
TheThougt / Our IT ay Lithuanian Semi 
Weekly Newspaper. Authorized by EUCOM/HQ 
Civil Affairs Division • Authorization No. UNDP 
203/205 • Publishers: V. Meškauskas and 
AL Laikūnas, (13b) Memmingen, Postfach 2 9 
Circulation: 0.000 * Printer: Dietrich & Schuster, 
Memmingen, Schrannenplatz 6.

Redaguoja: Al. Laikūnas, V. Meškaus
kas, Ant. Musteikis ir J. P. Palukai- 
t i s. Redakcijos ir Administracijos adresas: 
(13b) Memmingen, Postfach 2. Tel. 2077.

Nr. 1 1949. VII. 23. ~

JAV senatas ratifikavo Atlanto paktą LPaskutine valandą J
Waahingtonas (BBC). J A-V senatas 

naktį t penktadieni 82 balsais prieš 13 rati
fikavo Atlanto paktą. Tokiu būdu dabar 
trūksta Prancūzijos ratifikacijos, kad tas 
paktas jsigaliotų. Prancūzijos parlamentas 
šiuo reikalu diskusijas jau pradėjo.

JAV senate prieš paktą balsavo 2 demo
kratų ir 11 respublikininkų senatorių, jų 
tarpe žinomasis Taftas. Pakto priešininkai 
reikalavo pridėti dar vieną straipsni, kuris 
įsakmiai nustato, jog JAV nėra įpareigotos 
kitiems kraštams suteikti karinės pagalbos.

Užsienio reikalų ministeris Achesonas po 
ratifikacijos pareiškė, kad tai buvęs reikš
mingiausias JAV politinis žygis ne karo 
meta. Amerikiečių tauta Įrodžiusi, kad ji 
supranta savo atsakomybę.

* f ,
JAV vyriausybė reikalauja iš 'kongreso 

skirti 1450 milijnų dolerių Europos ap- 
giuklaviirHii. Tuo norima sutvirtinti Atlan
to paktą. Tačiau Amerikos ūkinė būldėkiek

pablogėjo. Šiais metais jau susilaukta 1,8 
milijardų dolerių deficito, o sekančiais me
tais jis bus dar didesnis — žinoma, kiek 
dabar galima numatyti. Savaime aišku, kad 
ieškoma būdų jam sumažinti. Ta proga pir
miausiai stengiamasi sumažinti išlaidas už
sienio politikos reikalams. Todėl supranta
ma, kad Atlanto pakto priešininkai kaip tik 
ir reikalauja -jj nesieti su karine pagalba. 
Achesonas tačiau negali sutikti su tos pa
galbos, kuri žinovų apskaičiavimu tari 
siekti 1,45 milijardų dolerių sumažinimu, 
nes kaip tvirtina bazekiškis „Basler Nach- 
richten” jis tik tada gavo Europos valsty
bių, o ypač Norvegijos, sutikimą prisidėti 
prie Atlanto pakto, kai pažadėjo joms su
teikti stambios pagalbos 1 atitinkamą auk
štumą pakelti kariuomenės apginklavimą.

Tiesa, Europa iki šiol naudojasi tam tik
romis pirmenybėmis Wsshingtone. Ja ten 
buvo daugiau rūpinamasi negu Kinija ir 
Totimarsrais Rytais. Toks kursas pirmą kar

tą buvo nustatytas priėmus Marshallio pla
ną. Tačiau ūkinė parama Europai pareika
lavo ir karinio sustiprinimo. Pirmasis eta
pas tamė kelyje jau nugalėtas — Atlanto 
paktas. Antras etapas yra apsiginklvimo pa
galba. Tačiau čia kelias pasidarė jau nely
gus. Prasidėjo ūkiniai sunkumai. Jiems nu
galėti reikia taupyti valstybės išlaidas. Ir 
čia kaip tik senatorių ir kongreso atstovų 
akys daugiausia krypsta l pagalbą užsie
niams. Tų išlaidų nubraukimas rinkėjams 
mažiausiai pakenks...

Tačiau, kad ir kaip būtų, Amerika turės 
ginklais padėti tiems Atlanto pakto part
neriams, kurie saugo frontą. Galimas da
lykas, kad ta pagalba bus mažesnė, negu 
kad Trumanas ir Achesonas pageidauja, 
bet ji vis tiek bus. Juk, jei jos nebus su
teikta arba jei ji ateis per vėlai, galės nie
kais nueiti visa Washington© politika. Ir 
senatoriai supranta, kad kas pasakė A turi 
sakyti ir B, o dažniausiai ir Z.

nesiaurinti pagalbos Europai. Jis teigė: 
„M.es turime viską padaryti, kad lai
duotume laisvų Europos tautų ūkini at
kutimą. Mes negalime leisti joms vėl 

paskęsti varge ir desperacijoje.
Batų labai kvaila, jei mes sumažintu
me lėšas Europos atstatymui. Jei mes 
taip padarytumėm, mes rizikuotumėm 
netekti visų mūsų laimėjimų kovoje už 
taiką ir laisvę. Tik komunistai džiaug

tųsi tokiu mūsų trumparegiškumu.”
Trumanas kalbėjo apie ūkinę pagalbą, 

bet, kaip sakėme, kas tarė A, turės pasa
kyti ir Z. Juk reikia duoti ginklų, kad Eu
ropa galėtų apsaugoti jai Amerikos suteik
tas gėrybes.

♦ TASSas pranešė, kad Sovietų Sąjun
gos vyriausybė atmetė D. Britanijos ir JAV 
atltartotiną pasiūlymą pravesti kvotą dėl 
Yengrijos, Bulgarijos ir Rumunijos eklezi- 
nės politikos. Sovietų nuomone, tos try* 
valstybės persekiodamos dvasininkus ne
pažeidė taikos sutarčių nuostatų, įpareigo
jančių nenusižengti žmoniškumui.

4* Olandijos kariuomenės Indonezijoje 
štabas pranešė, kad kautynės Su partizanais 
tęsiasi toliau. Partizanai naikiną ūkiniu* 
objektus.

♦ Jugoslavijos ambasadorius Londone 
pranešė, kad Jugoslavija prašanti iš tarp
tautinio banko 280 milijonų dolerių pasko
los.

♦ JT stebėtojai patvirtino, kad Jugosla
vija neleidžia Graikijos sukilėliams pereiti 
savo sieną. Šiuo metu sukilėliai pagalbon 
gauna tik per Bulgariją ir Albaniją.

Ginčai dėl atominiu bombų gamybos

Baigiasi Londono streikas?
JAV vyriausybės pasyvi elgsena Toli

mųjų Rytų atžvilgiu, „Basler Nachrichten” 
nuomone, kaip tik Įrodo, kad Trumanas ne
nori dabar kalbėti apie tuos reikalus, iki

Londonas (UP, BBC). Nepaisant tarpi- 
niokavimo komisijos įsakymo pradėti dar
bą, Londono uosto darbininkai streikuoja 
toliau. Ketvirtadienį tik maža darbininkų 
datas nutarė vėl dirbti.

Vyriausybės įsakymu Londono uoste kro
vimo darbus atliekančių karių skaičius bu
vo žymiai padidintas. Ketvirtadienį uoste 
dirbo 9:200 kareivių. Jie baigia iškrauti M- 
•kueius 25 laivus. Dėl streiko buvo susWruk- 
dęs 140 laivų iškrovimas.

Paskutinėmis žiniomis, Londono uosto ja
vų krovėjai nutarė pirmadienį grįžti i dar
bą. Jie priėmė rezoliuciją, kurioje kaltė 

. streiką primetama komunistams, kurie 
tao nori pakenkti D. Britanijos ūkiui.

Sidnėjus (BBC). Sidnėjaus uoste kariai iš
krovė iš vieno Kanados laivo prieš 5 mė
nesius atplukdytas anglis. Laivas negalėjo 
būti iškrautas, nes uosto darbininkai nesu
tiko dirbti laive, kurį aptarnauja Kanados 
prieėkomunistanė jūrininkų profesinė są
junga.

Australijos vyriausybė įsakė kariuomenei 
Mgprūčio 1 d. užimti Australijos anglies 
kasyklas ir pradėti jose darbą. Akcijoje da
lyvaus 30.000 karių. Dėl visą mėnesį besi- 
tęeienčio angliakasių streiko paralėžuotas 
vfoo krašto gyvenimas.

Atsarginis oro tiltas
LoudonM (AP). D. Britanijos krašto ap

saugas ministerijos žinovai šiuo meta 
svarsto planą įsteigti Artimuosiuose Rytuo
se prietiltį, iš kurio, reikalui esant, galima 
būtų tuojau nutiesti oro tiltą į bet kurią 
Commenwealtho šalį. Toks tiltas leistų grei
tai permesti iš vienos pasaulio dalies i ki
tą kariuomenę ir karo medžiagą. Tam prie- 
tilčiui bus sunaudoti Berlyno oro tilto pa
tyrimai.

kongresas nenutare duoti reikalaujamų sumų 
Europos apginklavimui. Jei jis pradėtų 
jau dabar kalbėti apie Tolimųjų Rytų rei
kalus, susidomėjimas Europa, o kartu ir 
pagalbos jai šansai sumažėtų. Todėl jo 
užs. reik, ministeris . Achesonas ne kartą 
jau pastebėjo, kad kalbėti apie Ramioje 
Vandenyno paifhą esą dar per anksti, nore 
iš principo tą sumanymą reiktų sveikinti.

Ir pats Trumanas savo paskutinėje kal
boje Cbicagoje pereitą antradienį įspėjo,

Orinio filio reformos
Lr»al<«Mn (UP). Britanijos tnūristarių ka

binetas priėmė planą redukuoti Berlyno ori
ni tiltą iki trečdalio jo dabartinės apimties. 
Redukavimas turįs prasidėti po dviejų sa
vaičių ir vykti nustatytais etapais iki rug
sėjo pabaigos. Dalis Vakarų Vokietijos ae
rodromų būsią uždaryti, tačiau juose ir to
liau būsią laikomi parengties daliniai.

Londonas (BBC). Užs. reikalų ministeris 
Bevinas pareiškė Zem. Rūmuose, kad Ber
lyne šiuo laiku yra maisto atsargos 5 mė
nesiams. Todėl dabar svarstomas oro tilto 
sumažinimo klausimas. Kiekvienu atveju bus 
sutvarkyta taip, 'kad, reikalui esant, oro

.tiltas tapjau-, riil fS’iįU pradėti ■ veikti.<Be- 
vinas pasakė: „Su rusais visados bus sun
ku, nes jie žiūri visai iš kito taško ir nau
dojasi visai kitokiais metodais.”

Vakarai keis savo Berlyno politiką?
Frankfurtas (DSC). Žinia, kad britų vy

riausybė svarsto sumažinti Berlyno oro til
tą, sukėlė didelį Vakarų Voiketijos politikų 
susidomėjimą. UP iš Londono pranešė, kad 
britų vyriausybė jau nutarusi iki rugsėjo 
mėn. sumažinti oro tiltą iki 100 lėktuvų. 
Šiuo metu tiltą sudaro 200 amerikiečių ir 
100 britų lėktuvų. Tą „sumažintą” tiltą, jei 
sovietai toliau tęstų savo „adatos dūrių” 
politiką, galima būtų kiekvienu laiku vėl 
padidinti.

Maloniems skaitytojams ir platintojams
„Lietuvį” gauna buv. „Minties” k „Mūsų Kelio” prenumeratoriai. Neatsiskai- 

čiusiems nuo rugpiūčio 1 d. laikraščio siuntinėjimas nutraukiamas. Skolon laik- 
Fažtis nesiunčiamas. Vokietijoje gyveną laikraščio platintojai surinktą prenumera
tą Administracijai siunčia mėnesio pradžioje, o užsisakius mėnesio bėgyje — tuo
jau po prenumeratos gavimo; už parduotus paskirus egzempliorius atsiskaito ne
regiau kaip kas dvi savaitės. Per rugpiūčio 1 d. „Minčiai” ir „Mūsų Keliui” su
mokėta avansinė prenumerata perduodama „Lietuviui” ir laikraštis siuntinėjamas 
be pertraukos.

Vokietijoje gyvenantieji buv. „Minties” ir „Mūsų Kelio” skolininkai iki liepos 
mėn. pabaigos atsiskaito su buv. tų laikraščių leidėjais ankstyvesne atsiskaitymo 
tvarka. Neatsiskaitę, bet išvykę užsienin, atsilygina užsienio prenumeratorių atsi
skaitymo būdu.

Iki liepos mėn. pabaigos buv. „Minties” hr „Mūsų Kelio” užsienio prenumera
toriai su tų laikraščių Administracijomis atsiskaito taip: 1) atsiskaitantieji tarpt, 
pašto kuponais, skolas apmoka kuponais „Minties” ar „Mūsų Kelio” Administra
cijoms senaisiais adresais; 2) užsisakiusieji per platintojus — pinigus sumoka 
„Lietuvio” užsienio atstovams, aiškiai nurodydami, už kuri tašką ir katrą laikrašti 
pinigai sumokami.

„Lietuvio” užsienio atstovų adresai:
D. BRITANIJA, Mr. J. Palšis, 10, Warrel’g Terrace, BRAMLEY-LEEDS, England.

Iki liepos 31 d. prenumeratos kaina 3 shil. mėnesiui, nuo rugpiūčio 1 d., at- 
sižvelgtant į dideles ekspedicijos išlaidas, susidarančias siuntinėiant laikrašti 
dukart savaitėje, pakeliama iki 5 shil. mėnesiui. Avansinė prenumerata už
skaitoma naująja kaina.

JAV: Mr. Steponas Nasvytis, 4579 W 157 St, CLEVELAND, Ohio, USA. 
Prenumeratos kaina 0,50 dol. mėnesiui.

KANADA: Mr. K. Andriuškevičius, 3—4th Ave., VWe La Saite, Montreal, Que., 
Canada.
Prenumeratos kaina 0,50 dol. mėnesiui.

AUSTRALIJA: Mr. Morkūnas, 68 Stuart Road, DuMwioh, A©ELA®E, S. A, 
Australia.
Prenumeratos kaina 4 shil. mėnesiui.

BELGIJA: Mr. Stp. Paulauskas, 68/186, Pake du Horioe, T4CL1CUR . LlEOE, 
Belgie. '
Prenumeratos kaina 26 fr. mėnesiui.

