
Eibės sutarčių pataisų
Paryžius. Taikos kongrese vakar po

sėdžiavo tik sutarties su Italija reikalų 
teritorinė ir politinė komisija. Pirmos su
tarties projekto straipsnis . priimtas be 
diskusijų. Dėl antrojo, straipsnio Olandija 
(nešė du pakeitimo siūlymus. Vyšinskis 
labai įsižeidė, kad mažytė valstybė išdrį
so kritikuoti didžiųjų sutartus klausimus. 
Jis pabrėžė, jog toks elgesys tetrukdąs 
tik laiką, nes'iš to vis tiek nieko neišeisią. 
Kitos komisijos neposėdžiavo, nes sekre
toriatas nesuspėjo paruošti svarstymui 
250 pakeitimo siūlymų visuose penkiuose 
sutarčių projektuose. Suomija pareiškė 
raštu savo pageidavimą padvigubinti nu
matytą taikos sutarties projekte leistiną 
Suomijos kariuomenės skaičių. Taip pat 
prašė dėl ilgo jūros pakraščio apsaugos 
sunkumo leisti daugiau laikyti laivyno 
pakraščių baterijų, lėktuvų ir visai nenu
matytų leisti šarvuočių.

CHURCHILLIS ŠVEICARIJOJE
Londonas. Didžiosios Britanijos parla

mento opozicijos vadas, buvęs ministėris 
pirmininkas Churchillis atskrido Šveica
rijon ir nusileido Ženevos aerodrome, kur 
jo laukė didelės minios žmonių, britų, 
konsulas ir Ženevos miesto vadai.

RAKETOS TEBESKRENDA PER 
SVEDUĄ

Vašingtonas. Atkartotiniais spaudos pra
nešimais virš Švedijos vėl pastebėti 
skrendu raketiniai sviediniai Amerikiečių 
laikraštis „Aviation News" rašo, kad 
amerikiečių aviacijos žinovai tuo visai 
nesistebi, nes į sovietų rankas prie Nord- 
hausen pateko visiškai nesužaloti vokie
čių ginklo V-2 fabrikai. Amerikiečių ka
rinėms pajėgoms tokių /įmonių nepateko, 
ir .pačių sviedinių jos rado tik apie 25.

Jugoslavija is dalies įvykdė JAV reikalavimus
Londonas. Rugpiūčio 23 d. vakare turė

tosiomis žiniomis Jugoslavijos atsakymo į 
JAV notą nebuvo gauta. Amerikos no
toje nustatytasis terminas baigėsi rug
piūčio 24' d. kaip jau pranešta, keleiviai 
paleisti. Belgrado spaudoje rašoma, kad 
ryšium su jų paleidimu maršalas Titas 
pareiškęs, jog jis JAV notos to punkto 
neatsakysiąs, nes dalykas nebeturįs 
reikšmės. Belgrado radijas pareiškė dar, 
jog Jugoslavijos vyriausybė sutikusi, kad 
amerikiečių įstaigos atsiimtų lėktuvą.

tondono „Times“ rašo, kad pirmojo 
lėktuvo keleivius paleidus įtempimas at
slūgo. Bet pranešimai neleidžia abejoti, 
kad amerikiečiai kaip ir pirmiau reika
laus įvykdyti visas sąlygas, paleisti 2. 
lėktuve išlikusius gyvus ir leisti ameri
kiečiams ištirti įvykį. Maršalas Titas vie-
asm amerikiečių korespondentui raštini
ame interview pareiškė, kad jis davęs 
griežtą įsakymą Jugoslavijos 4. armijos 
vadui nešaudyti į svetimus karinius ar 'Vokiečių belaisvių iš 
civilius lėktuvus. j Dalis jų labai nusilpę.

KOKIŲ IMIGRANTŲ ĮSILEIS KANADA?

Otava. Speciali Kanados imigracijos ko
misija nurodė, kad apie 11 milijonų ha. 
žemės, kuri tinka naudoti, dabar pūdy- 
mauja. Komisijos nuomone yra galima 
įrengti'nemažiau kaip 150.000 naujų ūkių. 
Kanadai labai trūksta žemės ūkio, pra
monės ir namų ruošos darbininkų o taip 
pat ir įvairiausių specialybių amatininkų 
ir technikų. Kaip toliau nurodoma, Kana
dos vyriausybė iki šiol nepaskelbė jokio 
oficialaus plano imigracijos politikai tvar
kyti.

DEGRELLE PABĖGO

Madridas. Iš San Sebastiano praneša
ma: Belgijos reksistų vadas Leonas De- 
grellė, gavęs įsakymą palikti Ispaniją, pa
bėgo. Jam buvo įsakyta iš ligoninės, kur 
jis gulėjo, atvykti i jo gyvenamąjį vieš
butį, bet ten nepasirodė.

Baltai nerepatrijuotini pareiškė La Guardia

NAUJAS A. BOMBOS BANDYMAS?
( „Daily Mail“ žinutėje „Rusija turi ato
minę bombą“ rašo, kad Rusija pasigami
no atominę bombą ir planuoja artimoj 
ateityje jos bandymą. Apie tai pranešė 
sovietų mokslininkai San - Francisko. 
Maskvos instituto prof. Aleksandrovas, 
kuris stebėjo Bikinio bandymus ir kuris 
padarė sovietų mokslininkų vardu šį pra
nešimą, pareiškė, kad sprogdinimas bus 
vykdomas nuošalioje Sibiro vietoje ar 
Arktikoje. Labai galimas dalykas, kad 
JTO atstovai bus pakviesti tuo pačiu san
tykiu, kaip jie buvo pakviesti amerikie
čių bandyme. Prof. Aleksandrovas dar 
pažymėjo, kad jokiu būdu nebuvo gali
ma išlaikyti atominės bombos paslapties, 
o taip pat, kad prof. Jolet-Courier, pran
cūzų mokslininkas, žino amerikiečių ato
minės bombos gaminimo procesą.

