
Nerami puolimo dvasia
Paryžius. Bulgarijos sutarties komisijoje 

D. Britanijos ir Pietų Afrikos atstovai pa
sisakė prieš Bulgarijos pretenzijas į vaka
rų Trakiją, kaip priėjimą į Egėju jūrą. Bri
tanijos atstovas šį reikalavimą apibūdino 
kaip visiškai nepateisinamą. Bulgarijos elg
sena jau kuris laikas esanti puolimo dva
sios pilna. Netiesa, kad vakarų Trakija 
esanti etnografiškai bulgariška. Savo lai
ku ji buvusi ir dabar esanti visiškai grai-
kišta. Tik bulgarai ištrėmę iš krašto daug 
gyventojų.

Spalio 5 d. nustatyta data visoms kongre
so komisijoms baigti darbą. Bandymas su
trumpinti debatus Triesto klausimu nepa
sisekė.

Jugoslavijos atstovas reikalavo patoges
nių sienų, nekaip dabar didžiųjų valstybių 
numatytos.

Balkanų ir Suomijos komisijose darbas 
vyko sėkmingai.

Rumunijos komisijoje D. Britanijos atsto
vas pasiūlė papildomą nuostatą taikos su
tartyje, kuriuo būtų apdraudžiamas žydų 
turtas ir kitos jų teisės Rumunijoje.

JT PLENUMAS TIKRAI ATIDĖTAS
Naujorkas. Jungtinių Tautų visumos su

sirinkimo atidėjimas j spalio 23 d. yra 
tikras dalykas. Generalinis sekretorius 
Trygvė Lie, kuriam užsienio reikalų minis- 
terių taryba pavedė atsiklausti JT narius 
dėl atidėjimo, pirmiau reikalavo patikini
mo, kad JT susirinkimas nebus dar kartą 
atidedamas. Sis patikinimas duotas. Dabar 
atsiklausiama JT narių, kadangi oficialiam 
atidėjimui reikalinga balsų dauguma.

Mikolaičikas prieš sienų keitimą
Londonas. Lenkijos ministerio pirminin

ko pavaduotojas Mikolaičikas, ūkininkų 
partijos vadas, vienoje kalboje reikalavo, 
kad Lenkijos vakarų siena paliktų Oderio 
Neissės linija. Lenkija padariusi viską, 
kad išlyr' - vakarų srityse karo padary
tą žalą. u sąjungininkai nenori iš 
naujo vis Lenkijos sunaikinti, tai jie 
turi palikti dabar esamąją Lenkijos va
karų sieną.

MINISTERIT) PASIKEITIMAS 
ITALIJOJE

Roma. Italijos ministeris pirmininkas 
De Gasperls priėmė turtų ministerio atsi
sakymą ir veda derybas su socialistų par
tijos generaliniu sekretoriumi ir Italijos 
banko valdytoju.

Su komunistu partijos vadovais derė
tasi dėl finansų ir turtų ministerijų su
jungimo. Sį ministerijų sujungimą remia 
Italijos banko valdytojas ir krikščionių

TAIKOS KONGRESO BAIGIMO DATA
Paryžius. Pasiūlyta taikos kongreso po

sėdžius paspartinti taip, kad jie būtų 
baigti spalio 15 d., vadinasi, 1 savaite 
anksčiau prieš prasidedant JT plenumui 
Naujorke.

Korespondentai nurodo, kad dorojant 
taikos sutartis pasiekta pažangos, bet kita 
vertus, nepradėta dar kaip reikiant gvil
denti Triesto, Italijos kolonijų ir Balkanų 
prekybos klausimų.

RASTA URANIJO
Vera Cruzo valstybės valdžia praneša, 

kad geologai* tyrinėja uranijo klodus, kurie 
rasti senuose Tatatilos kasyklose, per 33 km 
nuo Jalapos, sostinės.

Attlee kalba Palestinos konferencijoje
Londonas. Palestinos konferencijos ati

daromoje kalboje Attlee pareiškė, jog D. 
Britanija, _ prieš darydama sprendimus 
Palestinos klausimu, pasiryžusi patirti 
arabų tautų nuomonę. Attlee pare:’kė vil
ti, kad konferencija mažų mažiau. .a išly
gins kelią. Nors apgailestautina, kad ne
dalyvauja Palestinos arabai, tačiau jis 
tikjs, kad kitos arabų valstybės konferen
cijoje pakankamai atstovaus arabų po
žiūriui.

Neramumų būvis esąs žalingas visoms 
Palestinos tautybių grupėms. Negalima 
pakęsti, kad jis truktų ilgiau. Konferen
cijos pirmasis punktas yra debatai dėl 
britų Palestinos plano. Šiuo planu svar
biausia numatoma atskirų arabų ir žydų 
provincijų steigimas su sava administra
cija. Britų planas nėra sprendinys, kur, 
igyvendyti užsispirtų Britanijos vyriau

demokratų partija. Komunistai yra tam 
priešingL Mat, po tokio ministerijų sulie
jimo finansų ministeris komunistas būtų 
išstumtas iš vyriausybės.