VISUOSE KITUOSE KRAŠTUOSE gyvenantieji prenumeratoriai, iki ten bus pa
skuti mūsų atstovai ir nustatyta kitokia prenumeravimosi bei atsiskaitymo 
tvanka. „Lietuvį” užsisako, pasiųsdami tiesiog jo Administracijai (13b Mem
mingen, Postfach 2, Germany) po 12 tarpt, pašto kuponų už vieną laik

raščio mėnesinę prenumeratą.

Vokiečių politikų sluogsniuose kalbama, 
kad Vakarai nori ramiai reviduoti savo
Berlyno politiką. Berlyno CDU (krikščionių 
demokratų) vadas J. Kaiseris pareiškė Dūs- 
seldorfe: „Atrddo, kad vakariečiai keičia 
savo Berlyno politiką. Tai galima spręsti 
ir iš paskutiniųjų Vakarų komendantų įsa
kymų savivaldybei sumažinti savo išlaidas, 
kad galima būtų apriboti Vakarų Vokietijos 
paramą.”

Washingtonas. (AFP). JAV gynybos mi
nisterijai artimuose sluogsniuose teigiama, 
kad Berlyno orinio tilto tarnybos mažini
mas esąs „perankstyvas”. ^/ra pripažįstama, 
kad planai sumažinti šio tilto tarnybą ruo
šiami drauge su Britanija, tačiau, sovie
tams nevisiškai laikantis New Yorko susi
tarimų, nustatyti laiką, 'kada orinio tilto 
operacijos bus pradėtos susiaurinti, tuo 
tarpu dar nesą galima.

Britų aviacijos atsarginiai, šaukiami pa
kartojimams, siunčiami 2 savaites pasiprak
tikuoti Berlyno orinio tilto operacijose.

Washingtonas (DT, UP). Paskutiniųjų 
dienų slaptos prezidento Trumano konfe
rencijos su ginklaviAo, o ypač atominės 
energijos specialistais, sukėlė daug gandų. 
„Die Tat” Washingtoncu korespondentas 
praneša, kad ten buvo plačiai kalbama, jog 
tuos pasitarimus iššaukė naujos žinios apie 
sovietų atominių bombų gamybą. Atitinka
mos įstaigos tuos gandus paneigė. Gerai 
informuoti sluogsniai teigia, kad tas visas 
konferencijas iššaukė noras neįeiti JAV vy
riausybei žiniomis apie atominę energiją 
pasidalinti su kitais kraštais: D. Britanija 
ir Kanada. Antra vertus, tie pasitarimai bu
vo reikalingi ir dėl D. Britanijos reikala
vimų. SUdena/AFP praneša, kad britai pa
prašė jiems arba išduoti atominių bombų 
gamybos paslaptį arba jiems pagaminti tas 
bombas. Britų ambasados Washingtone infor
matorius paskelbė, jog britai turi pakanka
mai techninio patyrimo, kad patys galėtų 
pasigaminti atominių bombų.

Ryšium su tuo „Maacli-’/.er Guai"*'?u” 
teigia, kad D. Britanija jau prieš du metus 
buvo nusprendusi pati gaminti atomines 
bombas. Tuo laiku nebuvę aišku, ar JAV 
įsimaišytų į eventualų karą tarp D. Brita
nijos ir Sovietų Sąjungos. Dabar, aiškina 
laikraštis toliau, padėtis iš pagrindų pasi
keitė, nes sudarius Vakarų Europos Uniją 
ir Atlanto paktą dėl to negalima abejoti.

Sovietų iak
Berlynas (Sūdena). Vakarų komendantai 

pasiuntė protesto raštą sovietų transporto 
šefui generolui Kvašinui, kuriame prikiša 
pažadų nelaikymą. Mat, tas sovietų gene
rolas buvo pažadėjęs, kad vakariniuose sek
toriuose dirbantieji ir gyveną geležinkelie
čiai gaus 60% algos vakarų markėmis.

„Pasiremdami Jūsų raštu, — aiškina va
kariečiai, — mes pasitikėjome geležinkelių 
valdybos gera valia ir pasisiūlėme tarpi
ninkauti. Vėliau geležinkelių valdyba davė 
tokius įsakymus, kurie sulaužė Jūsų susi
tarimą su gen. Howley.”

Berlyno antikomunistinė prof, sąjunga, 
sovietams nesilaikant savo pažado išmokėti 
geležinkeliečiams 60% algos vakarų mar
kėmis, svarsto naujo streiko paskelbimo 
klausimą.

Vakar Berlyne įvyko antrasis 4 valstybių 
ūkinių specialistų pasitarimas dėl prekybos 
tarp sovietų ir vakarinių zonų atstatymo.

Londonas (AP). Londoniškis „Times”, 
svarstydamas sovietų susisiekimo su Ber
lynu trukdymus, rašo: „Nelaimingu būdu 
sovietai niekados, išskyrus keletą dienų po 
gegužės 12 d., nesilaikė savo pažadų... ta-

Girdi, būtų geriau atominių bombų gamy
bą palikti amerikiečiams. Karo atveju, ato
minių bombų gamyklos būsiančios orinių 
puolimų tikslas. Britų salos tokiu atveju, ait- 
sidundančios didesniam pavojuje, negu At
lanto skiriamos JAV.

Atominės energijos problemą vienoje pa
skaitoje palietė ir D. Britanijos delegate* 
Saugumo Taryboje sir A. Cadoganas. Jis 
pareiškė, kad pažanga šioje srityje esanti 
tokia didelė, kad JAV su kai kuriais britų 
įnašais turi atominių bombų gamybos mo
nopolį. Pereidamas prie kontrolės būdų, 
Cadoganas paaiškino, kad sovietai reikalau
ja pirmiau sunaikinti turimus ginklus, O 
tik vėliau tartis dėl jų kontrolės. Tuo tar
pu Vakarai reikalauja pirmiausiai susitarti 
dėl kontrolės, o tik vėliau kalbėti dėl event 
ginklų atsargos sunaikinimo.

Ottawa (UP). Einąs Kanados ministerio 
pirmininko pareigas C. D. Howe pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad Kanada, pasi
naudodama turim ainis mokriiaėms Jfefo 
mis, galėtų pradėti atominių bombų ga
mybą.

♦ ■: - S
Reuteris praneša iš Lake Succeso, kad 

JT ginklų komisija 8 balsais prieš Sovietų 
Sąjungos, Ukrainos ir Egipto balsus pri
ėmė prancūzų pasiūlymą suskaityti viso 
pasaulio kariuomenes ir turimus ginklu*.

tika Berlyne
čiau jų daromos kliūtys .savo mastu nėra 
nauja blokada.”

(vairūs trukdymai truko neilgą laiką ir 
sovietų įstaigų pasiteisinimai keitėsi vieno
dai dažnai, kaip ir pačios kliūtys. Nurodęs 
skirtingą karinių ir civilių traukinių trak
tavimą, laikraštis tęsia: „Atrodo, kad so
vietai tų nervinančių priemonių griebėsi 
dviem sumetimais. Visų pirma, jie nori 
paveikti vykstančias derybas, antra, jie no
ri iš Vakarų gauti, prekių, bet tik į savo 
zoną, o ne i Berlyną. Jei Vakarų Berlyno 
krautuvės vieną gražią dieną būtų užvers
tos prekėmis iš Vakarų, sovietai pasijukų 
labai nesmagiai. Kartu jie nori paskubinti 
derybas vakarų — rytų Vokietijos prekybai 
atstatyti. Paprastai kalbant, jie nori, kad 
Vakarų Vokietija teiktų ne Berlynui, bet 
sovietų zonai.”

Riaušės
Gvatemaloje

Gvatemala (AP, UP). Savaitės pradžioje, 
kareiviams nušovus Gvatemalos kariuome
nės vadą pik. F. A r artą ir jo štabo virši
ninką, krašte prasidėjo riaušės. Aviacija,

Ir Italija ratifikavo
Roma (BBC, Reuteris, UP). Italijos sei

mui pradėjus svarstyti Atlanto paktą, už
sienio reikalų ministeris grafas Sforza pra
nešė, kad Sovietų Sąjunga įteikė Italijos vy
riausybei protesto notą-

Notoje teigiama, kad Italija, prisidėda
ma prie Atlanto pakto, sudaro karinę 
sąjungą aiškiai agresyvaus pobūdžio. 
Visa tai esą nesuderinama su taikos su

tarties nuostatais.
Nota baigiama šiais išvedžiojimais: „Sovie
tų Sąjungos vyriausybė konstatuoja, kad 
Italijos prisidėjimas prie Atlanto pakto 
prieštarauja taikos .sutarčiai, ir atkreipia 
Italijos vyriausybės dėmesį į atsakomybę, 
kuri jai tenka už taikos sutarties pažeidi-

I mą.”

Notos tekstas buvo paskelbtas ir per 
Maskvos radiją. Panašaus tarinio notas 
Kremlius įteikė ir taikos sutarties su Ita
lija signatarams: JAV, D. Britanijai ir 
Prancūzijai.

Grafa Sforza pareiškė seimui, kad so
vietų teigimai neatitinka tikrenybės, todėl 
Italija jų protesto notą almėsianti. Prieš tai 
seimas % balsų atmetė komunistų pasiūly
mą nesvarstyti Atlanto pakto.

♦
Paskutinėmis žiniomis, Italijos seimas ’/« 

balsų dauguma ratifikavo Atlanto paktą. 
Balsavimas turėjo būti pakartotas, nes per 
pirmą balsavimą buvo paduota daugiap bal
sų. negu posėdyje dalyvavo seimo atstovų.

policija ir prezidento gvardijos pulkas rė
mė vyriausybę, o artilerijos pulkas perė
jo į sukilėlių pusę.

Po sunkių gatvių kautynių, kuriose da
lyvavo aviacija ir tankų daliniai, vyriau
sybė oficialiai paskelbė, kad ji sukilimą nu
malšinusi.

Tačiau kautynės tebevyksta. Kaimyninė 
EI Salvadoro respublika paskelbė mobiliza
ciją sienų apsaugai.

Meksikos informuotų sluogsnių nuomo
ne, riaušės prasidėjusios ryšium su atei
nančiais metais turinčiais įvykti preziden
to rinkimais. Pik. Arana buvęs nužudyta* 
tuo metu, kada kariuomenėje pradėję for
muotis dvi grupės, kurių vienai jis turė
jęs vadovauti.
----------------------------------/
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Tarptautinė padėtis

Po ekskomunikacijos
Popiežiaus komunistų ekskomunikacijos 

dekreto paskelbimas susilaukė plataus at
garsio. Daugumas komentatorių nurodo, 
kad tas dekretas padarysiąs daugiau įspū
džio katalikiškuose ^raštuose šiapus gele
žinės uždangos, 
dekretas turėsiąs 
Prancūzijoje.

Italų „Corriere
„Teisybė, kad
religija dažnai yra daugiau papratimas, 
tradicija, išorinė žymė, negu tikėjimas. 
Pasitaiko bedievių, kurie tačiau neat
sisako susituokti prie altoriaus, daly
vauja religinėse iškilmėse, lanko mal

dyklas, dalyvauja procesijose.”
Tenka pastebėti, kad ir nuoširdžiai tikin

čiųjų tarpe dar’ pasitaiko tokių, -kurie nesu
vokė komunizmo esmės. Tokiems popie
žiaus dekretas atidarys akis. Būdinga, kad 
jį paskelbus italų komunistų oficiozo „Uni
ja” Romos*gatvėse parduota apie 10% ma
žiau. ' Todėl „Amerikos Balsas” konstatuo
ja:

„Kiekvienu atveju, popiežiaus prokla
macija prisidės prie komunizmo esmės 
išaiškinimo tiems, kurie jį sekė nesu

vokdami jo tikslų.” 
komentatorius primena prįeško- 
Pasaulinės eklezijų tarybos (pro- 

pasisakymą prieš komunistus ir

negu anapus. Europoje 
įtakos ypač Italijoje ir

Lombardo” rašo; 
ypač . Italijoje katalikų

Toliau 
monistinę 
testantų) 
išvadžioja:

„Vatikano ir eklezijų tarybos prokla
macijos yra tolygios visos krikščiony
bės totalinių komunistinių idėjų pra

keikimui”.
) „Baltimore Sun” rašo:

„Protestantai ir agnostikai, kaip ir ka
talikai sutaria, kad komunizmas gresia 
visoms Vakarų moralinėms vertybėms. 
Net nuosaikieji socialistai paskubėjo pa
reikšti savo pritarimą popiežiaus pa
stangoms išnaikinti raudonąją ereziją”.

*
Tokia reakcija buvo Vakaruose. O ry

tuose? Lenkų komunistinė „Trybuna Lu- 
du” pasinaudojusi popiežiaus Pijaus perei
tą sekmadienį pasakytą -kalba berlyniečiams, 
vadina jį „vokiečių popiežium” ir ragina 
priešintis jo šalininkams Lenkijoje.

Anot BBC, Čekoslovakijos švietimo mi
nisterija antradienį susišaukusi 80 vado
vaujančių dvasininkų jiems paskelbė;

„Kiekvienas,* kuris bandys vykdyti Va
tikano ekskomunikacijds dekretą, bus 
laikomas valstybės išdaviku. Ir ne tik 

■' 1—fa"bet ir visas ordenas arba kpngre- 
svl-ii gacija, kuriai priklauso”.

Katalikų eklezijos „susovietinimas” vi
suose rytuose tęsiasi toliau. Jau turime 
komunistinę „katalikų akciją”, netrūkus gal 
susilauksime ir komunistinių vienuolynų. 
Tikrieji dvasininkai turės eiti į pogrindį, iš' 
kurio jau kartą pradėjo kovą prieš didžiu
lę imperiją. Prieš du tūkstančius metų.

Turkija apvylė 
amerikiečius

Straipsnių serijoje apie Trumano 
doktriną Turkijoje „Le Monde” ben
dradarbis Aslanas K. Humbaracis 
rašo:

Yra žinoma, kokį bankrotą Kinijoje ir ne
pasisekimą Graikijoje pergyveno amerikie
čių kariniai pianai. Tačiau dar maža kąm 
žinomas nepasisekimas, kurį Trumano dok
trina patyrė Turkijoje — „antisovietinėje 
Viduriniųjų Rytų tvirtovėje”.

