslo
vakijoj pagrobus komunistams val
džią į savo rankas, komunistinis re
žimas norėjo dr. Papanek nusikra
tyti ir iš J.Tautų išguiti. Net dabar 
Paryžiuje čekai daro žygių jam nu
šalinti, bet nesiseka, nes jį palaiko 
JAV atstovas Gross, kuris apkaltino 
komunistinius Čekijos atstovus, jų 
metodus, kuriais totalitariniai kraš
tai siekia nusikratyti jiems nepatin
kamą individą.

Čekai buvo pasiūlę rezoliuciją, 
kurioje buvo prašoma dr. Papanek 
išjungti iš JT patariamojo admini
stracijos ir biudžeto komitetų, kur 
jis buvo nariu. Šią rezoliuciją pa
laikė, aišku, komunistinis blokas, ta
čiau demokratinių kraštų atstovai 
neranda teisinio pagrindo jam nuša
linti. Jis pasilieka ir toliau J.Tautose.

Negalėdamas atsakyti betarpiai į visus sveikinimus, pareikštus ; 
man mano sukaktuvių proga, šiuo keliu širdingai dėkoju organiza- • 
cijoms, asmenims ir laikraščiams, kurie teikėsi atsiųsti man linkė- ; 
jimų ar paskirti palankių žodžių. ;
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Tel-Avlvą tarptautinio organo ži
nioj, kai pagal J. Tautų komisijos 
planą beveik visas pajūris ir kitos 
didelės sritys perleidžiamos žydams. 
Bernadotte pasiūlymas yra labiau 
priimtinas ir arabams, nors arabai 
nepripažįsta jokio Palestinos pada

Paskutinės aktualijos
— Italijos užs. reik, ministeris 

grafas Carlo Sforza pasakė parla
mente kalbą, kurioje gynė savo po
litiką ieškoti ryšio su Vakarais ir pa
žymėjo, kad Italija ateityje, ginkluoto
susidūrimo atveju, negalėsianti pasi
likti neutrali.

— Kaip apskaičiuojama, kartu su 
kitais pabėgėtais iš Čekoslovakijos 
nuo komunistų valdžios pagrobimo 
pabėgo užsienin maždaug 12.000 ko
munistų partijos narių.

— JAV aviacijos vadovybė prane
šė, kad susisiekimui su Berlynu pa
laikyti bus papildomai pasiųsti trys 
aviacijos vienetai.

— UP iš Washintono praneša, kad 
Valstybės departamentas yra paskel
bęs, jog 72 vizų ekspertai skuba { 
Vokietiją, Austriją ir Italiją susida
riusio užsikimšimo pralaužti, kuris 
sulaikė tremtinių emigraciją į JAV.

— Ispanijos valstybės galva gene
ralissimo Franco Cordoboje pasakė 
kalbą, kurioje paminėjo, jog jei kada 
aziatinės hordos užpultų Ispaniją, ją 
gintų su ginklu jauni ir seni, moterys 
ir vaikai. Kitoje antikomunistinėje 
kalboje Franco nurodė, kad jei rusų 
proletariatas šiandien gali kiek ge
riau gyventi, tai tas esti milijonų vo
kiečių, rumunų ir vengrų bado są
skaitom Kai tik rusai peržengia kai
myno sieną, tuojau jie išplėštą fabri
kus ir sunaikiną gerbūvio šaltinius.

— Amerikiečių žurnalas „News
week“ buvo užklausęs 50 vadovau
jančių publicistų, kas, jų nuomone, 
būsiąs išrinktas naujuoju JAV pre
zidentu. Užklaustųjų dauguma iš
reiškė įsitikinimą, kad juo būsiąs T. 
Dewey, kuris iš 531 elektorių turė
siąs sau palankių 376, po jo seksiąs 
Trumanas SU 116, Thurmond — 39 
elektoriais. H. Wallace, numatoma, 
elektoriuose neturėsiąs nė vieno „sa
vo žmogaus“.

lijimo. Net anglai, būdami proara- 
biški, pritaria Bernadotte dalybų 
planui.

Ką gi į tai atsako Izraelis? Pir
madienio NYHT laikraštyje rašo
ma, kad Izraelio vyriausybė yra 
pasiuntusi J. Tautoms nemorandu- 
mą, kuriame išreiškiamas pasiprie
šinimas Bernadotte Palestinos pa
dalijimo planui.

Ypač prieš pasisakoma dėl Ne
geb pietų dykumų perleidimo ara
bams. Memorandume nurodoma, 
kad Negeb dykumos esančios labai 
svarbios, tiesiog gyvybinės, planuo
jant tolimesnę Izraelio valstybės 
planavimą, nes ten įvedus drėkini
mo sistemą, galima sukurti derlin
gus jautriųjų kultūrų laukus. At
kirtus Negeb dykumas, Izrealio te
ritorija 2/3 sumažėtų.

Negeb dykumos sudaro 3.800 
kvad. mylių iš bendro 5.678 kv. my
lių žydams numatyto ploto pagal J. 
Tautas. Nors Izraeliui kompensuo
jama Galilėjo srityje, bet vis dėlto 
bendras plotas sumažėtų 2.180 kv. 
mylių. Žydai savo motyvus dėl dy
kumų remia tuo, kad jie jau esą 
įsitaisę ten potašo fabrikus. Nete
kus Negeb, netektų žaliavų, kurios 
buvo gaunamos iš Mirties jūros. Be 
to, arabai dykumų ir šiaip turį 
daug, o lėšų joms išnaudoti neturi. 
Tuo tarpu žydai su Amerikos ir ki
tų kapitalais tikrai įrengtų naudin
gus žemės plotus. Dykumų atsky
rimas žydus atstumtų nuo Raudo
nosios jūros ir nuo išėjimo į Rytų 
pasaulį.

Kaip nuspręs JT politinis komi
tetas, dar neaišku. Palestina yra 
trečiuoju darbotvarkės punktu, — 
1) pirmas atominės energijos, 2) nu
siginklavimo ir 3) Palestina, (am.).
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Juozas Žukauskas (4)

Bailieji negrai plaukia vandenynais
Adeną apleidę, plaukiam Arabų 

jūra. Vėlai vakare dar pamatom So- 
malijos iškyšulio šviesas — švyturius. 
Nuo čia pradedam savo kelionę In
dijos vandenynu. Per tris savaites 
iki Australijos mes bematysim vien 
tik vandeni. Už poros dienų mes te- 
pasiekiam savo kelionės puškeli.

Birželio 13 d. vidudieni pasiekiam 
Ekvatorių. Pagal jūrininkų tradici
jas, laivo vadovybė suruošia įdomų 
ekvatorinį krikštą — gana pikantiš
ką spektaklį. Be IRO pareigūnų ir 
keletos savų žmonių, kurie pirmą 
kartą plaukia per pusiaują, laivo va
dovybę parenka iš mūsiškių apie 20 
žmonių, — tai krikšto reprezentan- . 
tai. Jų tarpe šau. usios mūsų da
mos ir sudėtingesnės kompleksijos- 
vyrai. Devyniems šimtams žiūrovų 
stebint prasideda krikštas. Ant balto 
chirurginio stalo sudėti įvairių rūšių 
vaistai. Čia pat kitas stalas, už kurio 
vandens baseinas. Ant pastarojo sta
lo sudėti ryškių spalvų riebaliniai te
palai. Skirtą valandą, maršui skam
bant pasirodo didingas jūrų ir van
denynų karalius Neptūnas (atitinka
mai persirengęs ir nusigrimavęs vie
nas jūrininkų), lydimas šiurpulingų, 
pusnuogių laukinės išvaizdos vyrų. 
Prie chirurginio stalo atsistoja „dak
taras“, su savo padėjėju. Po to iš
šaukiama pavarde krikšto auka. 
„Daktaras“ guldo iššauktąjį ant sta
lo, apčiupinėja, tikrina širdį ir tuoj 
duoda vaistų — išgerti didoką tau
relę skandalingai kartaus skystimo. 
Po to auka perduodama aniems „lau
kiniams“, kurie didžiuliu peiliu skuta 
nelaimingajam barzdą ir ūsus ir, iš
tepę j| visokiausiomis spalvomis, 
verčia aukštleniaką i vandens basei
ną. Taip išmaudytam karalius Nep
tūnas galiausiai įteikia ekvatoriaus 
krikšto diplomą. Tokiu tad būdu bu
vo pakrikštyta apie 30 žmonių, kurių 
tarpe, kelios labai madingos damos 
net apsiverkė, kai „budeliai“ baisio
mis spalvomis tepė jų veidukus ir 
gelsvai dažytus plaukus, tuo tarpu 
kai žiūrovų minia juokėsi ir džiūga
vo. Jei kuris vyras ar dama mėgino 
priešintis ir spardytis, tai tuo dar la
biau pablogino savo komišką padėtį, 
nes „budeliai“ tokiems davė dar kar
tesnių vaistų ir dar labiau tnuzojo 
visokiausiomis spalvomis.

Vos perplaukus ekvatorių, bene į 
antrą dieną, ligi šiol buvęs ramus In
dijos vandenynas parodo antrąją sa
vo veido pusę. Pakyla didžiulės ban
gos, kurios mėto mūsų laivą skersai 
ir išilgai. Didesnė keleivių pusė vėl 
pradeda sirgti jūros liga. Sergančių
jų visur pilna: vieni ant denio, kiti 
prie kajučių koridoriuose. Nusilpę 
jie guli ten ištisas dienas ir naktis. 
Sulysę, apaugę barzdomis. Jie atrodo 
tikrai nepavydėtinai. Daugis jų kei
kia tą dieną, kada apsisprendė vykti 
Australijon. Tam tikra jų dalis po 
kelių dienų kiek pasitaiso, o daugu
ma taip vargsta ir kamuojasi kone 
ištisas dvi savaites, kol vandenynas 
aprimsta.

Joninių vakarą, saulei besilei
džiant, pamatom vakarinės Australi
jos krantus. Savotiškai nusiteikę, 
stebim viršum vandens tolumoj vos 
įžiūrimą kalnynų kontūrą. Pustrečios 
savaitės nemačius žemės, o tik vien 
audringus vandenis, mus apima lyg

ir džiaugsmas, tačiau kartu ir keisto
kas jausmas, kad štai, va, vis dėlto 
tenka atsidurti, tame tolimame pa
saulio žemyne.

Tačiau mūsų laivas čia dar nepa
siekęs savo tikslo. Vakarinę Austra
liją jis praplaukia pro šal|. Jis plau
kia tiesiog i Melbourne. Iš akių vėl 
išnyksta žemės kontūrai. Jie vėl pa
sirodo tik birželio 30 dieną, kada mes 
pradedam artintis i Melbourne uostą. 
Vėlai vakare mes pamatom gausybę 
šviesų, kuriomis tirštai nusėtas visas 
horizonto pusrutulis. Tai Melbourne 
miestas. Iš laivo stebint atrodo, kad 
tas milijoninis miestas švenčia kaž- 

[. Tačiau taip
1 I *

kokią nepaprastą šventę.
>sl

atrodo tik mums beriamiems, atvy
kusioms iš niūros, sugriautos Vokieti
jos, daug metų kentusiems priespau
dą, persekiojimus, karo baisybes, ba
dą. .Melbourne dvelkė į mus savo 
kasdienybe, o mes žiūrėjom į jį, ly
giai kaip tie nuskurę vargšų vaikai 
j ponų vilos sodą. 1

Mūsų laivas sustoja priešuostyj ir. 
išmetęs inkarą, pasilieka nakčiai.

„Svalbardo“ laive mes praleidžiam 
paskutinę naktį. 40 dienų užtrukusi 
jūromis ir vandenynais kelionė baig
ta. Tie, kuriems ši kelionė kaštavo 
daug sveikatos, džiūgauja, tarytum 
švęsdami ypatingos pergalės šventę. 
Nesirgęs per visą kelionės metą ne

trupučio jūros ilga, be mažiausio var
go išgyvenęs tropinius karščius, jau
čiuos labai paprastai ~ rodos, kad 
būčiau atlikęs jachta kelionę per di- 
deiį ežerą.

Atsigulęs paskutini kartą laive 
nakties poilsio, vėl prisiminiau anas 
vaikystės dienas, kada sutiktą žmo
gų, buvusį Australijoj, aš laikiau lai
minguoju pasakos princu. O čia aš 
pats, ką tik baigęs margą kelionę į 
tą tolimiausią pasaulio žemyną. Aš 
jau pats Australijoj, gi mano širdyje 
neišpasakytas kartumas, žudančiai 

' slegianti nuotaika. Mintis, kad aš 
esu per 20 tūkstančių kilometrų at
stume nuo savo tėvynes, verčia mane 
svajoti apie tą pasakišką dieną, kada 
aš galėsiu sėsti i panašų laivą ir grįžti 
į tą nedidelį, brangų kraštą — Lie
tuvą. Ak tada aš tikrai būčiau tuo 
laiminguoju pasakos princu!

(Pabaiga)

Pabalti j ys - bolševizmo auka
„Dzintarzeme“ neseniai man pa

dovanojo sukruvintą gintarinę že
mę, kurioje ir mes rasime savo tė
vynę. „Mažais Latvis“', tariamai 
Valkuose, išleido puikų leidinį: Rt. 
H. Voldemars. „The Baltic states 
— the first victims of communist 
brutality“ — Pabaltijo valstybės — 
komunistinio žiaurumo pirrrtosios 
aukos, šiame Voldemars veikalėly
je užtinkame dvi dalis. Pirmoje kal
bama apie Latvijos užgrobimą ir 
pirmąjį okupacijos tarpsnį stabteli 
ties dabartine būtimi.

Latvija... Ta šalis, kaip ir Lie
tuva, apvilta kilniųjų šūkių ir paža
dų. Trys Pabaltijo sesės akis pra
žiūrėjo belaukdamos „Atlanto“ rašto 
nuostatų (gyvendinimo ir keturių 
baimių pašalinimo., Bet visa tai yra 
garsas nuaidėjęs, žemės, krauju 
aplaistytos, nepalietęs. Kai pasaulis 
baigia uždusti sukurtame tvaike, 
pirmosios bolševizmo aukos šaukia
si dangaus atmokėjimo. Už ką? — 
nepelnytą skausmą. Kam? — bude
liams ir antrą kartą gintarinę žemę 
užpardavusiems tiems, kurie nai
kina šimtais metų kurtas vertybes, 
siaubia šalis, ašarose ir kraujuje jas

skandina. Trys heroiškos tautos, lyg 
trys didvyriai, spiriasi varomos j 
kapą.