ISPANIJOS SIENA ATIDAROMA
Paryžius (AP). Prancūzijos Ispanijos sie

na atidaryta pereiti ribotu mastu. Daugiau
sia leidžiami tokie asmenys, kaip antai, pro
fesoriai, ir vykstą dėl „humanitarinių” prie
žasčių. Per dieną leidžiama pereiti po 70 
asmenų. Sieną buvo Uždariusi Prancūzija 
vasario mėn.

VERSLININKAI ASMENS LIUDIJIMAIS
Miunchenas (AP). Miunchene areštuoti 96 

vokiečiai, kurie vertėsi asmens pažymėjimų 
platinimu. Jie prekiavo antspauduotais ir 
nuo pastaruoju metu išduotų niekuo nesi- 
skiriančiai^ asmens dokumentais, kuriuos 
buvo galima įsigyti už 60 dol.

Naujorkas. Saugumo taryboje toliau 
buvo svarstomas (rugsėjo 10 d.) Ukrainos 
skundas .prieš Graikiją. Brazilijos atsto
vas parėmė Australijos siūlymą, kad 
Ukrainos kaltinimas nesvarstytinas.

ManuilsRis nuginčijo, kad jis savo 
skunde visai neiškėlus klausimo, jog 
Graikija sudaranti taikai pavojų Balka
nuose. Toliau kalbėdamas nurodė, kad 
britų atsakyme j kaltinimus Graikijai 
apsilenkta su pagrindiniais dalykais. Grai
kijos atstovas aplamai jokio atsakymo 
nedavęs. Iš tikrųjų Graikijos atstovas at
sakydamas trumpai tekalbėjo. Už Sun
kenybes jo krašte jis pakaltino komunis
tus ir anarchistus. Nenorėdama susipa
žinti su neiškraipyta tikrove Tarybų s-ga 
atsisakiusi atsiųsti stebėtojus į Graikiją 
rinkimų metu.

Jokio nutarimo posėdyje nepadaryta.

sybė. Planas tesąs tik derybų bazė kon
ferencijai. Papildymai arba eventualūs 
priešingi siūlymai gali būti teikiami.

Konferencijos dalyvius Attlee paprašė: 
1. neskirti per daug laiko praeities įvy
kiams, 2. suprasti, kad sprendimas neį
manomas be nuolaidų, 3. neužmiršti, kad 
raida Palestinoje turės toli siekiančių pa
sekmių. Toliau Attlee pareiškė: Konfe
rencijos sukvietimas rodo, kad D. Brita
nija pripažjsta visų Palestinoje gyvenan
čių arabų interesų teisėtumą. Konferen
cija esanti dar vienas įrodymas, kad tarp 
arabų tautų ir britų imperijos viešpatau
ja draugystė.

SPROGIMAS PALESTINOJE
Londonas. Atšaukus britų kariuomenės 

dalinius, Tel Avivo apylinkėje įvyko naujų 
sprogimų; vienas karininkas užmuštas spro-
gusios bombos. Žydų tarybos vykdomasis 
komitetas kreipėsi į žydus, reikalaudamas 
išstoti iš visų patariamųjų valdžios įstaigų.

Jewish Agency pasmerkė paskutiniuosius 
teroro veiksmus. 33 asmenys suimti tardyti.

SUVALSTYBINIMO (STATYMAS 
ĮSIGALIOJO

Viena. Suvalstybinimo įstatymas Aus
trijoje įsigaliojo rugsėjo 9 d. Įmonės, ku
rių savininkų tarpe yra Jungtinių Tautų 
nariai, bus suvalstybinamos tik tada, kai 
bus susitarta dėl žmoniško atlyginimo. Iš 
Austrijos vyriausybės pareikalauta, kad ji 
nesuvalstybintttį sąjungininkų nuosavybės, 
kol bus susitarta dėl vienodo ir žmoniš
ko atlyginimo.

VENGRIJA DEKORAVO RAUDON AR- 
MIECIUS

Maskva. Maskvos radijo pranešimu Veng
rijos respublikos prezidentas įteikė Vengri
jos lasvės ordinus 70 aukštų sovietų kari
ninkų ir diplomatų.
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dabartinėje Lietuvoje
Visi Lietuvos rašytojai yra sujungti Ra

šytojų Sąjungos Rūmuose. Pirmininku mi
nėtame suvažiavime buvo išrinktas P. Cvir
ka (anksčiau buvo Radžvila-Korsakas). Be 
to- valdybon dar įeina Vienuolis-Žukauskas 
ir Paukštelis. •

Rašytojus stengiamasi materialiai remti— 
duodamos geriausios maisto kortelės, teisės 
pirktis tam tikrus kiekius įvairių prekių 
valdiškomis kainomis ir pan. Aišku, kai 
viską slopina moraliai varžtai, šios komiš
kos priemonės negali sukelti gyvumo.