Vykstant mūšiams Grammoso kalnuose ir 
komunistams žygiuojant .per Jangcę, pa
saulio nepastebėtas „priešas” užėmė Stam
bulo įlanką. Tai atsitiko 1949 m. did-žiųjų 
manevrų metu. Tai buvo beveik dvejus me
tus trukusių ir JAV mokesčių mokėtojams 
100 mil. dol. kainavusių pasiruošimų „ban
dymas”, po kurio gen. McBride, JAV ka
rinių misijų Turkijoje viršininkas, turėjo 
konstatuoti, jog turkų pasipriešinimas kon- 

- Rikto atveju nesitęstų ilgiau, „kaip savai
tę,”. Iš manevrus stebėjusių amerikiečių ka
rininkų pranešimų paaiškėjo, kad Turkijos 
kariuomenės taktika, ryšiai ir tiekimas ne- 
paprastąi šlubavo, o „priešas”, teoriškai 
įvykdęs issikėlimą į krantą, paėmė .nelais
vėn 1-sios armijos štabą ir pirmuoju smū
giu sunaikino dalinius, turėjusius ginti 
Bosforą. Tai buvo antrieji amerikiečių ins
truktorių vadovaujami manevrai Turkijoje, 
kurių metu buvo naudota amerikiniai gin- 
ktai.

- Stalinas priima diplomatus
Maskva (AP). Maršalas Stalinas priėmė 

britų ambasadorių Maskvoje sir D. Kelly. 
Pasikalbėjimas, kuriame dalyvavo ir užs. 
reikalų ministeris Višinskis užtruko pusę 
valandos ir praėjo nuoširdžioje atmosferoje. 
'Ambasadorius apie savo pasikalbėjimo tu
rinį painformavo užs. reik. min. Beviną.

Nors oficialiai teigiama, kad Kelly vizi
jas tebuvo mandagumo gestas, į tą įvykį 

žiūrima su dideliu susidomėjimu, nes Sta
linas tik po ilgos pertraukos priėmė užsie- 
uio diplomatą. Dėmesį padidino ir tas fak
tas, kad netrukus Stalinas priims ir naują 
amerikiečių ambasadorių Maskvoje.

Pozicijų prieš Tiiq užėmimas
KARIUOMENES KONCENTRACIJA TIES JUGOSLAVIJOS SIENOMIS

Po lūžio su Maskva Titas pasidarė gan
dų, spėliojimų, svarstymų centru. Ką jis 
darys? Ar gaus kreditų, ar gaus ginklų iš 
Vakarų? Ko griebsis Maskva? Ar šis lūžis 
su Kremliumi iš viso yra tikras, o gal tik 
bandymas Vakarų valstybes, ypač JAV, ap
gauti? ’ *

Jau ištisi metai viso pasaulio slaptosios 
tarnybos stengiasi /sugaudyti faktus šiems 
klaustukams išspręsti. Tačiau ligi šiol vis
kas dar labai miglota, neaišku.

Dunojaus lygumoje laikoma sovietų ka
riuomenė, didžiąja dalimi susidedanti iš 
MVD pulkų, per pastaruosius 10 mėnesių- 
padidinta beveik dvigubai. Įvairiose Balka
nų valstybėse laikomų raudonarmiečių skai
čius siekia 240—260.000.*

Albanija: Rusų kariuomenės skaičius 
auga. Raudonarmiečiai atgabenami nakti
mis — lėktuvais arba jūros kėliu. Išlaipina
mi Tiranoje arba Skadare. Ten pat atgabe
namos ir sumontuojamos torped-laivių da
lys. Draco pakrantę saugo artilerija. Ten 
pilna ir priešlėktuvinės artilerijos bei ra
ketinius ginklus aptarnaujančių dalinių.

Sasseno saloje stovi rusų laivyno pėstinin
kų pulkas. Kitas toks pat pulkas stovi Va
lono įlankoje. Įlankoje rengiami įtvirtinimai. 
Statomi povandeninių laivų bunkeriai.

Himaros įlankoje stovi didesnis skaičius 
povandeninių laivų. Statomas karo uostas.

Glossos sritis sustiprinta pakrančių arti
lerija. 18 baterijų užėmusios pozicijas. San 
Giovanio srityje, Skadare ir Korkare stovi 
stiprūs laivyno pėstiitinkų junginiai.

Virš Tiranos ir Skadaro — gyvas aviaci
jos judėjimas. Ypač į Sasseno salą, kur ap
sistojęs karo operacijų skyrius. Ten ir po 
visą Albaniją paskirstyta apie 12.000 rusų 
karo specialistų. *

Bulgarija: Maršalui Konievui vadovau
jant, organizuojama kominformo armija.

Jos štabas stovi Kustendilyje. Armijos pa
grindą sudaro rusų daliniai. Armija bus 
tarptautinė. Jų tarpe — apie 150.000 ir vo
kiečių — rytinės zonos policininkų.♦

Vengrija: Dunojumi kas dieną atplaukia 
didžiulės karinės medžiagos siuntos. Inten
syviai statomas plentų tinklas, kad 
ketų priklauyti nuo vandens kelių, 
žinkelių bėgiai strateginėse linijose 
čiami sunkiais rusiškaisiais.*

šis ginklavimasis, mobilizavimas 
beveik galima pavadinti pozicijų užėmimu 
— tęsiasi jau kuris laikas. Pastaruoju metu 
jis pradėtas intensyvinti visa eile konferen
cijų Maskvos užs. reik, ministerijoje, kurios 
vyko vienu metu su Paryžiaus konferenci
ja. Ten buvo nuspręsta pradėti kai kuriuos 
paskutiniuosius pasiruošimus Titui nu
versti.

Konferencijose, bet kitų, dalyvavo: Molo
tovas, Malenkovas, kominformo pirmininkas 
Suslovas, sovietų pasiuntinys Belgrade Lav
rentjevas, maršalai: Konievas, Tolbuchi- 
nas, Vasilevskis. Buvo nuspręsta:

1. „Makedonijos lygos” ofenzyvinė akcija 
turi Albanijos kariuomenei ir graikų suki
lėliams suorganizuoti saugią susisiekimo 
liniją iš Bulgarijos į Albaniją.

2. Ūkinis karas prieš Jugoslaviją sugriež
tinamus, eventualiai praplečiant iki ekono
minės blokados. Pastaruoju atveju sienų 
apsaugą turėtų perimti kariuomenė.

3. Provokuoti pasienio incidentus.
4. Liaudies demokratijų pagalbinius 

linius visoje Dunojaus lygumoje pagal 
landžio 4 d. Kremliaus potvarkį „liaudies 
demokratijoms gresiančių ypatingų inciden
tų” atveju perima sovietų tvarkos dalinių 
vyr. komanda.

5. „Laisvosios Jugoslavijos tautinį komi
tetą” Sovietų Sąjunga pripažįsta vieninte
liu Jugoslavijos darbo liaudies atstovų.

Priešas yra komunizmas
VAKARŲ EUROPOS MANEVRAI

Haaga (m). Rugsėjo mėn. antroje pusėje 
Vokietijoje įvyks pirmieji Vakarų Europoj 
Unijos kariuomenės manevrai. Jiems vado
vaus maršalas Montgomerys. Be britų, 
prancūzų, belgų, olandų ir liuksemburgie
čių dalinių dalyvaus ir amerikiečiai.

Manevrų planas;
I >’■ 1. Iš rytų puoląs priešas (išeities po

zicijos Mecklenburge ir Saksonijoje — 
Vogtlande) replėmis siekia Ruhro kraštą 
ir Mainzą. Prie Koblenzo jis perėjo 
Rheiną ir bando per Moselio slėnį pa
siekti Trierą.

2. Priešo ofenzyva, kurios pirmasis 
tikslas yra Metzo ir Liuksemburgo pa
ėmimas, kad iš čia puolus Siaurės Pran
cūziją, turi būti galimai anksčiau sus
tabdyta.

3. Priešas turi būti atstumtas į savo 
išeities, pozicijas arba vietoje sunaikin
tas.

Manevruojančios kariuomenės pėstininkų 
ir' artilerijos didžiausią dalį sudarys pran
cūzai. Jie duos ir geriausius savo pionie
rių dalinius. Nemažai tankų, bombonešių ir 
sprausminių naikintuvų pateiks amerikiečiai.

Manevrais norima išbandyti Rheino lini
ją. Be to tai bus pirmasis platesnio masto 
bandymas koordinuoti Vakarį Europos ka
riuomenes. *

Vakarų Europos generalinių štabų komi
teto pirmininkas maršalas Montgomerys 
Haagoje -kalbėjo apie Vakarų Europos gy
nimo principus. Jis pareiškė, kad bendra 
Vakarų Europos valstybių jėga yra pakan
kama atmušti bet kokį puoliką. Tam tiks
lui kiekviena valstybė turėtų atsisakyti sa
vo suvereniteto dalies. Jis teigė:

Priešas yra komunizmas, kuris yra 
prieškrikščioniška religija. Kaip karys 
krikščionis aš pareiškiu, kad esu komu
nizmo ir jo talkininkų priešas. Mano 
nuomone, Vakarų Europos tautos šian
dien kariauja su komunizmu. Ta kova 
dažnai vadinama „šaltuoju karu”. Ta
čiau to nepaisant, ji vis tiek yra karas. 
Galimas dalykas, kad jis išsivystys į at
virą karą. Tai būtų didelė nelaimė vi
sam pasauliui.

Toliau Montgomerys palietė klausimą, kas 
yra svarbiau: gerai apmokyti kariai- ar 
-techninis apginklavimas. Jei abiem dalykam 
trūksta pinigų, Montgomerio nuomone, pir
menybę reikėtų atiduoti kariui. Montgome
rys konstatavo:

„Neabejoju, kad ... mūsų kiekybinis 
stiprumas, mūsų techniniai sugebėjimai, 
mūsų žaliavų atsargos ir mūsų organi
zaciniai privalumai, juos bendrai suė
mus, yra didesni už kurios nors kitos 
valstybės ar valstybių grupės. Dėl to 
klausimo neturėtų kilti jokių nesusipra
timų. Mes esame įsitikinę, kad Vakarai 
su pasisekimu gali gintis nuo puoliko su 
sąlygą, kad Vakarų valstybės supras vi
są problemą ir atitinkamai elgsis.”

Toliau Montgomerys kalbėjo apie Vaka
rų gyvenimo būdo principus. Jie esą:

nerei-
Gele- 

pakei-

ii

da-
ba-

krikščionybė, laisvė, teisingumas ir taikin
gumas. Apie taikingumą reikia kalbėti pa
skutinėje vietoje, nes jis esąs ne tikslas, 
bet veiksmas. Jei per daug šnekėsime apie 
taikingumą, prieisime prie appeasement© 
(nuolaidumo). Jei laisvė ir teisingumas bus 
laiduoti, pasaulis galės džiaugtis ir taika, 
ūkinis, pajėgumas esąs svarbiausia karinio 
stiprumo sąlyga, ūkinės priežastys nelei
džiančios taikos metais laikyti pakankamai 
stiprią kariuomenę, todėl gynimosi organi
zacija turi sugebėti įvykdyti greitą mobili
zaciją. Tam tikri daliniai tačiau turi būti, 
paruošties būvyje, kad tuojau galėtų . stoti 
kovon.

JT DOMISI VERGIJA
Ženeva (UP). Čia .posėdžiaujanti JT ūkinė 

ir socialinė taryba nutarė sudaryti specialų 
komisija vergijai studijuoti.

Britų delegatas Smithas pareiškė, kad So
vietų Sąjungoje yra 14 milijonų vergų ir 
jis prašysiąs komisijos į tai r kreipti dė
mesį. »

Šios priemonės, iš pirmo žvilgsnio atro
dančios labai agresyvios, giliau panagrinė
jus, yra defenzyvinio pobūdžio. Sovietų Są
junga po lūžio su Titu Balkanuose kas 
kartą vis labiau praranda savo pozicijas. 
Nepaisant represalijų, nepaisant vyriau
sybių ir vaidininkų sluogsnių valymų nuo 
„titistinio elemento”, simpatijos Titui, auga 
drauge su antipatijomis prieš tuos, kurie 
juos persekioja.

Buvo pagimdyta „Makedonijos valstybės” 
idėja — tai reiškia: turi būti sukurta nau
ja valstybė — teoriškai autonominė, prak
tiškai — nuo Rusijos priklausoma. Ji ku
riama, 
garijos

Kai 
1949 m.
tą buvo proklamuota — „siekiant baigti 
amžinąsias nesantaikas Balkanuose”, kaip 
oficialiai buvo skelbiama — Sovietų Są
junga iš karto pasiliko užkulisiuose. Kovoti 
dėl Balkanų turėjo patys balkabieči-ai.

Buvo įsteigta „Didžiosios Makedonijos 
lyga”.

Po šio Varšuvos posėdžio rusų MVD 
pradėjo iš lėto išjunginėti iš viešojo gyve
nimo kiekvieną Balkanų valstybių valdinin
ką ar kitą aukštą asmenį, bent kiek įtaria
mą simpatijomis Titui. Savaime aišku, So
vietų Sąjungos vaidmuo Balkanuose pradėjo 
blukti, ir ji buvo priversta griebtis drastiš
kesnių priemonių.

nuo Jugoslavijos, Graikijos ir Bul- 
atskiriant dideles teritorijas.
ši „Makedonijos valstybės” idėja 
sausio mėnesį Varšuvoje pirmą kar-

*
Prieš du mėnesius 

lygai. Kulkosvaidžiai,
Neoficialia i • 

prasidėjo tiekimas 
lengvoji artilerija, liepsnosvaidžiai ir tan
kai dideliais kiekiais buvo siunčiami Bul
garijon. Per sovietų prekybos delegaciją, 
veikiančią Prahoje, Čekoslovakijos fabri
kams buvo nuolat duodami vis nauji kari
nės medžiagos užsakymai. Makedonijos ly
ga gegužės 2 d. buvo sustiprinta 40 sovietų 
karininkų, specialiai apmokytų partizani
nėms kovoms.

Lygos, vyrai veikia be skrupulų. Jie žudo, 
plėšia ir degina. Jie siaučia, kaip Trisde
šimties metų karo kareiviai, tose srityse, 
kurias jie nori „išlaisvinti”, t. y. Bulgari
joje, Graikijoje ir Albanijoje.

Jų uždavinys — kiek galint daugiau Ju
goslavijos kariuomenės priversti įsivelti į 
kovą. Kai Tito jėgos bus galutinai suskal
dytos, tada Jugoslavijoje „kils” pilietinis 
karas. O tada — Įsivels kominformo armija 
ir pradės veikti rusų kariuomenė ..t

* .
Tiesa, sovietų pasiuntinys Lavrentjevas 

neseniai pareiškė,' kad ginkluoto konflikto 
būtų galima išvengti, jei Titas pareikštų 
sutinkąs su Makedonijos valstybės steigi
mu. Tai reikštų: kad jis atsisakąs didelės 
savo teritorijos dalies. Tačiau tokios gali
mybės vis mažėja. Ir Titas ruošiasi blo
giausiam atvejui. į

Jugoslavija stiprina savo sienų apsaugą. 
Bulgarijos ir Rumunijos pasieniai minuo
jami. Jugoslavijos Makedonijoje užminuoti 
tiltai ir plentai. Geležis gabenama į krašto 
vidurį.