Berlynas. Anglų karo ministerija pra
nešė, kad Unrros direktorius Europoje 
generolas Morganas iš eitų pareigu atleis
tas ir grįš į Anglija. Jo pavaduotoju lai
kinai paskirtas repatriacijos skyriaus ve
dėjas Vašingtone Mayer-Cohen.

Kalbėdamas vienoje spaudos konferen
cijoje Berlyne apie Morgano pareiškimą, 
kad daugelis tremtinių esą iš tikrųjų 
slapti agentai, La Guardia pasakė, kad 
jam nebuvo patiekta jokių įrodymų. 
Amerikiečių įsitikinimu Unrra garan
tuoja paramą visiems tremtiniams, taigi 
ir žydams iš Lenkijos. Tuo tarpu anglų 
nuomonė čia kiek skiriasi, tačiau jis ti
kisi šiuos skirtingumus pats Londone iš
lyginti. Toliau La Guardia pareiškė, kad 
iš 830.000 tremtinių, esančių Vokietijoje,

Paleistasis pilotas korespondentams pa
reiškė, kad jis pirmą kartą skridęs iš Vie
nos į Udinę. Matomumas buvo blogas. Jis 
nė jauste nenujautęs, kad esąs virš Jugo
slavijos teritorijos, kol pamatė pakilusius 
2 jugoslavų naikintuvus. Vienas iš jų da
vė tokius ženklus, kurie Amerikos, avia
cijoje reiškia įsakymą burtis. Paskum tik 
jam buvę paaiškinta, jog jugoslavų avia
cijoje tat reiškia įsakymą nutūpti. Nai
kintuvai atidarė ugnį ir vieną keleivį 
sunkiai sužeidė. Naikintuvams besiru
ošiant antram antpuoliui, lėktuvas smig- 
damas nusileido žemyn. Mašina sudužo.

Nėra tikrų žinių, ar 2 lėktuvo keleiviai 
yra gyvi. Lig šiol nerasta nė vieno gyvo. 
Antrasis lėktuvas buvo priverstas nusi
leisti ties Bledu, prie pat Austrijos sienos.

GRĮŽO «/* BELAISVIŲ
Londonas. Danos žiniomis sovietai iki 

šiol grąžino į Frankfurtą ant Od'rio 36.000 
120.000 laukiamų.

Austrijoje ir Italijoje, 450.000 grįžtų na
mo, jeigu jų gimtieji kraštai. labiau jaia 
susirūpintų ir duotų jiems jų saugumui 
reikalingas garantijas. Jis ypatingai 
džiaugtųsi, jeigu Jugoslavija ir Lenkija 
susirūpintų savo tremtiniais. 380.000 trem-. 
tinių, vis dėlto, lieka nerepatrijuotini, jų 
tarpe Pabaltijo valstybių piliečiai ir Len
kijos žydai. Juos tektų iš Vokietijos išga
benti. Amerika čia pirmoji rodo pavy. į, 
sutikdama papildomai įsileisti 100. J 
tremtinių. „Mes privalome kiekvienam, 
kuris dėl politinių, rasinių ar tikybinių 
sumetimų arba grynai dėl baimės paliko 
savo kraštą, ištiesti pagalbos ranką“, pa
reiškė baigdamas La Guardia.

SUIMTA IR IŠDUOTA SOVIETŲ 
SNIPE

Londonas. Amerikiečių vyriausias šta
bas Vokietijoje praneša: Sovietų slaptoji 
agentė Lena Herz Kodenko rugpiūčio 23 
d. atiduota Frankfurte sovietų ryšio ka
rininkui. Ji buvo suimta maždaug po 13 
mėn. šnipinėjamosios veiklos. Ji dėjosi 
gydytoja ir teigė esanti folksdoičė. Vieno
je Unrros stovykloje buvo gavusi gydyto
jos vietą, kur ji ir dirbo 1 metus. Į so
vietų zoną perduota pagal susitarimą tarpi 
Amerikos ir Tarybų s-gos, pasak kurių 
vienoje ar kitoje zonoje suimti priešin
gos valstybės piliečiai vienos savaitės bū
vyje po identifikacijos, nustačius visut 
kaltinimus, turi būti perduodami atitin
kamai vyriausybei.