Mes neprašome tuščiažodės para
mos ar pasigailėjimo, bet tų teisių 
kuriomis naudojasi laisvų šalių pi
liečiai. Mes prakeikiame tą teisę, 
kuri tautas prilygina rinkoje kei
čiamiems daiktams. Mes reikalau
jame teisingumo, kuris būtų visuo
tinis, tautų apsisprendimo — kiek
vienai tautai leidžiančio laisvai pa
sirinkti kūrybos Išraišką ir būdą. 
Mes, tremtiniai, kurie lyg kaliniai, 
beteisiai paniekinti tvariniai, nepa
mirš sukruvintos žemės, visuomet 
kreipkime akis šalin, kurioj pasaulį 
išvydome. Ir tas Žvilgsnis mus įpa
reigos ne praturtėti, partijomis 
dangstantis veidmainiauti, tarpusa
vyje vaidytis dėl tariamo sosto, kla
stingais keliais riedančio dolerio ar 
srovinių siuntinių. Tas žvilgsnis mus 
turėtų suartinti ir surikiuoti. Kas to 
nedaro yra tokie pat, kaip svetimie
ji, ne kartą pardavę mūsų tėvynę.

Tokios mintys gena kitas, vartant 
lapus apie Latviją...

O tuomet klausimas prašo atsa-

kymo: kur mes nukišome savą pro
pagandinį ginklą?

1939. X. 2 Stalinas taria Latvijos 
užsienio reikalų ministeriui: „Mūsų 
požiūris — Pabaltijį užimti —. ne
siskiria nuo vokiečių“. Pirmos oku
pacijos suvestinė: 34.250 ištremtų, 
dingusių, nužudytų. Visa tai vyksta 
palaipsniui. Latvių tauta pakopo
mis žengia į žemišką pragarą. Pras
linko ir mums gerai žinomieji me
tai. Po jų treji nelemties — vokie
čių okupacijos ir treji naujo bolše
vikiško siaubo.

Palyginti, retai nuaidi neiškreip
tas garsas apie gintarinę žemę. Pa- 
baltijys tampa paslapčių knyga. 
Ateinančios žinios dažnai senstelė
jusios. Toji liga, atrodo, neaplenkė 
net paskutinio pranešimo, kuris pla
čiai bus laikraščių išgarsintas.

Voldemars knygutėje plačiai apra
šomas antrasis sovietinės okupacijos 
tarpsnis. 
Lietuva, 
teikiami 
tojui.

Mobilizacija. — Apiplyšusi, ne- 
švari, nuvargusi, menkai motori
zuota armija pasipilia. Po kelių sa
vaičių suorganizuojama N.K.G.B. Ji 
daugeli nušlavė ( rytus dar skundų 
nepatikrinus. Vokiečių atvežtas ru
sas tarė: — Blogai mane išlaikė — 
trėmimas.

Paskubomis daroma mobilizacija 
gimusių 1895—1924 m. Naujokus pa
viršutiniškai apžiūri moterys — gy
dytojos. Kunigai ir vargon inkai ne
liečiami. Tautoje susijaudinimas. 
Bėgimas | miškus. Naujokai įvilkti 
į uniformas, išsiųsti | frontą. Ko
voms tebevykstant vyriausybė dar

Birulis Vaiikvnailb 
šokio vakaras

Freiburgaa. — Neseniai čia įvyko 
Birutės Vaitkūnaitės-Akstinienės šo
kio vakaras. Jaunoji šokėja, baigusį 
Vienos šokių studiją, viešumoje kol 
kas maža tepasirodė, bet ji yra išė
jusi neabejotinai gerą mokyklą lt, 
kas matė ją anksčiau šokant, šįkart 
galėjo pastebėti, kad jos daug dirbta 
ir smarkiai pažengta. Ypač pažymė
tini tautų šokiai, kurios ji puikiai 
pasirinko. Taipogi akis žavėjo Dvo- 
rako Šokis Nr. 8, o „Ragana“ savo 
formų (vairumu Ir giliu įsijautimų 
žiūrovams padarė labai stiprų įspū
di- Nestebėtina, kad publika šiltais 
kaiučiais ir gėlių puokštėmis padė
kojo gabiai menininkei už porą mą- 
loniai praleistų valandų. Vietos vo
kiečių spauda apie Vaitkūnaitės šo
kius atsiliepė palankiai. Jaunoji me
nininkė žada netrukus vykti gastro
lių j amerikiečių zoną.

Reikia pastebėti, kad Birutė Vait- 
kūnaitė yra atidariusi Freiburge pri
vatinę šokių studiją, kurią lanko 
įvairių tautybių asmens. Matęs

Ne retai stabtelėja ties 
' Kai kurie duomenys pa- 
lietuviško žodžio skaity-

K. Apaščia

Masinis estų bėgimas | Kanada
FNP korespondentas iš Stockhol- 

mo rašo:
Švedijoje šiuo metu gyvena 22.820 

estų, kurie Antrojo Pasaulinio karo 
metu ir po jo buvo priversti bėgti 
iš savo nelaimingosios tėvynės. Ta
čiau estų pabėgėliai Švedijoje nesi
jaučia saugūs, juo labiau, kad jie, 
kaip iš estų pusės pareiškiama, čia 
oficialiai užregistruoti kaip sovietų 
piliečiai. Todėl tūkstančiai estų ban
do iš Švedijos išemigruoti į užjūrio 
kraštus. Nuo 1947 metų jau 3211 estų 
išvyko iš Švedijos ir didžiąja dalimi 
nelegaliai atsidūrė Kanadoje. Atei
nančių savaičių bėgyje vėl keli šim
tai estų iš Goteburgo išvyks j Kana
dą, nors nė vienas iš jų neturi Ka
nados įstaigų išduotų leidimų įva
žiuoti. Pastarųjų mėnesių bėgyje iš 
Švedijos uostų išplaukė penki estų 
pabėgėlių laivai. Daugiausia sunku
mų estams tenka pakelti, kol jie įsta
tymų numatytu keliu gauna leidimus

Kanadoje pasilikti. Tačiau nė vienas 
jų dar nebuvo grąžintas atgal.

Negaudami oficialių leidimų (va
žiuoti, estai negali ir pasinaudoti ke
leiviniais laivais. Jie yra priversti 
įsigyti nuosavus laivus. Tai daroma 
taip: susijungia didesnė arba ma
žesnė estų pabėgėlių grupė, ir kiek
vienas narys (moka 1000—3000 kro
nų. Tokiu būdu jiems yra pavykę 
nupirkti jau 10 laivų.

Daugumas pabėgėlių, nelegaliai 
patekusių į Kanadą, dirba miškuose. 
Tuos, kurie pabėgo | Jungt. Ameri
kos Valstybės, tačiau ten negavo lei
dimų apsigyventi, sušelpė bažnytinės 
organizacijos, kad jie galėtų pasiekti 
Kanadą.

Sis nelegalus bėgimas ( Kanadą 
pastaruoju metu taip išsiplėtė, — pa
stebi baigdamas korespondentas, — 
kad Kanados pasiuntinybė Stockhol- 
me buvo priversta Švedijoje išeinan
čiuose estų laikraščiuose paskelbti 
atitinkamą įspėjimą, (pr)

negali panaudoti visuotinio teroro. 
Vyriausybė — Ludzoj, Daugpilyje 
iki pasiekia Rygą.

Sovietams įtartinose vietovės*4 
sodybos sudegintos, gyventojai iš
šaudyti — Ventspilės, Kuldigos pa
miškėse.

Tolimesnis tarpsnis — valymaą. 
Kai kuriose vietovėse suimti visi 
vyrai 16—60 m. amžiaus. Kuldigos 
stovykloje — 14.000, Ventspilėje —• 
20.000. Liepojos — 25.000. Daugelis 
ten mirė dėl epidemijų, kiti nusi
žudė. Apie <0% gyvųjų vėliau iš
laisvinti, kiti vėliau išsiųsti į so
vietus. Stovyklose sudarytos tokios 
sąlygos, kad daugelis miniai sutiko 
būti išvežamais į Sibirą. Latvių 
batalijono vyrai vietoje šaudomi. 
Ventos, Abavos paupiais tęsiasi ne
pertraukiami kapinynai.

Išvežimai organizuoti 1941 m. 
pavyzdžiu. Tautinis nusiteikimas, 
turtas, .nusikaltimas“ vokietmetyje 
— trėmimo priežastys. Kritiškiau
sia padėtis buvusi 1946. III. 4, 1947 
m. balandžio mėn. ir, papildomomis 
žiniomis, šį pavasarį.

ūkininkija. — Ji gyvena nuola
tiniame siaube. Bausmės nepapra
stai didelės, pagelbėjimas svetur 
pabėgti — 15 m., vogimas (5 kg. vie
los) — 5 metai, vogimas (3 kg. cu
kraus) — 3 m. privalomiems dar
bams. Visi kaliniai atlieka bausmę 
sovietuose, jei ji siekia vienerius 
metus. Politiniai „nusikaltėliai“ dar 
aštriau baudžiami.

(Nukelta į 4 psl.)

Deportavimai ir teroras Lietovoje
Iš Švedijos gautomis žiniomis, nuo 

1944 metų iki 1947 metų pabaigos iš 
Lietuvos. išgabenta 120.000 civilių. 
Kaip taisyklė, jie buvę visi nugaben
ti j Uralo šiaurines sritis. Iš daly
vaujančių rezistenciniame sąjūdyje 
žuvusių priskaitomi iki 25.000 asme
nų. Apie 140.000 yra įkurdinta Len
kijoje. Visa tai sudaro kraštui dide
lius nuostolius.

Vietoje deportuotų ir įkurdintų 
lietuvių svetur rusų ištaigų buvo at
gabenta rusų gyventojų. Dėl parti-

zanų veiklos naujai atgabentiems 
gyventojams buvo sunkų įsikurti 
krašte, kaimuose. Už tai jie gausiai 
Įsikūrė miestuose. Pavyzdžiui, Vil
niuje rusai sudaro 27%, Kaune 35% 
gyventojų. Rusai dominuoja komu
nistų partijoje ir 
kur svarbiausiuose 
iki 70%.

Žydai Lietuvoje 
benti iš Rusijos. Jie (kurdinti Vil
niuje, Kaune,"’Klaipėdoje ir Šiauliuo
se. Jų iš viso priskaitoma iki 14.000

administracijoje, ’ 
postuose jų yra

dabar esą atga-

(2)

Paveikslas
Kambaryje tebuvo tik tos dvi mo

terys, bet jų buvo per daug. Tiekos 
nereikia čia. Tai vyrui nebepakelia
ma. Jų priekaižtingi žvilgčiojimai, 
verkšlenimai ir kuždėjimasis, lyg 
koks tvaikas, apėmė visą kambarį. 
Viskas — stalas su tuščia lėkšte, gė
lių vazonėliai ant lango, nusviestas 
rankdarbis ant grindų — tik dėl to 
y Įėjo, kad paliudytų, jog ir jie pri
taria šitam sąmokslui Viskas prieš 
jį Vyrui nebėra čia vietos.

Rimdeikai pasidarė trošku. Stigo 
oro paprasto, bet tyro oro, kuris iš 
užmiesčio atneša vėjeli ir pašiaušia 
žvirblių uodegas, kuris pasigauna 
prie teatro durų nukritusi seną bilie
tą ar saldainio popierėli ir suką, su
ka aukštyn, kol numeta kažkur ant 
stogo.,.

Rimdeika greitai pakilo nuo stalo, 
pasigriebė apsiaustą ir, nė žodžio ne
taręs, išsmuko pro duris. Buvo vien
plaukis, susirūpinąs ir išvargęs. Praė
jo porą skersgatvių ir jau plentas, 
vedąs | užmiesti, | laukus. Jis ėjo ir 
skubėjo, lyg ką vytųsi, nė nepaste

bėdamas, kad jo apsiaustas tebėra 
nesusagstytas, kad skvernai plasnote 
plasnoja. Todėl iš tolo atrodė kaip 
sužeistas garnys, išdykusių vaikų 
gainiojamas. Tiek to. Nors čia pa
galiau erdvu ir lengva.

Jis atsisėdo ant griovio krašto ir, 
atrėmęs galvą pakelės medin, žiūrėjo 
1 artimą miškeli, kuriame kažkokie 
vaikigaliai kėlė triukšmą ir rėkavo, 
šaukdami viens kitą vardais. Matyt, 
pasimetę grybautojai. Gražus pa
veikslas iškilo prieš akis: ir jo su 
moteriške kadaise ten būta, skinta 
miškinės gėlės, juokiasi ir bučiuotas) 
ir, įsikibus jaunai žmonelei | paran
ką, vakarop linksmai grįžta namon, 
kuriuose tada dar būta tdlp jauku ir 
ramu. Miškinės gėlės, kad ir įmerk
tos i stiklinaitę, kvėpino visą kam
barį ... Dabar, tik dabar viskas virto 
kitaip. Toks Stalingradas, El-Ala- 
meinas kažkokiose tolybėse ir tik te
nai, rodos, vyksta karo veiksmai, o 
jis — tas karas — štai kėsinasi čia 
išdraskyti jo šeimą!..,

Rimdeika galvojo, kas dabar jam 
veikti. Gr|žti namon taip, jokios

išeities neradus, nebuvo galima: jis 
jau labai gerai pažino savo žmoną. 
Šiandien išsiliejo jos ašaros, bet ši
tokios ašaros negali būti nušluosty
tos tik nosinaite... Jis apskaičiavo 
viską: savo algą, skolas, klek kainuos 
pagal korteles ■ perkamas maistas, 
kiek teks sumokėti buto nuomos, kiek 
už elektrą... Ne, jam algos ir taip 
vargu ar užteks. Reikia pradėti iš- 
sipardavimą, kitaip — kiekvienas 
turės eiti savo keliu.

Jis tuojau stryktelėjo nuo griovio 
ir pakilo eiti, t. y. plasnoti namų link. 
Tik jo žingsniai jau buvo tiesesni ir 
tvirtesni. Kai atidarė buto duris, jis 
ir vėl pamatė savo žmoną tebesėdin- 
čią prie lango, vis tebeašarojančlą ir 
nuo ašarų permirkusią nosinaitę te
beglamžančią savo saujoje. Nieks 
nebuvo pasikeitę, tik visame kam
baryje sklido ašarų kvapas.

— Paklausyki! — tarė vyras. — 
Aš nusprendžiau: mes parduosime 
„Nidos žvejų uostą“. Už šitą pa
veikslą mes juk gausime šiokią tokią 
sumą. Tegu ir ne tiek, kiek mes pa
tys buvome už j| sumokėję dailinin
kui. Man sunku buvo nuspręsti: tai 
originalas, visoje toje parodoje bene 
geriausiai įvertintas, bet kągi...

Žmona tuojau atsisuko i vyrą.
— Kartais ir tu būni protingas,

— tarė ji, pamažu imdama šypsotis.
— Ar daug kas čia žinojo, kad mes 
turime tokį paveikslą? Ar dėl jo kas 
nors mus daugiau gerbė ir vertino? 
Bet užtat visa gatvė matė, kiek aš 
jau nusigyvenusi, ir šaipėsi iš mū
sų...