Yra penkios minutės prieš dvyliktą.
Curtag Riessas

=== TRUMPOS ZIM0S=
♦ JT atominės energijos komisijos po

sėdyje JAV delegatas Osborne atkartotinai 
pasiūlė nutraukti darbus, iki penki didieji 
ir Kanada susitars iš principo. Osborne pa
reiškė, -kad dėl nesėkmės yra kaltos Sovietų 
Sąjunga ir Ukraina, kurios priešinasi ato
minės energijos kontrolei.

♦ Nauju Bulgarijos ministeriu pirminin
ku vietoje mirusio Dimi-trovo paskirtas Va
silijus Kolarovas, iki šiol buvęs min. pirm, 
pav. ir užs. reik, ministeris.

♦ Bulgarijos seimas nutarė panaikinti 
atstovo imunitetą buv. Dimitrovo pavaduo
tojui Kostovui, kuris buvęs „priešingas So
vietų Sąjungai ir už Dimi-trovo nugaros ap
gaudinėjęs Bulgarijos liaudį”.

♦ „Die Welt” praneša, kad Kremlius. 
planuoja Balkanų gyventojus iškelti į rytus, 
o jų vieton atkelti kiniečius.

♦ Sovietai įsteigė specialią koncentraci
jos stovyklą buvusiems Vokietijos ir jos 
satelitų diplomatams. Su jais elgiamasi ge
rai ir retkarčiais pasiklausiama jų nuomo
nės, — praneša DPD.

♦ Tautinės Kinijos generolas Vu-teche- 
nas' netrukus neoficialiai vyks i Tokiją tar
tis su generolu McAr-thuru. Čia jis aptars 
Azijos prieškomunistinio fronto sudarymo 
reikalą. Vutechdnas priklauso tautinės Ki
nijos „bėdos komitetui”, kuris valdo pie
tinę Kiniją.

♦ Newcastle (pietinėje Valijoje) darbie- 
čiai susimušė su komunistais. Mūšio lauke 
liko begulį du be sąmonės komunistai, su
puvę tematai ir kiaušiniai.

♦ Generolas L. D. Clay rašo savo atsi
minimus, kurie knygų rinkoje pasirodys 
ateinančią žiemą. Jie pavadinti „Decision in 
Germany” (Sprendimas Vokietijoje}.

♦ Olandijos seimas 65 balsais' prieš 7 
komunistų balsus ratifikavo Atlanto paktą.

♦ Izraelio profesinės sąjungos paskelbė 
24 vai. protesto "treiką. Tuo norima pri
versti vyriausybę daugiau susirūpinti dar
bininkų būkle.

♦ Amerikiečių Ir britų zonose riebalų 
davinys vokiečiams nuo ru-gpiūčio 1 d', pa
didinamas iki 1125 gr., tame skaičiuje 375 
gr- sviesto.

♦ Vokietijos tabako įmonių savininkai 
skundžiasi amerikinių cigarečių konkuren
cija. Per mėnesį į Vokietiją be muito įve
žama apie 200 milijonų amerikinių ciga
rečių.

♦ Belgija vis dar neturi vyriausybės. 
K'-:,'’čionių socialų pasitarimai su socialis-

'• liberalais iki šiol dar nedavė jokių 
rtų. Kliudo karaliaus grįžimo klausi-

iii-S. •
♦ D. Britanijos Finansų ministeris Crip- 

psas išvyko į Šveicariją gydytis skrandžio. 
Jį pavaduoja pats min. pirm. Attlee.

Komunistams sunku
Šanchajus (ONA). Kaip iš įvairių* prane

šimų tenka spėti, daugely -komunistinės Ki
nijos dalių šiemet lauktinas nepaprastai blo
gas derlius, kuris galįs turėti įtakos ir po
litinei situacijai. Sausros krašto šiaurėje, 
potvyniai vidurio Kinijoje ir netikėtai bio-. 
gas oras į pietus nuo Šanchajaus1 padaręs 
milžiniškų nuostolių.

Komunistams tenką su milžiniška energi
ja remontuoti išgriautus upių pylimus, sau
sinti potvynio apsemtuosius laukus ir ūki
ninkus priversti grįžti į savo ūkius. Visos 
komunistų viltys greitai išgydyti karo-pada
rytąsias žaizdas dėl blogo derliaus einan
čios niekais. Nankingo srityje vėl įvykę 
ūkininkų sukilimai. Sunkiausią tačiau prob
lemą sudarą miestai. Nankinge ryžių kai
nos per savaitę pakilusios 40%, o Šancha
juje — net 100 %.

Kiti pranešimai iš Šanchajaus kalba apie 
nuolat kylantį nepasitenkinimą darbininkų 
tarpe. Šie nepasitenkinimai galį iššaukti la
bai rimtą krizę.

1 iš 8.000.000
1942 m. vasario 20 d. naktį vienas akylas 

pašto cenzorius, tikrindamas Portugalijon 
adresuotus laiškus, viename oro pašto voke 
užtiko mašinėle rašytą laišką. Jo turinys 
buvo paprastas, nieko ypatingesnio. Tai bu
vo toks laiškas, kokį paprastai vienas drau
gas rašo kitam. įTačiau jis buvo adresuotas 
tokim asmeniui, kuris amerikiečių kontra- 
žvalgybos užsienyje sudarytuose sąrašuose 
figūravo kaip „pašto punktas” vokiečių 
agentams.

Kiek vėliau, vienam slaptojo rašalo spe
cialistui Vashingtono FBI laboratorijose per 
brankus su tam tikruose chemikaluose pa
mirkyta kempine tuščiąją laiško pus 5, pa
mažu toje baltoje tuštumoje pradėjo aiš
kėti slaptas raštas, parašytas ranka vokie
čių kalba gotiškomis raidėmis. Jame buvo 
rašoma apie amerikiečių kariuomenės da
linių išsiuntimą laivais ir apie prekinių 
laivų, vilkstinę, besirengiančią išplaukti iš 
New Yorko uosto. Šios žinios, patekusios i 
priešo rankas, galėjo sudaryti rimtą pavo
jų kareivių ir jūrininkų gyvybei, taip pat ir 
vertingiems laivų kroviniams. Tad buvo 
reikalinga ši šnipą sučiupti. Tačiau labora
torija tegalėjo duoti tik mažą visos šios 
istorijos raktelį. Tikrasis laiškas buvo pa
rašytas rašomąja Underwoodo firmos ma
šinėle. Specialūs FBI agentai pradėjo be
veik beviltišką New Yorko apylinkių rašo
mųjų mašinėlių firmų ir perrašinėjimų 
biurų tyrinėjimą.

Per dešimtį dienų į FBI rankas pateko 
antras ir trečias to pačio asmens laiškas, 
Įmestas į pašto dėžutę New Yorke. Iškilo 
visa eilė klausimų. Ar šnipas gyvena New

Yorke ar kur kitur? Kaip jis atrodo? Pa
prastai, kai policija ieško kokio nors nusi
kaltėlio, tai ji jau turi bent šiokius tokius 
duomenis apie jį. FBI šį kartą visai nieko 
neturėjo.

Vieną naktį specialus FBI agentas, be
vartydamas tų originalių laiškų fotostatines 
nuotraukas, atkreipė savo dėmesį į tai, kad 
kai kurios tų laiškų vietos atrodė nuosta
biai panašios į tiesą. Nors jis gerai žinojo, 
kad daug kas juose tebuvo tik grynas pra
simanymas, bet, aprašydamas paprastus 
kasdieninio savo gyvenimo (vykius, šnipas 
galėjo ir nemeluoti. Su padidėjusiu susido
mėjimu tas specialusis FBI agentas rūpes
tingai išrašė iš laiškų visas tas vietas, ku
rios jam atrodė galėjo būti tikros. Ir štai 
ką jis gavo: Misteris X yra vedęs. Jis turi 
nuosavus namus. Jis turi šunį, kuris serga. 
Jis turi pastovų darbą. Kiekvieną darbo 
dieną jis išeina iš savo namų tarp 7 ir 8 
vai. ryto. Neseniai jis pakeitė savo akinių 
Stiklus. Jis yra civilinės priešlėktuvinės ap
saugos pareigūnas.

Tačiau didžiajam New Yorke iš viso yra 
net 98.338 tokie civilinės priešlėktuvinės ap
saugos pareigūnai.

— Bet kaip gi mes jį atrasime tarp to
kios daugybės pareigūnų, — nusišypsojo 
vienas iš aukštesniųjų FBI tarnautojų, kai 
jam buvo praneštas šis sumanymas. — Ta
čiau tai vis dėlto geriau, negu ieškoti jo 
tarp visų 8 milijonų. Pagaliau mes sura
dome bent šiokį tokį kabliuką!

Labai rūpestingai FBI agentai pradėjo 
tyrinėti kiekvieno iš šių civilinės priešlėktu
vinės apsaugos pareigūnų. Kiek jų yra ve
dusių? Kiek jų turi nuosavus namus? Kiek

daug jų turi šunis? Kiek jų dėvi akinius?
Ir kai dar daugiau paslaptingojo X laiškų 

pateko į FBI rankas, jo paveikslas pamažu 
pradėjo kiek ryškėti. Ir visi tie nauji duo
menys buvo pridėti prie, jau turimų. Pa
aiškėjo, kad jis dar turi sodelį. Jo namai 
yra praskolinti ir kad, nebenorima tų pa
skolų prailginti. Jis nori įsigyti viščiukų 
farmą.

Nors to nežinomojo X paveikslas vis dar 
nebuvo visai aiškus, bet jau nebereikėjo jo 
ieškoti tarp milijonų. Atkakliai dirbdami, 
FBI agčntai pamažu sumažino tą skaičių. 
Iš 98.000 teliko tik 88.000, vėliau — 81.000. 
Bet ir 81.000 dar tebėra labai didelis skai
čius!

Balandžio 14 d. naktį buvo patikrintas 
dvyliktasis Mr. X laiškas. Jame buvo rasta 
ši tariamai nekalta nostalgiška vietelė: „Čia 
pas mus labai šilta ir medžiai jau pradeda 
sprogti. Pavasaris man visuomet primena 
tą nuostabią savaitę, kurią aš praleidau 
Estorilyje ...”

Estorilisl O FBI žinojo, kur yra tas 
Estorilis! Tai kufortas prie pat Lisabonos. 
Jame kaip tik ir buvo vokiečių žvalgybos 
agentų susitikimo punktas.

Buvo sušaukta skubi FBI konferencija. Iš
kilo klausimas, kokiu būdu geriausiai su
žinoti kiekvieną pilietį ir svetimšalį, kuris 
nuo 1941 m. pavasario atvyko į JAV iš 
Lisabonos. Nebuvo jokios fotografijos, ku
rią būtų buvę galima palyginti su paso 
fotografija. Taip pat nebuvo nė pirštų 
nuospaudų. Nežinoma pavardė. Bet vienas 
agentų pastebėjo;

— Mes vis dėlto turime gerą to Mr. X 
rašysenos pavyzdį — tai parašas po. jo 
laiškais — Fred Lewis. Ši pavardė, žinoma, 
fiktyvi, bet rašysena turi būti tikra, nes juk 
lygiai sunku pakeisti rašyseną, kaip ir 
pirštų nuospaudas. O kiekvienas žmogus, 
atvykstąs į JAV, — tęsė jis toliau, — tur 
muitinėj užpildyti pareiškimą, ką ils ats -
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Negali būti nė kalbos 
apie IRO mandato pratęsimą

IMI. Vfl. 23.

ELTA praneša apie IRO geu. sesiją:
IRO Tarybos sesija turėjo prasidėti bir

želio 22 jL, bet dėl gen. direktoriaus W. H. 
Tucko atsistatydinimo ir dėl krizės IRO 
viršūnėse posėdžiai, buvo atidėti iki birže
lio 28 d. Vykd. Taryba buvo delegavusi se
sijos eigos stebėti ir kitų reikalų atlikti 
Dr. D. Jasaitį. Negalėdamas taip ilgai ati
dėtų posėdžių laukti, jis grįžo, eilę reikalų 
sutvarkęs su atitinkamais pareigūnais, o 
posėdžių stebėti ir kur galima intervenuoti 
nuvyko S. Garbačiauskas.

Kodėl atsistatydino Tuckas?
Pagrindinis Tuoko atsistatydinimo moty- 

, vas buvę nesusipratimai dėl IRO veiklos 
tarp jo ir JAV delegato JT Warreno. 
Tuckas borėjo, jei ne metams, tai bent pu
sei metų IRO veiklą pratęsti, nes, jo ma
nymu, jokiu būdu nebus galima žmoniškai 
išspręsti ligonių, invalidų, senių ir eiles 
kitų DP klausimų, o Warrenas yra pažiū
ros,, kad „taupumo sumetimais reikia tą 
IRO aparatą kuo greičiau likviduoti”. Ame
rikoj nusistatymą įtaigoja vienos tautybės 
nusistatymas, kad IRO savo misiją jau at
likusi. Dėl puikaus susiorganizavimo ir savo 
paslaugumo ir turtingumo tos tautybės D P 
jau baigia savo emigraciją arba iki 1950 m. 
vasaros pabaigs.

Tuckas savo atsistatydinimo rašte atvirai 
ir karčiai pareiškė: „... nebuvo laiko, ne
buvo pinigų teisingai DP klausimui iš
spręsti, o dar mažiau krikščioniškos mei
lės ... per daug rūpėjo tautiniai, finansiniai 
inteweai”. Jis turėjo galvoje, kad atskiros 
valstybės nenorėjo daugiau tremtinių įsi
lėkti, nedavė pinigų, nesudarė specialistams, 
inteligentijai sąlygų emigracijai. Tuckas ne
leisdavo DP traktuoti kaip prekę.

Vft AagosMus išvyko i JAV
Spaudos fotografas žurnalistas Vyt. Au- 

guoįiaas liepos 42 d. per Grohną išvyko į 
JAV. Su savimi jis išsivežė didelę dalį ver
tingų foto negatyvų Lietuvos vaizdų. Jie 
bus dMefis aruodas Amerikos lietuvių spau
dai, kuriai Vyt. Augustinas jau talkinin
kavo, būdamas tremtyje.