Už tat politinių leidinių yra labai daug. 
Įvairiausios Stalino kalbos, Molotovo pra
nešimai, Paleckio, Sniečkaus ir kitų „ata
skaitos” darytos įvairiomis progomis, spau
sdinami didžiausiais tiražais ir visur. Iš
leistas naujas trumpas VKP(b) istorijos 
kursas, kurį tačiau galima įsigyti tik su 
kompartijos leidimu.

Į scenos meną, kaip į viską, kas gali 
patarnauti komunistinei propagandai, krei
piamas didelis dėmesis. Nežiūrint didelio 
scenos darbuotojų trūkumo, Kaune veikia 
opera, drama, baletas, operetė ir jaunimo 
teatras. Vilniuje, dėl patalpų trūkumo 
(dramos teatro patalpose įgriuvo lubos) — 
teveikia tik dramos teatras, filharmonija ir 
liaudies dainų bei šokių ansamblis (ved. 
Švedas). Įvairiuose provincijos miestuose 
įsteigti dramos teatrai ir rengiamasi jų

V
Šaudmenys

„L’Epokue” rugpjūčio .29 d. savo specia
laus korespondento iš Londono R. Lacostės 
pranešime rašo, kad anglų ir amerikiečių 
kariniai sluoksniai teikia daug reikšmės, 
keistiems sviediniams, kurie jau keletą sa
vaičių raižo Švedijos padangę. Kaip žino
ma, kiti tų sviedinių jau pastebėti Šveica
rijoje. Prieš keletą dienų Waterforde (Ir- 
landijoje) įvykęs naktį paslaptingas sprogi
mas apšvietė visą miestą. Spėjama, kad čia 
turima reikalo su raketinėmis bombomis, 
kurias rusai leidžia bandymo tikslais iš 
įrengimų, esančių Baltijos pakraščiuose.

Kyla klausimas, kodėl rusai, užuot darą 
slaptus bandymus, daro juos atvirai? Eks
pertų atsakymas yra štai koks: visų pirma 
šiuo atveju rusai neturi pasirinkimo. Tiesa, 
kad jie tam tikslui rengia du specialius fab
rikus Urale, bet jie bus galutinai įrengti tik 
po kelių mėnesių. Tokiu būdu, nenorint 
gaišti brangaus laiko, teko panaudoti vo
kiečių įtaisytas įmones ir paleisti įrengi
mus esančius Baltijos pakraščiuose. Iš ki
tos pusės, labai galimas dalykas, kad jie 
naudoja bauginimo taktiką, kuri yra savos 
rūšies atsakymas į Bikinio bandymus. Rei
kalas sukasi, kaip drąsiai pareiškė Pary
žiuje esąs Australijos delegatas Beasles, 
apie Vakarų pasaulio terorizavimą.

Reikia pastebėti, kad Švedijos pasirinki
mas bandymo lauku taip pat nėra atsitikti
nis. Jau keli mėnesiai, kai sovietų diploma
tija nori priversti Sy^diją prisidėti prie 
sov.įętinio bloko. Perj., praėjusią žiemą so
vietai; pradėjo daryti-įtvirtinimus Botnijos

Kultūros merdėjimas
Viešas kultūrinis gyvenimas Lietuvoje I 

vyksta lygiai tokiose pat dvasinės prie
spaudos ir vienašališkumo sąlygose, kaip 
ir švietimas. Jokios laisvos nuomonės reiš
kimo, jokios 'dvasinės laisvės, jokios nesu
varžytos minties kultūriniam gyvenimui 
kurti nėra ir būti negali, kultūriniu gyve
nimu tarybinė valdžia supranta tik komunis
tinės pasaulėžiūros propagavimą ir besą
lygini pasidavimą politikos vykdymui.

Bet žiūrint j dabartinį kultūrinį gyveni
mą Lietuvoje vien formaliai, gali, kaip ir 
švietimo srityje, susidaryti taip pat netei
singas vaizdas. Yra vis dėlto reiškinių, 
kurie krenta į akis žiūrint ir formaliai. 
Pav. šiuo metu Lietuvoje nėra jokio re
guliaraus literatūrinio ar mokslinio žurna
lo. Dienraščiuose retkarčiais literatūrai ar
ba mokslui skiriami skyreliai yra labai 
silpni. Kultūrinio gyvenimo reiškimasis 
spausdintu žodžiu yra beveik visiškai apmi
ręs. Naujų literatūrinių leidinių yra tik 
keletas — Venclovos eilėraščių leidinys 
(Kur obels žydi), Sal. Neries eilėraščių 
rinkinys, Janonio raštai, nepaprastai žemos 
kokybės ir vulgarus Liudo Giros eilėraščių 
rinkinys, naujas Solochovo „Tykiojo Do
no” I dalies vertimas (P. Povilaičio). Tai 
yra beveik viskas, kas pasirodė literatūri
niame gyvenime. Pridėjus dar kelioliką ori
ginalių arba verstinių „lietuviškojo ruselio” 
Churgino eilėraščių, atspausdintų dienraš
čiuose ir keletą straipsnių literatūrinėmis 
temomis, galima sudaryti aiškų vaizdą 
apie literatūrinio gyvenimo Lietuvoje „gy
vumą”. Aišku, ši padėtis tarybiniams orga
nams yra nemaloni ir, 1945 m. spalių mėn. 
įvykusiame Vilniuje rašytojų suvažiavime, 
pastarieji sulaukė gausių priekaištų. Bet 
šios padėties pakeisti ar užmaskuoti neįma
noma, nes nei rašytojų, nei kūrinių pagal 
planą nesukursi. O bendra okupuoto krašto 
padėtis, savaime aišku, menininkui kūrybi
nio entuziazmo, kurio taip reikalauja kom
partija, nesukelia.

