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Sovietu S-gajasitrauks is JT? Karinė pagalba Europai garantuota
Vašingtonas. Prieš kurį laiką, 

anot „Newsweek", sovietai iš sa
vo sekretorijato JT vėl atšaukė 
kelis valdininkus į Maskvą. Vado
vaująs Sovietų Sąjungos delegaci
jos JT narys Arady Sobolevas j 
Maskvą išvyko š. m. pradžioj ir 
Lake Success diplomatai mano, 
jog jis daugiau nebegrjšiąs. Kai 
kurie delegatai mano, jog sovietų

BAIGIA SLOPINTI OPOZICIJĄ
Viena. -Už „nelegalų veikimą" 

Vengrijos parlamentas atėnė imu
nitetą dviems Slachtos partijos 
nariams. Minėta partija yra krikš
čioniškos krypties ir vienintelė 
parlamente, kuri nepriklausė „liau
dies frontui". Ryšium su tuo, ko
munistiniai Vengrijos laikraščiai 
vėl paskelbė, jog visi, kurie nepri
klauso „liaudies frontui", turi būti 
laikomi priešais. Iš patikimų šal- 
tinimų pranešama, jog abu parla- 
mehtarai jau suimti.

Po JPfeifferio ir Barankovics 
* partijų likvidavimo ši yra pasku

tinė ir tuo būdu Vengrijoj opo
zicija užslopinta.

SUOMIJOJ KOALICINE 
VYRIAUSYBE?

Helsinkis. Iš paprastai gerai in
formuotų sluoksnių APA praneša, 
jog Suomijos ministeris pirminin
kas K. Fagerholmas nutarė vieton 
dabartinio mažumos socialdemo
kratų kabineto sudaryti koalicinę 
vyriausybę. Naujame kabinete 
dalyvautų ir komunistai, kurie 
užimtų nežymias ir nesvarbias vie
tas. Privačiai K. Fagerholmas esą 
pareiškęs, jog liaudies demokra
tams (komunistams ir kairiajam so
cialistų sparnui) svarbiausių mini
sterijų (užsienio, vidaus, ir švie
timo) jis nepatikėsiąs.

Eisenhoweris vadovaus Aflanto stabui?
Londonas. „Daily Mail" tąšo, jog 

kai tik šiaurės Atlantdpaktas bus 
pasirašytas, reikia laukti susiren
kant JAV, Anglijos, Prancūzijos, 

VATIKANAS APIE ATLANTO 
PAKTĄ?

Vatikanas. Sekmadienio vakare 
oficialiame pranešime apie Atlan
to paktą Vatikano radijas pareiš
kė, jog Atlanto pakto pagrindai ir 
tikslas visiškai sutampa su šv. Tė
vo mintimis. Katalikų Bažnyčia re
mia visas pastangas, kurios siekia 
pasaulio taikos, bei visus sąjū
džius, kurie to siekia. Toliau Vati
kano ,radijas taip pat pabrėžtinai 
pasisako prieš Italijos komunistų 
kaltinintus, esą Bažnyčia maišosi į 
politiką. Vatikanas ir Atlanto pak
tas stovi visų tų sąjūdžių pusėje, 
kurie tarnauja taikai ir tuo pačiu 
krikščioniškos kultūros kūrimui.

valdininkų atšaukimas reiškia, jog 
ateinančioj JT sesijoj balandžio 
mėn. Sovietų Sąjunga iš JT išstos.

ORGANIZUOJAMA PASAULINE 
KOMUNISTŲ VYRIAUSYBE? 
Stockholmas. Specialus „Daily 

Mail" korespondentas Stockholme 
Gordon Young praneša sensacin
gą žinią. Jo pranešimu, sovietai 
skubiai ruošia plačios apimties 
planą, pagal kurį turėtų būti su
daryta viso pasaulio komunistų 
vyriausybė, kaip galutinis atsaky
mas šiaurės Atlanto paktui. Ma
noma, jog tą patį turi galvoj ir 
Maskvos „Pravda", kuri rašo, jog 
komunistai baigė įkurti socializmo 
rūmą, o taip pat susiorganizuoti į 
visuotinę komunistų bendruomenę.

Kai kurie Rusijos reikalų žino
vai laukia tolimesnių pasikeitimų 
vyriausybėje, nes esą Stalinas 
norįs suorganizuoti „šaltojo karo" 
kabinetą.

Švedijos kariuomenės vadas perspėja
Štai tau ir nesikartoja istorija, 

kad ir sena! Kaip sakoma, susirin
ko seniau barzdoti rusai, nusilen
kė švedui Riurikui ir apreiškė, kad 
krašte yra ir ko pavalgyti, ir at
sigerti, yra aukso, sidabro ir gra
žių moterų, tik tvarkos nėra, ir 
parpuolę ant žemės, prašė ateiti 
ir sutvarkyti kraštą. O šiemet ko
vo 16 d. Stockholme, Šventosios 
Dvasios salėje, švedų parlamentas 
diskutavo krašto gynybos reika
lus. Per tas diskusijas- vietiniai 
komunistai pareiškė ištikimybę ir 
atsidavimą Juozapo visuresančio 
karūnai ir prižadėjo „pamačyti”, 
jeigu sovietai čia ateitų suvaldyti 
kapitalistų ir anglosaksiškų bernų, 
karo kurstytoji!. Taigi, vieną gra-

Kanados ir kitų paktą pasirašiusių
jų valstybių karo vadų, kurie 
įsteigs šiaurės Atlanto karinį ko
mitetą, vadovaujamą greičiausiai 
kurio nors amerikiečių generolo. 
Komiteto būstinė, spėjama, bū
sianti Londone ar Paryžiuje. Šį 
pareiškimą padarė aukšti Pary
žiaus valdininkai, pridurdami, jog 
tai yra „logiška ir istorinė išvada 
iš Atlanto pakto". Tų pačių val
dininkų nuomone, Atlanto karinio 
komiteto vadovavimas bus pa
vestas prityrusiam ir garsiam JAV 
generolui. Kandidatų eilėje pir
mauja Eisenhoweris, žinoma, jei 
jis galės pasitraukti iš dabar uži
mamos visų trijų ginklo rūšių štabo 
viršininko pareigų. Antruoju kan
didatu numatomas gen. Marshallis.

Manoma, jog maršalas Montgo
mery ir toliau pasiliks Vakarų 
Europos Unijos vyr. štabo viršinin
ku. Žinoma, jo vadovaujamas šta-

Vašingtonas. JAV atstovų rūmų 
karinės komisijos pirmininkas Vin- 
sonas, AP pranešimu, pareiškė, jog

KOVO MENESĮ IŠVYKSTA 
Į UŽJŪRIUS:

Kovo 22 d. laivas „Gene
ral Taylor" su 800 tremtinių 
per Bremerhafen į New Or
leans.

Kovo 26 d. laivas „Marine 
Flasher" su 550 tremtinių 
per Hamburgą į New Yorką.

Kovo 29 d. laivas „Gene
ral Black“ su 826 tremtiniais 
per Bremerhafen į New 
Yorką.

Kovo 31 d. laivas „Scythia" 
su 1000 tremtinių per Cux- 
hafen į Kanadą. Balandžio 
1 d. 'laivas „Haan" į JAV.

žią naktį, o dienos komunistai ne
mėgsta, Lageris (faktinasis komu
nistų vadas Švedijoje) ar koks 
nors kitas „vikingas" puls ant ke
lių prie Kremliaus „bromų” ir nu
sižeminęs tars: Ciesoriau, drauge, 
turime visko, turime geležies rū
dos, turime šlamančio miško po
piermalkių, turime fabrikų, turime 
ir traktorių, turime tvarką, turime 
ir penktąją koloną, tik proto pri
trūkome, ateikite ir praveskit vie
ną kitą „petilietką".

Apie tą penktąją koloną per de
batus pirmuose rūmuose labai gra
žiai pareiškė social-demokratas Tu
re Nerman: „. . . taip vadinamoji 
penktoji kolona švenčia šiemet 10- 
metų jubiliejų. Toji kolona šian-

bas palaikys su šiaurės Atlanto 
pakto kariniu komitetu kuo glau
džiausius santykius. Tie patys val
dininkai toliau spėja, jog vėliau 
abu Štabai bus sujungti j vieną. 
Manoma, jog tą štabą sudarys 
įvairių tautybių karo vadai, kurie 
savo ruožtu vadovaus atskiroms 
jungtinėms ginklo rūšims. Pav., 
koks nors britų ar kanadiečių 
karininkas galėtų vadovauti jung
tinei Atlanto aviacijai, o prancū
zas — žemyno armijoms, baigia 
laikraštis.

Savo pirmadienio numery tas 
pats „Daily Mail” praneša iš Va
šingtono, jog šiaurės Atlanto ka
rinio komiteto šefu amerikiečiai 
greičiausiai sutiksią paskirti mar
šalą Montgomery, dabartinį Va
karų Europos Unijos gen. štabo 
viršininką. Vašingtono sluoksniai 
mano, jog komiteto būstinė bū
sianti įkurta Paryžiuje.

Vinsonas.
kongresui

Tru manas

JAV kongreso dauguma balsuo
sianti už karinę paramą Europai. 
Nors karinės paramos programa 
turi tam tikro ryšio su .Atlanto 
paktu, tačiau jos klausimas spren
džiamas atskirai ir ją turi patvir
tinti JAV kongresas. Iš nevaldinių 
šaltinių patiriama, jog pirmaisiais 
metais parama apimsianti du mili
jardus dolerių, pareiškė 
Tačiau konkreti suma 
dar nepatiekta..

Spėjama, kad prez. 
prašys kongreso suteikti jam lais
vas rankas vieno milijardo dolerių 
karinės paramos vykdyme ir gink
lų tiekime. Šis klausimas bus 
svarstomas kongrese maždaug 
tuo pačiu laiku kaip ir Atlanto 
pakto klausimas.