Nuo 1936 m. Vyt. Augustinas dalyvavo 
Įvairiose pasaulinėse foto parodose, gauda
mas aukso medalius ar kt. atžymėjimus 
(Bostone, New Yorke, ZUriche, Amsterdame 

ž ir Mi) Tremtyje, ilgesnį laiką gyvendamas 
nglų zonoje, jis 'buvo nuolatinis stovyklos 

metrinių parengimų dekoratorius, o per pa
skutinius du mėnesius, prieš emigruodamas 
į JAV, parengė natūraliomis spalvomis foto 
nuotraukų filmą, pavadintą „Palikta šalis”, 
šį Steną jis yra rodęs daugelyje tremtinių 
stovyklų. Dėl jo emigracijos amerikiečių 
zonos lietuviams, šio filmo neteko išvysti. 
Tremtyje Augustinas buvo parengęs iš
leisti du vaizdų albumus: suaugusiems ir 
vaikams. Tačiau dėl susidariusių po valiu
to* reformos sunkumų šie neišvydo dienos 
šviesos.

Amerikoje V. Augustinas neketina verstis 
visa savo profesija, tačiau, kaip jis sako, 
neetsieakystąs talkininkauti spaudai ir visur 
ten, kur būtų reikalinga jo pagalba. S. N.

veU. Kodėl gi kuris nors iš mūsų tarnau
tojų negalėtų nuvykti J New Yorko mui
tiną ir patikrinti tų pareiškimų rašyseną su 
paradu Fred Lewis?

Ir jau kitą rytą FBI grafologijos speda- 
Hstai, pasirūpino fotografines to šnipo pa
rašo nuotraukas, pradėjo muitinės formulia
rų knaisiojimą. Tai buvo nelengvas darbas. 
Mat, 1941 m. pavasari iš Lisabonos l USA 
buvo pasipylusi nemaža pabėgėlių srovė. Ir 
tie muitinės formuliarai buvo užpildyti Įvai
riausiomis kalbomis — lenkiškai, vokiškai, 
prancūziškai, olandiškai, rusiškai, lietuviš
kai ... Reikėjo patikrinti tūkstančius for
muliarų.

Reikia pasakyti, kad grafologo darbas 
dabar yra tikslus mokslinis darbas. Fred 
Lewis paraše ypač krito į akis dvi raidės: 
e Ir L, kurių pabraukimas buvo ryškesnis 
begu kitų. Ypač charakteringas buvo L sto
gelis. Tiente grafalogoms teko ištisas die
nas knistis tuose formuliaruose.

Tačiau kartu buvo tęsiamas ir civilinės 
priešlėktuvinės apsaugos pareigūnų tikrini
mas. Iš 98.000 tokių pareigūnų apie 60.000 
jau buvo eliminuota. Visokiomis priemonė
mis FBI agentai rinko apie juos žinias, iš
naudodami vienų tylėjimą, o kitų begalini 
plepėjimą. Ir kiekvienas šių tyrinėjimo bū
dų reikalavo brangaus laiko.

Ir tik 1943 m. birželio 9 d. vėlyvą vaka
rą pagaliau New Yorko muitinės formulia
ruose buvo užtiktas formuliaras Nr. 4881, 
kuris atkreipė dėmesį ir reikėjo ji nuodug
niau patikrinti. Ir kai buvo atidžiau apžiū
rėtas parašas po juo, problema jau buvo 
išperęsta. Padidinamasis stiklas aiškiai rodė, 
kad čia to paties asmens rašysena, kuris 
pasirašinėja ir Fred Lewis. Čia buvo lygiai 
tokia pati e, tokia pati kiek palinkusi F ir 
visai panaši s.

Tą pačią naktį šis parašas Vashingtono 
■’,1 laboratorijose buvo nufotografuotas, 
.tidės padidintos ir palygintos su šnipo

Ką parodė pirmosios diskusijos?
Jau antrą dieną per diskusijas paaiškėjo, 

jog apie IRO mandato pratęsimą negali 
būti kalbos. Pirmas iš delegatų Edmondsas 
(D. Britanija) pasiūlė numatytą spalio 1 d. 
terminą DP teisėm pripažinti atkelti į rug
sėjo 1 d. Warrenas (JAV) nuėjo dar to
liau siūlydamas tą terminą atkelti net iki 
T949 m. rugpiūčio 1 d. Tad yra labai reikš
mingas įspėjimas, nes JAV su D. Britanija 
sudarydavo 8o’/« IRO lėšų.

Todėl visi lietuviai, kurie dar neturi DP 
statuso, turi pasiskubinti jo prašyti.

Statuso reikalai
Praktika parodė, kad didelė apeliacinių 

skundų dauguma buvo išspręsta palankiai 
tremtiniam. Tad reikia įspėti tremtinius, 
kurie nori turėti teisinę ir medžiaginę glo
bą, kad jie greičiausiai įteiktų atitinkamus 
skundus. Juos galima įteikti vietiniam ėligi
bilitė karininkam arba siųsti tiesiog į Že
nevą, pusiauteisiniam organui (Cours 
d’Appel — Review Board, Palais des ’Na
tions (IRO). Leidžiama atkartotinius skun
dus paduoti ir tiem tremtiniam, kurių pir
moji apeliacija buvo atmesta. Bet tai daryti 
yra prasmės tik tais atvejais, jei paliesti 
tremtiniai gali savo skunduose iškelta naujų 
savo bylos aplinkybių ir pateiktf naujų liu
dininkų arba naujų dokumentų.

Iš klaipėdiečių (Klaipėdos krašto gyven
tojų) ėligibilitė reikalai iš principo yra iš
spręsti teigiamai. Jie privalo tuos savo rei
kalus tvarkyti, kaip ir kiti lietuviai. Jie, 
paduodami pareiškimus ėligibilitė reikalu, 
privalo įrodyti, kad jie yra lietuvių etninės 
kilmės. Tuos įrodymus gali sudaryti pati
kimi liudininkai, o juos privalo patvirtinti 
atitinkamos LTB organizacijos. Klaipėdie
čiai, kurie priskiriami etninei vokiečių gru
pei, bus laikomi „volksdeutsch” ir negalės 
tapti eligible. Jiems, kaip ir kitiems trem
tiniams lietuvių kilmės, taikomi bendri IRO 
konstitucijos nuostatai. Klaipėdiečiai lietu
vių tautybės privalo irgi skubėti paduoti 
pareiškimus, nes jų svarstymas dažnai yra 
kompli'kuotesnis ir ilgiau užtrunka.

Repatriantų ėligibilitė reikalai yra kom- 
plikuotesni ir sunkiau pozityviai išspren
džiami, bet IRO tuo klausimu nuostatai 
neužkerta kelio pareiškimus palankiai iš
spręsti. Pareiškimus svarstant lemia tauti
nis momentas ir motyvai, dėl kurių asmuo 
repatriavo, ir jo elgsena Vokietijoje po re
patriacijos." Todėl pareiškimai arba apelia
ciniai skundai turi būti išsamiai dokumen
tuoti.

Repatriantų, kurie atvykę (Vokietiją, pri
ėmė vokiečių pilietybę, padėtis yra žymiai 
sunkesnė ir sprendžiama palankiai labai at
sargiai. Eligibility Branch ir Review 
Board yra gerai informuoti, kad tik mažes
nė repatriantų dalis priėmė vokiečių pilie
tybę. Jiems taip pat yra žinoma, kad didelė 
repatriantų dalis karo metu, kada bolševikai 
buvo išvaryti iš Lietuvos, grįžo į Lietuvą. 
Todėl tais atvejais, kada repatriantai tapo 
Reicho piliečiais ir visą karo laiką paliko 
Vokietijoje arba jo okupuotose teritorijose 
— palankūs sprendimai yra nepaprastai re
ti. Praktiškai ir tos rūšies tremtiniai gali 

todėl teisėjams
duomenų, kad

laišku. Specialistai dabar jau buvo visai 
tikri ir 1 vai. 45 min. FBI New Yorko sky
riuje suskambėjo telefonas, iš kurio pasi
girdo įsakymas; „Suimti Ernestą F. Leh- 
mitzą!” Tuojau buvo patikrintas priešlėk
tuvinės apsaugos pareigūnų sąrašas. Jame 
ištiktųjų buvo pavardė Letnitz — 23 Oxford 
Place, Tompkinsville, Staten Island, N.Y.

Nespėjus praeiti nė valandai, specialūs 
FBI agentai nuvyko į Staten Island. Ir kas 
po to sekė? Ar staigus Lehmitzo areštas? 
Dvikova dienai švintant? Iš tikrųjų gi nie
ko panašaus. Niekas Lehmitzo nesirengė net 
pajudinti. Mat, dar buvo visa eilė klausi
mų, kuriuos reikėjo pirmiau atsakytu Ar 
jis turi daugiau bendradarbių? Iš kur ir 
kaip jis gauna savo informacijas? Areštuoti 
šnipai paprastai labai nenori kalbėti. Taip 
pat buvo labai svarbus ir kitas faktorius: 
šnipas turi būti nuteistas, 
reikia patiekti tokių aiškių 
jie būtų įtikinti.

Visą naktį FBI 
Oxford Place 23. 
kukliai apsirengęs 
išėjo pro jų duris 
nas FBI vyrų pasekė jį. Netoli savo namų, 
sekamasis įėjo į vieną restoraną. Nežiūrint 
ankstyvos ryto valandos, restoranas buvo 
pilnas uosto darbininkų, kareivių ir jūri
ninkų. FBI agentas taip pat įėjo į jo vidų 
ir gerdamas kavą jis stebėjo, kas čia aplink 
darosi. Jo sekamasis buvo apsivilkęs rie
baluotą apsiaustą ir šlavė grindis. Atrodė, 
kad jis turi apie 55 metus amžiaus, yra 
švelnių mėlynų akių ir turi pašiurusius ru
dus plaukus. Nereikėjo du kartus į jį žiū
rėti — jis buvo lyg baltas žvirblis tarp 
tūkstančių kitų žvirblių. Restorane sėdį vy
rai kalbėjosi: kroviniai, laivų judėjimas, jų 
išplaukimo datos dažniausiai buvo jų pasi
kalbėjimų temos. Agentas išgėrė savo puo
duką kavos ir išėjo.

Ir per visas kitas 16 dienų ir naktų šni-

stebėjo namusagentai
7 vai. 15 min. aukštas, 

vyras, dėvįs akinius, 
ir nuskubėjo gatve. Vie-

Lietuvis

paduoti pareiškimus vietos ėligibilitė ka
rininkam. Tokie pareiškimai turi būti ypa
tingai išsamiai ir pagrįstai dokumentuoti. 
IRO reikalauja įrodymų, kad pilietybė ne
buvo priimta laisva valia, bet force mažo
riniais motyvais ir kad nebuvo padaryta 
ypatingų nusikaltimų sąjungininkams. Ga
limas dar vienas kelias, būtent: atsižadėti 
repatriacijos metu įgytos reicho pilietybės. 
Tokiam aktui įvykdyti reikia tokios proce
dūros: 1) gauti sutikimą atitinkamos oku
pacinės zonos aukščiausių karinių instituci
jų, 2) gautą sutikimą patvirtinti Landes- 
rergierungo prezidento įstaigoje. Vietinių 
policijos prezidentų sudaryti tos rūšies ak
tai yra niekiniai.

Pati sunkiausia padėtis yra Rytprūsių 
Lietuvos lietuvių. Jie yra Reicho piliečiai 
ir todėl yra už IRO konstitucijos ribų. Ypa
tingais visiškai neabejotinais atvejais (pav., 
jei yra įrodymų, kad jie yra antinaciniai 
rezistentai arba aktingai dalyvavo, lietuviš
kame rezistenciniame darbe turį nuopelnų 
vakarų aliantams). Tos rūšies tremtiniai 
gali nustatyta tvarka kreiptis į vietos ėH- 
gibilitė karininkus arba į Cours d^Appel J 
Ženevą. Tais atvejais galima tikėtis palan
kaus sprendimo. Bet enmasse Ry tprūsių lie
tuviai, kaip nuolatiniai Reicho piliečiai, yra 
„volksdeutsch” ir todėl „inėligible”.

Belgijos angliakasiai
Nors IRO vadovybė ir aiškino, kad ji su 

Belgijon patekusių DP reikalais nieko ben
dro neturin tačiau po bendrų tautinių gru
pių (latvių, lietuvių, ęstų, lenkų, ukrainie
čių) žygių ir pačių Belgijos DP demonstra
cijos Briuselyje, atrodo, kad IRO, gal būt, 
bendradarbiadama su Belgijos vyriausybe 
sudarys ir tiems tam tikrų emigracinių ga
limybių. ,

Labdaros organizacijos
• Įvairios labdaros organizacijos (Volun

tary Agencies) tremtinių globai išleido virš 
200 milijonų dolerių. Jos išlaikė apie 6.000 
savo tarnautojų. Jos įteikė savo pageidavi
mus IRO generalinės tarybos sesijai. Jos 
prašo pratęsti IRO mandatą. Jei tai neį
manoma, įsteigti kitą organą, tampriau su 
jomis bendradarbiauti ir panašiai.

iš užjūrio liefyiviif spaudos

Tremtiniai gaivina lietuvių kalbų
— „Lietuviška veikla ir, lietuvių kalba 

nėra mirus, kuomet mes susilaukėme iš 
tremties tokių tėvynės mylėtojų, kurie, 
pergyvenę kraujo ir kančios dienas atstatę 
šiek ties suardytą savo gyvenimą, rūpinsis 
kiek galėdami senesnės kartos Amerikos 
lietuviuose gaivinti apsnūdusią, o gal ir ap
mirusią mūsų tautos meilę” — rašoma vie
noje korespondencijoje iš Baltimorės 
„Drauge”. Šia proga laikraštis pažymi, kad 
vienos iškilmingos lietuvių šventės progra
mą išpildė tremtiniai.

ATGAIVINTA BALTŲ FEDERACIJA 
KANADOJE

Pabaltijo tautų solidarumui ugdyti ir 
bendrai kovai dėl mūsų respublikų laisvės 
tęsti, Toronte atgaivinta .Baltų Federacija 

pas buvo akyliausiai sekamas. Specialūs 
agentai, apsimetę pirkliais ir plepiais ba
ro draugais, išaiškino vieną faktą po kito. 
Jiems buvo labai naudingos tos iš laiškų 
gautosios informacijos ir jomis jie suma
niai žaidė. Lehmitzo kaimynai ir pažįstami 
maždaug taip apie jį kalbėjo:

— Ernis? Tikrai, aš jį pažįstu. Jis yra 
mūsų bloko priešlėktuvinės apsaugos parei
gūnas ir tamstai tik reikėjo pamatyti, kaip 
jis barė /mūsų gyventojus už šviesų nepri- 
temdymjį. Ernis labai rimtai žiūri į karą!