KRITIKOS KRITIKA
Stuttgarte pasakytoji Bymeso kalba 

nustelbė visus kitus politinius praėjusios 
savaites įvykius. Darbiečių „Daily He
rald“ vedamajame liečia Prancūzijoje pa
sireiškusius kritikos balsus. Pasak dien
raščio, Prancūzija turi teisę, kad jos 
nuomonę išklausytų ir jos priekaištus 
gvildentų. Bet reikia turėti omenyje, kad 
ne tik D. Britanija, bet ir Tarybų, s-ga 
yra pasisakiusi prieš Prancūzijos reika
laujamų sričių atskyrimą nuo Vokietijos. 
Tolesnės ateities perspektyvoje svarstant, 
ne tik Europai, bet ir pačiai Prancūzijai 
būtų pavojus, jei didžiosios valstybės 
perdaug ilgai gaištų debatuodamos šį 
klausimą. Netgi būtų pavojus, kad šie il
gai trunką ginčai gali pakenkti taikai. 
Kad vokiečių tauta siekia vienybės, yra 
neginčyjamas ir neapšalinamas veiksnys. 
Ar ne geriau būtų pripažinti šiuos faktus 
ir stengtis rasti patenkinamą sprendimą 
ne kaip ieškoti saugumo priemonių, ku
rios turėtų veikti prieš šį galingą in
stinktą.

steigti dar daugiau. Scenos meno darbuo
tojai proteguojami.

Naujų' scenosveikalų beveik nepasirodo 
(tik B. Dauguviečio „Naujoji Vaga” tary
binės dvasios veikalas). Senųjų mūsų veika* 
lų nestato. Vengia statyti ir Vakarų Euro* 
pos kūrinius, o tarybiniai autoriai randa 
menką susidomėjimą. Kokybės atžvilgiu 
scenos menas eina pastovaus regreso keliu.

Kinai, nors ir su pertraukomis, dėl elek
tros stokos, veikia, tačiau, tarybinės filmos 
yra tiek įgrisusios, kad salės būna visuo
met pustuštės. Kaune, metų bėgyje, buvo 
du kart demonstruotos amerikoniškos fil
mos, kurios turėjo milžinišką pasisekimą.

Plastinio meno srityje tas pats vaizdas. 
Mūsų dailininkams ir skulptoriams nuolat 
prikišama jų mažas produktyvumas ir ta
rybinių temų vengimas. Buvo dvi nedidelės 
plastinio meno kūrinių parodos. Vilniuje 
veikia Dailės Akademija. Kaune — Taiko
mosios Dailės Institutas (Dir. dail, Strolis).

Baigiant, tenka dar kartą pabrėžti, kad 
visas švietimo ir kultūros gyvenimas Lie
tuvoje yra pajungtas absoliučiai kompar
tijos interesų tarnybai. Aišku, kad tokio
mis sąlygomis apie objektyvią pažangą 
negali būti ir kalbos. Niekad diktatūroje ne
gali klestėti ir, augti tikroji kultūra. 
Matėm tai nacionalistinėje Vokietijoje, ly
giai tas pat yra ir komunistinės Rusijos 
okupuotoje Lietuvoje.

A. B.

vaiduokliai
įlankoje, Alandų salose ir Suomijoje, o taip 
pat Baltijos pakraščiuose, ypač Klaipėdos ii 
Karaliaučiaus srityse. Tuo norima pri
gąsdinti švedus.

Strateginio ir politinio pobūdžio pasek
mės yra žymios: nereikia pamiršti to, kad 
anglai vien tik dėl to sutiko nustatyti stra
teginę sieną, kuri skiria Europą linija nuo 
Liubeko ligi Triesto, kad Londone buvo gal
vota, jog ši linija sudaro Anglijai minima
lią saugumo zoną, atitinkančią 1945 m. ra
ketinių bombų skridimo tolį.

Tačiau dabar reikalai pasikeitė. Sovietai 
privertė vokiečių mokslininkus dirbti be 
poilsio savo reikalams ir pagamino naujas 
bombas. Nuo gegužės mėn. pradžios Švedi
ja yra nuolatos bombarduojama vaiduok- 
linėmis bombomis, kurios skrenda naktimis. 
Nemanoma, kad Marso arba mėnulio gy
ventojai būtų paskelbę karą Švedijai. Ligi 
šiol pastebėta 800 tokių bombų. Jos turi au
tomatiškus įrengimus, kurie jas išsprog
dina. Tokiu būdu nepaprastai sunku suras
ti jų mechanizmą ir jas identifikuoti.