Rimdeika žiūrėjo | tą paveikslą, 
kuris gal jau rytoj ar poryt bus pas. 
kitą savininką. O tasai gal jį nusi
pirks tik dėl to, kad karo meto pini
gas nėra vertingas ir kad geriau yra 
rinkti meno kūrinius, auksą ir si
dabrą, negu mažaverčius banknotus. 
Gal ir tą paveikslą, kaip ir auksinių 
apyrankių, žiedų ir laikrodukų krū
vą, tas pirkėjas nukiš, užslėps ( mal
kinę ir tik nakties glūdumoje, deg
tuku pasišviesdamas, retkarčiais 
slapta patikrins, ar jo godumo rin
kinys tebėra nepaliestas...

Rimdeikai pasidarė graudu. Bet 
jis ryžtingai atsisuko ir, prisiartinęs 
prie žmonos, priglaudė jos galvą prie 
savo krūtinės ir ėmė bučiuoti skruos
tus, kurie nuo ašarų dar tebebuvo 
drėgni ir sūrūs.

— Aš manau, mes gausime gerą 
kainą, — tarė žmona.

— Gal būt Šitokiems daiktams 
dabar yra gera paklausa, — atsa
kė jis.

ir jų dauguma dirba Sovietų okupa
cinėms įstaigoms.

Be šių naujų gyventojų, masiškai ’ 
bėga j Lietuvą iš Rusijos „bezprizor- 
nikai“ — vaikai be tėvų ir be namų. 
Jie didina kriminalini elementą ir 
yra geriausi MVD talkininkai, nes 
jie psichologiškai susiję su teroro 
darbais ir jų nieks neriša, jie panel- . 
gia bet kokią visuomeninę bendruo
menę.

Gyventojų tarpe viešpatauja bai
mė ir nusiminimas. Vakarop Lietu
voje kiekvienas gyventojas užsidaro 
duris ir langus, nes bijosi apiplėši
mų Sovietų policija ir kareiviai iki 
majoro laipsnio esą (traukti ( gatvėse 
apiplėšimus.

Tačiau, visų labiausiai siaučia 
baimė areštų ir deportacijų, kurios 
gresia kiekvienu metu ir kiekvienam. 
Net ir komunistų funkcionieriai nėra 
nuo to saugūs. ’1946 m.-visas Kauno 
miesto ir apskrities komunistų par
tijos komitetas buvo areštuotas, nes 
buvo (tartas dėl „buržuaziniam na
cionalistų“ elementui reiškiamų sim
patijų Jie protestavo prieš rusų me
todus Lietuvai sovietizuoti ir nurodė 
padarytinus pakeitimus, labiau tin
kamus lietuvių individualistiniam 
būdui. Visas komitetas buvo viešai 
apkaltintas ir, kaip išdavikai, depor
tuoti ( Rusijos gilumą. (Newsletter
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Keturi nauji diplomuoti dailininkai
V. K. Jonyno įkurtoji Ecole des Arts et Metiers — meninės kultūros ugdytoja

Rašo Aleksis Rannit

Mažųjų tautų uždavinys yra augti 
gilyn, bet ne platyn. O kelias gilyn 
veda prie dvasinių vertybių šaltinių. 
Tauta gali laikinai nustoti savo vals
tybinės nepriklausomybės, bet ji nie
kuomet nenustoja savo dvasinio sa
varankumo, žinoma, jeigu ji tokį turi. 
Valstybės banką gali ištikti katastro
fą, tauta gali likti be savųjų pinigų, 
bet jos dvasinė valiuta nebijo jokių 
išorinių pakeitimų, ji neša tautai vis 
naujus ir naujus nuošimčius. Popie
žiai ir monarchai labai gerai žinojo 
meno vertę, modernieji diktatoriai ją 
piktai išnaudojo, o tarp mūsų vis dar 
atsiranda žmonių, kurie nevertina 
dvasinės kultūros. Tiesiog keista yra 
■kaityti vieno visuomenės atstovo 
pranešimą, kuriame sakoma, jog „su
prantama, kad pirmiausia tauta sie
kia maisto, aprangos ir pastogės ir

BALYS MILAKNIS „VANDENS NEŠĖJOS“

ttk pa s k u i tenkina savo dvasinius 
reikalus“. Paskui, tai reiškia nie
kuomet! — Ne paskui, o kartu su 
materialinės kultūros ugdymu, šalia, 
čia pat tauta neužnyršta savo dva
sinių reikalavimų. Geriausia dalis 
lietuvių tautos buvo tokia ir norėtųsi 
tikėti, kad ji tokia ir liks. Be pasto
gės, be reikalingo kiekio maisto 
tremtiniai dailininkai, mokslininkai, 
artistai, rašytojai užkariavo vakarų 
kultūros atstovų susidomėjimą Lie
tuvos likimu. Ne medžiaginė, bet 
dvasinė kultūra yra tas faktorius, 
kuris pateisina vienos ar kitos tautos 
egzistepciją. Kartagina neturėjo 
paskutiniosios, ji žuvo be pėdsakų, 
etruskai ir maurai ją turėjo ir šių 
tautų vardas yra apsuptas stebu
klingu švitėjimu, — švitėjimu, kurį 
spinduliuoja jų menas. Kultūros isto
rija nepažįsta mažų ar didelių tautų, 
bet jį pažįsta dvasinius laimėjimus, 
kurie tautas padarė mažas arba di
deles. 3 milijonų norvegų tauta savo 
nepaprastu kultūriniu potencialumu 
yra prilyginama prie didžiųjų vals
tybių. Iš kitos pusės, šalia mūsų, 
mes matom kitą pavyzdį: didžioji 
Prancūzija nelaukdama „geresnių“ 
laikų (laikai yra visuomet geri, 

'blogi yra tiktai žmonės, sakė teisin
gai R. Rolland), nežiūrint į tai. kad

A. JANAVIČIENĖ

jai šiuo metu neužtenka nei maisto, 
nei aprangos, nei pastogės, meta mil
žiniškus kapitalus savo kultūrai rem
ti ir propaguoti. Prancūzijai negre
sia mirtinas pavojus taip, kaip tai 
yra su mumis, jos kultūra yra, taip
atrodytų mums, pakankamai žinoma 
pasauly, bet pran
cūzai žino labai 
gerai, kad tauta 
turi pirmoje ei
lė j e tenkinti sa
vo dvasinius 
reikalavimus, nes 
kitaip ji nustotų 
kultūringos tautos 
vardo. Ir prancū
zai siunčia į visus 
kraštus rinktinius 
mokslininkus, ra
šytojus, organizuo
ja meno parodas, 
koncertus ir tarp
tautinius kongre
sus, steigia savo 
Institut Franęais 
naujus skyrius už
sienyje ir t.t. ir t.t 
Didžioji Prancūzi
ja, kuri stovi pa
saulinės kultūros 
avangarde, daro 
viską, kad stipriau

skulptorius Balys^MILAKNIS, gimęs

V. RAULINAITIS PRIE DARBO B. MILAKNIS PRIE DARBO

užakcentuotų savo dvasinį savaran
kumą, mes gi, kurių pirmasis uždavi
nys yra išsaugoti mūsų tautų siela 
ir dvasią, norim tai padaryti „pas
kui“, „kada nors vėliau“, gal būt ta
da, kada mes jų iš viso jau nebe- 
turėsim. Mes užmirštam, kad tauta 
ir valstybė, kuri nepripažįsta talentų 
kaip savo socialinio fermento, dirba 
prieš savo gyvybinius interesus.

Kitas žinomas veikėjas, pas kurį 
apsilankė jaunosios generacijos ta
lentingiausias tapytojas, pareiškė: 
„Menu Lietuvos neatstatysim! Tam
stos reikalas mums nėra aktualus, — 
mums reikalingi tik žemės ūkio dar
buotojai!“ Nejaugi Lietuvą kaip sim
bolį, kaip vienkartini reiškinį sudaro 
kiaulės ir karvės? — Ne! Tą simbolį, 
tą originalinės tautos vardą mums 
davė lietuvių sielos specifinis „kli
matas“, liaudies dainos, tautodailė, 
lietuvių poezija, Čiurlionio, Galdiko, 
Petravičiaus ir kt. nepakartotinos as
menybės. Dailininkas Vytautas Ka
zys Jonynas, pats išėjęs iš lietuvių 
ūkininkų šeimos, kaip žmogus apdo
vanotas senu, sveiku, lietuvišku rea
lizmu, gerbiąs savo protėvių darbą 
ir vargą, negalėjo pastatyti jiems ge
resnio paminklo, kaip sukurti tremty 
meno mokyklą, kuri tęstų toliau lie
tuvių jaunimo švietimą plastinio me
no srityse, kultivuodama pirmoj eilėj 
liaudies dailę. Ši mokykla, kurios 
dabartinis oficialus vardas yra „Ecole 
des Arts et Mėtiers de Fribourg“, bu
vo V. K. Jonyno organizuota vidinės 
kovos už Lietuvos dvasinę nepriklau
somybę polėkiu. Naujas meno insti
tutas pradėjo gyventi 1946 m., jis bu
vo tuoj, dėka p. V. K. Jonyno, kaip 
puikaus organizatoriaus ir prancūzų 
Garbės Legijono karininko, prancū
zų valdžios de facto ir de jure pri
pažintas ir perėjo tiesiogiai pran
cūzų okupacinės zonos švietimo di
rekcijos žinion ir yra jos ir daugelio 
aukštų prancūzų kitų administraty- 
vinių sričių visokeriopiai remiama. 
Keturi jauni lietuvių dailininkai, ku
rie šiemet baigė mokyklą gavo pran
cūziškus diplomus, pasirašytus mo
kyklos vadovybės ir atsakingų pran- 
cūz(į valdžios pareigūnų ir tokiu bū
du jiems išduoti diplomai turi tarp
tautinio svorio. Šių metų diploman
tai yra tapybos studijos, vadovauja
mos prof. A. Valeškos ir skulptūros 
Studijos, vadovaujamos prof. A. Mar
čiulionio, absolventai. Vertėtų nors 
trumpai pažvelgti į jų gyvenimo ke
lią ir kūrybinius siekimus.

Skulptorius Vytautas RAULINAI- 
TIS gimė 1918 m. balandžio 3 d. Vil
kavišky. 1939 m. jis baigė Kauno 
„Aušros“ gimnaziją. Vėliau studija
vo 7 semestrus Vilniaus Dailės Aka
demijoj. Tremty dirbo iš pradžios 
aktyviai „Ciurlionies“ ansambly, o 
nuo 1946 m. lankė Ecole des Arts et 
Mėtiers, kurią baigė pažymiu „labai 
gerai“ (trės bien). Vytautas Rauli- 
naitis yra turtingos fantazijos, tikrais 
skulptūriniais gabumais apdovanotas 
dailininkas. Sprendžiant iš jo pirmų
jų darbų — dekoratyvinių ir archai-
nių bei stilizacijai artimų pirminių 
formų admiratorius. Jis yra pilnas 
dinamikos ir jo gabumas atrodo plau
kia iš nevaržomo temperamento šal
tinių.

Šalia V. Raulinaičio atsistojo nosios“ skulptūros atstovas. Jeigu 1941 m. jis absolvavo Vilniaus I-ją

VYTAUTAS IGNATAVIČIUS

VYTAUTAS RAULINAITIS „ŽVEJYS“

1915 m. gruodžio mėnesio 1 d. Mitra- 
galio kaime, Rokiškio apskr. 1935 m. 
jis baigė Rokiškio valstybinę gimna
ziją ir 1938 m. Pedagoginį Institutą 
Klaipėdoje. Balys Milaknis yra „gry- 

Raulinaitį galima charakterizuoti 
maždaug kaip 

Bourdelle’io kryp
ties ieškotoją, tai 
Milakniui turėtų 
būti artimas pran
cūzų skulptūros di
delis poetas Char
les Despiau. Skai-. tiktai palinkėti, kad jis savo kūrybos 
tytojui pristatomas 
talentingas skulp
torius niuansuotai 
valdo plastinę for
mą, bet jis neuž
miršta ir psicholo
ginės, grynai žmo
giškos išraiškos, 
kuri kai kuriuose 
jo darbuose yra 
originaliai ir net 
labai užakcentuo
ta. — Tenka tik 
apgailestauti, kad 
nei V. Raulinaičio 
nei B. Milaknio 
darbų mes neran
dama „Lithuanian

Art in Exile" gražiam leidiny. Abu 
dailininkai yra naujas ir rimtas pasi
rodymas lietuvių skulptorių šeimoje.

Tapytoja Aldona JANAVlClENĖ- 
VEšClUNAITĖ, kurią daug kas pa
žįsta irgi kaip „čiurlionietę“, gimė 
1923 m. sausio 12 d. Alytuje ir ten 
pat baigė valstybinę gimnaziją. 1944 
m. ji pradėjo studijas Vilniaus Dailės 
Akademijoj, o 1946 m. į stojo į Ecole 
des Arts et Mėtiers, kurią neseniai 
absolvavo pažymiu „gerai“ (bien). 
Aldona Janavičienę-Veščiūnaitę ga
lima būtų priskaityti prie poimpre- 
sionistinių tapytojų. Ji „muzikaliai" 
valdo paletę, jos darbai pasižymi to
nu ir faktūros turtingumu. Taip pat 
jai nėra svetima toji sritis, kurią mo
dernioji meno istorija apibūdina kaip 
„sielos tapybą“ (= painture de l’ame.

Seelenmalerei) ir kurios vienas kū
rėjų yra norvegas Edward Munch.

Tapytojas Vytautas IGNATAVI
ČIUS gimė 1924 m. birželio 1 d. Za- 
eižio vienkieme, Raseinių apskrity.

gimnaziją. Nuo 1941 m. iki 1943 m. 
mes jį matom Vilniaus Dailės Aka
demijos studentu, 1948 m. baigė Frei- 
burgo Ecole des Arts et Mėtiers ir 
gavo diplomą su pažymiu „gerai“ 
(bien). Vytautas Ignatavičius yra 
ekspresionistinės krypties tapytojas. 
Jame slypi gana didelė jėga ir tektų 

elementus formaliai suvestų į har
moningą visumą. Kaip žinoma, tokią 
harmoniją kaip tik turi didieji pran
cūzų ekspresionistai ir jos pasigen
dama pas minėtos srovės vokiečių 
dailininkus.