— Ernisl Tai švelnios širdies berniukas. 
Jis turėjo šunį, kuris praėjusią vasarą 
nudvėsė. Jūs turite žinoti, kad jis neteko 
savo geriausio draugo.

— Ernis Lęhmitzas? Tikrai aš jį pažįstu. 
Jis malonus žmogus. Jis nori nusipirkti viš
čiukų farmą....

Taip pamažu nėrėsi kilpa. Ir 1943 m. 
birželio 27 d. 8 vai. ryto, taigi, po viene- 
rių metų, keturių mėnesių ir vienos dienos 
po pirmojo jo laiško sugavimo, jis buvo 
atgabentas į FBI įstaigą. Jam buvo paro
dyti jo laiškai, didelė krūva rūpestingai su
rinktos medžiagos. Faktų buvo per daug 
sukaupta į vieną vietą ir jis tuojau pasi
rašė prisipažinimą.

Pasirodė, kad pirmą kartą į JAV jis at
vyko 1908 m. kaip raštininkas į Vokietijos 
konsulatą New Yorke. Po to keletą kartų 
jis buvo išvykęs į Vokietiją. Per paskutinę 
kelionę 1938 m. jis buvo vokiečių žvalgy
bos užahgažuotas, buvo išmokytas 
naudotis nematomuoju rašalu ir kitų 
pinėjimo gudrybių. 1941 m. pavasarį 
buvo įsakyta grįžti į JAV, surasti čia 
lovų darbą, apsimesti geru piliečiu ir 
nykti tarp milijonų.

Prisipažindamas Lęhmitzas nurodė ir kitą 
šnipą Ernestą Harry de Spretterį. Taip pat 
pasisekė išaiškinti dar ir trečią agentą. Pa
gal karo meto (statymus jie buvo nubausti 
po 30 metų kalėjimo.

kaip 
šni- 
jam 

pas- 
pra-

IRO globoja 37.431 lietuvį
IRO globojamų ir išlaikomų lietuvių 

tremtinių , 1949 m. vasario 1 d. pasaulyje 
buvo 37.431 asmuo; 12.742 Vokietijos britų 
zonoje, 21.424 — Vokietijos JAV zonoje, 
2.233 Vokietijos prancūzų zonoje, 23 — 
Austrijos britų zonoje, 208 — Austrijos 
JAV zonoje, 59 — Austrijos prancūzų zo
noje, 8 — Belgijoje, 502 Danijoje, 145 — 
Italijoje, 2 Ispanijoje, 16 — Šanchajuje, 2 — 
Filipinuose. Be to, Lietuvos piliečių ar iš 
Lietuvos kilusių žydų tremtinių tuo pačiu 
metu buvo 1.135; — 25 — Vokietijos britų 
zonoje, 976 — Vokietijos JAV zonoje, 5 — 
Vokietijos prancūzų zonoje, 13 — Austri
jos JAV zonoje, 113 — Italijoje, 3 — Ispa
nijoje.

Viso IRO globojamų ir išlaikomų trem
tinių 1949 m. vasario 1 d. buvo 511.133. Jų 
tarpe buvo 65.487 latviai, 18.334 estai, 
129.620 lenkų, -90.546 žydai.

Bolševikams nepatiko 
Dariaus ir Girėno žygis

žinomas 
organi- 
surinko 
medžia-

Nesenai, liepos 17 dieną, atšventėme liūd
ną 16 metų sukaktį, kai žuvo transatlanti
niai lietuviai lakūnai Darius su Girėnu. Jų 
tometinis žygis, kada Atlanto perskridimas 
buvo sunkiai, netgi valstybiniu mastu 
sprendžiama problema, yra labai reikšmin
gas ir šiandien minime jį kaip gražią lie
tuvišką legendą.

Jų garbingojo žygio atminimui 
Amerikos lietuvis, Lietuvos skautų 
zacijos įkūrėjas kap. P. Jurgėla 
apie didvyrius labai daug įdomios 
gos ir išleido keleto šimtų puslapių knygą 
„Sparnuoti Lietuviai"^ Iš JAV tam tikras 
egz. skaičius buvo pasiųstas ir į Lietuvą. 
Okupavus ją bolševikams, Valstybinės lei
dyklos sandėliuose bolševikų, pareigūnai 
užtiko ir „Sparnuotus Lietuvius”. Kilo klau
simas, ar ją galima platinti bolševikinėje 
Lietuvoje ar ne. šį klausimą išsprendė nei
giamai, kaip rodo žemiau skelbiami doku
mentai, kuriuos nesenai paskelbė Memmin- 
gene leidžiamieji „Pranešimai”:

Nr. 963 1941 m. gegužės 21 d.
Olavlitui Vilniuje, Vilniaus gt. 11, bt. 14 

Siunčiame 1 egz. Petro Jurgėlos knygą 
„Sparnuoti Lietuviai Darius ir Girėnas”

Kanadoje”. Laikinai federacijos centro ko
mitetą sudaro 15 asmenų, po 5 iš kiekvie
nos baltų tautos. Federacijos centro prezi
diumą sudaro: pirmininkas V. Gylys (buv. 
ministeris), vicepirmininkai O. Brenkis ir 
J. Soo, sekretorius M. Motiejūnienė. (San
dara) x
LONDONE ĮVYKO LIETUVIŲ 2URNA-

' LĮSTŲ SUVAŽIAVIMAS
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos centro 

būstinėje Londone liepos 2 d. įvyko Angli
joje gyvenančių lietuvių žurnalistų suva
žiavimas. įsteigtas Lietuvių Žurnalistų S- 
gos skyrius D. Britanijoje. Šio skyriaus 
valdybon išrinkta; K. Obelėnas — pirmi
ninku, F. Neveravičius — sekretorium ir S. 
Kuzminskas — iždininku. Suvažiaviman 
buvo atsilankęs ir Lietuvos ministeris D. 
Britanijoje B. K. Balutis. (Britanijos Lie
tuvis)

LIETUVIŲ KULTŪRINIS DARŽELIS
Clevelande esąs jau 1929 m. įrengtas lie

tuviškas kultūrinis darželis, kur „pastatyta 
J. Basanavičiaus ir V. Kudirkos variniai 
biustai, įrengtas D. Kunigaikštienės* Biru
tės vardo gražus fontanas, pasodinti du iš 
Lietuvos atvežti šermukšnio medeliai, pasta
tyti gražūs Gedimino stulpai ...” Taigi 
lietuvis čia gali jaustis maždaug kaip Karo 
muziejaus sodelyje. (Dr.)

VAITKUS TAISOSI
Neseniai vienos amerikietės pašautas ži

nomas lietuvis sportininkas Vaitkus taisosi, 
nor ir pamažu .. Jo šovikė Ruth Steinhągen 
nesveikuojanti. Kalėjimo sargybai esą įsa
kyta ją atidžiau saugoti.

KURIASI LIETUVIŲ KOLONIJA
Los Angeles mieste, aplink Šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčią, kuriasi lietuvių kolo
nija. Lietuviai čia perkasi žemę ir statosi 
nuosavus namus. (Drg.)

Gražus musų sportininkų pasirodymas 
Rosenheime

Liepos 10 d. Rosenheimo miesto vokiečių 
lengvosios atletikos pirmenybėse dalyvavo 
ir lietuvių būrelis. Buvo laimėta visa eilė 
pirmų vietų ir pasiekta gražių pasekmių.

Vyrų klasėje: Z. Puzinauskas: rutulys 
13,55 m (I v.), diskas 38,51 m (I v.). V. 
Adamkavičius: į tolį 6,66 m (I v.), į aitkštį 
1,67 m (II v.)

Jaunių A (1931-—32 m) klasėje: V. Valai
tis; 1000 m per 2:48,5 min. (!) (I v., geriau
sia Tremties Pasekmė). J. Bagdonas: 100 m 
per 12,1 sek. (III v.).

Jaunių B klasėje (1933—34 m): A. Liut
kevičius: į aukšti 1,57 m (!)'(! v., geriausia 
šių metų pasekmė Bavarijoje), rutulys 
(5 kg) 11.12 m (I v.).

Mergaičių klasėje (1931—34 m): D. Toči- 
lauskaitė: į tolį 4,64 m (I v.) E. Sikšniūtė:

3 pusi. 1 Nr.

Nuo emigracijos pradžios 1947 m. balan
džio mėn. iki 1949 m. birželio 
kiejijos britų zonos emigravo 
vių, 5.804 — į Angliją, 75 — 
1957 — į Australiją, 112 — į
— į Braziliją, 3.038 — į Kanadą, 5 — į 
Kolumbiją, 11 — į Maroką, 116 — į Nau
jąją Zelandiją, 8 — Į Olandiją, 195 — į 
Prancūziją, — 5 į Švediją, 292 — į JAV.

Iki 1949 m. birželio 1 d. iš Vokietijos 
britų zonos repatriavo 720 lietuvių: 1947 m.
— 216 asmenų, 1948 m. — 474 asmenys, 
1949 m. 30 asmenų. Iš Vokietijos JAV zo
nos iki 1949 m. vasario 1 d. repatriavo 199 
lietuviai, iš prancūzų zonos — 
ir iš Italijos — 1 lietuvis.

Viso iš Vokietijos, Austrijos 
šalių iki 1949 m. vasario 1 d. 
60.866 tremtiniai, jų tarpe 1.817 
estai, 34.070 lenkų.

1 d. ig Vo- 
ll.'960 lietu- 
| Argentiną, 
Belgiją, 241

6 lietuviai,

ir iš kitų 
repatriavo 

latvių, 229

ir prašau skubiai pareikšti nuomonę M 
minėtą knygą galima platinti.
Priedas: minėta

(pae) V. Paulauskas 
viršininkas.

(pas) R. Vaideliauskas, 
sekretorius

OlavHtas atidžiai peržiūrėjo „Sparnuota* 
Lietuvius”. Ar ją galima platinti, jis davė 
atsakymą jau per Valstybinę Leidyklą Kau-i 
ne. Štai to atsakymo nuorašas;

Nr. 1939 PB
Kaunas, 1941 m. birželio mėn. 2<L 

P. Jurgėlos knygos „Sparnuoti LietlH 
viai — Darius ir Girėnas” visus turis 
mus egzempliorius perduokite LTSR Ui 
teratūros ir Leidyklų Valdybai. Šio akt* 
egzempliorių skaičiaus nurašymui sus* 
tatykite. specialų aktą ir 1 egz. prisiusi 
kite LTSR Valstybinei Leidyklai.

(pas) B. Žygelis 
Direktoriaus Pavaduotojas.

(pas) P. Oirdžiūnas 
Kauno Prekybos Bazės I vedėjas

Savaime aišku, kad „Sparnuoti Lietuviai1* 
buvo pasmerkti sunaikinimui. Nepaisant toį 
-po to Vilniaus knygynai, nenorėdami, kadi 
visi knygos egž. būtų tuojau sunaikinti, ją 
skubotai pardavinėjo.

Panašus likimas ištiko ir daugelį kitų 
lietuviškų knygų. Iki karo pradžios Kučkui 
riškių popieriaus fabrike buvo perdirbta | 
vyniojamą popierių liet, knygų už 583133,29 _ 
rublius. Keturi vagonai dar buvo fabrike. 
Šios knygos išliko nesunaikintos dėl staiga 
kilusio karo.

„Sparnuoti Lietuviai” buvo sukrauti Kau
no sandėlyje (Rotušės a. 6). Jie iš 
nebuvo spėti išimti iš sandėlio.

Iš čia paskelbtų dokumentų 
matyti, kad kolševikams drąsus 
nis Amerikos lietuvių Dariaus 
žygis nebuvo malonus.

viso dar

davinių 
patrioti- 

— Girėno 
P. Pelėkis

IT 
ir

Ar gali būti?
♦ „Pornografijos pas mus nėral” —

taip atsakė 31 valstybė į JT klausimą šia 
tema. Prie tų dorųjų kraštų priklauso: 
Prancūzija, Bulgarija, Zanzibaras, Gibral
taras, Curacao, Ceilonas ir Honduras'? So
vietų Sąjunga nustebo dėl paties klausimo: 
„Tokia problema pas mus iš viso nėra ki
lusi.” Danai pranešė apie vienintelį atsiti
kimą, kada buvo areštuotas jūreivis, parda
vinėjęs nosines su jose atspaustais nepado
riais paveikslais. Olandija pranešė apie 
tūlo balioną, pagamintų iš „nepado
rios” medžiagos, pardavėjo areštavi
mą. Vienintelė valstybė, kuri dėl šios nelai
mės nusiskundė, buvo Čekoslovakija. Ii 
pranešė, kad vokiečių okupacijos laikais 
kraštas buvęs pilte užpiltas pornografine 
„literatūra”, kurios sunaikinti ligi šiol dar 
nepasisekę. ' (WW)

♦ Tarptautinėje darbo konferencijoje 
Bulgarijos delegatas nusiskundė dėl perdi- 
delių Bulgarijai skirtu mokesčių. ( tai vie
nas kolegų atsakė: „Bulgarija, jei neklystu, 
turi 6 ar 7 mil. gyventojų. Jai uždėti mo
kesčiai nesudaro nė ketvirtadalio to, ką 
moka 2 mil. gyventojų turinti Šveicarija. 
Iš liaudies demokratijų atstovų nuolat gir
dime, kad šis kraštas esąs gerovės ir socia
linio teisingumo rojus. O tuo tarpu jam 
uždedami daug mažesni už kitus mokes
čiai esą perdideli. Taigi reikia pagaliau iš
spręsti: ar tas pats kraštas gaH vieną 
kartą būti gerovės rojumi, o kitą kartą — 
skurdo 'pragaru.” (T)

į aukštį 1,25 (I v.), i tolį 4,48 m (II v.) ir 
rutulys 7,60 m (II v.) ,

Jaunių D (1937-39 m) klasėje: V. Mi
liauskas: i aukštį 1,18 m (I v.), sviedinukas 
56,00 m.

IEŠKOJIMAS
Jonas STASYS, gyvenę- X*a«eirie ir dir

bęs darbo kuopoje, pra šonas skubiai pra
nešti savo adresą „I ietuvio" redakcijai. 
Ieško Felicijos krikšto teves, dabar gyve
nąs USA.