Londone ir Stockholme kartą tikrinta, o 
vėliau kategoriškai dementuota, kad Švedi
jos generalinis štabas paprašė britų War 
Office duoti jam radarų, kuriais galima bū
tų tiksliai nustatyti bombų kilmę. Ameri
kiečių generolas James Doolittle atvyko į 
Stockholmą. Jo kelionė oficialiai skelbia
ma, kaip studijų kelionė Shello b-vės var
du. Bet ištikrųjų jis drauge su Švedijos 
atitinkamais organais turi atlikti tardymą.

(nukelta j 3 p.)
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Vyt. Alantas

Bėgimas iš Vilniaus
(iš romano „Svastikai lūžtant”) 

Vilnius, birželio 28 d. 1944.
Ir vėl aliarmas. Aš pašokau iš lovos Ir 

paskubomis apsirengiau. Buvo pusė dvy
liktos nakties. Paskutiniuoju laiku taip bū
na kasnakt. Miestas nakties poilsio nebetu
ri. Aš išėjau j Ožeškienės aikštę ir atsisė
dau ant suoliuko. Žmonės, nešini ryšuliais 
ri. Aš išėjau į Ožeškienės aikštę ir atsisė-

Aliarmo stovis užtruko iki 3 vai. ryto. 
Bombų nemetė.

Sugrįžęs namo, ilgai rymojau ant lango. 
Nors nervai atslūgo, tačiau miego nenorė
jau. Naktis buvo šilta, graži ir rami. Ry
tuose raudonavo tolima aušra. Vilnius sken
dėjo didelėje ramybėje. Ar ilgam? Iš Rytų 
vėl atšvokščia karo viesulas. Ar liks kas iš 
to gražaus, lietuvių numylėto miesto?

Aš galvojau apie savo sužadėtinę, kuri 
vakar išvažiavo vasaroti į kaimą. Gailėjaus, 
kad sutikau išleisti: jei frontas staiga pri
artės ir reikės iš Vilniaus bėgti,* kaip ir 
kur mes vėl susitiksime?

Tik staiga... klaikus pelėdos klyksmas 
miegančiam mieste! Vilniuje aš išgyvenau 
trejus metus ir nė karto nebuvau girdėjęs 
pelėdos balso, o dabar trečia naktis iš ei
lės... Ar pelėda ištikrųjų yra nelaimės pra
našas?
Birželio 29 d.

Šiandie Katedros aikštėje pamačiau pir
muosius karo sunkvežimius, važiuojančius 
iš Rytų. Kareiviai ir mašinos atrodė gerai. 
Jie nesudarė vaizdo, kad būtų bėgančios 
armijos daliniai. Aplink vokiečių karius bū
riavosi žmonės, bet niekas nedrįso jų kal
binti.

(atkelta iš 2 p.)
Šiandien jau apytikriai žinoma, iš kur 

atkeliauja tos bombos. Švedų Vewholmo ra
daro stotis nustatė, kad, bombų išmetimo 
įrengimai yra Poenemunde, t. y. Baltijos 
pakraštyje, toje pačioje vietoje, kurioje bu
vo įrengti vokiečių bandomieji ir išmeta
mieji Įrengimai. Tokie pat įrengimai paste
bėti Baltijos salelėje Greiswalde — Oie ir 
Estijos pakrantėse Dagoe ir Oeielio salose. 
Pagaliau Karelijoje, netoli Onegos ežero, ir 
prie Petrozavodsko jie taip pat veikia. Tų 
sviedinių skridimo tolis yra maždaug 1.500 
km., o V—1 ir V—2 nesiekė daugiau kaip 
300 km.

„Daily Telegraph” nusiuntė į Švediją 
specialų bendradarbį, kuris vietoje tiria šią 
problemą. Reikalą komplikuoja tas faktas, 
kad nė viena rasta bombų skeveldra neįga
lina formaliai nustatyti bombos kilmės. Dėl 
tos priežasties ligi šiol nepasiųstas ir ne
gali būti pasiųstas sovietams nė vienas oH- 
tialus protestas dėl tų sviedinių veikimo.

Nors Švedijos vyriausybė yra labai dis- 
kreti, tačiau vis dėlto sužinota, kad nau
dojami 3-jų rūšių sviediniai. Vieni jų pa
leidžiami į didelį aukštį, o kiti, atvirkš
čiai, į nedidelį aukštį. Paskutiniųjų grei
tis svyruoja nuo 600—1600 km per va-

landą. Panašiai, kaip kometos, jie palieka 
užpakalyje savęs liepsnos uodegą. Dar ki
ti tų sviedinių leidžia liepeną pirmyn. 
Manoma, kad jie vartoja specialų kietą 
kurą, panašų į tą, kurį buvo išradę vo
kiečiai. Kai kurie tų sviedinių turi to
kius pat sparneliui, kokiui turėjo karo 
pabaigoje paruošto! vokiečių skraidomo
sios bombos. Manoma, kad turima reikalo 
su tokiomis bombomis, kurių greitis yra 
didesni! už garso greitį. Labai galimas 
dalykas, kad šit paskutinysis sviedinys 
yra vairuojamas. Prisimenama, kad karo 
pabaigoje garsi nacių lakūnė Anna 
Reitsch buvo apdovanota ordenu už ban
domąjį skraidymą tokios rūšies sviediniu.