Tikroji meno meistrybė yra besą
lyginio pasiaukojimo, dvasinės įtam
pos ir darbingumo rezultatas. Mo
kyklos absolvavimo faktas netu. tų 
į jaunus dailininkus veikti savimi pa
sitenkinimo nuotaika, jis turėtų trpti 
dideliu impulsu tolimesnei už savąjį 
stilių ryžtingai kovai. Nepasitenki
nimas savo pasiektais rezultatais yra 
jaunystės požymis ir tiktai pavr.sl- 
riško vidinio entuziazmo dailininkas 
pasilieka jaunu, tai vra kūrybingų.
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V.Jungferis - musų kultūros skleidėjas•i

Profesorius Viktoras Jungfėtis yra 
buvgs mūsų universiteto mokslinin
kas, ekonomistas. Jis, ilgą laiką gy
vendamas Lietuvoje, ją pažino ne tik 
kaip mokslininkas, bet ir kaip žmo
gus, kuris susirišo su mūsų kultū
riniu gyvenimu, kaip didelis mūsų 
kultūros jnylėtojas ir bičiulis. Todėl 
jo veikaluose apie Lietuvą skaitome 
ne tik gilius mokslinius samprotavi
mus, bet ir jaučiame šilimą, širdį ir 
simpatijas.

Šių dienų modernusis mokslas 
daug kur yra nukrypęs į specialybes. 
Mokslininkas, savo srities specialis
tas, tesigilina tik į savo sritį arba į 
labai giminingas savo specialybės 
šakas. Dr. V. Jungferis yra iš tų 
mokslininkų, kuris moksliškai gili
nasi į daugybę sričių. Jis yra Fausto 
tautos mokslininkas, kuris siekia kiek 
galint plačiau aprėpti mokslą. Jis 
yra* universalistas. Tačiau jis visur 
yra mokslininkas, kuris ne tik su di
deliu užsidegimu, bet ir su dideliu 
moksliniu metodingumu, objektyvu
mu tiria savo objektą. Tai didžiai 
žiningas ir objektyvus mokslininkas.

Dr. V. Jungferis yra parašęs daug 
knygų apie Lietuvą: „Kulturbilder
aus Litauen“, 1918; „Alt-Litauen“, 
1926; ,Minter den Seen, hinter den 
Waldem“, 1932; „Litauischer Lieder- 
schrein“, 1939, ir recenzuojamąjį vei
kalą „Litauen. Antlitz eines Volkes“ 
(Lietuva. Tautos veidas), 1938.

Pastarieji du veikalai turėjo tokį 
didelį pasisekimą, kad šiemet reikė
jo išleisti jų antrąsias laidas. „Li
tauen. Antlitz eines Volkes“ yra ver
čiamas į anglų ir prancūzų kalbas ir 
tikimasi, kad dar šięmet tomis kal
bomis pasirodys. Tai rodo ne tik 
veikalo vertę, bet ir milžinišką įta
ką, kurią jis daro. Jis jau yra pa
plitęs Čekoslovakijoj, Skandinavijos 
kraštuose, JAV, o dabar paplis Vo
kietijoj — antrą kartą — ir Prancū
zijoj Anglijoj ir visame pasaulyje.

Autorius savo veikalą vadina kul
tūriškai sociologiniais bandymais. 
Mes jį norėtume pavadinti moksline, 
psichologine ir menine mūsų kultū
ros analize. Dr. V. Jungferis iš gau
sių mokslinių šaltinių, iš gyvenimiš
kos patirties puikiai pažįsta mūsų 
tautos veidą. Ir kas svarbiausia, kaip 
geras portretistas, jis pateikia tą vei
dą neiškraipytą, tikrą ir gyvą, me
ni ' ai reljefingą.

V. Jungferis didžiuliame savo 
Reikale aprėpia įvairias mūsų kultū
ros sritis: kalbą, tautos kūrybą — 
dainą, raudas, pasakas, patarles, prie
žodžius; tautos meną: kaimo ir mies
to statybą, medžio raižinius ir tapy
bą, medžio drožinius, keramiką, de
koratyvinę dailę, audinius, mezginius 
e .c., dvasinę miesto kultūrą: archi
tektūrą, tapybą ir plastiką, muzikų 
ir teatrą; meninę literatūrą, prade
dant XVI amžiumi ir baigiant 1938 
m. jauniausia literatūra. Ir į viską 
jis gilinasi ne publicistiškai, bet 
moksliškai, giliai, tiksliai ir taikliai.

Kalbos skyriuje autorius supažin
dina ne tik su mūsų kalbos kilme, 
jos senumu, bet ir jos istorine raida,, 
jos pažanga. Jis. čia pateikia tokių

Naujos knygos ir leidiniai
TRUMPAS SODININKYSTĖS- 

DARŽININKYSTES KURSAS. Pa
gal diph agr. Jono Paršeliūno pas
kaitas. Šią santrauką paskaitų, skai
tytų buv. Žemės Ūkio Akademijos' 
docento Jono Paršeliūno Scheinfeldo 
lietuvių tremtinių stovyklos Sodinin- 
kyetės-Daržininkystės Kursuose nuo 
1947 m. rugsėjo 1 d. iki 1948 m. sau
sio 16 d„ išleido Sodininkystės-Dar- 
žininkystės Kursų klausytojų grupė 
Scheinfelde 1948 m. rankraščio teisė
mis. Leidinys 94 psl, spausdintas ro
tatoriumi.

TECHNIKOS PASAULIS Nr. 2. 
Lietuvos Inžinierių Tr. D-jos 
Schweinfurįo Skyriaus leidinys. Re
daktorius — inž. G. J. Lazauskas, 
Red. Kolegijos nariai: dipt inž. K. 
Krulikas ir dipl. inž. A Ciplijauskas. 
Schweinfurtas, 1948 m. Žurnalas 60 
psl., 21X30 cm formato, tekste 26 brė
žiniai ir 18 iliustracijų.

Julius Slowacki, MANO PALIKI
MAS. Poezijos rinkinėlis. Vertė j. 
Kėkštas. Išleido vertėjas Argentinoje 
1918 m. 24 puslapių leidinėly randa
ma: 1) Molinos malda, 2) Motinai, 3) 
Likimas, 4) Sąžinė, 5) Šaltosios 
žvaigždės, 6) Didžioji naktis, 7) Ir 
pakilo Anhelli, 8) Mano palikimas 
Ir 9) Vertėjo žodis, kuriame trumpai 
supažindinama su J. Slovackio poe
zijos pagrindinėmis žymėmis.

Rašo Stepas Vykintas
žinių ir tokių samprotavimų, kurie 
ir mūsų kalbos specialistams bus įdo
mūs. Pvz. autorius labai teisingai 
tvirtina, kad mūsų kalbos ugdyba 
priklausė nuo uždarumo ir kad be
kylant mokslui menui, technikai, ap
skritai dvasios gyvenimui, augo ir 
plėtėsi kalba.

Didžiausią knygos dalį Dr. V. 
Jungferis skiria mūsų literatūrai: 
tautos žodinei kūrybai ir individua
liajai literatūrai. Jis čia su didele 
meile ir kūrybine dvasia pavaizduoja 
mūsų dainų lobius, jų grožį, ne tik 
jų turini, bet ir formines savybes. 
Plačiai apžvelgdamas individualiąją 
literatūrą, jis, kaip vertėjas stilistas, 
pateikia daug vertimų pavyzdžių. Jis 
rašytojus apibūdina ne tik su taiklia 
essayist© plunksna, bet su gilia psi
chologo nuovoka ir poetiniu įsijauti
mu. Šit pvz. kaip jis nupiešia Kossu- 
Aleksandriniškio poetinį portretą: 
„Das Land des Dichters ist das Land 
der Feme, der Wunder, der Schon- 
heit, der.stillen Nachte, des Himmels 
und der Sterne — ein Land der 
Sehnsucht, das dem Menschen uner- 
reichbar bleibt. So stimmen die mei- 
sten dieser Verse Trauer und Sehn- 
sucht:
Der Abend ging fort mit verhangtem 

Gesicht
Und wir blieben — die Nacht, die 

Sehnsucht und ich.“
(Recenz. knyga, 282 psl.)

Prof. V. Jungferis yra ne tik 
mokslininkas, bet ir menininkas, ne 
tik puikus vertėjas, bet didelis sti
listas, kuris forminiu meniniu būdu 
sugeba perteikti skaitytojams savo 
mintis, samprotavimus, sintezę ir 
analizę, savo jausmus.

Vertų daiktų pigia kaina neįsigy
si, tačiau „Gabijos“ leidykla šį įsi
senėjusį ir ypač Vokietijoj po valiu
tos reformos, atrodo, pakeisti neįma
nomą dėsnį sulaužė. Va, Knut Ham- 
suno „Piemenų trobelė“, W. Saroya- 
no „Meilė priklauso mylintiesiems“ ir 
Jack Londono „Mamuto medžioklė“, 
3 knygelės, viso. 54 puslapiai, ir viso 
60 pfenigių. Puiku, — tenka tarti ir 
laukti naujų.

Manding, „Gabijos“ sumanymas 
pigia kaina parūpinti pasaulinio gar
so rašytojų vertimų yra didžiai svei
kintinas. 20 pfenigių, prisipažinkime, 
visiems prieinama kaina ir nepaly
ginti prasmingiau įsigyti kelias tokias 
knygutes, kaip sykį nueiti į kiną, o 
dar neprasmingiau pavažinėti karu
sele. Knyga pasidžiaugi antrą ir ke
lintą kartą beskaitydamas, jos min
tys ir asmens atsišaukia nykią vie
natvės valandą.

Jei „Gabija“ pajėgtų ir toliau tęsti 
savo sumanymą, iniciatyva visokerio
pai paremtina. Manau, daugelis iš 
anksto mielai prenumeruotų. Pats 
skaitymas gimtąja kalba žmogų pru- 
sina, lavina protą ir jausmus. Toks 
pigusis knygynėlis bent iš dalies at-
svertų vokiškąją chaltūrą (pvz., „Ma- 
gazin“ ir eibės menkaverčių sa
vaitraščių), kuri gundo kiekvienoje 
kertėje ir dažnai kartu su elgetomis 
braunasi kambarin. Žinoma, prašy
tina, kad vertimai kalbos atžvilgiu 
kai kur būtų apdairiau išlyginami. 
Taipgi geistina, kad kiekviena tokia 
„Gabijos“ knygelė būtų vis naujo 
autoriaus ir vis kitos tautos literatū
ros pavyzdys. Su laiku susidarytų 
puiki, ir nevystančių gėlių, puokštė.

Toks pats — miniatūrinės knygos 
— principas, kas žino, gal tiktų iš
bandyti ir savo originaliai prozai. 
Autorių interesai nuo to nė kiek ne
nukentėtų. Būkime tos nuomonės: 
jei lašas po lašo akmenį pratašo, tai 
gi ir žmogaus sąmonė, nuolat žadina- 
ma, darosi vis judresnė ir paslan
kesnė. Lietuviškosios knygos leidy
bai dar nėra pačios tamsiosios va
landos, dar iš ateities kėsinasi dides
nės kliūtys. Kol „bilius“ ir kites 
schemos neišbildino mūsų bendruo
menės po Vakarų užkampius, dary
tina visa įmanoma tautinei kultūrai 
stiprinti. Jei nepasirūpinsime gimto
jo rašto atsargų, vargas mums ir mū
sų priaugančiąja! kartai.

Be kita ko, bent dabar paprakti- 
kuotina atspaudai iš laikraščių' ir 
žurnalų. Pvz., ,Mintis“ iki šiol parū
pino 2 atspaudus: B. Railos apie tei
tų federacijos reikalą ir prof. M. Bir
žiškos apie Vilniaus universitetą 
prieš vokiečiams įsibraunant Lietu-

Tačiau negalėtume tvirtinti, kad 
visa knyga yra parašyta su tuo pa
čiu ’ intensyvumu, moksliškumu ir 
meniškumu. Kai kurie knygos sky
riai pasižymi publicistiškumu, ne vi
sišku dalykų pažinimu ir išgyvenimu. 
Tai turiu galvoje individualiąją dai
lę, muziką ir teatrą. Čia knygos au
torius per maža pažįsta mūsų moder
niąją dailę, kuri nuo 1932 iki 1938 m. 
sukūrė ne tik savo credo, bet parodė 
ir savo kūrybinį veidą. Ir naujieji 
dailininkai: V. Petravičius, V. Viz
girda, A Valeška, V. K. Jonynas ir 
daugybę kitų gali jaustis visiškai su 
pagrindu autoriaus nukriausti. Taip 
pat ir teatro, muzikos gyvenimas la
bai prabėgomis atvaizduotas.

Ši dr. V. Jungferio knyga, kaip 
minėjau, teaprėpia mūsų kultūros 
gyvenimą tik iki 1938 m. Ilgas kelių 
Nepriklausomybes metų, kelių oku
pacijų, tremties kultūros kūrybos 
laikotarpis lieka nepavaizduotas. Tai 
didelė spraga, kuri suteikia knygai 
senstelėjimo žymę. Tačiau, nežiūrint 
šių trūkumų, prof. dr. V. Jungferio 
veikalas apie lietuvių tautos veidą 
yra nepaprastai didelis literatūrinis 
įnašas ne tik į vokiečių, bet ir kitų
tautų mokslinį lobyną.

Knyga gausiai iliustruota: Lietu
vos vaizdais, meno kūriniais, moder
nių pastatų fotografijom. Ji, kiek šių 
dienų sąlygos leidžia, su pakankamu 
meniniu apipavidalinimu išleista. 
Tai didelis „Patrios“ nuopelnas, kad 
šią knygą ne tik pakartojo vokiškai, 
bet ruošiasi ir kitom kalbom ją iš
leisti..

Prof. V. Jungferis, kaip vienas iš 
nuoširdžiausių lietuvių bičiulių, nusi
pelno ne tik fnūsų pagarbos, bet ir 
nuoširdžios padėkos už mūsų kultū

Kultūrinėmis temomis
Rašo J. Cicėnas

von. Bet nuostolis visai bendruome
nei, kad ta pati „Mintis“ nepadarė 
dar dviejų atspaudų.

Antai, mūsų šauniesiems krepši
ninkams besirungiant Prancūzijoj, 
„Mintyje" buvo dedami reportažai. 
Rungtynės baigta visuotiniu laimėji
mu. Medžiaga buvo gatava, tereikė
jo poros nuotraukų ir žemėlapuko, 
tada popieriaus, ir reportažas lyg iš 
ugnies ištrauktas šašlykas. Laikraš
čių komplektus reta kas tesudarinė- 
ja ir, nėra abejojimo, anos rungtynės 
buvo ir tebėra reikalingos specialaus 
spaudinio. Pramokime pagaliau nu
pelnyto laimėjimo vaisiais ne tik 
džiaugtis, bet ir pasinaudoti kaip vie
nu iš daugelio argumentų, įrodančių 
mūsų nesuglebimą sunkiose DP są
lygose, priešingai, nuostabų prana
šumą, kuris telydi tvirtos valios ir 
už viską labiausia laisvę mylinčius 
žmones.