Duodu fortepijono pamokas pradedan
tiems ir pažengusiems. Atlyginimas po 2,— 
DM valandai. Horta WIESER, DiUiiųįen/D.. 
Grosse Allee 31.
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Ruošiamasi visuotiniam Amerikos
lietuvių seimui

J»u eito metą Amerikos lietuvių tarpe 
buvo keliama mintis, esant labai daug (ak
tualių reikalų, sušaukti visuotinį Amerikos 
lietuvių seimą. Bet ilgą laiką tokiam sei
mui nebuvo ir palankios dirbos, nes, esant 
gerokam susiskaldymui pačių Amerikos 
lietuvių tarpe, buvo galima laukti, kad gali 
įvykti mažiausiai du seimai, ir jie vienodai 
turės pagrindo vadintis visuotiniais seimais. 
Įvykus Amerikos lietuvių tarpe vienybei ir 
visiems suėjus į ALTą, tokios kliūtys at
puolė. Ir štai mums praneša, kad liepos 
mėn. 10 d. posėdžiavęs Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomasis komitetas nutarė vi- 
auotinį Amerikos lietuvių seimą šaukti š. m. 
lapkričio mėn. 4,5 ir 6 dienomis New Yorke, 
New Yorker viešbutyje. Šiuo metu ruošia
masi išleisti instrukcijas, kaip tas seimas 
bus organizuojamas, kas- turės teisę siųsti 
delegatus ir kt. Jau dabar reiškiamas seimu 
didelis susidomėjimas. Be abejo, seime bus 
plačiai aptarti Lietuvos laisvinimo reika
lai ir padėtos visds pastangos Lietuvos by
lai išjudinti į dar aiškesnę padėtį. Jau da
bar reiškiamas didelis dėmesys naujai at
vykusioms lietuviams ir taip pat tikimasi 
gausaus dalyvavimo.

ALTo pasitarimuose, be Simučio, Olio 
Grigaičio ir Vaidybos, aptariant vrųiotimio 
Amerikos Sėtuvių seimo klausimus, dar da
lyvavo apie 50 veikėjų, gyvenančių New 
Yorko apylinkėse. Pasitarimai vyko New 
Yorke.

BALFO SEIMAS SPAIJO 8-9 DIENOMIS

BALFo direktorių posėdis įvyko liepos 
mėn. 9 d.' New Yorke. Buvo aptarta toli
mesnė BALFo veikla ir nusistatyta visuo
tinį BALFo suvažiavimą šaukti spalio mėn. 
8—9 dfenomis Philadelphijoje. Direktorių 
suvažiavime buvo svarstyta ne tik tremti
nių, esančių Europoje, šalpos reikalai, bet 
*wp pa* ir įsikūrimo patengvimtinas nuvy-

BALFas siūlo ne vardines garantijas
BALFo Įstaiga Europoje y<ra gavusi iš 

NGWC savo dispozicijon nevardinių garan
tijų viengungėms moterims ir vyrams iš
dykimui į Ameriką. Dauguma garantijų yra 
{ šiaurinius steitus šiems darbams:
Moterims:

Namų ruošos darbininkėms nuo 18 iki 50 
m. amžiaus — 109 garant. Šeimininkėms kle
bonijoj ar pas seseles vienuoles — 4 garant. 

__ _  JĮktierini^jnfikaųčioms groti vargonais, 
jfctufou ar smuiku — 2 garant. Slaugėms 
ir gailestingoms seserims ligoninėse — 4 
garant. Tarnaitėms — auklėms mylinčioms 
vaikus — 1 garant. Auklei nuo 20 iki 25 m. 
amžiaus — 1 garant. Asistentei rentgeno ka
binete — 1 garant. Asistentei laboratorijoj

Tremtinių draugas
Philadelphijos gyventojai Edvardas ir 

Julė Breslauskai atvyko į JAV prieš 10 
metų (čia jie turi restoraną), yra pasižy
mėję tremtinių prieteliai. Jie sudarė apie 
40 darbo ir buto garantijų tremtiniams iš 
.Vokietijos į JAV atvykti. Jau keliolika as
menų atvyko pas Breslauekus. Breslauskas 
jiems surado darbą dirbtuvėse, bankuoseir 
lotose įstaigose. Kai pristigo patalpų Bres- 
buskų namuose, Breslauskas nupirko at
skirą namą, kuriame apgyvendino atvyku- 

kaup sa vo sius tremtinius ir jais rūpinasi 
šeimos nariais.

6ta yra apsigyvenę įvairių 
toemtinių. Netrukus čia atvyks 
bendradaebis rašytojau* Antanas

profesijų
MINTIES
Rūkas su

Pažymėtini gyveną Phtladefphijoie trem
tinių prieteliai M. Dutnša, kun. I. Valančrū- 
nas. V. Miogėla ir kt., kurie gelbsti skurde 
esantiems’'mūsų broliams ir sesėms atvykti 
| Ameriką. (Vienybė)

Apleistas paminklinis kryžius
Augsburgae

— Savo laiku vietos lietuvių - čia buvo 
pastatytas gražus paminklinis lietuviškas 
kryžius. Šiuo metu jis yra be prie&ūros ir 
visiškai apleistas. Kaip girdėti, vietos vo
kiečiai ruošiasi ji net nugriauti. Turėtų vie
tos lietuviai jį gražiai perdažyti, sutvarkyti 
aikštelę ir susitarti su vokiečių administra- 
oqa dėl tolimesnio jo likimo.

Neseniai čia likvidavosi 194d m. įsteigtas' 
ir iki šio laiko sėkmingai veikęs tremtinių 
kooperatyvas, kuris palankiomis sąlygomis 
aprūpindavo tremtinius vartotojus įvairio
mis prekėmis. Jo narių skaičius siekė 150. 
Kooperatyvas likvidavosi labai tvarkingai, 

emigracijos. Visiems nariams kurie bu- 
To įmokėję pajus po 100 RM, buvo jie iš- 
mOkėta po 50 DM.

Visi lietuviai 
skaito „Lietuvį"!

kus į JAV. Nusistatyta raginti vietinius 
BALFo skyrius, kad prie jų būtų įsteigti 
įkurdinimo komitetai. Tų komitetų paskir
tis ir būtų rūpintis naujai atvykusiais, ku
rie turi įsikurdinimo sunkumų.

Privačiai patirta, kad artimiausiu laiku į 
Europą ruošiasi atvykti ir BALFo pirmi
ninkas kun. Končius. Tikimasi, kad jis 
lankysis ir Vokietijoje ir aptars tolimesnius 
BALFo atstovavimo klausimus.

KADA NUMATOMA ATIDARYTI
TUVIŲ DAILĖS PARODĄ

Didžioji lietuvių dailės paroda, kuri jau 
reikiamai paruošia parodos atidarymui, vis

LIE-

Prenumeruokime Kalbos Vadovą!
Yra 

kalba 
laidas: jei kurios tautos žmonės vartoja 
savo gražią, nedarkytą gimtąją kalbą, tai jie 
ne tik gali tarpusavy geriausiai susikalbėti, 
vienas kitam pareikšti savo mintis bei 
jausmus, bet tuo pat metu jis dar jaučiasi 
esą ir vienos kalbinės bendruomenės nariai, 
dalyvaują bendroje tautinėje kūryboje ir 
tuo būdu geriausiai palaiko savo tautinę 
gyvybę. Jeigu kas nutolsta nuo savo gim
tosios kalbos, jos nebevertina ir į jos kul
tūrą nebekreipia jokio dėmesio, tas pamažu 
atitruksią ir nuo tautinės bendruomenės, 
ima svetimais keliais vaikščioti ir išsižada 
savo brangiausio turto, kurį jam yra su
krovė protėvių protėviai ir kuriuo yra pa
remia viąa ligšiolinė jo tautos gyvybė.

Šitą tiesą labai gerai dabar matome mes 
patys, išsiskirstydami po visą pasaulį ir 
susidurdami su senesniais mūsų išeiviais. 
Ten, kur jau nebekalbama lietuviškai, jau 
nebedaug berandame ir lietuviško jausmo: 
čia lietuvybė dingsta beveik drauge su

visiems gerai žinoma, kad gimtoji 
yra geriausias tautybės atspindys ir

— 1 garant. Virėjai restorane — 2 garant. 
Stenografei — 1 garant. Mokytojai, galin
čiai dėstyti fiziką ir chemiją ir mokančiai 
pakenčiamai anglų kalbą — 1 garant. Pa
davėjoms į kavinę — restoraną nuo J8 iki 
25 metų — 2 garant.
Vyrams:

Architektui — braižytojui, turinčiam 
aukštojo mokslo baigimo diplomą — 1 
garant. Spaustuvininkui, gerai pažįstančiam 
spaustuvės mašinas 1 garant. Sodinin
kui su žmoha — tarnaite — 1 garant. Trak
torininkui su šeima — 1 garant.
— ūkiui ir pieninei su šeima 
2 vaikai) — 1 garant.

Norinčius gauti šią bet kurią 
garantiją prašau skubiai pranešti apie tai 
BALFo įstaigai Mūnchen 2>7, Rauchstr.z20, 
nurodant savo amžių, adresą, mokėjimą 
anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų, o taip 
pat pažymint, kuria iš minėtų garantijų 
norėtų pasinaudoti.

BALF-o Įstaigos Europoje
Direktorius

Ūkvedžiui 
(2 sua-ugę

nevardinę

Nemokėjimas amalo atima duoną
AMATŲ MOKYMOSI ANGLŲ ZONOJE REIKALU

Š. m. liepos mėn. 6 d. anglų zonos lietu
vių amatų mokykla Diepholze išleido pir
mąją laidą — viso 105 asmenis (siuvėjų, 
batsiuvių, dailidžių, mūrininkų, automecha- 
nikų, ąlektrotechnikų ir radio technikų spe
cialybių). Akto proga buvo surengta mo
kinių darbų parodėlė, kuri iškalbingai de
monstravo įgytus sugebėjimus. Visos sąly
gos yra sėkmingam antros laidos darbui, 
tiktai trūksta mokinių. Kol kas į sekančią 
1 14, 1 . 1____ 1“ “ _____

Į amatų mokyklą priimami asmenys tarp 
18—50 mėtų.

Šiandieną anglų zonoje dar yra apie 
10.000 lietuvių. Tad tokį mažą mokinių 
skaičių galima laikyti mūsų visuomenės vi-

laidą atsiuntė prašymus tik 30 asmenų. "tuvių galvoja išvykti į USA ir praleidžia

— Nors visur Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus organizacija tremtyje ir pairo, Augs
burgo LRK teberado gyvą savo veiklą. VII. 
17 d. čia buvo suruošta graži loterija ne
turtingųjų tremtinių naudai.

— Stovyklos gyventojų skaičius Hoch- 
felde sumažėjo iki 500 asmenų. Piežastis — 
emigracija. Kartu labai sumenkėjo k kul
tūrinis veikimas.

♦ 
v
Tuttlingene dirba antroji Australijos 

komisija, kuri ima tik iki 45 metų amžiaus 
visiškai sveikus DP. Gi IRO pasiskelbė 
esanti likvidacijos būklėje k ragina emi
gruoti, nuo rugsėjo 1 d. žadėdama visus 
DP iškelti į lagerius, o kas neis, tas ne
gaus maisto ir turės jį patys išpirkti pagal 
korteles (kainuoja apie 25 DM). Prancūzų 
zonoje DP yra labai maža, apie 30.000, ir 
jų skaičius nuolat mažėja. Emigracija čia 
prasidėjo tik prieš kelis menesius k ne 
DP kaltė, jei jie dėl amžiaus ir sveikatos, 
nors k nori, negali emigruoti.

tebelaukia savo eilės. Keliais atvejais bu
vo pranešta, kad parodos atidarymas glau
džiai susijęs su New Yorker muziejaus nau
jųjų patalpų atidarymu. Mus informuoja, 
kad muziejus į savo patalpas baigs persi
kelti rugpjūčio mėnesyje. Taigi tik po per
sikėlimo galės būti ir parodos atidarymas. 
Visokiais atvejais parodos atidarymas ne- 
nusitęs toliau, kaip rugsėjo mėn. pirmoji 
pusė. Šiuo metu vyksta gyvas lietuviškų 
meninių jėgų telkimas, kad parodos metu 
jas galima būtų pademonstruoti. Šiuo metu 
renkamos žinios ir apie galimybę parodą 
suruošti kituose didesniuose Amerikos 
miestuose, B. Vargas 

gimtosios kalbos nykimu. Taigi dabar yra 
vienas iš pirmiausių ir aktualiausių užda- 
vinių-mūsų gimtosios kalbos išlaikymas. 
Todėl L.T.B. Centro Komitetas, gerai su
prasdamas šitą reikalą, yra pasiryžęs viso
mis galimomis priemonėmis paremti lietu
vių kalbos gaivinimo ir palaikymo darbą. 
Tam tikslui jis š. m. liepos 7 d. savo po
sėdyje nutarė ryžtingai prisidėti prie Lie
tuvių Kalbos Vadovo leidimo, būterit-pasi- 
imti tvarkyti ūkinę leidimo pusę, aktyviau 
organizuoti prenumeratų rinkimą, kiek ga
lint greičiau paspartinti patį Vadovo spaus
dinimą ir kt. Kad visas darbas eitų tieses
niu ir sklandesnių keliu, į Vadovo leidimo 
koordinacinę komisiją šalia prof. Pr. Skar
džiaus bei B. Gaidžiūno iš savo pusės yra 
paskyręs adv. J. Šlepetį Amerikon išvažia
vusio P. Gaučio vietoje. Taigi šituo būdu 
Lietuvių Kalbos Vadovo leidimo darbas yra 
dar daugiau suintensyvinamas ir pasparti
namas.

Šia proga L.T.B. Centro Komitetas kvie
čia visus lietuvius, tiek Europoje dar esan
čius, tiek į užjūrį išvykusius arba seniau 
ten įsikūrusius, ryžtingiau prisidėti prie 
Lietuvių Kalbos Vadovo išleidimo, visų 
pirma ją užsiprenumeruojant. Europoje pre
numeratų ir kitokiais su Vadovu susijusiais 
reikalais reikia dabar kreiptis adresu: 
L. T. B. Centro Komitetas, Mūnchen 27, 
Lamontstr. 21. Kituose kraštuose geriau 
kreiptis į paskirtuosius atstovus.