Faktai, kad sovietų vyriausybė parei
kalavo atšaukti iš Archangelsko ir Vladi
vostoko amerikiečių jūrų ataches taip pat 
laikomas reikšmingu.

Čia neabejojama, kad sovietai veda de
rybas, ką patvirtina anglų valdžios da
bartiniu metu paskelbto* reveliacijos dėl 
milžinišku mastu ruošiamos vokiečių ka
ro pramonės Rusijos naudai (Berlyne, 
Vienoje, Dresdene, Magdeburge ir t. t.)

Taip pat įtariama, kad Adriatikoje, 
Sagerie ir Valonoje sovietai Įtaisė įren
gimus raketinėms bomboms leisti.

Tarp kitko šiandien patvirtinama Lon
done, kad sovietai, laužydami Potsdame 
susitarimus, įrengia įtvirtinimus Warne- 
muende prieš Daniją.

Mieste sklinda įvairiausių gandų. Daug 
kas tvirtina, kad vokiečių frontas esąs pra
laužtas ir kad bolševikai esą nebetoli Mins
ko. O nuo Minsko iki Vilniaus tėra apie 
200 km. Ką reiškia tą kelią nuvažiuoti tan
kais. Bet yra ir optimistų, įtikinėjančių, kad 
vokiečiai metą dideles pajėgas į Rytus ir 
kad rusų ofenzyva būtinai būsianti sustab
dyta, nes Reichas norįs dar pasiimti mūsų 
derlių, jau nekalbant apie Lietuvos ir aps
kritai Pabaltės valstybių strateginę reikš
mę. Vokiečiai galėję atsitraukti nuo Sta
lingrado, bet iš Lietuvos jie nesitrauksią; 
jei bolševikai užimsią Lietuvą, tai Į jų 
rankas turėsią patekti ir Rytprūsiai. O juk 
vokiečiai nieku būdu rusų į savo kraštą ne- 
įsileisią...

Taip kalbėjo „strategai”, o tuo tarpu ne
rimas mieste didėjo. O jei vokiečiai nebe
įstengs atsilaikyti? Juk daugiau kaip 1.000 
km. nuo Stalingrado ir Kaukazo atsitraukė...

Nerimo slegiamas, užlipau ant Gedimino 
kalno. Žiūrėjau į puikią sostinės panoramą, 
bet jau nebegalėjau ja grožėtis, kaip kitais 
kartais: širdį spaudė blogi nujautimai. Gal 
paskutinį kartą matau tave, Lietuvos širdie! 
Žiburių mieste nesimatė: aptemdymo tai
syklės buvo griežtos. Miestas neramiai ūžė 
vakaro sutemose, kaip visada, ramiai vin
giavo tarp šešėliuose paskendusių krantų. 
Nuo kaimyninio kaino žvelgė į miestą Trys 
Kryžiai, amžinosios teisybės simboliai. Bet 
ar teisybė laimės? Dieve, apsaugok Lie 
tuvą!

Eidamas namo, Katedros aikštėje, ties 
varpine sutikau beskubantį vieną savo pa
žįstamą. Nė nepasisveikinęs iš tolo jis su
riko:

— Ar žinai, kad Vilniaus miesto komi
sariatas evakuojasi? — ir nubėgo tolyn.

Praeidamas pro komisariato rūmus Ge
dimino gatvėje jokių evuakavimuosi žymių 
nepastebėjau: rūmai, kaip paprastai, atro
dė tylus ir paniūrų. Greičiausiai ne tiesa.

Tačiau parėjęs namo, aš dėl visa ko su
sidėjau savo daiktus. .
Birželio 30 d.

Per miestą nenutrūkstama vilkstine va
žiuoja iš Rytų į Vakarus vokiečių karo . 
sunkvežimiai. Važiuoti pradėjo anksi rytą. 
Vadinasi traukiasi. Mieste didžiulis sąmy
šis, beveik panika. Lietuviai stengiasi iš 
miesto išvažiuoti, bet trūksta susisiekimo 
priemonių. Sklinda gandai, kad vakar išė
jęs į Kauną paskutinis traukinys. Kas va
žiuojąs sunkvežimiu ar lengvuoju automo- . 
biliu, tai vokiečiai išmetą žmones ir ma
šiną rekvizuoją. Visų galvose viena mintis) 
išbėgti iš miesto. Jei kas nusistatęs ir rusų' 
laukti, tai vistiek stengiasi iš miesto išva
žiuoti, nes bijo oro puolimų ir besiartinan
čio fronto. Visi žino, kad vokiečiai peg 
prievartą keletą savaičių sunkvežimiais ve
žiojo vilniečius į panėrius apkasų kasti. 
Vadinasi, miestas bus ginamas. Pagaliau it 
pačiame mieste kai kuriose gatvėse, ypač 
paupyje, prie žaliojo tilto, seniai buvo sta
tomi maži bunkeriukai.