NESIŲS STEBĖTOJŲ
Vašingtonas. JAV užsienių reikalų mi

nisterija pranešė, kad JAV nepriėmė 
Graikijos vyriausybės kvietimo pasiųsti 
savo stebėtojus į tautos atsiklausimą d j 
monarchijos likimo, kadangi mišri anglų- 
amerikiečių tikrinimo komisija, buvusi 
Graikijoje, sudarytuosius rinkikų sąrašus 
rado esant teisingus ir tikslius. t
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Petrulis ■ r ošsiso
Taikos kongresasKaip pats pavadinimas sako, tai kongresas, kurio uždavinys — paruošti taikos sąlygas tarp tų valstybių, kurios tarp savęs kariavo, t. y. tarp nugalėtojų ir nugalėtųjų. Todėl kongrese dalyvauja tik tos valstybės, kurios jį laimėjo kariaun- damos sąjungininkų pusėje.Tačiau vykstąs Paryžiuje taikos kongresas sudaro tik pirmąją tos konferenci- įjos dalį, nes jame sprendžiamos taikos sąlygos ne su pagrindinėmis ašies valstybėmis, o tik su jų sąjungininkėmis. Vokietijos, Japonijos ir Austrijos taikos sutarčių klausimas atidėtas kitai sesijai, kuri turėtų įvykti šį rudenį.■Dėl šios priežasties kongreso reikšmė yra apręžta tiek objekto, tiek esmės atžvilgiu. Ji sudaro lyg įžangą į tikrąjį taikos kongresą, kuris spręs klausimą tie- sieoginio antrojo D. karo organizatoriaus, dabar visiškai suklupdyto, bet galinčio sudaryti rimtą pavojų taip pat ateities saugumui, jei jo klausimas po šio karo ^nebūtų tinkamai išspręstas.Taikos kongresui ruoštasi ilgai, bet jis pradėtas be tinkamo ir būtinai reikalingo pasiruošimo. Per ilgas konferencijas „Keturi didieji“ nesugebėjo suderinti savo nuomonių ir interesų orga'nizuojamos taikos reikalu. Tiesa, jie pateikė taikos kongresui taikos sutarčių projektus, bet tie projektai nėra pilni. Visoje eilėje jų trūksta konkrečių siūlymų esminiais reikalais, nekalbant jau apie tuos klausimus, kurįais nuomonės aiškiai išsiskyrė. Taikos kongresui bus sunku tuos klausimus tinkamai išspręsti, juo labiau, kad visi jos nutarimai turės grįžti į „Keturių didžiųjų“ konferenciją, vadin. „galutinei redakcijai“.Iš ligšiolinių taikos kongreso darbų rodosi, kad jo tikslas — nustatyti taikos są- ’ lygas ne tiek sąjungininkų su ašies valstybėmis ir jų pagelbininkėmis, kiek tarp pačių sąjungininkų. Tai sudaro nukrypimą nuo tiesioginio konferencijos tikslo, kuris išplaukia iš antrojo D. karo, jo metu įvykusio pasiskirstymo į du tarp savęs kovojusius blokus, dabartinio faktinio būvio ir pačio kongreso pavadinimo. Tiek paruošiamieji kongreso darbai, tiek paties kongreso ligšiolinė veikla aiškiai rodo, kad jis gali duoti visiškai priešingus rezultatus, negu iš jo laukiama pagal jo paskirtį. Objektyviai vertinant būvį, yra rimto pavojaus, kad taikos kongresas, nukrypdamas nuo savo tiesioginio tikslo, ne tik- nesugebės sudaryti tinkamų taikos są-

PRANCUZIJOS SOCIALISTAI PRIEŠ 
VOK IETIJO SI)ALINIMĄ

Londonas. SPD Partijos vykdomųjų organų Frankfurto zonos Konferencijoje Prancūzijos socialistu partijos generalinis sekretorius pasakė kalbą ir pareiškė: Prancūzijos socialistai esą prieš Vokietijos padalinimą ir už Pareinės, Ruhro srities ir Westfalijos palikimą Vokietijai. Partijos nuomone, pramonė turėtų būti palikta Vokietijai, tik atitinkamai kontroliuojama. Spaudai duotame interview jis pareiškė, kad Saaro sritis yta tarptautinė problema, jos atskyrimu nesą galima nie- ’ ko doro laimėti. Tačiau dalis Saaro srities vis dėlto turinti tekti Prancūzijai.

lygų su ašies’ valstybėmis ir >jų ^>agelbi- ninkėmis, bet dargi suskaldys sąjungininkus' į du nesuderinamus blokus, kurie jau išryškėjo, o kurie dėl savo interesų priešingumo gali privesti prie naujo ginkluoto konflikto, Taikos sąlygų su ašies valstybėmis nustatymas turėtų būti grindžiamas ne atskirų valstybių ar blokų interesais, bet bendro saugumo ir taikos reikalu. O iš tikrųjų yra priešingai. Jau išryškėję blokai siekia sudaryti tokias taikos sąlygas, kurios būtų jiems palankiausios ar kuriomis galima būtų patraukti savo pusėn, t. y. prie savojo bloko buvusius priešus.Taikos kongrese atstovaujama sprendžiamuoju balsu 21 valstybė. Tačiau kai kurių tų valstybių atstovų įgaliojimų teisėtumas kvestijonuojamas, 'tik,, žinoma, ne taikos kongreso organizatorių, o tų tautų, kurioms jie atstovauja. Pavyzdžiu gali būti Lenkija, kurios dabartinius, atstovus pripažįsta taikos kongreso organizatoriai ir dalyviai, bet kuriems nedavė reikalingų įgaliojimų tauta, kurios vardu jie kalba. Faktas, kad savu metu darbartinę Lenkijos vyriausybę pripažino „4 didieji“, šiuo atžvilgiu neturi jokios reikšmės. Įgaliojimai yra ne tada teisėti, kai juos kuriais nors sumetimais kiti pripažįsta, bet tada, kai jie teisėtu keliu" duoti ir nustatyti. Kol dabartinė Lenkijos vyriausybė neįvykdė laisvų rinkimų, kol neleido tautai laisvai pasisakyti dėl santvarkos, valdymo formos ir pagrindinės politikos linijos bei vadovaujančių asmenų, ji neturi savo tautos įgaliojimų, pagal kuriuos ji galėtų dalyvauti tarptautinėse konferencijose ir atstovauti jose lenkų tautai. Todėl Lenkijos egzilinė vyriausybė kreipėsi į taikos kongreso 15-kos valstybių delegacijas, pareikšdama savo protestą ir išdėstydama visą Lenkijos problemą, o Paryžiuje leidžiamas lenkų laikraštis „Sztandar Pols- ki“ teisingai rašo: Varšuvos administracija ir jos atstovai tarptautinėse konferencijose gali atlikti visus patarnavimus savo protektoriams, bet negali veikti pagal lenkų interesų reikalavimus . . . Reikia aiškiai konstatuoti ir rasti efektyvių būdų, kuriais visuomet, be pertraukos, kiekviena proga galima būtų pasauliui priminti, kad Lenkija nedalyvauja Paryžiaus konferencijoje. Ji nedalyvauja toje konferencijoje tikra šio žodžio prasme, kaip nedalyvavo Jaltos konferencijoje, kurioje atimta jai pusė valstybės teritorijos . . . Lenkija nedalyvauja todėl, kad lenkų tauta nustojo politinės laisvės ir negali viešai reikšti savo valios. Kol vyko karas ir kol reikalingos buvo lenkų aviacijos eskadrilės, karo laivai ir šarvuočių divizijos, tol teisėta Lenkijos vyriausybė buvo pripažįstama ir laikoma legaliu tautos valios reiškėju visų sąjungininkų vyriausybių pagal sutartis, kurios nustatė pareigas ne tik Lenkijai, bet taip pat jos sąjungininkams. Nors nutolusi erdvės atžvilgiu nuo tėvynės, legalioji vyriausybė galėjo atlikti tą uždavinį, nes kontinuavo Lenkijos valstybės tradicijas ir turėjo kovojusios su vokiečių okupacija tėvynės paramą, kuri buvo palaikoma ' nuolatiniu ryšiu per radiją, agentus, atstovą tėvynėj?, krašto armijos vadovybę Ir politines partijas. Jokia melagystė nesugebės pa-