„Daily News" korespondentas iš 
New Yorko praneša, jog atominę 
bombą JAV nutarė pasilaikyti sau 
ir jos kitoms Atlanto pakto val
stybėms neperleisti. Apie šį nu- 

dien kelia jau raudoną galvą gra
sindama ir viešai pareiškia krašto 
išdavimą. Mes turime viską atidžiai 
sekti." Kad šis pasakymas būtų 
aiškesnis, reikėtų priminti, kad 

ure Nerman labai griežtai kovo
jo su rudąja penktąja kolona Hit- 

Perkelta į 4 psl. 

Laukiama komunistu puolimo
šangchajus. Paskutinėmis žinio

mis, nežiūrint didelės opozicijos, 
naujam Kinijos ministeriui pir
mininkui Ho-Jing-Cin pavyko su
daryti ministerių kabinetą, kuris 
yra pristatytas prezidentui Li-Cung- 
Jen patvirtinti. Užsienio reikalų 
ministerių naujajame kabinete 
pakviestas buvęs pasiuntinys 
Maskvoj Dr. Fu-Ping-Cang, dėl 
kurio kabineto sudarymas ir susi- 
trukdė. Ryšium su jo paskyrimu 
manoma, jog lengviau seksis su
daryti taiką su komunistais.

Iš kitos pusės nacionalistinės 
Kinijos kariniai sluoksniai vis dau
giau nukrinta į pesimizmą, ypač 
po to, kai buvo pranešta apie ko
munistų pajėgų sugrupavimą šiau
riniame Jangcekiango upės krante. 
Jėgų santykis upės prietilčiuose 
šiuo metu yra 17 prieš 3 armijas 
komunistų naudai. Nankingo fron
te stovi pasiruošusios 4 komunistų 
armijos. Komunistų pajėgos prie 
Sučau sustiprintos 100.000 Mandži- 
ūrijos vyrų. Apskritai nacionalistų 
padėtis vis silpnėjanti. Kinų spau
da praneša, jog Swatau uostamie
styje nacionalistų generolas Jui- 
Jing-Kai smurtu pagrobė valdžią ir 
suėmė nacionalistų valdininkus.

Buvęs Juenano provincijos gu
bernatorius Lun-Jun AFP atstovui 
pareiškė, jog minėtoj provincijoj 
įvykęs sukilimas nieko bendro ne-

tarimą jis patyręs iš karinių 
sluoksnių.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Londonas. Didž. Britanijos, Pran

cūzijos ir JAV užsienių reikalų 
ministerial, susirinkę balandžio 
pradžioj pasirašyti Atlanto pakto, 
aptars Vokietijos valstybės klau
simą.

Vašingtonas. Prez. Trumanas 
kaip praneša Dena, sąryšy su gin
klų pristatymu Europai, reikalau
siąs kongreso suteikti prezidentui 
ypatingų įgaliojimų, kad esant 
skubiam reikalui nebūtų susitruk- 
dymų. Pirmaisiais metais esą nu
matyta pristatyti Europai ginklų 
už 1,5 milijardo dolerių. Būsią im
tasi visų priemonių, kad kaip ga
lima greičiau turėti pajėgią Vaka
rų Europos valstybių kariuomenę.

Dūsseldorfas. Didž. Britanijos 
užs. reikalų ministeris E. Bevin. 
priėmė NRW ministerio pirminin
ko Karl Arnold pakvietimą atvyk
ti į Vokietiją pasitarimui dėl va
karinių Vokietijos sienų.

New Yorkas. New Yorke prasi
dėjusi byla prieš U JAV komunis
tų vadų, kurie revoliucijos keliu 
planavę perimti valddžią.

Maskva. Sekančiam JT suvažia
vime, kuris prasidės balandžio 5 d. 
Lake Success, sovietų delegacijai 
vadovausiąs Gromyko.

turįs su komunistais. Tai buvęs 
spontaniškas gyventojų maištas 
prieš Nankingo režimą.

Nacionalistų komisija, vadovau
jama buv. min. pirm. Sun-Fo baigė 
ruošti atsakymą Mao-Ce-Tung pa
siūlytai 8 punktų taikos programai. 
Komisija sutinkanti su visais rei
kalavimais, išskiriant du: „karo 
nusikaltėlių" išdavimą ir karinių 
pajėgų vadovybės reorganizavimą.

IZRAELIS IR LIBANONAS PASI
RAŠĖ TAIKOS SUTARTĮ

Haifa. Kovo 20 d. po aštuonių 
valandų debatų Izraelio ir Libano- 
no derybose prieita visiško susi
tarimo. Iškilmingas taikos sutar
ties pasirašymas įvyko kovo 23 d. 
Prieš tai sutarties dokumentai bu
vo patiekti taikos tarpininkui Dr. 
Ralph Bunche.

Susitarimo prieita JT tarpininko 
štabo viršininko JAV brigados ge
nerolo W. Riley nenuilstamų pa
stangų dėka. Teigiamai derybų 
eigą paveikė ir Sirijos pareiškimas, 
jog ji pasiruošusi taikos deryboms 
su Izraeliu. ,

Derybose su Transjordanija Iz
raelis pareikalavo, jog pirmiausiai 
D. Britanija iš ten atitrauktų arba 
bent sumažintų savo karinius da
linius.
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JAV Inform. Tarnyba garsina VLIK-a KAIP TAU PATINKA AMERIKA?
Paryžius. (LAIC). — United Sta

tes Information Service Paryžiuje 
vasario 3 d. išsiuntinėjo biuleteni 
Nr. 762 visai Prancūzijos spaudai 
ir žinių agentūroms. Devintame 
puslapy pranešama apie VLIKo 
pirm. M. Krupavičiaus ir Vykd. 
Tarybos pirmin. V. Sidzikausko 
pasikalbėjimą su spaudos atstovais 
Lietuvos Pasiuntinybėje Washing
tone vasario 1 d. •

Šešiuose pranešimo paragrafuo
se. USIS biuletenis sugebėjo 
įsprausti pagrindines VLIKo parei
gūnų mintis ir pareiškimus, jų 
tafpe ir šį: „Mes tikimės galėsią 
sudominti Jungtinių Valstybių 
vyriausybę, kad ji imtųsi ginti mū
sų bylą tarptautiniame forume." 
(..A/*)- ...

LIETUVIŲ PROFESORIŲ PASI
TARIMAS ČIKAGOJE

r Atvykę į Nepriklausomybės 
šventę, buvo susirinkę" pasitarti 
Illinois ir gretimose valstybėse gy
veną lietuviai profesoriai. Daly
vavo ne tik naujai atvykę iš Euro
pos, bet ir seniau gyveną JAV-se. 
Pirmininkavo pasitarimo iniciato
rius prof. J. Čiurlys iš Fort Way-

KETURI NAUJI DIPLOMUOTI 
MIŠKININKAI

Šių metų žiemos semestro pabai
goje Goettingeno universiteto 
miško mokslų fakultete (Hann. 
Muendene) baigė studijas ir įgijo 
akademinį diplomuotų miškininkų 
vardą 4 lietuviai: Tadas Bauža, 
Jonas Genys, Eugenijus Mensonas 
ir Vytautas Barisas.

E. Mensonas studijas pradėjo 
Vokietijoje taip pat ir J. Genys, 
T. Bauža ir V- Barisas Vilniuje.

NAUJAS INŽINERIJOS 
DAKTARAS

Karlsruhe’s aukštoj technikos 
mokykloj daktaro laipsnį įgijo inž. 
S.-. Juzėnas. St. Juzėnas gimė 1015 
m. Aukštaitijoj. Mokslus ėjo Kau
ne T. Jėzuitų gimnazijoje, Kėdai
niuose Aukšt. kulturtechnikų mo
kykloj abu skyrius: kulturtechni- 
kos ir geodezijos, 1938 m. įstojo 
į Vyt. Didžiojo Universiteto sta
tybos fakultetą, kuri 1942 m. bai- 
ge, gaudamas dipl. inžinieriaus 
vardą. Likimo atblokštas i Vo
kietiją rado galimybės įstoti į 
Technikos Aukštąją Mokyklą 
Karlsruheje, pakartotinai atlikti 
kai kuriuos pratimus,’ išlaikyti 
einamų dalykų egzaminus ir para
šyti dizertaciją „Uber die Wasser- 
spende fūr die Regenleitungen der 
Stadtkanalization". A. Nemanis 

ne, Ind., ir dalyvavo viso 13 as
menų: čikagiečiai J. Bogusas, A. 
Gylys, A. Kyras, M. Norkus, A. 
Mflaknis, V. Manelis, V. Tuma- 
sonis, J. Zubkus ir iš toliau at
vykę J. Balys (Bloomington, Ind.), 
S: Kolupaila (Notre Dame, Ind.), 
P. Labanauskas (Milwaukee, Wis
consin), B. Vitkus (Orland Park, 
III.). -Visi sutiko, kad reikia or
ganizuotis, nes bus galima geriau 
pasirūpinti' savo ir kolegų Europo
je profesiniais reikalais, ypač 
svarbu bendromis jėgomis skatinti 
Lietuvą Mečiančių mokslų puoselė
jimą naujose sąlygose, pagaliau 
populiariomis paskaitomis ir raš
tais reikia ateiti į pagalbą mokslu 
besidomintiems mūsų tautiečiams. 
Reikia manyti, kad ir kitose vie
tose, kur yra daugiau lietuvių pro- 
fesorių, bus organizuojamasi. Ry
šiams su Čikaga palaikyti prašo
ma rašyti: prof. V. Manelis, 7216 
S. Rockwell St, Chicago 29, III. 
(..N,"),*

„Kaip tu laikini Amerikoje?" 
arba „How do you Hike this coun
try?" — kiekvienas tavęs paklaus, 
vos tik nukopsi nuo siūbavusio 
laivo ir atsistosi ant tvirtos že
mės, svajotos daugumos DP. Dar 
kvais tau galva, kaip pagiriojan- 
čiam, ir-'žemė supsis po kojomis, 
lyg dar bjitum ant laivo blikties, 
o jau turėsi atsakinėti: „Aš labai 
džiaugiuosi čionai atvykęs. Tikrai 
labai malonu. Very good!” „Ma
tysi, bus viskas gerai. Niekur ge' 
riau negali būti. Amerika yra very 
nice. Yesl"