Arba, va, tokia Pavergtųjų Tautų 
Olimpijada praėjo be garso, o ten 
juk, rodos, 9 aukso medaliai nuskinta 
kaip prinokęs vaisius. Bent mažyčio 
mažutėlyčio spaudinio olimpijados-

Pabaltijys - bolševizmo auka
(Pradžia 2 pusi.)

Aukščiau buvę vežami į Naująją 
Žemę ir Vorkutą. Dabar rastos nau
jos kančios žemės: Kazakstan ar 
Balkaš ežero sritis.

Latvių ūkininkų gyvenimas ne
paprastai sunkus:neviltis, sunkus 
darbas, privolės, baimė tremties ... 
Vietas partorgai tvarko ūkininkų 
viešąjį gyvenimą. Oficialios žemės 
ūkio gaminių kainos yra žemos, spe
kuliacinės — aukštos. Privolės at
liekamos, nes vengiama tremties. 
Žiemos prievolės ūkininkus visai 
pribaigia.

Miestelėnai. — Vidutiniškas 
mėnesinis darbininko atlyginimas
— 300 rublių, specialisto — 400, va
dovaujančio — 600, artisto — 2500, 
tardytojo — 2500, departamento di
rektoriaus — 4000, latv. ministerio
— 8.000.

Miestelėnai suskaidyti į grupes. 
Žemiausiai grupei priskirti seniai, 
vaikai: 300 gr. duonos dienai ir po 
400 gr. cukraus, riebalų. Darbinin
kai gauna kiek daugiau. Bolševi
kiški pareigūnai gauna: 600 gr. duo
nos dienai, 6 kg. cukraus, 2 kg. sal
dainių, 6 kg. riebalų, 14 kg. mėsos, 
10 kg žuvies, 5 Itr. degtinės ir kt 
gaminius mėnesiui.

Pramonė gerokai atsilikusi, ne

Stasys Santvaras

Ant rudenio labų
Ąnt'rudenio lapų rašysim, 
Jau popierio nėra!
Tokia mėlyni per padangę driekias,
Tokia vėsi giedra!

Ir ilgesio eibė krūtinėj,
Ak, ilgesio gūdaus,
Kad nėr ant Nenmuno to laumių lenkto tilto,
Kad nėr čia tikrojo žmogaus...

Kam sielvartą tu beatvertum —
Besieliai gyviai — praraja tikra-------
Keleiviui vandenio ir duonos jie pavydi, 
Giedresnio spindulio veiduos nėra...

Ar atmeni — erdvės ten liko.
Močiutė paliko viena!-------
Gal tik dangaus žvaigždžių ji mum nuskinti negalėjo
Skrynia gėrybių buvo kupina...

Ant rudenio lapų rašysim, 
Kentėjom jau gana gana!
Rašysim, kad lengviau širdy pasidarytų,
Kad kiltų ir netiltų aimana, —

Kad kiltų ir netiltų mūsų žodžiai,
Kad belstų jie į dvaro didžiojo vartus:
Karaliau, lai greičiau naktis praeina, 
Namo lai grįžta varganas žmogus!

&

ros meilę ir tokį nuoširdų jos sklei
dimą svetimtaučių tarpe. Kas myli 
savo kultūrą, knygos grožį, turinio 
gylį ir stiliaus skanėstus, tas ne tik 
pats nepraeis pro šią knygą jos ne
pastebėjęs, bet ir kitiems pirštu pa
rodys: žiūrėkite, kokia puiki knyga 
vokiškai apie Lietuvą!

*) Dr. Victor Jungfer, LITAUEN. 
ANTLITZ EINES VOLKES. Versuch 
einer Kultursoziologie. „Patria“-Ver- 
lag Tubingen, 1948. 341. Kaina ne
pažymėta.

atminimas iš tikro vertas. Tiesa, apie 
olimpijadą mūsų spaudoje, gali sa
kyti, reportažų beveik nebuvo, nes 
patys save suboikotavome. Bet, ant, 
„Mintyje“ buvo vieno Partizano ap
sakymas, kaip su Tėvynės įgalioji
mais, ginklu kelią beskinant, pasiek
ta Vakarai. „Mūsų Kelyje“, „Žibu
riuose“ ir „Mintyje“ buvo įdėta par
tizanų dainų. O „Žiburiuose“, be to, 
nuotraukos, darytos pakeliui į Va
karus. Nagi, sudėkim visa tai į krū
vą, — krauju rašytas reportažas, sau 
pasiskaitytinas ir ko skubiau išversti- 
nas ir kitataučių spaudoj paskelbti- 
nas!

Va, „Mūsų Kelyje“, gaila, kartais 
su pertraukom, matyti Kalbos kam
pelis, kurį veda prof. Pr. Skardžius. 
Gera būtų turėti atskiru spaudiniu, 
nes tai vis rimti įspėjimai: kalbėk ir 
rašyk grynai lietuviškai; nepaisymas 
gimtosios kalbos — nepaisymas savo 
tautinio charakterio! Bet anie perlai 
išsimėtę poros metų numeriuose, 
nieks per tą laiką nenaudojamo ala
vo kampe nelaikys, čia ne atspausti, 
bet belieka perspausdinti, o tai dau

žiūrint žinomo planavimo. Juodoji 
rinka klesti. Darbininkija yra ne
patenkinta ir laukia vieno — karo...

Bažnyčios ir parapiniai sklypai 
apdėti dideliais mokesčiais. Elektros 
energija bažnyčiai daug brangesnė.

Mokyklų pristeigta, bet trūksta 
mokytojų. Jų lygis žemas. Komu
nistinė įtaka nežymi.

Gautomis žiniomis iš Kuržemės 
per pastaruosius trejis metus iš
tremta ligi 200.000 — „tikresniam 
užnugariui sudaryti“.

Pasai išduodami komunistams 
5 m, kai eiliniam piliečiui pažymė
jimai 3—6 mėn. Pogrindžio spaudos 
.Mažais Latvis“ ešėjo tris kartus.

1948. L 25 paskelbta, kad šeimos 
turi išsiskirti, jei viena pusė yra 
užsienyje, ir prievarta vestu Su
tuoktinę pusę parenka vykdamasis 
komitetas.

Partizanai. — Latviai šiose są
lygose kovą veda toliau. Veikliau
siais kovotojais yra partizanai, ku
rių maži daliniai yra Skaune, Daug
pilio, Madona, Lubana, Dundaga ir 
Ventspils miškuose. Miškai dažnai 
„košiami“, bet nemažais nuostoliais 
okupantams.

Apie lietuvius partizanus Volde
mars rašo: „Jie naudojasi moto
ciklais, motoriauota lauko artilerija, 

giau lėšų pareikalauja. Tačiau kitais 
atvejais, imant dėmesin Rašytojų 
draugijos pirmininko Santvaro krei
pimąsi į lietuviškų laikraščių redak
torius (spausdinkite plrmon eilėn sa
vo originalią grožine, literatūrą!) ir 
eventualų prašymo išklausymą, svar
stytina ir atspaudų panaudojimo rei
kalas.

A. Škėmos „Živilė" buvo spausdi
nama „Aiduose“, be to, kaip vienoje 
korespondencijoje paminėta,' mūsų 
vienas ansamblis pastatė jo „Kryž
kelę“. Kada bus lemta visa tai vie
noje knygoje skaityti? Teko teirau
tis pas leidėjus, ar nėra užplanuota, 
be kitų, H. Nagio, A. Nykos-Niliūno 
ir Šlaito eilėraščių rinkinių, V. Ra
mono, A. Rūko (o kur gi pagaliau 
„Bubulis ir Dundulis“), B. Gražulio ir 
kt. prozos. Nebus tomų, tai gal bent 
tomeliai. Skaitytojas išsiilgęs. Geriau 
šis-tas kaip nieko. Žinoma, kitas rei
kalas specialūs leidiniai: man asme
niškai, ačiū pil. V. Sauliui, V. Ma
černio „Vizijų“ (išleista mažas tira
žas ir dar Italijoj) pavyko gauti, bet 
H. Radausko eilėraščių teišleista ma
šinraščiu ir vos 5 egz., — tokių rete
nybių, jei ir negaunama, paliūdima 
ir laikas skausmą apmažina. ^Cai nėr, 
tai jau nėr, nieko čia nepeši. Bet, 
sakysime „Živilė“ jau galėjo džiugin
ti ne vien „Aidų“ skaitytojus. At- 
spaudinių dalykų pasitaiko kiekvie
name mūsų laikraštyje ir žurnale.

Šiandie be perdėjimo galima teig
ti: likimas mus įstūmė į laivą, laivas 
neša į nežinomus krantus, aplin
kui telkiasi taifūnas, kiekvieną va
landą galim atsidurti tarp sūrių van
denų, kuo tada atsigauti ir kuo troš
kulį numalšinti, jei nebus gėlaus 
vandens atsargų?

Kultūrinių gėrybių pasirūpinkime 
dabar ir tai visomis priemonėmis. 
Knygose yra pati didžioji žmogiška 
išmintis ir drūtybė.

mažaisiais tankais. Jų vadas Kybar
tas vadinamas „Žaliuoju Velniu“. 
Šalia ginkluotų dalinių jie leidžia 
20 nelagalių leidinių. Jie kontro
liuoja eilę apskričių. Su lenkais pa
laiko glaudžius santykius.“

Sovietai prieš lietuvius ne kartą 
panaudojo stiprius dalinius. Praėju
sį rudenį buvo pasiųsta 75.000 M. 
V.D. ir 5 lėktuvų junginiai. Tačiau 
„valymas“ nepavyko. Š. m. pradžio
je dar sustiprinti M.V.D. daliniai, 
ypač Mažeikiuose, Panevėžyje ir 
Šiauliuose.

Iš Lietuvos ir Estijos pajūrio pa
tekę Švedijon pasakoja apie puikų 
lietuvių partizanų veikimą. Lietu
viai palaiko kontaktą ir su Bende- 
rio daliniais, kurie ginkluoti Schor- 
ner armijos likusiais ginklais. Ben- 
deriečių esama apie 200.000.

Apie latvių partizanų veiklą ra
šoma labai santūriai.

48 psl. leidinys baigiamas žo
džiais:: ,Mes nuogąstaujame kultū
ringąjį pasaulį pernelyg daug kal
bant. Kas vakar nutiko Latvijoje, 
ryt gali įvykti "kur kitur. Mes šau
kiame mums Šventu kreipiniu? 
„Dievs, tava žeme deg“. Ir mes ga
lime tarti: Dieve, gelbėk nekaltame 
kankinių kraujuje skęstantį Pabaltijį

Jurgis Agaras
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Tremtyje mirė ccis. kap. B. Lapas
S. m. rugsėjo 5 dieną po ilgos 

ir sunkios ligos peršiskyręs su šiuo 
pasauliu a. a. ats. kapitonas Bona
ventūras LAPAS buvo gimęs 1889 
m. rugpjūčio 1 dieną, Geniūnų kai
me, Smilgių valsč. Panevėžio apskr. 
Aukštesnįjį mokslą ėjo Šiaulių gim
nazijoje. 1910 metais pašaukiamas 
į rusų kariuomenę ir skiriamas į 
gvardiją. Grižęs iš kariuomenės, bu
vo manęs tęsti studijas, bet kilus 
Į914 m. I-jam pasauliniam karui, 
jis vėl pašaukiamas prie ginklo ir 
visą karą praleidžia kaip karininkas 
rytų fronte. Čia, fronte, užtinka jį ir 
1917 metų bolševikų revoliucija. 
Būdamas aršus bolševizmo priešas, 
šliejasi prie tų, kurie kovoja prieš 
bolševizmą, ir 1918 metais mes ma
tome jį baltųjų rusų, generolo Vran- 
gelio, armijų eilėse. Būdamas Rusi
joje, sužino, kad Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma. Tuojąu pasitraukią 
iš baltųjų rusų kariuomenės ir grįž
ta į Lietuvą. 1919 m. sausio 13 d. 
stoja savanoriu i Lietuvos kariuo
menę. Jos eilėse dalyvauja kaip ri
kiuotės karininkas kautynėse su
bolševikais, bermontininkais ir len
kais. Kautynėms-pasibaigus, perei
na į administracijos tarnybą ir čia 
išbūna visą savo tarnybos kariuo
menėje laiką:, iš pradžios 4-me 
pėstininkų pulke, o vėliau — I-os 
pėstininkų divizijos štabe. 1937 m. 
išeina į atsargą ir savo ūkyje išgy
vena visas siaubingas bolševikmečio 
ir vokiečių okupacijas dienas. Pir
mosios bolševikų okupacijos metu 
jis visai išvaromas iš savo ūkio. 
Teko ieškoti prieglaudos kitur. Ki
lus vokiečių-rusų karui, aktyviai 
dalyvauja Lietuvos partizanų eilėse. 
Vieną okupaciją pakeičia kita. Vo
kiečių" okupcijos metu pastato tro
besius, aptvarko šiek tiek savo 
ūkį, bet, deja, neteko ilgai naujuoju 
ūkiu džiaugtis, nes artėjo raudona
sis siaubas ir prisiėjo viską palikus 
bėgti į Vakarus, į Vokietiją. Vokie-

Sovietai turės p<
Iš Amerikos pranešama, kad Vals

tybės departamentas yra išspausdinęs 
13.000 brošiūrėlių atominės energijos 
kontrolės klausimu ir su tuo susiju
sia būsima Sovietų politika. Nors 
šioji knygelė nėra oficiali, tačiau ji 
išreiškia dabar bevelk oficialią vy
riausybes pažiūrą į atominės energi
jos kontrolės vykdymą.

Joje aiškiai pabrėžiama, kad JAV 
laikytųsi stipriai, griežtai daugumos 
plano ir turi siekti, kad informacijos 
būtų paskleistos už geležinės uždan
gos. Joje padarytos tokios išvados: 

„Atominės energijos tarptautinės 
kontrolės priėmimo perspektyvos iš 
Sovietų pusės yra dar tolimos, bet 
nėra negalimos. Kol Sovietų Sąjun
ga priims kontrolę, ji turės vilkti 
sunkią ginklavimosi rungtyniavimo
naštą. Kai Europa atgaus savo poli
tinę, ekonominę ir karinę galią, rung
tyniavimo našta Sovietų Sąjungai 
dar labiau pasunkės“.

„Neper toli tas laikas, kai Sovietų 
Sąjunga galės suprasti, kad ginkla- 
vimasis prieš visą likusį pasaulį yra 
perdaug sunki našta. Tuo metu ji 
gali būti pasiruošusi modifikuoti sa-

Skelbimas
L.T.B. Schweinfurto Apylinkės 

Teismas šaukia buvusių Wurzbur- 
go-Zell D.P. stovyklos gyventojų —

1) Aldonos Mažeikaitės, miru
sios 1946. IX. 23 d.,

2) Broniaus N a c i a u s , mirusio 
1946. XI. 2 d.,

3) Stasio B u o ž i o , mirusio 1947. 
II. 3 d., ir

4) Stasio Liubkevičiaus, mi
rusio 1947. II. 6 d.,

įpėdinius pareikšti savo įpėdi
nystės teises į jų palikimą, suside
dantį iš jų asmeninio vartojimo 
daiktų bei kito kilnojamojo turto.