VOKIECIŲ PROF. SĄJUNGŲ '
■ KONFERENCIJA

Londonas. Bielefelde prasidėjo vokiečių profesinių sąjungų konferencija. Buvęs anglų profesinių sąjungų pirmininkas perdavė draugiškus britų profesinių sąjungų sveikinimus. Jis kvietė daryti visa, kas įmanoma, kad būtų pakeltas vokiečių anglies eksportas. Jis pasakė: Šiuo metu pasaulis pergyvena visų- rūšių prekių stiglių. Stigliaus pagrindipė priežastis yra anglies stoka. Vokietijai reikia kviečių. Todėl Vokietijos interesas yra teikti, anglį kaip mainų produktą. Konferencija pasiūlė britų zonoje įsteigti naują „Vokietijos laisvų profesinių sąjungų susivienijimą“, kuris būtų panašus į britų profesines sąjungas.neigti fakto, kad lenkų indėlis į karą beveik per penkerius metus reiškėsi tėvynėje ir užsienyje teisėtos Lenkijos vyriausybės vadovybėje. Todėl tik ta vyriausybė, kuri vadovavo Lenkijos kariniam pajėgumui, galėtų atstovauti Lenkijai taikos kongrese, kuriame buriasi visi laimėjusieji karo dalyviai... Lenkų tautos priešinimasis tiek tėvynėje, tiek užsienyje prieš Varšuvos administraciją neturi nieko bendra su vidaus vaidais, su kova dėl valdžios, su sąskaitų suvedimu tarp opozicijos ir valdančios partijos... Kovojame su šen ir ten pasirodančiu prietaru, kad pasipriešinimas Bierutai, Gomulkai ir Osubkai yra „amžinas lenkų’ nesutarimas“. Reikia, kad pasaulis nė minutės nenustotų sąmoningumo, jog lenkų tauta tėvynėje ir užsienyje žiūri į Varšuvos administraciją, kaip į įrankį svetimos valstybės, kad nepripažįsta ir niekuomet nepripažins jos, kaip vyriausybės. 
Ji niekuomet nepripažins taip pat jokią 
tos administracijos tarptautinių pasižadė
jimų“. 'Aišku, kad taikos kongresas galėtų duoti gerų rezultatų, o taip pat, kad jo nutarimai būtų teisėti, reikia visų pirmiausia patikrinti jos dalyvių įgaliojimus. Abejotina, ar iš vienos pusės neteisėtai priėję prie valdžios atskirų kraštų valdovai sugebės objektyviai ir nesuinteresuotai kurti taiką, o iš kitos pusės, ar pripažins jų nutarimus ateityje teisėti tų valstybių atstovai. Atskirų kraštų atstovai, pasiekę valdžios viršūnę neteisėtu keliu, greičiau parems kitus, kurie panašiu būdu yra uzurpavę valdžią, negu gins skriaudžiamuosius. O juk taikos kongreso uždavinys — ne tik sudaryti taikos sutartis su priešu, bet taip pat atitaisyti skriaudą, kuri 
padaryta ryšium su karu neutralioms 
valstybėms, okupuojant jas ir įvedant 
jose santvarką, kuri nesiderina su tautos valia. Jei priešui duodama laisvė nustatytose ribose, tai juo labiau turėtų būti grąžinta laisvė toms valstybėms, kurios karo metu laikėsi neutraliai.Todėl pagrįstai kreipiasi Lenkijos egzilinė vyriausybė į 15 taikos kongreso dalyvių, aiškindama: „kad galėtų būti jgy- vendyta taika, kuri atitiktų visų tautų norus ir atsižvelgtų į pagrįstus jų interesus, o tuo pačiu padėti pagrindus sklandžiam .tarptautiniam bendradarbiavimui, visų pirmiausia reikia, kad talkos sutartys būtų ruošiamos ir pasirašomos atstovų, išreiškiančių tautų valią, ~ bet neprimestų joms svetimų ekspozitūrų, veikiančių tautinių vyriausybių vardu“
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,3) ’° Nuotrupos is siu dienu kelionių
Muencbene "r—*- — *— 1 *5“
Gerųjų viesbadeniečių pavaišintas vai

siais, kurių čia esą apsukrioms šeiminin
kėms netrūksta, per kelioliką valandų grei
tuoju traukiniu atkeliauji pačion Bavarijos 
širdin — Muenchenan.