Čia pat tave nugriebs žėruojan
čios reklamos-tokios tvaskios ir 
raudonos, kaip šviežias kraujas, 
pritvinęs į tavo širdį ir galvą dar 
tokią silpną nuo sūpavimų ant pla
čių rtiarių, kurias perbridai, rasi 
pirmą ir 'paskutinį kartą. Iš karto 
nė nesijausi, kad kažkas paliko 
toli, toli nepasiekiamai, nes galva

PASIKEITIMAI BALFe
A. Devenienė, iki šiol ėjusi 

B ALF imigracijos komiteto pir
mininkės pareigas, BALFo direk
torių susirinkime vasario 5 d. ta
po išrinkta ir BALFo vicepirmi
ninke. Ji pakeitė iki šiol buvusį 
vicepirm. p. Pivarūną iš Pittsburgh, 
Pa., kuris, gyvendamas toliau nuo 
centro, tik retkarčiais tegalėdavo 
dalyvauti BALFo valdybos posė
džiuose. Minėtame direktorių su
sirinkime p. Olis pasiūlė ^įdaryti 
egzekutyvinį komitetą iš 4 asmenų 
— Amerikos Lietuvių Tarybos pa
vyzdžiu. Tokiai rezoliucijai pritarė 
dauguma direktorų ir ten pat san- 
dariečių atstovai į vicepirm. pasi
ūlė arčiau New Yorko gyvenančią 
p. Devenienę, vietoje pittsburgie- 
čio p. Pivarūno.

BALFo egzekutyvinį komitetą 
sudaro: kun. Končius, A. Devenie
nė, A. S. Trečiokas Ir J. Žilinskas, 
(„v.").

PARUOSTA MAISTO IR DRABU
ŽIŲ SIUNTA

Sausio mėri. pabaigoje BALFo 
sandėlyje paruošta nauja maisto 
ir drabužių siunta lietuviams trem
tiniams Vokietijoje. Si siunta susi
deda iš 23 maišų maišytų drabužių, 
4 dėžių avalynės, 5 dėžių knygų, 
1 dėžė mokykloms reikmenų ir 197 
dėžės įvairių maisto produktų.

Siunta į Vokietiją išėjo vasario 
'mėn. pradžioje. („V.").

KANADA PRIPAŽĮSTA PABALTI
JO GAILESTINGĄSIAS SESERIS
Plečiant medicininę pagalbą, Ka

nada susiduri^ su dideliu med. 
gail. seserų^ trūkumu. Kanada 
pripažįsta pabaltiečių gail. seserų 
diplomus ir, po vienų metų darbo 
gailestingosios sesers padėjėjomis, 
jos gali būti priimtos į Kanados 
gail. seserų sąjungą. („N. L.")

OPEROS SOLISTAS ST. LIEPAS 
KONCERTUOS AUGSBURGE
Vilniaus operos solistas St. Lie

pas ir Lietuvių Tremtinių Operos 
ir Baleto dirigentas Aleksandras 
Kučiūnas kovo 27 d. (sekmadienį) 
20 vai. Sv. Antano parapijos salė
je duos dainų ir arijų koncertą. 
Jau ankstyvesni šių menininku 
koncertai dėl jų didelio menišku
mo ir įdomios programos buvo iš
kelti.mūsų spaudoje. Buvo rašoma, 
jog St. Liepo ir A. Kučiūno kon
certai yra įgavę idealaus pobūdžio: 
pirmojo gražus, sultingas ir stiprus 
balsas čia jungiasi su antrojo 
muzikine kultūra. Tikime, kad mū
sų bendruomenė, prieš išsiskirsty- 
dama po platųjį pasaulį, pasinau
dos bene paskutine proga pasi
džiaugti šių menininkų laimėjimais.

Ankara. JAV vyriausybė perlei 
do Turkijai du modemiškus krei
serius, abu po 13 500 tonų.

LAIŠKAS ATVYKSTANTIEMS TIK NESENIAI įSVYKUSIOJO

vis dar suksis nuo visokių rūpes
čių ir nežinios, o akyse raibuliuos 
dar mėlynai, žaliai ir gelsvai-vi- 
saip, kaip tik žmogus išmano kitam 
į akis įkristi. Spalvų derinio neieš
kok kaip vaivorykštėje, kad akis 
atsigautų po marių kelionės. Rekla
mos spalva bus tarp parinkta, kad 
ji „rėktų" ir tau už akių griebtų, 
prisiviliotų. „Taip ir turi būti. 
Well!"’ - atsakys, jei ko klausi. „Ar 
ne fine?" Pasiskubink pritart, nes 
vos dar laikaisi ant kojų. Sustiprėsi 
ir įsitikinsi, kad viskas čia žėri, 
mirga, maišosi ir juda. Juda ne tik 
žėruojančios reklamos, kurios ap
skelbia, 'ko žmogui reikia ir ko ne
reikia, bet juda gatvės ir miestai. 
„See, čia niekas nestovi vietoje!"

Bėgsi gatve, kol neturėsi savo 
mašinos, ir tau rodysis, lyg eitum 
upės krantu tarp aukštų kauburių. 
Pro šalį dums mašinos tokia tiršta 
mase, kaip ižas Nemunu. Ilgai 
lauksi proplaišos, kad skersai pe
reitum. Gi galvą pakėlęs, regėsi 
namus kaip didelius bučius debe
sims gaudyti. Bijotum viršugaly 
gyventi, kad galva nesisuktų, kaip 
ant marių. „O jei prireiktų šokti, 
kaip Kozenkinai?" Nebūkštauk, ta
vęs čia jau negaudys ir nesiūlys 
8.000 dol. už tavo biografiją. Ne
siūlys ir niekas buto dangorėižy. 
Ten retas žmogus gyveną. Ten 
žmonės tiktai pluša-kala dolerį vi
sokiais bizniais. Po darbo sklaistosi 
į pašalius. Dideli miestai čia tarsi 
kokios dumplės: rytą žmones su
traukia, o vakarais išpučia. Žmo
nės išsilieja į pakraščius, kur ne
didelių namų pristatyta, pabaltin
tų ir su darželiais, lyg žąsų gūžto
se. Jos dažniausiai apima vieną 
ar dvi šeimas. Erdvu ir laisva pa; 
čiam, bet nėra vietos kitam. Eisi 
nuo namo prie namo ir nerasi tuš
čios vietos tuščiuose namuose. 
Dieną beveik visi dirba arba mo
kosi dirbti, o vakarais daug kas 
išklysta, kur šviesos mirguliuoja, 
juda paveikslai ir muzika links
mina. Tik naktis žmones surenka 
į namus, kad dieną juos vėl išbar
stytų. „Žinai, čia beveik visi turi 
savo namus, bet retas kuris turi 
namų židinį. Jie namus „bildina"7 
bet jų „nelaikina". Ir tau reikės 
tiktai pastogės, kaip viešbučio ke
leiviui, išvargusiai galvai patiesti. 
„Išauš rytas, vėl judėsi- arba ju
dinsi mašinas, visokiausias maši
nas gatvėje, fabrike ir už fabriko.

Mašina ir žmogus čia yra taip 
suaugę, kad negreit susivoksi, kas 
kurį valdo. Kai pagyvensi, ir tu be 
jos neišeisi nei į krautuvę, nei į 

bažnyčia, nei į saliūną, o į darbą 
ji tau bus nepamainoma. Į kapines 
ji taip pat tave nuvež, kai susi
dėvėsi. O ilgainiui susidėvi ir ma
šina ir žmogus. Reikia vis naujų 
mechanizmų, vis tobulesnių, ir rei
kia vis naujų žmonių, kuriems 
sveikata trykštų kaip apelsino sul
tys per pirštus. Persenai, išsekai — 
ir atsilieki, kaip nereikalingas mu
zikantas po vestuvių. Gyvenki iš 
to, kas liko. Tad visi čia skuba, 
kad daugiau surinktų ir daugiau 
liktų, kbl nugara dar lankstosi ir 
pirštai nesugrubę. Ką uždirbai, to 
turi užtekti ir pačiam ligi atilsio 
ir „graboriui”.

Bet tu atvyksti čia gyventi, iš
sinešęs savo gyvybę, kaip žvakę 
rankose, per audras ir vėtras. Už
pūsti ją galėjai ir namie arba spei
guotam Sibire. Mirti visur tas pats. 
O gyventi-ne. Nei čia nėra visiems 
lengva, o ypač tau, naujam „gri- 
norim". Gerai, jei pataikysi, nu
tūpsi į darbingą- vietą ar turėsi 
praktišką profesiją, kuri pati ieš
kotų darbininkų. Laimė ne visiems 
nusijuokia ir didelių galimybių 
krašte. Greičiausiai turėsi pradėti 
iš pradžios, kaip Adomas su Ieva. 
Juk tu antrą kartą išvytas iš ro
jaus, iš savo tėvynės, ir niekas 
tau jos nepakeis. Bet nenusim’nk, 
rojaus ant žemės niekur nerasi. 
Visur žemė įmirkusi žmogaus pra
kaitu. Tu čia nemažai jo išliesi, 
kaip kraujo ir ašarų, kurios byrėjo 
visu tavo bėglio keliu. Būk pasi
ryžęs viską ištverti, kaip ligi šiol 
ištvėrei, tada neapsivilsi ir sulauk
si šviesesnės dienos. O gal tau ir 
labai seksis ir labai patiks šitame 
laisvės ir demokratijos krašte? 
Juk nuo nelaisvės bėgai ir laisvės 
ieškojai. Taigi,, „How do you like 
this country?", klaus tavęs kiek
vienam žingsny, ar tu ieškosi dar
bo ar užeisi' apsipirkti, ar prašne* 
kinsi kurį nors žmogų savo lau
žytu liežuviu. Pažins iš pirmo žo
džio, teirausis ir lauks atsakymo 
„Labai gerai. Weill" Savo pasta
bas ir jausmus pasilaikyki sau pa
čiam. Galėsi juos kada nors papa
sakoti savo vaikams ar kitiems 
„grinoriams”, kai pats jau būsi 
apsikūlęs. Kol ieškai prieglobsties 
sau ir kitiems, kol yra DP proble
ma, svetur nuklydęs, esi kaip ske
čias, kuris viskuo džiaugiasi ir 
mandagiai atsako: „Ačiū, labai 
malonu. Thank you!" Kai apsibusi, 
daug kas kitaip atrodys^ daug kas 
labai patiks ir, gal būt, net ir 
grįžti nebenorėsi. Tėvynės, žino
ma, niekad nepamirši, bet ji bus