Įpėdiniams per 3 mėn. nuo šio 
skelbimo neatsiliepus, minėtų asme
nų paliktas turtas bus pripažintas iš- 
marų turtu ir perduotas L. Tautos 
Fondui.

Pareiškimus siųsti adresu: (13a)
Schweinfurt, Franz-Schubert-Str. — 
D.P. Lager, Litauisches Komitee.

~ L.T.B. Schweinfurto Ap. Teismas

Pranešimas
VISŲ VOKIETIJOS ZONŲ IR 

AUSTRIJOS LIETUVIŲ AGRO
NOMŲ ŽINIAI

Agronomų Sekcija prie L.T.Z.U.D. 
S-gos prašo visus agronomus skubiai 
pranešti jai savo adresus. Norį gauti 
darbo ir buto sutartį į USA, apie tai 
irgi praneša. Norintiems, sąlygos ir 
anketos bus tuoj pasiųstos. I 

tijai kapituliavus, apsigyveno lietu
vių stovykloje Ingolstadte, kur š. m. 
rugsėjo 5 dieną ir mirė.

Kaip matosi, a. a. kapitonas La
pas beveik pusę savo gyvenimo pra
leido kariuomenėje: iš pradžios ca
ro, o vėliau Lietuvos. Tai buvo ka
rys pilna to žodžio prasme. Bet ne 
vien tik kaip karys paliko Vėlionis 
šviesų atminimą. Tai buvo tikrai 
pareigos žmogus. Kaip lietuvis, jis 
visada atsirasdavo ten ir tada, kur 
ir kada Lietuvai, grėsdavo didžiau
sias pavojus. Jau pirmomis 1919 
metų sausio dienomis, kada Lietu
va, iš visų pusių bolševikų apsupta, 
stovėjo beveik prie bedugnės kraš
to, mes matome Vėlionį Lietuvos 
savanorių eilėse, kovojant su bolše
vikais, o vėliau su bermontininkais 
ir lenkais. Prasidėjo vokiečių-rusų 
karas. Atėjo visiems atmintinos bir

• JAV senatorius A. Vandenbergas 
pareiškė kad JAV iš naujo pasiūlytų 
50 metų gynybos paktą, jei Maskva 
bijosi Amerikos planų Europoje. 
„Mūsų tikslas yra Europą grąžinti 
europiečiams“. (R)
• Graikijos generalinio štabo ko
munikate sakoma, kad trys nežino
mos kilmės lėktuvai perskridę Pelo
ponesą ir numetę ginklų partizanams 
Taygetos kalnuose. Spėjama, kad 
Markos banditai aprūpinami ginklais 
ir amunicija iš oro. (R)
• Iš Vienos pranešama, kad du 
amerikiečiai nuplėšę Sovietų vėliavą 
nuo tarptautinėje zonoje esančio So
vietų gyvenamo namo. Sovietai įtei
kę protesto notą. (DM)
• Lordas Hampdem skautų konfe
rencijoje pareiškė, kad J. Stalinas 
niekad nėra buvęs skautu. „Tie po-

ikeisii politiką?
vo pažiūrą dėl savo naštos atsikra
tymo. Ji galėtų'tada panorėti pakelti 
geležinę uždangą“.

„Atominės energijos kontrolės 
priėmimas, gal būt, leis pradėti dery
bas dėl ginklavimosi sumažinimo ir 
kitų ginklų kontrolės. Nauja ben
dradarbiavimo dvasia ir atvirumas, 
išplaukiąs iš tokių susitarimų bus ge
riausia garantija prieš galimą pasi
ruošimą biologiniam karui“. (HT/m)

IR BELGIJOS KOMUNISTAI 
KARIAUS SOVIETŲ PUSĖJE 
Juo toliau, juo labiau išryškėją, 

kad komunistai visuose kraštuose 
tarnauja Sovietų Sąjungos imperia
lizmui ir tautų vergimui. Šiandien 
Belgijos komunistai pasisako, kad su 
Rusija karo atveju Belgijos 100.000
komunistų kovos Sovietų pusėje, pa
reiškė Belgijos komunistų partijos 
gen. sekretorius Edgar Lalmand. 
Anksčiau tokį nusistatymą buvo pa
reiškę Britanijos komunistai, tokios 
taktikos laikosi komunistai Prancū
zijoje ir Italijoje. Argi jau neatsi
darys demokratams akys, ar jie ne
praregės, kur einama!

Išlaidoms padengti, prašome kar- 
įdėti pašto ž. už 1,- DM.

Agronomų Sekcija.
Schw. Gmūnd, Bismarckkaserne

Pranas ir Antanas ANTANAVI
ČIUS iš Amerikos, kilęs iš Merkinės 
parapijos, ieško BARTUSEVIČIAUS, 
kilusio iš Samuniškių km., Merkinės 
parapijos. Jį patį arba turinčius apie 
jį žinių prašo pranešti Mrs. Anne 
BRAZINSKY, 35 Pond Street, Wor
cester, Mass., U.S.A.

Mrs. Anne BRAZINSKY, 35 Pond 
Street, Worcester, Mass., U.S.A., ieš
ko gimusio Amerikoje savo krikšto 
sūnaus Antano JANULEVICIAUS iš 
Seirijų parapijos. Jo tėvas kilęs iš 
Šlapikų kaimo. Jį patį ar turinčius 
apie jį žinių prašo atsiliepti.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 °/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.
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želio 22—24 dienos. Lietuvai žybte
lėjo laisvės spindulėlis. Visa Lie
tuva sukilo prieš pavergėjus. Kaip 
lietuvis, negalėjo pasilikti nuošaliai 
ir a. a. kapitonas Lapas. Ir nepa
siliko. Mes matome jį pirmose su
kilėlių eilėse, vadovaujant vietos 
partizanų būriui. Bet, deja, vokie
čiai tą silpną laisvės žiburėlį tuojau 
užgesino, ir laisvės kovotojas turėjo 
nukilti į pogrindi, kad iš ten visu 
smarkumu, visa energija kovotų su 
antruoju savo tėvynės okupantu. Ir 
čia mes matome a. a. kapitoną La
pą. Jis platina slaptąją spaudą, sle
pia pas save pasislėpusius nuo trė
mimo į Vokietiją jaunuolius ir vi
sais galimais būdais jiems padeda.

Kaip pareigūnas — rūpestingas, 
stropus, darbštus, mylįs savo valdi
nius. Tos. gražiausios ypatybės ypa
tingai turėjo progos pasireikšti ei-

Įvairios žinios
nai, kurie gyvena Kremliuje, niekad 
nebuvę auklėjami skautiškai. Jei jie 
būtų buvę, mes turėtume šansų su
sitarti“. (AP)
• Maskvos radijas pranešė, kad per 
žemės drebėjimą Askabade buvę su
žeista 6000 žmonių. Anglų kalba So
vietai nepaminėję, jog buvę žmonių 
sužeista ir užmušta. (AP)
• Vengrijos vidaus ministeris pa
reiškė, kad esanti susekta šnipinėji
mo organizacija, teikusi slaptas ži
nias apie ekonomiką ir pramonę už
sienio kraštams. (AP)
• Kinijos komunistai metė daugiau 
negu milijoną savo kariuomenės šio
je rudens ofenzyvoje ir jau graso 
Sian ir Taunyan provincijų sostinėms. 
(AP)
• JAV gynybos ministeris J. For-
restal paskelbė, jog jis kviečiąs pra
monės, darbininkų, spaudos, švieti
mo, bažnyčios ir profesionalų atsto
vus pirmajai dešimties dienų konfe
rencijos sesijai, kuri įvyks uždaromis 
durimis. Konferencijos tikslas esąs 
supažindinti vadovaujančius ameri
kiečius su tautiniais kariniais pasi
rengimais. (UP) ... - . . ,
• Buvęs maršalas Rodolfo Graziani, 
žymi fašistinės Italijos figūra sėdi už 
kaltinamojo stalo. Jam jau 66 metai. 
Jis buvo Etiopijos vlcckaralius. Da
bar kaltinamas už bendradarbiavimą 
su vokiečiais, už žiaurumus Italijoj. 
Jis kaip karys pildęs įsakymus, galįs 
tarnauti ir komunistams dėl garbingo 
tikslo. Jo užkariautos kolonijos da
bar leidžia vyriausybei' vėl prašyti 
jas gražinti tautai, kuri po 10 metų 
turės 56.000.000 gyv.

Kodėl nužudytas grafas Bernadotte
Apie motyvus, dėl kurių Palesti

noje buvo nužudytas JT tarpininkas 
grafas Bernadotte rašo Georg Ma- 
ranz savaitraštyje „The Socialist Lea
der“: „Kodėl buvo nužudytas Berna
dotte? Kieno interesams buvo šia 
žmogžudyste pasitarnauta? Kas bu
vo tie vyrai, kurie atsakingi už krau
jo praliejimą tragiško likimo šalyje? 
„Keletas fanatikų", paprastai atsako
ma. Ir taip paslaptingas sąmokslas 
lieka neišaiškintas ir toliau įprastu 
paslapties šydu apgaubtas. Kai dau
giau nei šimtas asmenų žuvo eksplo
zijos metu „Karaliaus Dovydo“ vieš
butyje, kai du britų seržantai buvo 
pakarti, tas „keletas fanatikų“ buvo 
savo akciją nukreipę prieš britų val
dymą.

Tie „keletas fanatikų“ yra Irguno 
ir Štemo gaujų vardu nepatenkinti 
dėl Palestinos padalijimo. Bet ir pati 
Palestina nebepatenkina net kukliau
sių iš jų. Palestina ir Transjordanija 
yra jų šūkis, o užvaldymo politika jų 
tikėjimas. Maranz išvedžioja toliau, 
kad šis savanaudis planas tegalįs būti 
tik tada realizuotas, jeigu visi pasau
lio žydai paremsią ją realizavimą. 
Kai 1941 m. jis pirmą kartą susitikęs

nant jam divizijos štabo komen
danto pareigai. Ir tos gražiosios 
ypatybės neliko viršininkų nepaste-
bėtos.

Malonus buvo a. a. kapitonas 
Lapas ir kaip žmogus. Atviro būdo, 
draugiškas, visada linksmas, visada 
gerai nusiteikęs. Net ir sunkūs gy
venimo momentai neišmušdavo jo iš 
pusiausvyros. Jis šventai tikėjo, kad 
ateis laikas, ir bolševizmas žlugs, 
vėl visi susitiksim laisvojoj Lietuvoj.

Deja, likimas taip lėmė, kad Ne
priklausomos Lietuvos jam nebe- 
teko išvysti. Jo tarp mūsų jau ne
bėra. Bet tie, kurie geriau jį pa
žino, kuriems teko su juo bendra
darbiauti arba kuriems teko turėti 
jį savo viršininku, ilgai prisimins 
a. a. kapitoną Lapą kaip drąsų, ryž
tingą, rūpestingą karininką, kaip 
gerą vadą, kaip visada malonų, 
draugišką, visada padėti pasiruošusį 
žmogų. J. Rapšys

• JAV užs. reikalų ministeris G. 
Marshallis, atvykęs į Paryžių, pareiš
kė, kad nesą jokio skilimo JAV dėl 
užsienių politikos kurso. (DM)
• Sovietų Sąjunga pasiūlė J.Tauto- 
se pasiųsti misijas į 70 kolonijų ir 
padaryti jų sąlygų apžvalgą. Iki šiol 
JT patikėtinis komitetas kolonijų rei
kalams nieko neveikęs ir (lieko ne
padėjęs gyventojams, norintiems 
savo vyriausybių. Sovietų delegatas 
pareikalavo, kad 8 kolonijų valsty
bės kasmet pateiktų informacijų apie 
politinę ir konstitucinę raidą tuose 
kraštuose. (R)
• JAV laivyno vienetai — povan
deniniai laivai — aprūpinami radaro 
„akimis“, kuriomis bus galima su
sekti priėšo lėktuvus, artėjančius 
prie jų.

Tokią „akį“ jau turįs vienas pov. 
laivas „Tigrone“ 1500 tonų su 85 vy
rų įgula. Kiti laivai taip pat bus ap
rūpinti. „Tigrone“ dar, be to, aprū
pintas vokiečių išradimais, kurie lei
džia ilgai išbūti po vandeniu. Jie turi 
kvėpuojamus aparatus. (AP)
• Anglių karalius Lewis jau pat
varkė, kad-prezidento rinkimo metu 
— lapkričio 2 d. angliakasiai būtų 
laisvi. Tą dieną jie neiškas 2.000.000 
tonų anglies ir tuo būdu neteks 7.000. 
000 dolerių algų. (UP)
• J.Tautose ir toliau vykdomi de
batai nusiginklavimo ir atominės 
energijos kontrolės klausimais, bet 
kol kas jokių konkrečių rezultatų 
neatsiekta ir vargu bus atsiekta, nes 
trūksta nuoširdumo iš Sovietų Są
jungos atstovų. .i 

keletą tipingų Irguno ir Štemo gru
pių atstovų, jų didvyris buvęs Adol
fas Hitleris. „Hitleris siekia to pat 
kaip ir mes“, kalbėjo jie. „Hitleris 
nori suvaryti visus žydus į Palestiną, 
mes siekiame irgi to paties. Hitlerio 
akimis, priešas yra kiekvienas žydas, 
kuris tikisi tapti vokiečiu. Mūsų aki
mis, toks žydas išdavikas. Žyduose 
yra per daug išdavikų, ir dalis jų 
turi būti išžudyta prieš prasldėsiant 
tikrajam veikimui“.

Tik po to, kai Palestiną pasiekė 
žinios a*pie masinį žydų žudymą Eu
ropoje, ši nuomonė pasikeitė, pažy
mi Georg Maranz. Bet reikalas pa
saulyje išlaikyti antisemitizmą ne
žiūrint to pasiliko imperatyvu. „Žy
dai turėjo būti išvaryti iš savo tėvy
nių, kuriose išgyveno, šimtmečius, 
kad galėtų pasisekti „keletos fanati
kų“ planas.

Baigiant sakoma: „Šūviai paleisti 
Palestinoje. Bet jie taikyti į tuos žy
dus, kurie užsienyje apmoka šautu
vus ir kulkas, kurie šiandien yra 
vargšai kvailiai, o rytoj bus tragiš
komis aukomis“.