Jokių tikslesnių žinių iš niekur negalima 
gauti. Sklinda gandų, kad mieste valdžią 
jau perėmusi kariuomenės vadovybė. Ga- 
limas dalykas, kad tas gandas yra tikra*, 
nes, eidamas Gedimino gatve, mačiau, jog 
Vilniaus miesto komisariatas tikrai kraus
tosi. Šiaip jokių viešų skelbimų, jokių pra- , 
nešimų apie padėtį. Susidaro įspūdis, kad 
okupacinė valdžia, kuri pirma buvo tokia 
griežta ir reikli, kuri be atodairos reikalavo 
savo įsakymų vykdymo, staiga viską metė 
ir rūpinasi tik savo kailio gelbėjimu. Sa
kau, savo kailio, nes prigrėbtas turtas jau 
seniai buvo išgabentas į vaterlandą. Vil
nius buvo paliktas savo paties likimui.

Iš pat ryto prasidėjo žūtbūtinė medžiok
lė susisiekimo priemonių. Jei kas ir turėjo 
kokį sunkvežimį ar lengvą mašiną, bijojo 
rodyti, kad neatimtų besitraukianti kariuo
menė. Vežikų kainos staiga pašoko iki ne
žinomybės. Nuo Gedimino gatvės iki sto
ties mes mokėdavome po 5 markes, o šian
die aš pats siūliau 100 markių, bet nera
dau nė vieno laisvo vežiko. Pagaliau, kainų 
niekas ir nebeklausia. Okupacinė markė nie
kados nebuvo labai brangi, o artėjant bol
ševikams, jos vertė dar labiau smuko.

Eidamas į įstaigą, Katedros aikštėje su
tikau pažįstamą advokatą.

— Išvažiuoji? — klausiu.
— Neturiu kuo. Pažįstamam šoferiui siū

liau 2000 markių iki Kauno. Nesutinka, bijo 
važiuoti, kad neatimtų sunkvežimio. Neži
nau, kas daryti .Kad vienas būčiau, mesčiau 
viską ir eičiau pėščias, bet šeima... Bėgu 
dar į vieną vietą... — ir jis nuskubėjo ne
atsisveikinęs.

Pas jį aš dažnai būvėdavau. Jis turėjo 
Į didelį butą, apstatytą puikiais baldais.
* (bus daugiau)
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Gen. Eisenhoveris
Vašingtonas. JAV karo ministerija pra

nešė, kad savo inspekcinę kelionę po užjūrį 
esančius amerikiečių karinius dalinius gen. 
Eisenhoveris užbaigs Europos žemyne. Jis 
atvyks'dar šj mėnesi ir tarp kitko ketina 
aplankyti Angliją, Belgiją ir Prancūziją.

GEN. MCNARNEYS PANEIGIA GANDUS
Frankfurtas. Paskutiniu metu spaudoje pa

sirodė pranešimų, kad paaštrėjus sovietų 
amerikiečių santykiams, iš rytų Vokietijos, 
daugumas vokiečių stengiasi prasmukti j 
amerikiečių zoną. Gen. McNarneys neseniai 
pareiškė, kad tie gandai neatitinka tikreny
bę. Vidutiniškai per savaitę sulaikoma apie 

■ 12.000 vokiečių, kurie bando nelegaliai pe
reiti sieną. Į šj skaičių įeina ir tie, kurie 
bando iš amerikiečių zonos patekti į sovietų.

NE UŽ KARALIŲ, BET UŽ LAISVĘ
Anglų „Daily Telegraph” taip išvedžioja 

apie tautos atsiklausimo Graikijoje rezul
tatus:

„Daugumai, graikų šio referendumo metu 
klausimas teko spręsti ne prieš ar už ka
ralių, bet ar pasiduoti kraštutinių kairių- 
lų spaudimui, ar ne. Daugumas graikų, ku
rie iš principo yra priešingi karaliaus 
sugrįžimui, šiame fakte šiandien mato vie
nintelį galimumą išvengti komunistinio re
žimo, kuris jau žvelgia į juos iš aplinkinių 
Balkanų. Molotovo ir Manuilskio pasisaky
mas prieš graikus dar labiau paskatiho 
šios grupės žmones paremti Graikijos vy
riausybę balsavimuose. Turint galvoje šią 
monarchijos priešų paramą, monarchija 
ir laimėjo. Tolesnė raida Graikijoje pri
klausys nuo karaliaus pozicijos, kurią 
Churchillis prieš keletą savaičių taip cha
rakterizavo: „Aš tikiu, kad jeigu graikų 
tauta pasisakys už monarchiją, tai karalius 
pareikš, jog jis yra valstybės tarnas, kuris 
stovi aukščiau visų partijų ir visoms yra 
lygiai prieinamas.”