Jurgis Jankus
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— Iešxok, bet nerasi. Jeigu nenorėsiu, tu nerasi.
Ir aš ėmiau'eiti ieškodamas, o ji sekė iš paskos kelis 

žingsnius atsilikusi ir nė žodžio nesakė. Ji negalėjo iš 
toli juos atsinešti. Visą laiką ėjom kartu, ir tik kai aš, 
radęs tokių didelių ir labai mėlynų, ėmiau skinti, pasi
traukė trupučiuką į šalį. Pasitraukė 'ir atsinešė, o aš nie
kaip negalėjau rasti. Buvo tik mėlynų, bet ir tų pačių tik 
km — ne kur po žiedelį.

i — Kur juos radai? — atsisukęs pasakiau.
Mane ėmė pyktis, o ji- žiūrėjo į akiš ir šypsojosi.
— Sakiau, kad nerasi. Kas moka pykti, tiem balti palaz- 

dyniai nesirodo.
. Vaikas dar tebebuvau, bet atsimenu, kad jos akys buvo 

tąip tamsiai mėlynos, beveik kaip pačios tamiosios ži
buoklės, kad net šilta per širdį pasidarė, bet nuo to aš 
dar labiau supykau. f

— Rodysi, ar ne? —. sušukau, pagavau tuščia ranka 
už skarelės ir smarkiai papurčiau.

Ji tylėjo. „
Dar kartą papurčiau, bet ji vis tiek tylėjo ir žiūrėjo 

tiesiai į veidą. Tada bėriau visus palazdynius į akis ir 
nuėjau. Eidamas per mišką, dar didelį lanką apsukau: 
baisiai norėjau jasti nors vieną baltą palazdynį. Taip 
norėjau, kad verkiau, bet neradau nė vieno. Taip ir parė
jau tuščias.

— Kur palazdyniai? — paklausė motina.
— Kad gražių neradau, o nušutusių nenorėjau imti, — 

pamelavau. Tuos šviesiai palšus vadindavom nušutusiais.
— Ar Morta irgi nežino, kur yra gražių?
— Kad aš vienas norėjau rasti. — Dar kartą pame

lavau.
Motina nieko nebepasakė, bet nuėjo prie krosnies ir 

atnešė valgyti.
Kaip šiandien atsimenu buvo geri, svieste permirkę 

varškėčiai. Dubeny krosnyje ilgai stovėję ir nuo karščio 
net Įgeltų. Vieną valgau, 'seilės jau kito laukia.

— Ar visus galiu išvalgyti? — klausiau.
— Valgyk. Mes seniai pavalgę. Tu šiandien taip ilgai 

užgaišai, kad man net rūpėti buvo pradėję.
Į tuos jos žodžius vamptelėjo šuo, ir varškėtis sustojo 

burnoje. Per kiemą kaip pupų pėdas su puokšte palaz- 
dynių rankoje švitavo Morta.' _

Ji įėjo, pasisveikino ir gėles padavė motinai. Motina 
žiūri į jas ir, matau, savo pačios akimis netiki.

— Pirmą kartą matau baltus palazdynius, — sako, o 
aš sėdžiu ir žinau, kad geriau būtų pro duris išlėkus.

— Kur tu jų radai?
— Miške, tetule. Mama irgi dar niekada nebuvo tokių 

radusi. Atsikėliau nuo stalo ir imu slinktį durų linkui, bet 
motinos akys viską mato: ir gėles, ir viešnią ir mane. ’

—i O tu kur dabar? — sako —. Juk virtinių dar neiš- 
valgei.

Sustojau ties viduriu suolo, sukinu švarkelio sagą ir 
nieko nesakau.

— Ir ko gi čia sannatindes. Tu neradai, o ji rado. Ne 
bernų darbas gėliauti. Eik valgyti. Ir tu, Mortute, eik. 

Kad nerado gėlių, tegu keliais virtiniais mažiau pasiten
kins. Eikit.

O aš stoviu ir laukiu, ką Mortelė sakys. Bet ji nesako. 
Pažiūrėjo į mane, nusišypsojo ir pasislinko už stalo. 
Prisislinkau ir aš. Valgome abu, o ji pasakoja, kad. šie
met nepaprastai daug ir nepaprastai gražių palazdinių, o 
virtiniai tokie riebūs, kad jai greitai visas smakriukas 
pasidaro taukais patekėjęs.

Motina paima stiklinę, senus palazdynius išmeta ir su
merkia naujus. Mėlynus į vidurį, o baltus vainikėliu ap
linkui. Ir rodosi, kad į mane didelė, graži ir labai gera 
akis žiūri. Morta pavalgiusi dar šnekėjo, o aš išėjau į 
kiemą, atsisėdau skiedryne ir laukiau, kada ji išeis. Pa- 
vakafys buvo šaltas, vėjas pūtė švilpdamas ir gėrė kiau
rai, o Morta labai ilgai neišėjo. Kai išėjo, buvau visiškai 
sustipęs, bet priėjau ir pasakiau:

— Ar sakei motinai, kad miške tau buvau negeras?
Negalėjau prasižioti pasakyti, kad mušiau.
— Ne. Argi tu man buvai negeras?
Ji vėl šypsojosi ir žiūrėjo didelėmis akinus.
— Kad mušiau.
— Kam dabar neluoji. Juk tu manęs nemušei.

•— Tai gėles išbarsčiau.
— Savo, dėl manęs galėjai barstyti.
Pamojo su ranka ir nuėjo.
Saulė jau buvo nusileidusi. Nuėjau tiesiai padėti baigti 

šertis, bet sušilti negalėjau. Ir vakarienės nevalgiau. Kaip 
guliau, taip dvi savaites ir išgulėjau. Į tokį karštį įpuo
liau, kad kliedėjau ir vis šokau eiti baltų palazdynių 
ieškoti. Sykį tėvas jau į kiemą išėjusį tik spėjo pagauti.
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Operinio meno „ledlaužiai“
(Tęsinys)

Po koncerto jau minėta lietuvaitė 
atveda savo „mamę", kuri tikrai 
puikiai kalba lietuviškai. Visai 
trupei įteikiama dovana: milžiniš
ka šokoladinių saldainių dėžė. Do
vana tikrai nuostabi; toks kiekis 
saldumynų galėtų būti arba „juo
dai" nupirktas, kas Anglijoje yra 
nelengva, arba buvo išnaudotas 
visos šeimos poros mėnesių šoko
lado racijonas. Kažkokia žydų tau
tybės pilietė iš Marijampolės klau
sinėja gan gera lietuvių kalba, ka
da solistai atvyko iš Lietuvos ir 
kas ten girdėti. Sužinojusi, kad 
jau seniai atvykę ir kad grįžti kol 
kas nenumato—pareiškia: „Ūi, tai 
jūs, tur būt, krikščionys demokra
tai?" Paaiškėja, kad ji" išvažiavo 
iš Lietuvos prieš 25 metus, dar 
prieš 1926 m. gruodžio mėn. per
versmą. Sovietiniais ir kitokiais 
politiniais reikalais ji laikosi indi
ferentiškai, bet norinti suruošti 
Stocktone dar vieną mūsų solistų 
koncertą; jai užsirašius L. Sąjun
gos adresą, persiskiriama draugiš- 

. kai.
Į sekantį koncertą važiuojame 

pro New Castle gan tolokai į 
šiaurę. Miestelis ir pilis Alnwick 
(tark „Enik") yra Northumberlan- 
do kunigaikštijos sostinė; vidu
ramžyje ši pilis buvo pastatyta gy
nybai nuo škotų antpuolių, kai

toH toli ir jos balsas toks duslus, 
kaip toli sprogstančios bombos. 
Truputį krūptelėsi, prasiverš kar
tais ašaros įš akių, kad būtų šir
džiai lengviau, bet tau jau bus 
sunku išlipti iš patogios mašinos ir 
bristi dulkėtu ar užpustytu keliu 
„ten, kur Nemunas banguoja" . . .

Sutiksi daug žmonių, Lietuvoj 
gimusių ir augusių, kurie čion tik 
laikinai Važiavo, tik pinigo uždirb
ti ir pargrįžti. „See, čia visi ak
mens mano apverkti. Aną didelį 
apsikabinęs verkiau gailibmis aša
romis, kam gražų ūkį ir tėvus pa
likau. Paskui rados pati ir vaikai. 
Dirbau kaip mano tėvo jautis. Pra
sigyvenau, bet nuplikau ir pase
nau. Vaikai taip pat mane paliko, 
kaip ir aš tėvus. Bet jau nebe- 

- grįžčiau, kad ir dovanai vežtų. Ir 
tu negrįši-pamatysi. Kur rasi ge
riau? . . ." Kita pasakojo: „Sakiau 
uždirbsiu 100 dol. ir grįšiu. Tiek 
pinigo! Paskui įsinorėjo 200. Užėjo

* pirmas karas - susirinkau 400. Da
bar jau man atrodė ne toks di
džiulis pinigas. Apsipratau, ištekė
jau, vaikus užauginau. Nebenorė
čiau kitur gyventi. O kaip tu „lai
kini" Ameriką? „Good." Atsaky
mas jau nurodytas-reikia tiktai jį 
pakartoti. „Žinoma, jį pakartosi, 
nes prisimįnsi, kiek daug dar lū
kuriuoja „prispausti pirštus", kad 

_ atsivertų stovyklos vartai į platų 
pasaulį, kur tiek daug erdvės ir 
galimybių, bet kur taip daužosi 
širdis, nerasdama paliktų namų 
šilimos. Gerai, jei gyvensi su sa- 
vais-vieno kraujo ir vienos žemės. 
Rasi daug jautrių žmonių, labai 
duosirių, gerų ir paslaugių. Jie tau 
padės, užjaus ir ramins: „Pagy
vensi, apsiprasi. Bus gerai! Mes 
pradžioje taip pat sunkiai dirbo
me. O kaip mes vargome, kol pra
sigyvenome. Jums lengviau".