Straipsnis papildomas „Jewish La
bour Bund Bulletin“ pranešimu:

Kasselio sportinis 
gyvenimas

Lengv. Atletika. — Vienos iš di
džiausių šios sporto šakos varžybų • 
Kasselyje — gimnazijos 1948 m. pir
menybės, įvyko IX. 29, 30 ir X. 1, 2 
d. d. Jose dalyvavo rekordinis daly
vių skaičius — per 140 berniukų ir 
mergaičių! Pagal amžių suskirstyti 
į atskiras grupes jie rungtyniavo ke
turias dienas, pasiekdami daug nau
jų gerų pasekmių, daugelyje varžy
bų pralenkdami senąsias. Iš pažymė
tinų išskirtina: jaunių gr. 60 m — 
Žuromskis 7,7 sek., į tolį — Juška 
5,60 m ir diskas 31,35 m; jaun. „A" 
gr. 60 m — A. Kaladė 8,4 sek. ir į 
tolį 4,95 m, į aukštį — Malinauskas
1.35 m, rutulys (2,5 kg) — Ruša 12,81 
m; jaun. „B“ gr. — į tolį — Kirklys
4.35 m; vyr. merg. gr. į tolį — A. 
Milašiūtė 4,57 m; jaun. merg, „A“ gr. 
60 m — T. Latonaitė 9,1 sek., į aukšti 
— Kronaitė 1,25 m; „B“ gr. merg. 
50 m — Baltrušaitytė 7,3 sek., taip 
pat ji į aukšti iššoko 1,15 m ir į tolį 
pasiekė 4,10 m.

Pirmenybės, kuriose jaunieji da
lyviai parodė savo sugebėjimus ir 
pajėgumą, įgytą per kūno kultūros 
pamokas bei treniruotes, surengė kū- . 
no kultūros mokytojai J. Matulaitie
nė ir K. Miškinis, pastarasis buvo ir ’ 
vyr. teisėju. Atskirų varžybų teisėjų 
pareigas atliko patys mokiniai, Fiz. 
AukL Būrelio nariai.

Krepšinis. — X. 2 Lituanicos pen
ketukas susitiko su Arolseno Trai
ning School komanda, sudaryta Iš 
žaidėjų, anksčiau žaidusių Kasselyje; 
Rungtynės nebuvo aukšto lygio ir Li- 
tuanica taip pat nebuvo formoje. Po 
karštos kovos susitikimas baigėsi ly
giomis 25:25. Taškai: Lit. — K. Miš
kinis 9, J. Ližaitis 6, A. Kazakevičius 
6, Aižinas 4, Būnys 4; Arolsen. — 
Raudys 15, Pakalnis 7,' PilypaUskas 
4, Mikulskis 2, P. Kazakevičius 1.

X. 3 viešėjo Bettenhauseno latvių 
YMCA, kuri žaidė su Lituanica. Šį 
kartą kasseliečiai pasirodė aiškiai ge
resni ii- įtikinančiai laimėjo 50:33 
(26:22). Latvių zona neatsilaikė prieš 
didele sparta Lituanicos vedamą žai
dimą, ypač antrame kėlinyje. Taškai: 
Lit. — Sūnys 17, K. Miškinis 11, A. 
Kazakevičius 10, Aižinas 8, J. Ližai
tis 4; Betenh. — Paegle 13, Tiliks 11, 
Ludeks 7, Eglitis 2, Rudzitis 0, Sud- 
malis 0.

Tinklinis. — Tą pačią dieną, X. 3, 
Lituanica įveikė svečius latvius ir 
tinklinyje 2:1 (-15:9, 14:16, 15:7). Rung
tynės buvo įtemptos ir iki paskuti
nio seto vidurio laimėtojas nebuvo 
aiškus. Lituanicą šiose rungtynėse 
atstovavo: Vddopalas, V. Puzinaus- 
kas, Bagdžiūnas, A. Kazakevičius ir 
K. Miškinis.

— Šiomis dienomis gimnazijoj 
Fiz. Aukl. Būrelis vėl pradėjo leisn 
sieninį laikraštėlį „Sporto Kelias, 
kurio pirmasis numeris su iliustraci
jomis apima vienuoliką puslapių. 
Vyr. Red. kūn. kult, mokyt. K. Mišr 
kinis, redakt. A. Mickevičius (VII 
kl.), bendrad-rbiauja įvairių klasių 
mokiniai. km.

„Nauja sionistinio teroro banga pra
nešama iš Argentinos. Sionistai nu
tarė Izraeliui surinkti 50 milijonų pe- 
zų. Paskelbta aukojimo prievolė. 
Kiekvienas apdedamas mokesčiu pa
gal sionistų vado nuožiūrą“. Po to 
pateikiamas ilgas sąrašas sankcijų, 
kurios taikomas tiems, kurie atsisako 
mokėti. Be kito ko, toki išskiriami 
iš visų židiškų pamaldų ir atsisako
ma laidoti žydų kapinėse, (z)

SOVIETAI TELKIA KARIUOMENĘ 
RYTINĖJE ZONOJE

„Stockholms Tidningen“ praneša, 
kad, ryšium su. rytinėje Vokietijos 
zonoje vykstančiais Raudonosios Ar
mijos manevrais, į Mecklenburgą, 
Saksoniją ir Tiuringiją pritraukti di
džiuliai naujos kariuomenės kontin
gentai. Naujai atvykusieji daliniai 
apgyvendinami vietinių sovietų ko
mendantų konfiskuotose mokyklose, 
teatruose ir privačiuose namuose. Į 
Berlyno apylinkes ir Baltijos pa
krančių aerodromus atskridę daug 
naujų sovietinės aviacijos eskadri
lių. (pr)
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Kaip praėjo aštuntas LVS seimas
DAUG SVEIKINIMŲ, 950 DOLERIŲ AUKŲ, SVARBUS NUTARIMAI

Spalių 2—3 d. Clevelande, USA, 
Iv j ko aštuntas LVS seimas. Seimas 
nebuvo gausus suvažiavusiais daly
viais, bet gausus, be jokio skelbto 
vajaus, aukomis, sveikinimais tiek 
iš JAV, tiek iš Europos.

Seimui vadovavo LVS pirminin
kas P. J. Žiūrys, valdybos narys 
Dr. M. Colney ir sekretorius K. S. 
Karpius. Seimą sveikino ministeris 
P. Zadeikis, Lietuvos Generalinis 
konsulas J. Budrys, Lietuvos konsu
las P. Daudzvardas, Lietuvių Tau
tinis Sąjūdis, Baltijos universiteto 
rektorius prof. Puzinas, tautiškųjų 
korporacijų filisterių sąjunga ir visa 
eilė visuomenininkų tremtinių sto
vyklų vadovybių.

Valdybas pranešimą padarė 
pirm. J. P. žiūrys. Jis savo pra
nešime pažymėjo, kad vienas dide
lių valdybos rūpeščių buvo Lietu
vos laisvės bylos kėlimas. Tas dar
bas, kur tik buvo galima, buvo va
romas be atodairos. Toliau buvo rū
pinamasi tremtinių klausimais ir 
keliami visi jų nusiskundimai tose 
institucijose, iš kur galima tikėtis 
paramos. Ir pagaliau, nemaža rū
peščių sudarė pasitarimai su ALT, 
kad būtų pagaliau užbaigta vienin
gos akcijos organizacija. LVS tuos 
reikalus jau senai buvo užbaigusi ir 
laukė ALT galutino nusistatymo. 
Reikia apgailestauti, kad jis tik da
bar paaiškėjo.

Seimas nelauktai gavo, palyginti, 
nemaža aukų. Atsimenant, kad jo
kio vajaus nebuvo skelbta, tos au
kos dar malonesnės. Seimas gavo 
953 dol. 57 c. aukų.

Čia pat suvažiavime buvo per
svarstytas į ALT Įsijungimo klau-

JAV mobilizacijos 
projektas

Daily Mail, spec, korespondentas 
-iš New Yorko praneša, kad, kaip 
paskelbė tautinio saugumo šaltinių 
Įstaiga, karo pajėgų Įstatymas, nu
matęs bėdos atveju mobilizuoti visus 
amerikiečius, bus įteiktas prezid. 
Trumanui gruodžio 1 dieną.

Tame projekte numatyta greita 
miestų evakuacija, darbininkų mobi
lizacija ir Įvedimas normavimo mais
tui ir žaliavoms.

Šios Įstaigos, kurion Įeina gyny
bos, finansų, darbo ir žemės ūkio mi
nisterial, civilės gynybos direktorius 
p. Russell Hopley pasakė: „Jeigu bus 
streikas, tai jis bus be Įspėjimo“, (m) 
LEISTA SIŲSTI PINIGUS iŠ JAV

. „Frankfurter Neue Presse“ pra
neša, kad karinė valdžia atšaukusi 
suvaržymus, liečiančius pinigų siun
timą iš JAV Į Vokietijos vakarines 
zonas. Būsią leidžiama siųsti pinigus 
šalpos, asmeniniams ir namų ūkio 
reikalams. Pinigus būsią galima Įmo
kėti kai kuriuose New Yorko ban
kuose, o gauti per „Bank Deutscher 
Lūnder“ Frankfurte prie Maino, (pr)

50.000 DOLERIŲ METINĖ ALGA
Amerikos anglių karalius p. John 

L. Lewis iki šiol gaudavo per metus 
25.000 dolerių, o dabar angliakasių 
unija nutarė jam mokėti 50.000 do
lerių metams.

NĮeko nuostabaus. Už jį kiek dau
giau gauna Amerikos muzikų federa
cijos sekretorius p. James Petrillo. 
Jam kasmet išmoka tik 54.000 dole
rių algos. (UP)

A. j- A.

Aukščiausiojo Dievo valia, mes gavome liūdną žinią, kad mūsų 
mylimas tėvelis

PETRAS SlMUKĖNAS 
ir mūsų jaunesnis brolis 

MYKOLAS ŠIMUKĖNAS
Lietuvoje yra žuvę.

Už žuvusiųjų vėles š. m. spalių 17 d. 17 vai. Wlesbadene, 
Schlersteinerstr., Paulinenstift ligoninės bažnyčioje bus atlaikytos 
gedulingos pamaldos.

Nuliūdęs praneša žuvusių jų sūnus ir brolis 
' ’ PETRAS SlMUKfiNAS,

buvęs Kauno Valstyb. gimnazijų Evangelikų Kapelionas

Simas. Buvo pažymėta, kad kai ku
rios ALT sudarančios grupės siekia 
nuslopinti LVS ir tautininkų srovės 
veiklą. Jei iš ALT pusės tėra tik to
kie norai, tai nebūtų posiekta jokio 
teigiamo vaisiaus. Diskusijose tuo 
reikalu buvo plačiai pasisakyta J. 
Ziūrio, J. Bichiūno, V. Rastenio ir 
kitų. Buvo išsiaiškinta, kad Įstoji
mas Į ALT tėra tik subendrinimas 
žygių, daromų bendru Amerikos lie
tuvių vardu. Todėl ir nutarta: 1. 
Palaikyti LVS septintojo seimo, nu
tarimą dalyvauti ALT darbe; 2. Tau
tininkų srovės atstovų parinkimui į 
ALT laikyti kompetetingą ALM, 
ALTC ir LVS atstovų sudarytą Re
organizacinę Komisiją, gi vėliau ben
drą tautininkų srovės organizacijos 
vadovybę, kai ji tik bus baigta su
daryti.

Suomių komunistų rudens ofensyva
LAIŠKAS IŠ ŠVEDIJOS (pradžia praėjusiame Nr.)

SUBALANSUOTAS VALSTYBĖS 
BIUDŽETAS

Biudžeto“ projektas, kurį rugsėjo 
23 d. spaudos konferencijoje atsklei
dė finansų ministeris Hiltunen, paro
dė, kad Suomijos ūkinė būklė nuo
stabiu būdu yra pasitaisiusi, nors tai 
ir kažkaip nepatiktų komunistams. 
Pramonės pajėgumas jau pasiekęs 
prieškarinĮ lygmenį, o derlius žemės 
ūkyje 20% pakilęs. Tatai reiškia, 
kad ateinančiais metais Suomija gali 
tikėtis javų importą sumažinti ir tuo 
sutaupyti 20 mil. markių. Pats biu
džetas subalansuotas rekordine suma 
— 98 mrd. markių (praėjusiais me
tais 81 mrd. markių). Svarbiausios 
išlaidų pozicijos rlšasi su didžiulė
mis reformomis — padidinta vaikų 
priedai, nedarbingumo pašalpos ir p. 
Biudžetas subalansuotas, nors valst. 
skola 8,8 mrd. markių sumažėjusi, gi 
pajamų mokesčiai daugeliu atveju 
sumažinti net 50%. Reparacijų naš
tos pozicija 1949 m. palengvės iš 13,5 
Į 11,5 mrd. markių. Sekančiais me
tais numatoma ją pamažu redukuoti 
Į 9,5, 8,4 ir pagaliau 1952 rrt. Į 3,9 
mrd. markių.

Didelės reikšmės Suomijos ūkiui 
atkusti turėjo jai palankus kainų 
santykis: jeigu jos eksportinių prekių 
kainų vidurkis, palyginti su 1935 m., 
buvo maždaug 13 kartų pakilęs; tai 
importinės prekės tame tarpe pasi
rodė vos apie 10 kartų tepabrangu- 
sios. Sis kainų skirtumas ir sudarė 
palankią Suomijos ūkiui konjunktū-
rą. Betgi jau dabar galima Įžvelgti, 
kad ateinančiais metais Suomijai gali 
tekti savo eksportą kiek priveržti. 
Dėl to prieš ypatingai sunkiai iš
sprendžiamą problema atsiduria iš
ugdyta miško pramonė.

VALSTYBINE POLICIJA IR 
ŠAULIŲ BŪRIAI

Biudžeto projektas, be kita ko, 
rodo, kad vyriausybė, respektuoda
ma tuo tarpu valstybinės policijos 
komisiją, dar negalėjo visiškai nu
braukti kreditų slaptajai valstybės 
policijai, betgi jos etatus iš 180 su
mažino Į 150. Susiaurintos valstybi
nės policijos uždaviniai suvedami tik 
Į sekimą prieš valstybės saugumą 
nukreiptos veiklos, tačiau tokiai veikr 
lai sukliudyti priemonės jau pavestos 
kriminalinei policijai. Saugumo po-

Išsiaiškinus dar visą eilę klausi
mų, seimas išrinko naują LVS vado
vybę. Pirmininku išrinktas žinomas 
veikėjas Dr. M. J. Colney, kada dėl 
Įvairių darbų į pirmininkus atsisakė 
P. J. Žiūrys. Jis išrinktas garbės 
pirmininku. Taigi šiuo metu LVS 
jau turi du garbės pirmininku — J. 
Smaili ir P. J. Žiūrį. Be Dr. M. J. 
Colney, į valdybą dar išrinkta — 
vicepirmininkais J. Ginkus ir V. Ra
stenis, sekretorium K. S. Karpius, fi
nansų sekretorium J. Kripas, iždi
ninku A. S. Trečiokas, iždo globėjais 
M. Sims ir S. Nasvytis.