'.tiesto vaizdas, kaip ir daugelio vokiškų 
miestų: griuvėsiai ant griuvėsių. Karo ran
ka visai nepagailėjo kadaise žydėjusio mie
sto. Būdami neįpratę į bavarų dialektą, 
šiaip taip besiklausinėdami nukankam tolė
liau už miesto esančion DP stovyklom Tik 
įėjus į stovyklą mus pakviečia į dezinfekci
jos kambarį ir čia mieluosius svečius atpa
laiduoja nuo parazitinio elemento, kurio, 
matyt, nepaprastai bijo muencheniečiai. 
Mums toks pirmasis vaišingumas visai neį
prastas . . , ir nepėrdaug malonus.

Stovykla mišri, lietuviai jaučiasi gan ge
rai. Tur būt, patalpų klausimas šiai stovyk
lai opesnis, tačiau dėl maisto, kaip brituose, 
čia nedejuojama.

Skautų idėja gražiai čia prigijusi. Gan 
palankių žodžių apie muenchenieč.ius teko 
patirti ir iš vyr. skautininko pavaduotojo, 
kuris kaip tik tuo metu vizitavo skautus. 
Lietuviškų gimnazijų yra net dvi.

Labai daug, palyginti, Muenchenan susi
metė lietuviško akademinio jaunimo. Sako,
yra 400 studentų. Daugiausia jie studijuoja 
Unrros universitete ir aukštojoje technikos 
mokykloj. Unrros universitete didžiausią 
studentų dalį sudaro mūsų jaunimas. Profe
sūroj yra irgi keletą lietuvių. Beje, u-to tar
nautojų tarpe vos keletas lietuvių tarnau
tojų; proporcingai studentų skaičiui tai tik 
lašas jūroj. Administracijoj labai daug po
zicijų atitekę. lenkams, kurie turi, palyginti, 
labai mažai studentų. Jei būtų daugiau iš 
tarnautojų lietuvių, suprantama, mūsiškiams 
studentams būtų geriau.

Muenchene beviešint, iš studentų teko gir
dėti, jog lietuviškasis jaunimas dar nėra 
tinkamai susiorganizavęs, nors jau ir veikia 
studentų atstovybė. Sitai, suprantama, iš da
lies galima pateisinti, nes viskas kuriamasi 
iš pradžių ir dar iš nieko.

Bet, iš viso labai malonu, jog mūsų aka
deminis jaunimas yra įsitraukęs į rimtą stu
dijinį darbą.. Mitybos ir taip , pat butų reika
lai yra daug palankesni nei jų kolegų Ham
burge, kur vargsta, kaip juodi jaučiai.

Kemptene
Iš Muencheno į Kempteną dar visas kelio 

galas. Tačiau važiuojant per puikųjį kal
nuotąjį Allgau kraštą nei nepajunti, kai 
atsiduri tyliame Kemptene. Atsidūręs* čio- 
nykščioj stovykloj, jautiesi kaip lietuviškam 
turguje: čia viskas lietuviška ir tau nieks 
nesimaišo iš įprastinio internacionalo. Pati 
stovykla gražioj vietoj, gyvenamieji kamba
riai neseniai atremontuoti: malonu ir sveti
mam pabūvoti.

Kemptenas žinomas savo krepšinio rink
tine, kurios garsas vis stulbina lietuviškąjį 
sporto jaunimą savo antžmogiškuoju žaidi
mu. Sąlygos mųsų krepšinio laureatams 
įtrodo, čia visai geros. Yra gan puiki

sporto salė ir be to, krepšininkai naudojasi
didžiule kempteniškių moraline parama. 
Visuomeniniai veiklai judinti irgi netrūksta 
pasišventusių. Dažnai daromi aktualūs pra
nešimai bei paskaitos. Nemažą vaidmenį 
vaidina ir spaudos šulai, leisdami visokerio
pai padorų dienraščiuką, kur matyti paty
rusi ranka. Kas mėnesį išleidžiamas stam
besnis „Alguvos Baro” numeris.

Savo jaunimui turi gimnaziją, kurioje mo
kosi pėr 100 mokinių. Yra ir kitos švietimo 
įstaigos. .

Gyventi Kemptene įdomu: panosėj tau 
kalnai, kurie vilioja kiekvieną praeivį. Lie
tuviai taip pat mėgsta kalnus ir sekmadie
niais jų begalės pasipilta po juos. Truputį 
keistoka. Anksčiau čionai Lietuvos pilietis 
specialiai atsibastydavo pasigrožėti kalnų 
viršūnėmis. O dabar tų turistų, beje, jau 
DP vardu, tūkstančiai. Mainos rūbai margo 
svieto ...