Niekad lietuviui nebuvo lengva. 
Vargo seniau Lietuva, svetimųjų 
trypiama, ir krikdė savo vaikus po 
tolimas šalis. Kenčia dabar Lietu
va, rausvos žaros svilinama, o iš- 
klydę jos vaikai sunkiai beranda, 
kur galvą priglausti. Šitoj šaly, 
kur laisvė Visada žydėjo, susitinka 
vieni ir antri. Nusitinka, kad ko
votų dėl Lietuvos laisvės, kad va
duotų sunkios vergijos prislėgtus. 
Neužmiršk ir tu prisidėti, kai čia 
atvyksi, nors ir neketintum par
grįžti, nors tavo atsakymas būtų 
labai tiesus ir nuoširdus: „Čia man 
nepaprastai gerai!" Lietuva visų 
pagalbos reikalinga, tai kenčianti 
tavo -šalis. S. Šnž.

tarp abiejų valstybių per keletą 
šimtmečių ėjo nuolatiniai karai. 
Northumberland© kunigaikštis uži
ma aukštą vietą dar tebeegzistuo
jančioje, bet jau nebereikšmingoje 
anglų aukštuomenės hierarchijoje. 
Jis dar tebegyvena savo pilyje, tik 
dėl lėšų stokos ir aukštų mokesčių 
išnuomavęs beveik visą pilį moky
tojų seminarijai. Koncertas numa
tytas pilies svečių salėje. Mums 
jau iš anksto pranešama, kad ku
nigaikštis su šeima dėl svarbių 
priežasčių galėsiąs būti tik pir
moje koncerto pusėje; jo anksty
vesnį išėjimą artistai prašomi 
neinterpretuoti savo nenaudai. Vė
liau pasirodė, kad buvo kiek ki
taip: paties kunigaikščio salėje iš 
viso nebuyo, bet jo žmona ir 
uošvė išsėdėjo iki programos galo. 
Didelėje salėje publikos buvo , per 
600; klausėsi labai rimtai, bet lai
kėsi rezervuotai. Vietiniai rengė
jai, numatę daug „bisų" ir nusi
vylę dėl publikos šaltumo, vėliau 
aiškino, kad publika buvusi labai 
patenkinta, bet drovėjosi perdaug 
ploti „kunigaikštiškoje" salėje, 
ypač jo paties šeimai čia pat 
esant.

Pati pilis didelė, niūri, su visais 
bokštais ir mūrais; ji nestovi ta
čiau ant aukšto, stataus kalno, l 
kaip kad Vokietijoje įprasta. Tie
sa, apylinkėje statesnį kalną sun
ku būtų ir rasti, nors šiaip regi
niai labai gražūs; švelnios, nedide
lės kalvos, medžiais apaugusios 
(Anglijoje retenybė). Oras — vėl 
staigiai atšilo; saulė šviečia, tikras 
pavasaris.

Laimingai iki šiol išsilaikiusieji 
solistai priartėjo pagaliau prie pas
kutinio kelionės etapo: dvi dienas 
gyventi milžiniškame buv. L.N.F.R. 
geležinkelio bendrovės stoties

AteuMs atrtuus
GRENADIERIAI ROTŲ DARŽELY

S. m. 23 ir 24 numeriuose „Min
ties" „rūtų daržely" apsikasę, vieš
pačiai J. G. ir S. Urbonas sutan
kinta ugnimi atakuoja „Žiburių" 
„Atominį amžių": kaip jis išdrįso 
šyptelėt iš viešpaties St. Lozo
raičio „prezidentinių" pretehzijųl 
(NB: palaikydamas „Mūsų Kelio" 
pasiūlymą ir norėdamas padrąsinti, 
kad ir pats savo pasiūlymą 
pradėtų naudoti, „Atominis . am
žius" vietoj pono pradeda vartoti 
viešpatį).

Viešpats J. G. nesigriebia praš
matnių išraitymų. Pradžioj, pani
kos pagautas, iš mokomojo šautu
vėlio pukši į visas puses, bet, kiek 
atitokęs, skelia visai tiesmukai: 
„Niekam nėra draudžiama į ką 
nors pretenduoti. Rodos, „genera
lisimas" Suvorovas yra pasakęs, 
kad prastas tas kareivis, kuris 
nepretenduoja pasidaryti genero
lu".

Aukso tiesa, viešpatie J. G-l 
Mes tik pastebėsime, kad kalba 
šiuo atveju eina apie kareivį, ku
ris dedasi esąs generolas. Kad ir 
jam būtų giriamą žodį Suvorovas 
pasakęs, mums neteko girdėti. Bet 
jei Sveikas pasiklaustumėt savo 
bendrą Simą Urboną, tai ir jis 
tikriausiai patvirtintų mūsų nuo-; 
monę, jog dėl tokio kareivio aki
plėšiškumo subiurtų ne tik gene
rolai, bet ir kapitonai.

Viešpats Simas Urbonas nesiten
kina kukliom J. G. priemonėm. 
Jis nori logiškai„Atominį amžių" 
ant menčių partiesti. Jo premisos 
— Romos eklezija kovoja su ko
munizmu. Kravčenka Paryžiuj jam 
taip pat duoda per galvą, gen 
Clay išgujo sovietų repatriacines 
komisijas. Išvada — negalima 
juoktis iš lozoraitinių pretenzijų. 
Logika įdomi, bet, deja, neoriginali. 
J. Hašeko narsusis kareivis Švei
kas jau pasakė: „Namas dviejų 
aukštų, su dvylika langų ir trim 

viešbutyje (dabar valstybiniam) o 
koncertuoti — kaž kur, kasyklų 
srityje; nuvykimas į abu koncer
tu -— taksiu.

Į abi vietas tenka vykti jau 
temstant per nepertraukiamą įvai- 
riapalvių žiburių panoramą (apy
linkė šiek tiek kalnuota) — visur 
kasyklos ir fabrikai bei miestai — 
miestukai. Pirmas koncertas — 
Ferryhill, gan geroje „Minėr’s Wel
fare" salėje su specialiai atvežtu 
fortepijonu. Publikos — išparduo
ta; klauso rimtai, pasisekimas dį 
delis. Ar tai vis angliakasiai, ar 
šiaip miestiečiai, muzikos mėgė
jai — sunku žinoti. Į užkulisį atei
na lietuvių atstovai, kurie išsiren
gė į koncertą iš netolimos sto
vyklos specialiu autobusu. Po kon
certo artistams įteikiamas gražus 
gėlių krepšis; šios gėlės — pirmos 
ir vienintelės per visą kelionę su 
Arts Counciliu; jos paaukotos — į 
koncertą atsilankiusiųjų lietuvių.

Paskutinis koncertas savo aplin
kuma primena . . . Lietuvos pir
muosius vakarėlius prieš Pirmą 
Pasaulinį karą. Salė — kokių pasr 
kutiniais Nepriklausomybės lai
kais gal tik mažuose bažnytkai
miuose tepasitaikydavo. Užkulisy
je .— šalta, kaip lauke; kažkokia 
moterėlė paaiškina, kad „išsibai
gus koksui" kūrenti jie nebegalį. 
Aplink dešimtimis kilometrų — 
anglies kasyklos!... -Tačiau daly
kai greit susitvarko. Užkulisis šiaip 
taip prišyla nuo elektrinių pečiu
kų, sausakimšai prigrūsta salė — 
nuo smarkiau veikiančios „natū
ralios" šilimos. Scenoje — tas pats 
iš Newcastle specialiai atvežtas 
gerasis fortepijonas. Malonusis 
Newcastle apygardos menedžeris 
atsiprašo dėl koncerto sąlygų ir 
pats padeda tvarkyti sceną. Publi
ka — nepaprastai entuziastiška ir 
dėkinga. Po koncerto užkulisį ap
lanko šešių čia netoli dirbančių ir 
koncerte esančių lietuvių anglia- 

dūmtraukiais. Kiek jo savininkas 
metų?"

Aliarmavęs ne tik mūsų Vado
vaujančias institucijas, bet ir 
Kravčenką su gen. Clay, viešpats 
Urbonas klausia: „Ką galvoji anų 
„juoko" eilučių autoriau?! . . .

Tai ne paslaptis:- kad viešpats 
Urbonas labai primena tą sovie
tinį liudininką, kuris Kravčenkoj; 
byloj draskėsi, kad ten nekalbėtu, 
apie „mylimą vadą ir tėvą" Sta
liną.

TAI BUVO REKORDAS
Sheffieldo (Anglijoj) teismas 

sprendė retą ir įdomią bylą, 24 
metų Teresė Vaughn buvo kal
tinama poligamija. Per tardymą 
paiškėjo, jog ponia Vaughn pen
kių metų laikotarpy 62 kartus ve
dė. Svarbiausia, jog ji su savo bu
vusiais vyrais neišsiskirdavo. Ir 
taip Teresė Vaughn bevažinėdama 
po Pietų Afriką, Angliją, Prancūzi
ją 62 kartus tarė palaiminantį 
„taip", kuris pagaliau ją atvedė 
prie teisėjų stalo.