Kviesdamas visus nuoširdžius lietuvius į 
talką, Centro Komitetas prašo visus ank
styvesnius prenumeratorius, kurie yra kur Į 
užjūrį išvykę arba šiaip pakeitę savo gyve
namą vietą, pranešti savo nuolatinius tik
rus adresus, kad paskui būtų galima grei
čiau išspausdintą Vadovą pristatyti prenu
meratoriams. L. T. B.

Naujas LTB CK .pirmiminkas
L. T. B. Centro Komiteto pirmininkui An

tanui Kalvaičiui išvykus 1 JAV, L. T. B. 
Centro Komiteto nariai liepos 17 d. parei
gomis naujai pasiskirstė;

Pirmininku — B. Vyliaudas, 
Vice-pirmininku ir iždininku — 
J. Šlepetys, 
Sekretorium — Dr. E. Noakas ir 
Nariais — J. Grigolaitis ir Dr. J. 
čiūnas.

adv.

Bal-

siško amatais nesidomėjimo išraiška. Tai 
yra labai liūdnas reiškinys, nes 90 % mū
sų emigrantų užjūriuose tegaus fizinį dar
bą ir, neturėdami amatų žinių, gali būti tik 
juodadarbiais darbininkais ir didesnias paja
mas galės gauti tik įtempdami savo fizines 
jėgas — dirbdami fiziniai sunkesnį ar ne
sveiką darbą. Bendras išsilavinimas, teisės 
ar filosofijos diplomai ir kt. tik išimtinais 
atvejais gali šiek tiek padėti. Dauguma Jię- 

progą "pramokti statybos amatų — geriau
siai apmokamo USA darbo ir darbo, ku
riam negrąso bedarbės pavojus.

Šiomis dienomis Diepholzo amatų moky
klos direktorius inž. Kutka gavo iš vieno 
buv. amatų mokyklos mokinio A. P. laišką, 
kuris tik įspusėjęs mokyklos kursą išemi
gravo į U. S. A. Šio aktualaus laiško iš
traukas čia talpiname: „Vis dėlto aš pasie
kiau savo užsibrėžto tikslo, — tapau mū
rininku. Jau penkias dienas kaip dirbu 
Amerikoje ir vis prie mūrinimo. Ir kaip 
atrodo, aš geriausiai padariau pasirinkda
mas mūrininko amatą. Dar neblogai stalių. 
Taip atrodo iš pirmųjų vaizdų. Unijos 
mums tik padeda ta prasme, kad jie dirba 
už 2,5 dol. į vai., o mes gauname. mažiau. 
Sakysim žmogus turi pastovų darbą ir 
dirba 8 vai., o po jų dar gali privačiai 

■3—4 vai. mūryti — kaminus, sienas laiptus, 
gali baltinti, tinkuoti, o tokių darbų labai 
daug ir už valandžiukę po 1,5 dol. Taip, 
kad Diepholzo amatų mokykla davė darbą į 
rankas, kuris than bus labai ir labai nau
dingas. Baigusius mokyklą, kaip pasakoja 
vietiniai gyventojai, Unija turi priimti. To
dėl aš prašau Jūsų jeigu yra galimybė iš
rašykite ir prisiųskite man pažymėjimą.

Visiems mokiniams turėčiau patarti lan
kyti mūrininkų ir stalių skyrius ir dirbti 
įtemptai, nes nemokėjimas darbo atima duo
ną. Mokykitės anglų kalbos, nes čia tam 
■laiko nėra, o kalbėti reikia iš pirmos 
dienos.”

Tad kreipiuos į anglų zonos tautiečius, 
siūlydamas nepraleisti taip naudingos pro
gos. Nesvarbu, kad tikitės už trijų mėnesių 
išemigruoti, kaip iš patiekto laiško matyti, 
ir keli mėnesiai gali būti naudingi.

Dėl mažo mokinių skaičiaus amatų mo-
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I
• Emigracijos sūkuryje

Vis aukščiau kylančios emigracinės bangos suplakė du lietuviškus laikraščius 
į vieną. Daugiau ketvirtadalio jo skaitytojų jau gyvena užsienyje ir, tur būt, ne- 
suklysime pasakę, kad pusė Vokietijoje gyvenusių tremtinių šiandien jau pradeda 
kurti naują egzistenciją svetimuose kraštuose. Štai pagal šiame numeryje skelbia
mus IRO duomenis, tos organizacijos globoje š. m. vasario 1 d. buvo 37.431 lie
tuvis. Tačiau tuo laiku emigracija dar nebuvo taip įsisiūbavusi kaip dabar. Tik į 
D. Britaniją jau buvo išvažiavę 5.800 lietuvių. Kadangi skaičiuojama, jog V. Vo
kietijoje ir Austrijoje 1945 m. buvo atsidūrę apie 60.000 lietuvių — galime išvesti, 
kad jų pusė tikrai jau gyvena svetur. Tačiau emigracija dar nepasiekė savo kul
minacinio taško. Ji dar spartėja. Kiekvienu atveju, ji dar kelis mėnesius išlaikys 
dabartinę ppimtį ir spartą.

ti
Įsisiūbavusios emigracinės bangos ne tik nušlavė mūsų tremties organrzad- 
išblaškė mūsų sambūrius, bet ir paplovė milžiniško biurokratinio mūsų glo- 
aparato IRO pamatus. Ji stovi savo užbaigtuvių išvakarėse. Reikia 
pradėtą ir nebaigtą darbą tęs toliau kuri nors kita ‘"tarptautinė

savo užda- 
ir Italijoje

■ jas, 
J bos
■ jos
■ ar padalinys.

Tačiau IRO mums negaila. Vienaip ar kitaip ji atliko arba atliks 
j vinį — išblaškyti po platųjį pasauli Vakarų Vokietijoje, Austrijoje
* susitelkusius tremtinius, bent jų daugumą. Bet mes, lietuviai tremtiniai, savo už-
■ davinio dar neatlikome. Mes vis dar paliksime tremtiniai, nors, gal būt, daugelis
* iš mūsų kvėpuos laisvesniu oru, gyvens geresnėse materialinėse sąlygose. Mes >ik-
■ sime tremtiniai dėl to, kad netekome tėvynės.1 Ir kitur jos nerasime.

♦
Taip jau Įvykiai susiklostė. Tėvynėje likusi mūsų tautos didžioji dalis yra

■ sukaustyta nelaisvės pančiais. Beveik trečdalis jos yra ištremtas t Sibiro tolius. Į 
I Vakarų laisvę pąbėgę skęsta emigracijos bangose. Norima, kad mes nžmlrštumėm 
I esą lietuviai.

Tam pavojui mes galime pasipriešinti tik susibūrę krūvon. Pavieniui ž^sraie 
Išsklaidyti po pasaul) turime palaikyti tarp savęs ryšj. Laiškai, kuriais dabar kei
čiamės su išvažiavusiais, ilgainiui mus lankys vis rečiau ir rečiau. Visko inose 
neišpasakosi. DidesnĮ žmonių būrį gali jungti tik laikraščiai, kurie suburia j krūvą 
ir už tūkstančių mylių gyvenančius tautiečius.

♦
Į ryšininkų tarpą stoja ir „Lietuvis”. Jis aplink save sutelkė trijų didžiūnių 

tremties laikraščių bendradarbius ir skaitytojus, jis nori rašyti mūsų tautos gyvy
biniais reikalais, šaukti ją j kovą dėl mūsų tautos, dėl mūsų tėvynės laisvės. Jis 
nori išlaikyti išsisklaidžiusiuose tėvynės, tautos meilės kibirkštėlę. Tam tikslui jis 

Į nori plačiai rašyti apie mūsų veiklos sėkmę ir nesėkmę, apie mūsų tautiečių 
džiaugsmus ir vargus. Jie yra mums brangūs, nes jie mūsų.

Mes tikimės, kad mums Į talką stos ir skaitytojai, ir bendradarbiai, ir pla
tintojai. Bendromis jėgomis daugiau nuveiksime.

Iškilmingai išlydėtas 50.000-iasis DP
Bremenas-Grohnas. Liepos 14 d. iš Bre- 

merhaveno išplaukė 50-tūkstantasis DP I 
JAV. Tuo’ laiminguoju buvo lenkas J. Bu- 
jak. Ta proga Orohno pereinamojoje sto
vykloje buvo suruoštos iškilmės, kuriose da
lyvavo DP komisionierius Squadriilis, iš 
Ženevos atvykęs IRO gener. direktorius 
Tuckas ir daug kitų aukštų IRO ir DP ko
misijos pareigūnų. Iš lietuvių iškilmėse da
lyvavo BALFo atstovas J. Valaitis.

Liepos 13. d. vakare pereinamosios sto
vyklos kino salėje buvo surengtas koncer
tas, kuriame pasirodė {vairios tautybės: 
estai su atsikviestom solistinėm jėgom (pia
nistė ir dainininkė), ukrainiečius atstovavo 
solistas baritonas ir keturios liaudies šo
kių šokėjos, latvius — dvi poros šokėjų, o

kyklai gresia uždarymas. Kol kas pasisekė 
įstojimo į mokyklą terminą prailginti iki 
liepos mėn. 25 d.

Tikiuos, kad laikraštis su šiuo paragini
mu pasieks jus dar prieš liepos m. 25 d.

Negaišdami registruokitės vietos DPACSe. 
Sąlygas ir kitas detales apie amatų mokyklą 
galitęi sužinoti vietos komitete. «

Yra pasirūpinta, kad persikėlimas į Diep
holzo amatų mokyklą neturėtų jokios blo
gos įtakos į mokinių emigraciją ar emigra
cijos dokumentų sudarymą, net ir tuo at
veju, jei mokinio šeima lieka senoje sto
vykloje.

Stodami į mokyklą turėsite naudos patys, 
padėsite^ išlaikyti šį švietimo centrą ir tuo 
pačiu sudarysite sąlygas ir kitiems pra
mokti amato. Dipl. inž. A. Nasvytis

Wen tortas. Liepos 15 d. Wentorfo perei
namojoje stovykloje įvyko bendras lietuvių 
susirinkimas, kuriame BALFo atstovas J. 
Valaitis padarė pranešimą aktualiais klau
simais. Susirinkusieji nurodė akivaizdesnrus 
atvejus, kuriais lietuvių organizacijų para
ma emigruojantiems yra būtina, Tai dau
giausia lietė įvairiose komisijose užkliuvu
sių reikalus.

J. Valaitis tarp kitų reikalų savo kalboje 
pabrėžė, kad skundikų skaičius vis dėlto 
nemažėjus. Skundų, ypač prieš Intelektua
lus, ateiną net iš sovietinės zonos: BALFo 
atstovas turi vieno skundo iš Erfurto foto 
kopiją. Pagal išgales esą stengiamasi už- 
kliuvusiems padėti. S. N.

Red. pastaba: Kaip redakcija iš kitų šal
tinių patiria, Wentorfo pereinamojoje sto
vykloje, per kurią turi pereiti visi į JAV 
emigruojantieji anglų zonos lietuviai, esama 
didelių nesklandumų. Tos stovyklos lietu

Skundai ateina ir iš Sovietų zonos
PAREIŠKĖ BALFO ATSTOVAS J. VALAITIS

1949. VII. 23.

tikėtis, kad 
organizacija

kaklaraiščiais aprū- 
vežamų dovanų. < 
kaip sekėsi per va- 
oktetą. Bet kaip gi

lietuvius — kettirios poros tautinių šokių 
šokėjų ir Grafino štovyklos vaikų darželį 
vedėja šokėją. Aldona Valeišaitė.

Pažymėtina, kad vis sunkiau esti pasiro
dyti su stipresnėmis meninėmis jėgomis. 
Dar tą pačią dieną nebuvo aišku, ar galės 
lietuviai iš viso pasirodyti, nes kelios lie
tuvaitės, galinčios šokti tautinius šokius, 
savo tautinius rūbus buvo sudėjusias į di
dįjį bagažą. Padėtį išgelbėjo ffys lietuvai
tės, tą dieną iš Ludwigsburgo atvykusios. 
Ketvirtas tautinis kostiumas atsirado tik 
pusvalandį prieš koncertą, kada po kunigo 
paraginimo per pamaldas viena lietuvė at
nešė tardama; „Esu dzūkė, tai ir atnešiau!” 
Šokėjus juostomis ir 
pilto kiti iš Amerikon

Galima įsivaizduoti, 
landą sulipdyti šokių 
praleisti progą, lietuviams nedalyvaujant 
tokiame koncerte! Ir kai „juoduko” Dau
girdo miklių pirštų valdomas akordeonas 
užtraukė „Aš pasėjau rugučius”, lietuviai 
šokėjai jau vien savo spalvingu pasirody
mu užėmė žadą publikai. Ilgas audringas 
plojimas liudijo publikos susižavėjimą. Taip 
pat ir Oželis visiems patiko.

Po to sekė inscenizuota Mazurka, kurią 
pašoko Aldona Valeišaitė su vaikų darželio 
mergaitėmis. Kas nežinojo, kad šoka lie
tuvaitė, palaikė tai puikiu lenkų pasirodymu. 
Kaip tik tą dieną, kada 50-tūketantuoju DP 
buvo išrinktas lėnkas, lenkai turėjo pasiro- 
ryti ir koncerte. Deja, nors jų labai daug 
važiuoja, jie ir šios progos neišnaudojo. 
Taip netiesioginiai jų garbę scenoje atsto
vavo lietuvaitė ... * Edv. Karnėnas 

vių komitetas šaukiasi BALFo atstovo, ku
rio anglų zona ligi šiol vis dar neturi. Ir 
šį kartą J. Valaitis į Ventorfą iš Orohno 
buvo iššauktas telegrama.

KUN. V. PIKTURNA - „NACIŲ 
KOLABORANTAS”...

Liepos 5 d. buvo sustabdytas įvažiavimas 
į JAV žinomam visuomenės veikėjui kun. 
V. Pikturnai. Kaip žinome, V. Pikturna na
cių okupacijos metu aktyviai reiškėsi prieš 
šį režimą, dėl ko buvo gestapo suimtas ir 
kalintas įvariose koncentracijos stovyklose, 
jų tarpe garsiojoje Dachau. Tremtyje buvo 
Lietuvos antinacinės rezistencijos politinių 
kalinių sąjungos pirmininkas, Kunigų s-gos 
vcepirmininkas. Aktyviai reiškėsi kultūri
niame ir socialiniame tremtinių darbe. Su
laikymo nuo emigracijos priežastis — žydų 
tautybės asmenų skundas amerikiečiams, 
kuriame šis mūsų priešnaciškas kovotojas 
apšauktas „nacių kotoborantu” ...
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