Memmingene
Tik 1,30 vai. kelio traukiniu ir fu esi kitoj 

lietuviškoj parapijoj - Memmingene. Sto
vykla toliau už miesto, tačiau dėl to čia 
vargo nėra. DP vežioti yra specialus auto
busas, „perdirbtas” iš sunkvežimio. Tokių

Viduržemio jūros strategija
Nėra abejonės, kad galimo karo atveju 

Anglijai vėl teks patys didieji smūgiai. Jos 
imperija yra išdraikyta po viso pasaulio 
kraštus, o susisiekimas su jais prekybos 
reikalais yra įmanomas tik jūros keliais. 
Vienas tokių pagrindinių kelių eina per 
Viduržemio jūrą į Artimuosius ir į Toli
muosius Rytus. Šituo keliu anglų laivai vie
nas po kito traukia į Palestiną, Egiptą ir 
toliau. Per Sueso kanalą į Indiją ir Austra
liją. Išvykdami jie visuomet vežasi anglų 
pramonės gaminių, o grįždami paima įvai
rių žaliavų ir maisto produktų. Be to, šis 
jūrų kelias dar yra tuo svarbus, kad jis 
siekia didžiuosius Irako naftos šaltinius. Iš 
Kirkuko naftos šaltinių centro yra nutiesti 
specialūs, maždaug 1 000 km ilgio vamzdžiai, 
kuriais nafta iš šaltinių teka į Viduržemio 
jūros uostus. - Todėl strate
giniu atžvilgiu Viduržemio jūra anglams 
yra pati opioji vieta. Siems gyvybiniams 
keliams saugoti jau nuo seno anglai turi 
bazes Gibraltare, Maltoje ir Egipte. Bet uū 
vis labiau saugotina vieta yra Sueso kana; 
las, nes šioje vietoje nukirsti svarbiausiąją 
susisiekimo arteriją gali priešo sausumos 
karinės jėgos.

Iki šiol Sueso kanalą saugojo anglų kari
nės jėgos Egipte. Artimiausia laivyno bazė 
buvo Aleksandrijos uoste. Egiptui jau seniai 
buvo žadama nepriklausomybė. Dabar tiek 
Atlanto Charta, tiek ir JT Charta pačiu pa
grindiniu dėsniu laiko tautų laisvę ir nepri
klausomybę. Šiuo metu viso pasaulio dė
mesys krypsta į anglosaksus. Reikia ne vien 
kalbų, bet ir gyvų pavyzdžiu NevrdirMU jūrų 
reikalauti, kad kiti visoms tautoms duofųl

dalykų kitur neteko matyti: iš tikrųjų čia 
DP pataikaujama 9J .

Stovykla įsikūrusi buvusioj lakūnų moky
kloj. Apylinkė daili. Žalumo kiek tik nori.

I stovyklą gali eiti pro kur nori: dėl to 
tau . niekas nesakys. Tokie dalykai man rodos, 
amerikiečių zonoj gan reti. O čia tau tiek 
laisvės. Dar labiau esi nustebintas, kai įėjęs 
į kiemą, pamatai tikrai vaizdą neregėtą ... 
Vytauto Didžiojo paminklas stovi tiesiai 
prieš. Unrros langus. Angliškas parašas sve
timajam byloja apie šį mūsų valdovą. Sako, 
dėl to smarkiai karščiavosi mūsų kaimynai 
iš šiaurės, kurie tokių kunigaikščių, beje, 
visai neturi. Tačiau, nežiūrint tų rimtų truk
dymų, Vytautas Didysis, tarsi Karo Muzie
juj sau iškilmingai žvelgia į aplinkumą. Sek
madieniais netoli Vytauto suple vėsuoja Bal
tijos tautų vėliavos, apsuptos žvaigždėtų 
amerikoniškų vėliavų.

Labai didžiuotis šokia ar tokią veikla 
memmingeniečiai, atrodo, ir neturėtų, nors 
žmonių galinčių dirbti darbą, juk yra. Mė
ginama suburti technikines pajėgas ir siekti 
konkrečių darbų. Yra 20 inžinerių, taigi iš 
jų norima sudaryti darbo avangardas. Ta
čiau iki šiol dar vis nesiklijuoja. Tikėkime, 
kar tai pajudės visu tempu, o tuo tikėti mes 
turime pagrindo, ypač kai yra vyrų, kurie 
yra pasiryžę ir nori dirbti. , Hot)

— (pabaiga)

laisvę, o anglai to principo nesilaikytų. Rei- 
kia manyti, kad ne be amerikiečių spaudimo 
dėl Egipto nepriklausomybės atstatymo jau 
yra susitarta ir netrukus anglų kariuomenė 
turės palikti sausumos ir jūrų bazes. Nete
kimas bazių Egipte labai skaudžiai paliečia 
anglų interesus Viduržemio jūroje. Šis klau
simas savo laiku sukėlė karštų debatų Že
muosiuose rūmuose, Churchillis paprašė 
Attlee paaiškinti, ar tas reikalas yra aptar
tas drauge su vyriausiuoju kariuomenės 
štabu ir su dominijų ministerių taryba. 
Tada buvo paaiškinta, kad vyr. kariuomenės 
štabas su šia operacija sutinka ir’kad Sueso 
kanalui apsaugoti bus imtasi atitinkamų 
priemonių.

Dabar tos priemonės pradeda aiškėti. 
Nors karinės bazės Egipte dar nėra panai
kintos, Viduržemio jūroje ir netoli Sueso 
kanalo yra steigiama visa eilė naujų bazių. 
Artimiausios prie Sueso kanalo bazės dabai 
bus Palestinoje. Šiuo metu vykstantieji Pale
stinoje neramumai, kaip tik yra susiję su Vi
duržemio jūros strategija ir tie neramumai 
neturi jokio kito tikslo, kaip tils kiek galini 
daugiau pakenkti čia anglų interesams. Be 
to, naujos jūrų ir oro pajėgų bazės . yra 
steigiamos anglams priklausančioje Kipro 
saloje. Iš čia iki Sueso kanalo yra apie 
370 km. Taip pat iš Kipro salos yra galima 
kontroliuoti jūrų kelius, einančius į Egėjo 
jūrą ir į Dardanelus. Iš kitos pusės yra 
steigiamos naujos bazės buvusiose Italijos 
kolonijose. Numatoma yra Tabruką pada
ryti oro pajėgų baze, o Bengazio uostą — 

pajėgų bažėP Rodosi, kad šis naujų 
(nukelta į 4 p.)