NUO KO MOTERIMS AUGA 
ŪSAI

amerikietis gydytojas 
Armatoe, kurio specia- 
žmogaus plaukuotumo

Žinomas 
Dr. R.E.G. 
lybė yra 
tyrinėjimas, Vašingtone įvykusi
ame antropologų kongrese padarė 
šia tema pranešimą. Jis pareiškė, 
jog žmogaus plaukuotumas pri
klauso nuo išsilavinimo laipsnio. 
Ypač tai žymu pas moteris. Po 
ilgų tyrinėjimų jis priėjo išvados, 
jog intelektualinį darbą dirbančių 
moterų veidai pradeda apželti 
plaukais. Iš 100 tokių moterų (20 
—45 metų) 70 ant viršutinės lū
pos turėjo mažus pūkelius, 23 bu
vo pradėję apželt smakrai, o liku
sioms septynioms (jos buvo pa
čios mokyčiausios) buvo užaugusi 
visiškai graži barzda.

kasių atstovas. Jo pasiūlymas — 
surengti artistams vaišes „su iš
gėrimu" — nors iš- principo, lai
mingai užbaigus turnė, ir priimti
nas, bet dėl techniškų ir geogra
finių kliūčių neįvykdomas: artistų 
jau laukia taksi grįžimui į New
castle.

Kitą rytą, po 6 valandų kelionės 
greituoju traukiniu, mes vėl išli
pame jau gerai pažįstamoje, di
džiulėje Londono „Karaliaus Kry
žiaus" („King's Cross") stotyje.

Taigi mums patikėtas uždavinys 
laimingai atliktas. Net ir paskuti- 
nioje „stachanovietiškoje” savaitė
je solistai laikėsi puikiai; tik vie
name koncerte, ir tai tik pirmoje 
pusėje, kiek buvo pasijutęs nuo
vargis, nugalėtas tačiau iki pro
gramos galo. 11-je vietovių išpro- 
pogavome „Grand Opera" meną; 
kartu gi labai apčiuopiamai primi
nėm anglų publikai Lietuvos var
dą iš kiek kitokios pusės, negu tai 
gali padaryti mūsų kad ir darb
ščiausi „EVW" — „iš prievartos” 
angliakasiai, tekstilininkai ir že
mės ūkio darbininkai. į D. B. Lie
tuvių Sąjungos kasą iš Arts Coun- 
cilio išteklių įplaukė" gera suma 
anglų svarų, palengvinanti artistų 
išlaikymui Anglijoje; drauge gi Są
junga įgavo teises ant savo rer ( 
giamų koncertų plakatų visur dėt: .

Austru futbolininku Juodoji diena"
AUSTRIJA—TURKIJA 1:0 (1:0)
Pereitą sekmadienį Vienos Pra- 

terio stadione 60.000 austrų per
gyveno saviškių laimingą pergalę 
prieš Turkiją. Kaip rungtynių ko
mentatoriai praneša, Austrijos rink
tinė jau seniai buvusi tokios že
mos formos. Turkų abu sparniniai 
— Suekroe ir Fikret buvo geriausi 
aikštėje.

Tą pačią dieną Linze Austrijos 
B rinktinė žaidė prieš Luxembur- 
gą. Šios rungtynės austram buvo 
laimingesnės,, ir jie užtikrintai lai
mėjo 3:0 (3:0).

Įvykusiose tarpvalsybinėse fut
bolo rungtynėse Portugalija su 
Ispanija sužaidė 1:1.

Rugby rungtynės tarp Anglijos 
ir Škotijos baigėsi /anglų pergale 
19:3.

Ledo ritulio tarpvalstybinėse 
rungtynėse JAV nugalėjo Šceica- 
riją 7:3. Šiose rungtynėse už Švei
cariją jau žaidė čekai Dr. šlama 
ir Zabrodski, kurie, kaip žinome, 
po vienų gastrolių atsisakė grįžti į 
Čekoslovakiją. '

Artimiausiu laiku JAV rinktinė, 
kurią atstovauja Boston Olympics, 
žais su Vokietijos ledo ritulio 
meisteriu E. V. Fuessen.

Krepšinis. Mųencheno mieste 
pravedamose pirmenybėse daly
vauja, kaip žinome, ir lietuvių 
sporto klubas „Gintaras". Iki šiol 
gintariečiai eidami be pralaimė
jimų pirmenybių lentelėje pirma
vo. Pereitą savaitę įvykusiose 
rungtynėse „Gintaras" pralaimėjo 
ex-meisteriui MTSV Schwabing 
41:44 (21:20). Schwabingo klubas 
krepšinyje nėra jau taip labai silp
nas, nes savo eilėse turi net ke
turis Vokietijos rinktinės žaidfikus.

Kitos žinios
— Garsusis JAV lauko teni- 

sistas Frankie Parker, dalyvauda
mas tarptautinėse lauko teniso 
rungtynėse Kaire, tapo šių rung
tynių nugalėtoju, laimėjęs finale 
prieš savo tautietį Budge Patty 
(6:2, 9:7, 8:6). 

lielna antradieniais, ketvirtadieniais ir Srftidle- 
„Z-IDUOdl nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaituoja 
po 25 pfg. o lefltadlenlo — 10 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM I.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvienų paieško
ma asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Sma’žys, Box 18. Lot 38, Old Klldonan, Vlnnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirtus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburiu“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.

prierašą: „pakviesti j . Angliją re
miant Arts Counciliui". Ar laimė
jo solistai ką nors konkretaus sa 
vo pačių ateičiai? Reikia manyti 
kad nieko. Arts Councilio direk
torių nuomonės, tiesa, kuo pui 
klausios. Simpatingasis Newcastiio 
menedžeris p. Mather, pats buvęs 
dainininkas, išsireiškė, kad per vj 
są savo gyvenimą nėra girdėjęs 
panašaus lygio balsų/ Kone visur, 
atsisveikinant buvo iš anglų puses 
pareiškiama: „We hope to seę 
you again" (Mes tikimės Jus dar 
kartą pamatyti). Sekanti sezoną, 
atrodo, galima laukti naujų pak
vietimų, jau daug didesniam kie.- 
kiui koncertų, jei... niekur neemi
gruosi, sėdėsi Vokietijoje ir būsi 
anglams tik laikinas, malonus sve
čias, kurio pareiga „susipratus 
ateit, susiprast ir išeit". Šis ma
žas „jei" nusako viską; deja, nė 
vienas iš malonių anglų šiuo rei
kalu „sorry" nieko padaryti ne
gali.

Londone — netoli savaitės poil
sio; po to seka Lietuvių Sąjungos 
rengiamas vasario 16 d. koncertas \ 
Letchworth stovykloje prie Lon
dono, o vasario 19 d. — didysai 
koncertas Londone, kuriam jau 
dabar visi aktyviai ruošiasi.

VI. Jakubėnas

— Vokietijos lauko teniso mei
steris Gottfried von Cramm, Alek
sandrijoje įvykusių tarptautinių 
žaidynių metu pralaimėjo italui 
Cucelli 3:6, 2:6.

— Amerikietis Mel Patton, kuris 
Pasaulio olimpijadoje laimėjo 200 
metr. bėgime pirmą vietą, nori 
pasitraukti iš aktyvaus sporto gy
venimo. X

— Tradicinės lengvosios atleti
kos rungtynės tarp garsiųjų Ox- 
fordo ir Cambridge universitetų 
baigėsi pirmojo laimėjimu 72:541

— .Amerikos ledo ritulio rink
tinė, dalyvaudama pasaulio pir
menybėse Stockholme, sulaužė 
„tik'* 114 lazdų.

------- • b
PRANEŠIMAS

IRO amatų mokyklos Neuburg^ 
(Donau) vadovybė praneša, jog 
nuo š. m. kovo mėn. galo ar ba
landžio pradžios minimoj mokykloj 
pradės veikti šie kursai: 1. siuvė
jų, su baltinių, paprastų^ ir mo
teriškų rūbų siuvėjų skyriais, 2. 
dažytojų/ 3. medžio tekintojų, 4. 
statybininkų su mūrininkų ir poli
ruotoj ų skyriais, 5. Automechani- 
kų su motorų technikų ir auto 
elektrikų skyriais, 6. batsiuvių. 7. 
braižytojų su planų mašinų braižy
tojų skyriais, 8. tapetuotojų, 9. dė
žių darytojų, 10. kino operatorių.-

Registruotis galima per savo 
stovyklų darbo įstaigas (employ
ment office) pas Miss E. P. Ayl
ward IRO 5 aerijos amatų moky
klų valdininkę, kurios įstaiga yra 
IRO 5 aerijos centre Augsburg, 
Haunstetterstr. 44, telef. 7177 arba 
tiesiog mokykloje Neuburg (Do
nau), Donauwoertherstr. telef. Neu
burg 388. Tolimesnės informacijos 
bus patiektos vėliau mokyklos in
formacijos biuletenyje.

' Marytė Brožytė — Rodnytė, gyv. 
60—24 52 . Ave, Maspeth, N.Y., 
USA ieško sesers Zosės Brožiūtės 
Kynienės, kilusios iš Opšrutų km., 
Vilkaviškio apskr.

(
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

v

Švedijos kariuomenės vadas...
^Atkelta iš 1 pusi.)

lenui soste sėdint. Jo sukurtos or 
ganizacijos „Kovojanti Demokra
tija" organas „Trots Allt" buvo 
aštrus botagas penktajai kolonai. 
Su nė kiek nemažesne energija jis 
dabar kovoja su penktąja kolona.

Tautos išrinktiems atstovams de- 
batuojant gynybos reikalus, tą pa
čią dieną Švedijos kariuomenės 
vadas generolas Helge Jung savo 
kalboje Kristianstade, pietinėje 
Švedijoje, perspėjo dėl išsiizolia- 
vimo. „Švedijos padėtis," tarė ka
riuomenės vadas, „žymiai pasikei
tė, nepavykus pasitarimams Skan* 
dina vi jos gynimosi sąjungai suda
ryti.

Patyrinėjus situaciją iš grynai 
karinio taško, atrodo labai galima, 
kad Dąnija ir Norvegija bus ap
ginkluotos ir, prasidėjus netaip 
jau greitam karui, galės gauti tai
kos metu paruoštą pagalbą. O ta
tai sustiprinti dar ir Skandinavijos 
gynimosi sąjungą šiuo metų at
rodo nebegalima.