Suvažiavimas padarė nutarimą, 
kad tuoj klausimo forma būtų iš- 
siaškinta su respublikonų partija ir 
jos kandidatais į prezidentus bei 
viceprezidentus, kaip jie ž'~ >s Į pa
vergtų tautų išlaisvinimą B. Vargas

licijai net nebeliko teisės sulaikyti 
bei areštuoti Suomijos piliečius.

Pradžioje paminėti rusų kaltini
mai, kad Suomijos šaulių būriai ple
čia savo karinį pasiruošimą, pasku
tiniu metu dar labiau sustiprėjo. SĮ 
kaltinimą pirmąsyk iškėlė komunis
tinė spauda maždaug prieš mėnesį. 
Jų negalėjo nepastebėti rusų radijas 
— pradėjo šis pulti. Tatai davė suo
mių komunistų laikraščiams vėl nau
jos medžiagos — pagal žinomą sovie
tinės propagandos metodą iš naujo 
kurstyti visuomenę prieš Fagerholmo 
vyriaūsybę. Nieko negalbėjo vyriau
sybės pastangos imtis tuojau akcijos 
ir išaiškinti, kad minėti kaltinimai 
yra visiškai iš piršto laužti. Kiršini- 
mas buvo plečiamas liek, kad pasku
tinėmis rugsėjo dienomis sovietų pa
siuntinys Savonenkov padarė antrąjį 
demaršą. Tiesa, ir ŠĮ kartą jis dar 
nedrįso reikalauti, kad šaulių būriai 
būtų išformuoti, tačiau vyriausybę 
rimtai Įspėjo sekti, kad tiek šaulių 
būriai, tiek medžioklės draugijos su
laikytų savo narių karinĮ lavinimą.

STREIKŲ BANGA PLINTA
Streikų judėjimas paskutiniu me

tu tiek padidėjo, kad ima kelti pa
grįstą susirūpinimą. Abo uoste darbo 
nutraukimas gali persimesti ir Į ki
tus krašto uostus, jeigu per pirmąjį

Jungtinės Tautos turi savo speci
finę atmosferą. Nors ir kaip būtų 
aistringi kaltinimai, girdimi iš ofi
cialiosios tribūnos, tačiau privatūs 
santykiai Palais Chaillot pastogėje 
yra labai draugiški, ir gyvenimas ei
na ramia vaga.

Spaakas labai užsiėmęs
Vienu iš populiariausių asmenų 

yra Belgijos min. pirmininkas ir užs. 
reik, ministeris Spaak, kuri draugai 
vadina „Fifi“; tas vardas jau prigijo 
ir JT plenume. Jo kalba, kurioje jis 
išreiškė baimęs, apėmusią tiek jo 
kraštą, tiek daugelĮ kitų, atsidūrusių 
sovietinėje grėsmėje, laikoma žy
miausiu šios sesijos retoriniu dei
mančiuku. Savaime aišku, po kalbos 
atitinkamai padidėjo ir simpatijos jo 
naudai. Tvirto fizinio sudėjimo 
premjeras yra visą laiką labai už
siėmęs. Tuo metu, kai jo kolegos kal
ba iš tribūnos, jis atidžiai skaito laik
raščius arba rašo laiškus, o pasibai
gus posėdžiui, pirmasis atsiduria res
torane, kur visą laiką esti politikų 
ir žurnalistų apsuptas. Norima iš
girsti jo nuomonę, nes tuo metu, kai 
sovietai savo ilgais ir nuobodžiais 
išvedžiojimais suparaližuoja visas 
diskusijas, o anglai dažnai pasiklys
ta savo gražbylystės labirinte, jis po
ra tikslių žodžių šauja tiesiog Į tikslą.

Labiausia stebimas delegatas, ži
noma, yra Višinskis. Kalbos metu jis 
esti labai panašus Į prokurorą: pirš
tu nuolat rodo į Marshall!, ir klausy
tojui susidaro nemalonus Įspūdis, kad 
jis savo kaltinamąją kalbą baigs, pa
reikalaudamas „kaltinamajam Mar- 
shalliui“ mirties bausmės. Jo kalbos

Sunkus kelias dar priešaky
Žinomas amerikiečių žurnalistas 

St. Alsop’as NYHT penktadienio nu
mery įrodinėja, kad Sovietai dabar 
negali pulti Vakarų Europos, nes dar 
nėra kovoms pasiruošę. Jis prieš tai 
stato tokį klausimą, ar JAV dės pas
tangas'Vakarų Europos kariniam va- 
kumui užpildyti ar ne? Tai esąs 
būsimo prezidento ir naujojo kongre
so uždavinys.

Alsop’as dabartinį Vakarų paktą 
laiko visiškai nereikšmingu popie
riaus gabalu, nes kariuomenė neap
ginkluota ir neparuošta kovoms. Ta
čiau tai nereiškia, kad jau raudonoji 
armija pradės rytoj žygiuoti ir kad 
per kelias dienas ar savaites pasieks 
Atlantą. Sovietai taip pat Europoje 
neturį daugiau negu 350.000 karių. 
Tie patys esą išblaškyti visoje ryti
nėje Europoje ir svarbiausia ne visi 
esą kovos daliniai.

Kol raudonoji armija pradėtų 
veikti, t. y. pulti Vakarus, ji turi būti 
pastiprinta, apginkluotą, aprūpinta 
atsargomis ir išdėstyta puolimui. Vi
sam tam pasiruošti reikia savaičių, 
o gal net mėnesių laiko ir tas jau 
bus žinoma Vakarams. O šie pasta
rieji turės perspėti savo tautas dar 
prieš keletą savaičių.

Tačiau faktas pasilieka tas, kad jei 

spSlių mėn. trečdalį nebus pasiektas 
susitarimas. Tuo pačiu metu nele
galiai streikuoja darbininkai kai ku
riuose maisto, tabako ir keramikos 
pramonės fabrikuose. Atrodo, kad 
vyriausybė pagaliau bus priversta 
Įsikišti, jeigu ne visur, tai bent Į ko
munistų organizuojamus uostų dar
bininkų streikus. Apskritai manoma, 
kad sąryšy su tuo darbininkų profe
sinių sąjungų laukia sunkus egzami
nas — apsispręsti, kiek jos gali būti 
klusnios komunistinei Įtakai, nepra- 
silenkdamos su savo krašto intere
sais, nors netrūksta ir duomenų, kad 
nėra negalimas skilimas ir Suomijos 
profesinėse sąjungose, kaip tai jau 
senokai yra atsitikę Prancūzijoje ir 
kitur. Bet tai jau ateities ir gal gi 
ateinančių savaičių reikalas, apie ku
rį prasitarsime kitą kartą.

Sį kartą baigiant tenka pažymėti 
tiek, jog visoje Suomijoje komunistai 
ėmė organizuoti susirinkimus ir juose 
reikalauti, kad atsistatydintų Fager
holmo kabinetas, nes jis esąs nepa
jėgus šaliai „sudemokratinti“ (supr.: 
subolševikinti) ir draugiškiems san
tykiams tarp Suomijos ir Sov. Są
jungos ugdyti. Tuo tarpu parlamen
tas 147 prieš 35 komunistų ir jiems 
palankių balsus Fagerholmo kabine
tui išreiškė savo visišką pasitikė
jimą. M. Giedrys 

Vaizdai iš Unezijos
nuo pat pirmojo žodžio yra panašios 
Į baramąjį pamokslą. Po Churchillio 
Višinskis yra, be abejo, antrasis kal
bėtojas, geriausiai sugebąs operuoti 
netikėtais efektais ir sugebąs perkū
nu iš giedro dangaus išgąsdinti klau
sytoją bei įvaryti jam šiurpo.

Evattas — „akmuo ant krūtinės“
Pirmininku išrinktasis australas 

Dr. Evatt anglams yra tikras „akmuo 
ant krūtinės“. Ne dėlto, kad jie būtų 
nusistatę prieš jĮ. Atvirkščiai, dėl jo 
pažiūrų nekyla jokios kalbos. Tačiau 
Dr. Evatt kalba Canberros akcentu, 
o anglams tai yra tiesiog nervų tam
pymas. Sir Alexander Cadogen, pa
vyzdžiui, kalbas gryniausia Oxfordo 
tarme, dažnai dėl Evatto išsireiškimų 
trauko pečiais ir kartais taip paraus
ta, kaip ir jo raudonai spindįs port
felis. „Evattas nužudys anglų kalbą!“ 
neseniai sušuko vienas anglas. Can
berros akcentas anglą veikia maž
daug taip, kaip dzūką žemaičių tar
mė ...

Filipinų delegatas gen. Carlos Ro
mulo pagarsėjo dėl savo tempera
mento. Neseniai jis buvo pastebėtas 
vienoje restorano kertėje aistringai 
ir garsiai, išplėstomis akimis ir stai
giais gestais kažką bekalbąs... Rei
kėjo manyti, kad čia duodami pas
kutiniai nurodymai prieš pasaulio 
galą. Tačiau, arčiau priėjus, paaiš
kėjo, kad gen. Romulo tiktai — pa
gal savo krašto papročius, „visai ra
miai“ — pasakojo apie cukrinių nen
drių auginimą...

Egzotiški paradai
Kasdien iš naujo visas-pasaulis 

stebi „egzotiškąjį paradą“, kai salėn 

Kremlius taip panorėtų, šios pradinės 
priemonės galėtų būti kiekvienu me
tu panaudotos. R. Armija užpultų 
vakarų Europą ir kovotų su Vakarų 
armija tik tam, kad nudelstų pačią 
veiklą. Sis faktas, pagal Alsopą, yra 
Kremliaus kozyris ir Sovietų agresi
jos atveju ant Vakarų užsitrauktų 
tamsūs debesys dėl jų bejėgiškumo. 
Šiuos debesis būtų galima išsklaidyti 
tik tuo atveju,. jei Europa būtų pa
statyta gynybos pozicijoje. V. Euro
pos karinio štabo ekspertai skaičiuo
ja ir amerikiečiai ekspertai sutinka, 
jog reikia Vakarams sudaryti pirma- 
klasinės kariuomenės 40—45 divizijas. 
Jei ši kariuomenė būtų paremta le
miamos aviacijos, tada Sovietų verži
masis siauru frontu būtų sulaikytas, 
iki nekomunistinis pasaulis būtų pil
nu svoriu suorganizuotas kontrofen- 
syvai.

Po tokių nurodymų, p. Alsop’as 
sako, kad Europoje žmonių esą pa
kankamai, tik reikia juos gerai ap
ginkluoti ir paruošti. Salia to, reika
linga gera aviacija. Nors tai neleng
vas darbas ir per vieną naktį neį
vykdomas, bet pasiaukojus Amerikai 
yra galima tai padaryti. Dabartiniam 
militariniam vakumui Europoje už
pildyti, Forrestalio žodžiais, reikėtų 
15 milijardų dolerių vertės gėrybių. 
Ir toks karinės pusiausvyros atsta
tymas Europoje būtų siejamas ne su 
karu, bet su taika. Atstačius karinę 
pusiausvyrą, galima esą būtų pradėti 
normalias derybas ir gal pasiekti su
sitarimo. Straipsnis baigiamas ši
taip: „Klausimas lieka tik, ar busi
masis prezidentas panorės turėti drą
sos vesti ir ar busimasis kongresas 
išdrįs sekti sunkiuoju keliu pirmyn?“ 
(NYHT/m)

KLAIPEDA — SOVIETŲ LAIVYNO 
BAZE

Švedų laikraštis „Aftonbladet“ 
praneša, kad Klaipėda paverčiama 
didžiulę, moderniškai Įrengta sovietų 
laivyno baze. Tūkstančiai darbinin
kų dieną ir naktį dirbą, statydami 
milžiniškus gelžbetoninius bunkerius. 
Eilė tokių bunkerių jau pastatyta. 
Baltijos jūros pakrante, nuo Talino 
iki Piluvos tęsiasi milžiniški, nepa
prastai stiprūs pakrančių įtvirtini
mai. Visose trijose Pabaltijo valsty
bėse atstatyti visi senieji aerodromai 
ir statoma eilė naujų, (pr)

PRASIDĖJO EMIGRACIJA 
Į IZRAELĮ

Iš Zeilsheimo stovyklos išvyko 
pirmasis žydų emigrantų transportas 
J Izraeli. Iš 225 vyrų, moterų ir vai
kų susidedąs transportas iš Frank
furto išvyko Į Mūncheną, iš kur vyks 
toliau Į Palestiną. Iš stovyklos Į stotį 
transportas vyko daugiau kaip 100 
automobilių kavalkada, (pr)

Įeina, spalvingais drabužiais apsiren
gę, arabai, indai, Burmos atstovai. 
Ypač domimasi dviem iš jų: Indijos 
delegate Vijai Lahsnmi Padit, Pan
dit Nehrus seserimi, ir jo karališ
kąja didenybe Emir Faissal Ibn Ab- 
dull Aziz al Saud, Hedžos vicekara- 
liumi, kuris, puošniu turbanu su 
banguojančiais šydais užsidėjęs, kaip 
sakoma jo krašte, vienu metu galįs 
būti ir švelnus, kaip mergaitė, ir kie
tas, kaip plienas.

Policija akis daugiausia yra nu
kreipusi Į „Keturis Didžiuosius“. Jų 
žingsniai atidžiai stebimi, saugoma, 
kad prie jų nepriartėtų joks paša
lietis. Bevinas važinėja neperšauna
mu mėlynos spalvos Rolls Royce. 
Atitinkamos veidrodžių kombinacijos 
dėka iš lauko jo automobilio viduje 
nieko negalima Įžiūrėti, o tuo. tarpu 
pats keleivis gali nekliudomas'viską 
matyti.

Kaip pirmąją savaitę vienas dele
gatas iš perdidelio uolumo įžengė 
pro užrakintas stiklines duris, taip 
ir kitiems dviems atsitiko nemalonus 
nuotykis: nutrūkus lifto lynui, abu 
delegatai, laimingai nukritę žemyn, 
turėjo tris ketvirčius valandos Ištū
noti tamsioje būdelėje, iki buvo iš 
jos išvaduoti.

Ypač didelė nesėkmė ištiko Pran
cūzijos respublikos tarybos narį, ko
munistą ZyromskĮ: važiuojant liftu, 
nuo lubų atsipalaidavo geležinė kar
telė ir nukrito jam ant galvos. Jis 
turėjo būti nugabentas Į JT ligoninę, 
kuriai teko užregistruoti pirmąjį li
goni. (FNP/pr)
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