3



MINTIS Nr. 151 4 psi. Pirmadienis 1946 m. rugpiūčio M <L

dS t s t<M, Qųtteni/n&
Dainos šventė

„Aušrinės“ choras, savo branduoliu sie
kiąs Hassendorfo .stovykloje liet, ben
druomenės gyventas dienas, galutinai su
sikristalizavęs Doerverdene, „Montgome
ry“ stovykloje, dabar 'naujai papildytas 
Seedorfo lietuvių stovykloje, vadovauja
mas Mykolo Liuberskio išaugo į gražų 
meninį vienetą, sudarantį džiaugsmo vi
sai stovyklai. •

Porą tokių džiaugsmo valandų šios sto
vyklos gyventojai turėjo progos pagyventi 
šio mėnesio 15 d. per „Aušrinės“ suruoštą
ją dainų šventę.

Neilga, poros valandų programa sušau
kusi gyventojus (ne vien tik lietuvis) iš jų 
niūrių barakėlių, atitraukusi juos nuo. jų 
kasdienių rūpesčių, gražia prošvaiste 
blykstelėjo tą vakarą didžiojoje stovyklos 
salėje. Galima dienos metu ritinti sunkius 
rąstus miške, galima stovyklos rajone pa
vargti su kastuvu rankoje, galima atsėdėti 
valandas (nuo sirenos ligi sirenos) raštinė
je arba mokykloje, bet vakare, tautlnais 
rūbais pasipuošus, šis visas, daugiau kaip 
100 asmenų ansamblis yra ne marga DP 
stovykla, o puikus lietuviškas vienetas, 
kurio laisvalaikio triūsu gautųjų meliodi- 
jų pasiklausyti susiėjo tie gausūs medinių 
barakų gyventojai.

Tinkamoj šviesos apšviesti rūpestingai 
ir su meile daugiausia jau išeivijoje pa
siūti tautiniai moterų rūbai sudarė mūsų 
akims malonų, lietuviškąjį mūsų gimtųjų 

' laukų vaizdą. Kiek daug grožio mūsų tau
tiniuose rūbuose! Skambėjo praskambėjo 
viena daina po kitos. Pradžioje moteriški 
balsai, pradėję patriotiniais motyvais, 
baigė nuotaikingomis St. Šimkaus daino
mis; toliau vyrų choras išėjo su J. Stro- 
lios sentimentalia „Tylus buvo vakarėlis“, 
apdainavo F. Ramonaičio sukurtąją „tą 
mūsų seselę“ ir nenurimo (nors mintimis) 
nuėję „pajūriais“. Si V. Kuprevičiaus dai
na visais laikais mums buvo itin miela ir 

• su užsidegimu dainuc. ama. Sis maršas sa
vo ritmu ir žodžiais uždega ir dainuojan
čiuosius ir dainos besiklausančius. Dar 
didesnis šių minčių papildymas, nors ir 
svetimo autoriaus Sukurtoje, bet mums

PABALTIJO TAUTU FILATELISTŲ 
SUSIRINKIMAS

Augsburge rugpiūčio 17—18 d. sušauktas 
Pabaltijo trijų tautų filatelistų suvažiavimas. 
Pradinė mintis šiam suvažiavimui sušaukti 
gimė Songave Pabaltijo tautų parodos metu 
įvykusiame filatelistų susibūrime, gavusiame 
vardą „PABALTIJO TAUTŲ PAŠTO 
ŽENKLO I-ji DIENA”.

Naujo sambūrio vardas „Vokietijoje gyve
nančių pabaltiečių filatelistų sambūris 
„BALTIJA”. Centro būstine - AUGSBUR
GAS. Veikimo plotas - anglį}, amerikiečių 
bei prancūzų okup. zonos. Kiekvienoje zo
noje įsteigiamos filialės. Sambūrio pagrin
diniai tikslai: suburti Pabaltijo tautų trem
tinius filatelistus, sudaryti filatelistų naujus 
junginius - filialės, užmegsti glaudžius sai
tus su kitų tautų filatelistais, skatinti bei 
kelti filatelinę veiklą.

Narių įsirašė- 66 asmenys. J. 

taip labai artimoje kareivių dainoje iš 
Ch. Gounod op. „Faustas“. O pasirodymo 
pabaigai J. Strauss „Žydrasis Dunojus“. 
Gražus! Galingas!

Antroje koncerto programos dalyje pil
name sąstate mišrusis choras. Vos betel- 
pa didžiulėje scenoje. Retai kurios sto
vyklos lietuviškoji bendruomenė gali 
didžiuotis tokia lietuviškos dainos mėgėjų 
šeima. Veikiai praskamba visos šešios dai
nos, gausiai katučių palydėtos. Dirigentas 
šluostosi prakaitą. Taip! Prakaitavo šį va
karą visi, bet jis daugiausia, nes šis dau- 
gianaris „instrumentas“ šį vakarą taip 
„grojo“, kaip dirigentas norėjo. O daug 
reikėjo prakaito, kolei toji šimtinės šeima 
pakluso dirigento mostui.

Dainos šventės programą dar papildo 
dainininkas p. Stašys, sudainuodamas tris 
arijas iš įvairių operų. Visai programai 
akompanuoja Valys Dvarionas, savo me
nišku palydėjimu gražiai harmonizuoda
mas bendrai šios dainų šventės nuotaikai.