Jeigu Norvegija ir negalėtų būti 
užpulta stiprių rusų karinių dali
nių, nepraleidus jų per Švedijos 
teritoriją ir Švedijos susisiekimo 
priemonėmis, ir įplaukimui į Bal" 
tijos jūrą sudarant bendrą Dani
jos ir Švedijos gynimosi problemą, 
mūsų likimas yra vis tiek neatski
riamas dėl nepakeičiamos geogra
finės padėties. Todėl Norvegijos 
užėmimas jau sudaro rimtą pavojų 
ir visai Švedijai. Atkirstas nuo 
Vakarų importo ir visai apsuptas 
mūsų gynimasis per ilgesnį laiką 
būtų pagniaužtas. Taigi, žiūrint iš 
karinio taško, reikia tikėtis, kad 
prie įvairiose srityse numatyto 
bendravimo tarp Skandinavijos 
kraštų, kol dar nevėlu, bus pris
kirtas ir bendras veikimas gyni
mosi srity taikos metu.

Sprendžiant iš dabartinės padė
ties, Danija ir Norvegija, didžia
jam karui kilus, jau nuo pat pra
džios bus Įtrauktos į jį. O kol Da
nija su Norvegija sušpės savo 
gynimąsi sustiprinti, Švedijai, jei
gu karas netolimoj ateity prasidė
tų, pavojus didėja. To pasėkoje 
Švedijai dabar dar labiau, negu 
pirma, svarba išlaikyti ir susti
printi savo gynimąsi. Čia mes pri
klausome nuo kai kurio importo 
iš Vakarų. Kare mes visada gali
me būti priklausomi nuo užsienio 
paramos. Klausiama, ar po pasku

Sovietai pasirasė
Londonas. Kovo 21 d. Maskvos 

radijas pranešė, jog tarp Sovietų 
Sąjungos ir Siaurės Korėjos respu
blikos pasirašyta 4 punktų sutar
tis. Korėjos delegacijai vadovavo

PROTESTAS PRIES VOKIEČIŲ 
PARODĄ NEW YORKE

New Yorkas. JAV veikianti „Air 
tinacių Lyga” pasiuntė protesto 
telegramas atstovų rūmų kalbėto
jui Sam Raybum ir vicepreziden
tui Alben Barkley, reikalaudama, 
kad numatyta balandžio mėn. vo
kiečių pramonės paroda New Yor
ke būtų nukelta vėlesniam laikui. 
Savo reikalavimą jie grindžia tuo, 
jog tarp eksponatų išstatytojų 
daug yra nacių ir reikalauja dar 
kartą juos pertikrinti. 

tinės politinės raidos, mes iš viso 
begalime laukti paramos iš Va
karų. Grynai realiai imant, negali
mumų nėra.

Jei Danija su Norvegija kviečia
mos prisidėti prie Atlanto pakto, 
jau aiškiai liudija, kokios reikš
mės duodama Skandinavijai kilus 
karui. Bet kol Danija ir Norvegija 
bus apginkluotos, Švedų gynima
sis yra lemiantis faktorius greitai 
Skandinavijos okupacijai sutruk
dyti. Bet ir paskiau, kada apgin
klavimas bus įvykęs, galimumai 
apginti Daniją, ypač Norvegiją, la
bai pablogės, jeigu užpuolikui pa
siseks paversti Švediją žygiavimo 
sritim ir užpuolimo baze. Tad ko
dėl neduoti Švedijai tos reliaty
viai mažos paramos, kuri kartu su 
mūsų nuosavais ištekliais galėtų 
sudaryti daug didesnio efekto gy 
nimąsi, negu kad ją siųsti kitur-

Mūsų padėtis gana aukštame 
laipsnyje priklauso ir nuo pasėkų 
Suomijoje, kurias gali iššaukti Da
nijos su Norvegija prisidėjimas 
prie Atlanto pakto. Pavojus būtų 
didesnis, jeigu ir Švedija prisidėtų 
prie pakto. Mums rusų karinių ba
zių nebuvimas Suomijoje, išskyrus 
Porkalos sritį, yra labai naudingas. 
Bet jeigu ir rusų įžygiavimas į

BALFo nuomonė apie naująjį DP įstatymą
Jau yra įneštas naujas DP 

įstatymo pakeitimas į kongresą 
ir atrodo, kad netrukus jis bus 
priimtas.

Dėl to pakeitimo BALF’as yra 
nusistatęs laikytis ir visomis įma
nomomis priemonėmis ginti šiuos 
pagrindinius nuostatus:

a) Pagal DP įstatymą 1948 m. 
buvo numatyta tremtiniams atsi
kviesti panaudoti pusę kvotų, įs
kaitant jas ateities sąkaiton. To
kiu būdu taikant, pav., Lietuvai, 
kurios puse metines kvotos su
daro 193 asmenys, būtų ilgiems 
metams didelis apsunkinimas jau 
išduotomis tremtiniams vizomis. 
Rišti DP problemą dar negimusių 
generacijų, sąskaiton ir uždaryti 
duris ateityje, joms atvykti į JAV 
yra priešinga Amerikos užsienio 
politikai, ypač, kad užkertamas 
kelias atvykti į Ameriką tiems as
menims, kurie, statydami savo gy
vybes pavojun, rizikuos ir, (stengs

sutarti su Korėja
min. pirm. Kim-Ir-Sen. Iš sovietų 
pusės dalyvavo Stalinas, Moloto* 
vas, Mikojanas, užs. reik. min. Vi
šinskis, užs. prekybos min. Menči- 
kovas ir kt. Sutartis liečia abiejų 
valstybių ūkinį ir kultūrinį ben- 

I dradarbiavimą. Korėja gaus iš So
vietų Sąjungos finansinę paramą. 
Sovietų Sąjunga taip pat rems 
Korėją ir techninėj srity.

GRĮŽO TIK 95 BELAISVIAI
Berlynas. UP pranešimu, ameri

kiečių okupaciąė valdžia patvirti
no vokiečių žinias, jog sovietai 
praktiškai sustabdė belaisvių grą
žinimą į Vokietiją. Okupaciniai or
ganai pranešė, jog per vasario 
mėn. grąžinti tik 95 buvę vokiečių 
kariai. Dauguma jų buvo ligoniai, 
kuriuos sovietai jau negalėjo pa
naudoti pramonės darbams.

Suomiją einant sutartimi ir nesu
tiktų pasipriešinimo, tam vis tiek 
reikėtų laiko, kuris mums vis tik 
duotų galimumu griebtis karinių 
priemonių. Jeigu to laiko neišnau
dotume, mums reikėtų gana apsun
kinančiomis sąlygomis ruoštis. Mes 
nenorime iššaukti tokios '• raidos, 
kuri reikšSį Suomijai mirties 
sprendimą. Bet reikia itin pabrėž
ti, kad lemiamoji Sovietų. Sąjun
gos politika Suomijos atžvilgiu 
pirmiausia priklausys nuo tebe
vykstančio Šaltojo karo bendros 
raidos tarp Rytų ir Vakarų."

Pirmoji karinė pagalba, kurios 
švedams reikėtų ir kurios jie ga
lėtų tikėtis, jeigu Švedija būtų 
puolama atskirai — pavojingiau
sias atsitikimas tai kad karas pasi
darytų visuotiniu. „Jau ir tuo daug 
laimėta būtų. Paskui galėtų sekti 
parama bombonešiais, kurie iš sa
vo bazių kituose kraštuose pultų 
tokius taikinius, kad ir priešo ka
riniai veiksmai prieš Švediją pa
sunkėtų. Ir tik trečiuoju atveju, 
kada mūsų karinės pajėgos būtų 
visai sužlugdytos, reikalauti tie
sioginės pagalbos užsienio karinių 
dalinių pavidale, jeigu spaudimas 
čia nesumažėtų operacijoms ki
tuose frontuose vykstant.

Reikalas Įvežti karinę medžiagą 
taikos metu ir tam tikromis aplin
kybėmis tiesioginė karinė parama 
aiškiai rodo, kad mūsų atsipalai
davimas nuo aliansų jokiu būdu 
neturi izoliuoti Švedijos nuo Va
karų demokratijų.

Aiškiai turint prieš akis para
mos reikalingumą Švedijai tam 
tikrose karo fazėse, aš vis tik 
turiu stipriai pareikšti, jog įsivaiz
davimas, kad, užpuolus Švediją, ji 
tuoj būtų okupuota, yra klaidingas 
iš pat pagrindų. Kovoje prieš ga
lingesnį priešą pliusų mūsų gyni- 
muisi teikia krašto gamta, krašto

pabėgti iš anapus geležinės už
dangos.

Taip pat tai nesiderina su hu
manistiniais įstatymo leidimo mo
tyvais.

Todėl mums reikia prašyti, kad 
tremtiniams būtų suteikta speciali 
non quota imigracijos viza ir ne
įskaityti jos ateities kvotos sąs
kaiton.

b) Įleistinų tremtinių skaičių 
reikia padidinti. Pagal DP įsta
tymą 1948 m. buvo numatyta 
įsileisti Į JAV 205 000 tremtinių 
per dvejus metus. Naujame pa
keitime reikia siūlyti įsileisti 
400 000 tremtinių per 4 metus, 
pradedant nuo 1948 m. birželio 
25 d. Juo daugiau atvyks tremti
nių, juo greičiau jie susikurs pa
stovesnį gyvenimą, tuo bus ge
riau patiems tremtiniams ir Ame
rikai, kurios ūkin įsijungs žymus 
darbščių žmonių skaičius.

DP Komisijos veikla, žinoma, 
turi būti atatinkamai prailginta 
iki 1953 metų, kad ji galėtų pla
ningai tremtinių pargabenimo 
reikalus tvarkyti.

c) Žemės ūkio darbininkams įsi
leisti reikia padidinti vizų'skaičių 
iki 40 procentų. Žemės ūkiuose 
darbininkus apgyvendinti yra pa
kankamai butų, o taip pat geras 
darbo jėgos pareikalavimas. Tuo 
tarpu miestuose yra didelis sun
kumas butą susirasti.

Mums reikia prašyti žemės 
ūkio darbininkų įsileisti 40 nuo
šimčių nuo viso įleidžiamų trem
tinių skaičiaus.

d) Panaikinti darbo garantijas. 
Praktika parodė, kad surasti pa
tikrinimą darbui iš anksto, kai 
darbdavys dar nematė paties 
tremtinio — darbininko, yra la
bai nelengvas dalykas. Tokių ga
rantijų sudarymas įneše žymių 
nepatogumų kvietėjams. Pagaliau 
toks darbo garantijų parūpini- 
mas, sudaro įspūdį, kad tai yra 
darbo jėgos verbavimas, o ne 

didelis tąsumas ir didelės bei sun
kiai praeinamos sritys. Gana ilgą 
laiką mes galime vieni patys išsi
laikyti, bet čia besąlyginiai rei
kalinga, kad mus neužkluptų ne 
laiku ir kad mūsų gynimasis bū
tų stiprus ir ištvermingas.“

Čia generolas Jung priminė, kad 
reikia įsigyti moderniškiausias 
ginklus, o kas svarbiausia, kad da
liniai būtų kaip reikiant paruošti. 
Generolas nusiskundė, kad karinis 
tinkamumas daugelyje karinių da
linių labai smarkiai smunka nepil
nai ir nepakankamai juos paruo
šiant Čia kariuomenės vadas, ma
tyt, galvoje turėjo tą neseniai pa
keistą karinės prievolės įstatymą, 
sumažinant karo tarnybą nuo 11 
mėnesių ligi 9.

Savo kalbą kariuomenės vadas 
baigė, pareikšdamas, jog nėra ne
galima, kad bendra politinė raida 
gali dar labiau padėtį paaštrinti ir 
tup priversti švedus iŠ pagrindų 
savo padėtį persvarstyti, ir raginn 
įtempti visas jėgas rodant pasau
liui savo stiprų pasiryžimą gintis.

Ši kariuomenės vado kalba la
bai suerzino socialdemokratų ir. 
kai kurią liberalų spaudą. Vyriau
sybės spauda ėmė iš viso kaltinti 
aukštuosius karininkus (prisiminti 
reikia ir kariuomenės štabo vir
šininko gen. Swedlundo kalbą), kad 
jie ima kištis ne į savo reikalus ir 
pradeda politikuoti. Anot social
demokratų spaudos, karininkai pri
valo tik karine sritimi rūpintis, jie 
tėra tik visuomenės tarnautojai, o 
ne jos viešpačiai. Bet plačioje 
spaudoje netrūko žodžių, prita
riančių generolų parteiškimams ir 
tikru padėties nušvietimu. Toji 
spauda gana aštriai pasisakė prieš 
vyriausybės' „antsnukio uždėjimą 
gnerolams", jeigu pavartoti kovo 
18 d. „Dagens Nyheter" vedamojo 
pavadinimą. K. Rauklaukis 

tremtinių įkurdinimo programos 
vykdymas.

Štai dėl ko siūloma darbo ga
rantijas panaikinti.

e) „Eligibility“ data buvo gerai 
išspręsta dabar veikiančiam įsta
tyme. Tačiau kitos tautybės buvo 
nepatenkintos ir siūlo datą pa
keisti. Jei jau įstatymas būtų 
praplėstas tokia prasme, kad juo 
pasinaudotų visi tremtiniai, atsi
dūrę tremtyje ir po 1945 m. gruo
džio 22 d., t. y., iki 1947 m. ba
landžio 21 d. ar dar vėliau, tai 
tuokart mums reikia siūlyti nors 
per pirmuosius dvejus metus at
vežti tuos tremtinius, kurie at
vyko į Vokietijos ir Austrijos 
amerikiečių, britų ir prancūzų zo
nas, į Italiją bei į Berlyno ir Vie
nos amerikiečių, britų ir prancū-

v

Gubicev-Coplon vis dar suimti
JAV saugumo organai šiom die

nom įrodė, jog jie moka šnipus 
sučiupti ir ne atsitiktinai. Judita 
Kaplanaitė, grakšti bruklynietė ir 
puikiausiai čia baigusi koledžą, 
gavo atsakingą vietą teisingumo 
ministerijoj-užsienio agentų sky
riaus sekretore. Suprantama, pak
vipo geras „gešeftas". Ji labai 
slaptas ir svarbias žinias ėmė teik
ti Maskvos agentui Gubičevui, 
UNo inžinieriui, gaunančiam £00 
dol. mėn. algos. Kai paskutinį kar
ta ji vyko iš Vašingtono į N. Yor- 
ką pasimatyti su savo „draugu”, ją 
atlydėjo detektyvas. Ji tai paste
bėjo ir N. Yorke ištisas dvi valan
das stengėsi ištrūkti iš savo ne
malonaus palydovo akių, bet, deja, 
vargšelė neišsisuko ir abudu su 
Gubičevu pateko už grotų. Kai 
Gubičevas reikalavo, kad jį pa
leistų, nes jis, kaip UNo tarnau
tojas, turįs diplomatinę neliečia
mybę, tai jam buvo atrėžta, jog 
šnipinėjimas nieko bendro neturi

T/uuufUti is visus
Maskva. „Svarbiausias klausi

mas šiandien yra ne — ar iš viso 
karas bus, bet kada jis bus sukel
tas", — pareiškė sovietų karinių 
pajėgų propagandos viršininko pa
vaduotojas gen.-ltn. S. Šatiiov vie
noj kalboj, sąryšy su Atlanto pak
to turinio paskelbimu per Mask
vos radiją. Tas pats Šatiiov pa
reiškė, kad sovietai pajėgę vieni % 
susidoroti su Hitleriu tad ir ateity 
raudonoji armija liksianti niekieno 
neįveikiama. Anot Šatiiov, Atlanto 
paktas sovietams nesanti jokia 
staigmena.

Berlynas. Gen. Clay, karinis Vokie
tijos gubernatorius, savo sausio mėn. 
pranešime Vašingtonu! rašo, jog vo
kiečių spaudoj vėl atsinaujino nacio
nalistinės tendencijos. Nežiūrint pa
kartotinių perspėjimų, Wdrttembergo 
spauda kaip ir anksčiau veda anti- 
amerikonišką, prieš valdžią nukreiptą 
politiką.

Roma. APA iš Romos praneša, jog 
neseniai miręs turtingiausias Italijos 
multimilijonierius Izaias Levi žydas, 
kuris visus savo turtus pavedė Vati
kanui. 1943/44m. velionis nuo perseklo- - 
j imu buvo pasislėpęs Vatikane ir vė
liau perėjo į katalikų tikėjimą. 
________________ t_______ _
zų sektorius Iki 1945 m. gruodžio 
22 d. Nes tie, kurie ilgiau vargo 
tremtyje, turėtų teisę anksčiau 
patekti Į Ameriką,

f) * Panaikinti stovyklos gyven
tojams pirmumą. Pagal DP įsta
tymą 1948 m. turėjo pirmumo tie 
DP kurie 1948 m. sausio 1 d. bu
vo stovyklose. Yra daug atsiti
kimų, kada dėl karinės valdžios 
parėdymų, ar dėl noro užsidirbti 
sąu duoną už stovyklos ribų, 
tremtinys negalėjo gyventi sto
vykloje. Toks pirmumas tik gy
venantiems stovykloje yra netei
singas ir todėl reikia siūlyti pa
naikinti šį pirmumą.

g) Yra reikalas turėti valdžios 
fondą dėl apmokėjimų kelionės 
išlaidų nuo uosto iki tremtinio 
apsigyvenimo vietos. Siūloma* ffr- 
kį straipsnį įnešti į įstatymo pa
keitimą, nes jis palengvintų trem
tiniams pasiekti gyvenam^ vietą 
atvykus į JAV. . /

h) Politiniai pabėgėliai. Nuo 
1939 m. rugsėjo 1 d. iki paskutinio 
laiko atvyksta politinių»pdke6^ėlių 
iš anapus geležinės uždangos. To
dėl mums svarbu papildyti DP įs
tatymą tokia prasme, kad visi nuo 
1939 m. rugsėjo 1 d. iki šio įsta
tymo pakeitimo dienos Pabaltijo 
valstybių, Rytų Europos ir Bal
kanų valstybių ištremti bei perse
kioti dėl politinių ar religinių 
priežasčių asmenys, kurie šiuo 
metu randasi Vokietijoje, Austri
joje ir Italijoje, būtų tinkami (eli
gible) įvažiuoti į JAV, skiriant 
jiems metams poJjū.OOO non quo
ta vizų per 4 metus.

Tai toks yra BALF’o nusista
tymas dėl naujojo DP įstatymo 
pakeitimo ir papildymo. („Vie
nybė“) 

su diplomatija ... Į teismą ir iš 
teismo policija vedžioja „diplo
matą" už rankų surakintą su kitu 
kaliniu. Fotografuojamas Gubiče
vas užsidengia veidą, o tardomas 
nieko neatsako. („Ga")

SĄJUNGININKŲ MANEVRAI 
PRIE REINO

Heidelbergas. Kovo 20 d. Reino 
srityje tarp Oppenheimo Ir Spe- 
yerio įvyko kombinuoti amerikie
čių — prancūzų manevrai, kuriuo 
se tankų junginiai darė bandymus 
persikelti per Reiną. Per upę bu
vo pertiesti penki laikinieji tiltai 
(trys amerikiečių pionierių, du — 
prancūzų). Jais važinėti galėjo pa
tys sunkiausi tankai. Manevrai, 
kuriuose dalyvavo ir keli lėktuvų 
junginiai, yra paruošiamieji, nes 
artimoj ateity numatoma suruošti 
didelio masto sąjungininkų Reino 
manevrus.
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