Šventės koncerto pelnas paskirtas vieti
nės gimnazijos reikalams. Tai .Aušrinės" 
choro atsilyginimas gimnazijai už jos au
klėtinių darbą „Aušrinėje“. S. N.

Weideno skautų laužas
Rugpiūčio 12 d. Weideno skautai susi

rinko prie savo tradicinio laužo. Vakare 
giedant Tautos Himną pakibo virš stiebo 
tautinė skautų vėliava. '

Atidarymo žodį tarė draugininkas mok. 
Eimantas, padėkodamas lenkų, ir latvių 
skautams už skaitlingą atsilankymą. Kartu 
pabrėždamas, kad nors ir toli nuo tėvynės 
skautai neužmiršta savo tradicijų, nors čia 
Bavarijos miškuose dega laužą, bet mintyse 
sų tėvyne.

Programa nors trumpa, bet įvairi ir įdo
mi. Padainuota gražių liaudies dainelių, pa
deklamuota eilėraščių. Jumoristiniai: „kata- 
rinka”,’kario valandėlė, dialogas ir kiti pro
gramos paįvairinimo ir tuo parodė draugiš
kų ir maloni; įspūdį.

Taip pat lenkų ir latvių skautai savo įvai
riais šūkiais ir dainomis prisidėjo prie pro
gramos paįvairinimo ir tuo pardė draugiš
kumą mūsų skautams.

Po to lenkų ir latvių skaptai įteikė gra
žias ir meniškas dovanas.

J. Vaitiekūnas.

Meerbeckas. Liepos 29 d. — rugpiūčio 
1 d. Meerbecko stovykloje įvyko britų zo
nos stovyklų sporto šventė. Šventėje daly
vavo per 300 sportininkų. Krepšinio rungty
nes laimėjo Detmoldo latvių komanda. 
Daugiausiai taškų surinko Meerbecko spor
tininkai ir laimėjo pirmą vietą. Unrros 
direktorius rungtynių laimėtojams išdalino 
daug dovanų.

„ DARBO GINČŲ DERINIMAS
Sąjungininkų kontrolės taryba priėmė 

įstatymą vokiečių darbininkų ginčams su 
darbdaviais derinti Pagal šį įstatymą darb
daviai ir profesinės sąjungos gali kylantie
siems ginčams užbėgti už akių ir juos su
derinti. Tiems ginčams spręsti, dėl kurių 
negalima paprastu būdu susitarti, steigia
mo* derinimo komisijos.

BADO REIŠKINIAI
Londonas. Trijų valstybių komisija mi

tybos būviui Vokietijoje tirti pranešė, 
kad iki birželio 30 d. konstatuota apie 
1.200 ištinimų nuo bado. 12 susirgusių jų, 
paskutinėmis birželio savaitėmis mirė. 
Tai daugiausia vyrai per 40 metų am
žiaus. Ligonių tarpe yra Hamburgo uni
versiteto ligoninės gydotojų ir darbinin
kų. Apkrečiamųjų ligų, kurių padidėjimo 
tikėtasi, nepasirodė. Tik padidėjo susir
gimų džiova. Naujų susirgimų rachitu 
Hamburgo mokylinės jaunuomenės tarpe 
nepasireiškė. Hamburge įrengtuose mo
kyklų maitinimo punktuose papildomo 
maisto, po 300 kalorijų dienoje, gauna 
200.000 mokinių. Tas papildomas maistai 
bus duodamas ir atostogų metu. Komisi
ja praneša, kad krizė yra nugalėta mažų 
mažiausiai iki žiemos.

Viduržemio ...
(atkelta iš 3 p.) 

bazių tinklas su kaupu atstos Egipte buvu. 
sias bazes ir, nelyginant replių forma, 
paims savo' apsaugon visą rytinę Vidur, 
žemio jūros dalį. Šiuo atžvilgiu anglų kari
niai strategai nebuvo trumparegiai ir praė
jusiame kare. Kad Italija, Graikija ir Tur
kija liko anglosaksų įtakos sferoje, yra tol 
pačios toli siekiančios strategijos nuopelnas. 

Iš kitos pusės, reikia suprasti, kodėl Ju
goslavijai taip reikalingas yra Triestas, ir 
kodėl, kaip jau • buvo skelbta, Viduržemio 
jūros pakraščius tvirtina Albanija . . . Šio
mis dienomis iškilęs Dardanelų klausimas 
ir gi turi sąsają su bendraisiais Viduržemio 
jūros įvykiais. _ . • ■ ,

Nėra jokių abejonių, kad; visokių rūšių 
nesusipratimai Trieste, Dardaneluose, Pale
stinoje, Irane ir kitur Visą laiką didės ir, 
galimas dalykas, kada nors jie įgaus gana 
aštrią-fėrmą, nes čia labiau, negu kur kitur, 
kryžiuojas^ dviejų įtakų sferų interesai..

VI. Bs.

PADĖKA
Gauta liūdna žinia, kad ištremty Sibire, 

mirė mūsų Nepriklausomybės kovų ir Klai
pėdos Krašto atvadavimo aktyvus dalyvis, 
savanoris-kūrėjas, a. a. kap. Juozas Gineitis.

S. m. rugpiūčio mėn. 18 d. 11 vai. 15 
min., Augsburg-Hochfeld katalikų bažny
čioje buvo atlaikytos' šv. mišios - pamaldos.

Solistei p. Seštakauskienei, mišių metu 
giedojusiai, kleb. kun. Juozevičiui ir kt kuo 
nors prisidėjusiems prie a. a. kap. Juozo 
Gineičio ■ brangios atminties pagerbimo • 
nuoširdžiai dėkoja. Vienminčiai-Bičiuliai.
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