DEL PIETŲ TIROLIO SUSITARĖ 
TIESIOGIAI

Paryžius. Reuteris pranešė iš Paryžiaus, 
kad Austrijos ir Italijos atstovai Paryžiu
je visiškai susitarė dėl vokiečių kalbos 
vartojimo pietų Tirolyje. Pagal šį susitari
mą vokiečių ..kalba bus dėstomoji kalba 
mokyklose, naudojama kaip oficiali kalba 
administracijoje, ir krašto gyventojams su
teikiama teisė gauti savivaldybines ir vals
tybines tarnybas. Sutartyje numatytas susi
siekimas tarp šiaurės ir rytų Tirolio ir 
(trauktas įsipareigojimas suprastinti ma- 
*41'1 pasienio susisiekimą tarp Italijos ir 
Austrijos.

Si tiesioginį susitarimą turi patvirtinti 
taikos kongresas Paryžiuje.

• • •
Talkos kongreso sekretoriatas, kad su

taupytų laika, ruošia visų siūlymų verti
mus į kitas kalbas.

Karinė komisija nutarė minogaudžius 
pavesti JT dispozicijai Graikijos pakraš
tį nuvalymui atlikti

atvyksta i Europą
JUGOSLAVIJOS PROTESTAS GRAIKIJAI

Londonas. Jugoslavijos vyriausybė pa
reiškė Graikijai protestą, kad graikų lėk
tuvai, skrįsdami J Jugoslavijos teritoriją) 
pažeidžia jos suverenumą. Sis protestas pa
reikštas notos pavidalu, kuri Graikijos vy
riausybei įteikta Atėnuose.

IŠAIŠKINTI DR. HARTSONO ŽUDIKAI
Niurnbergas. Padedant vokiečių vietos 

gyventojams buvo išaiškinti dr. Hartsono 
žudikai ir vienas jų netoli Niurnbergo 
miške apsuptas ir po trumpo susišaudymo 
nukautas. Anksčiau sulaikytos vokietės pa
tvirtino, kad nušautasis yra tikrai dr. Hart
sono žudikas. Tai buvo 19 metų vokietis 
Jonas Betterbeckas. Kitiems dviems, kurie 
dėvėjo taip pat amerikiečių uniformą, pavy
ko pabėgti.

Kurso kritimas
Naujorkas. Naujorko biržoje pasireiškė 

smarkūs kurso kritimai. Kurso kritimas pa
siekė žemiausią metų lygmenį.

Kurso kritimas įvyko ryšium su jūrinin
kų streiku ir dėl galimo visuotinio streiko, 
jei jūrininkų streikas . bus bandomas nuslo
pinti prievarta.

Kadangi streikas tebevyksta, tai nukenčia 
aprūpinimas maisto dalykais, nes ir 20.000 
sunkvežimių šoferių metė darbą.

AREŠTUOJA IS VAKARŲ GRĮŽTANČIUS 
BELAISVIUS

Berlynas (Spec. „N. Y. Herald Tribune” 
kor.). Berlyne vis daugiau gaunama prane
šimų, kad sovietai areštuoja iš anglų ir 
amerikiečių zonų grįžtančius karo belais
vius ir daugeliu atsitikimu internuoja juos 
„perauklėti”. Manoma, jog sovietai bijo, kad 
grįžtantieji nebūtų patelkti šnipinėti ang
lams ar amerikiečiams.

PRANCŪZUOS BRITANIJOS PREKYBOS 
DERYBOS

Londonas. Prasidėjo Prancūzijos Brita
nijos prekybos derybos dėl prekybos 
varžtų pašalinimo tarp abiejų kraštų, o 
ypačiai dėl kvotų sistemos. Prancūzijos 
įsiskolinimas D. Britanijai tolydžio auga. 
Šiais metais Prancūzija iš D. Britanijos 
įsivežė už 20 mil. svarų, o į D. Britaniją 
eksportavo tiktai už 4 mil. svarų.

IŠKELDINTA 1.250.000 VOKIEČIŲ
Varšuva. Lenkijos karinės komisijos 

spaudos skyrius pranešė, kad lig rugpiū- 
čio 30 d. iš Lenkijos išvyko 1.250.000 vo
kiečių. Iš Silezojos iki šiol iškelta 850.000. 
Pastaruoju metu repatriacija žymiai pas
kubintai Dabar iš Silezijos išvyksta kas
dien per 7.000.

AMERIKIEČIAI MĖGSTA BRAZILIJOS 
KAVĄ

Rio de Janeiro. Brazilijos laikraščiai pra
neša) kad JAV vra daugiausia Brazilijos ka- 
vosi Importavusi šalis. Antroje vietoje stovi 
Švedija.

NOTA DANUOS MAŽUMŲ KLAUSIMU
Londonas. Britanijos vyriausybė atsiun

tė notą dėl Danijos mažumų pietų 
Slezvige, kuria atsakoma į Danijos notą 
tuo pačių klausimu. Abiejų notų tekstas 
nepaskelbtas. BBC užsienio politikos ben
dradarbis rašo, kad Britanijos vyriausy
bė sutinka svarstyti priemones gyventojų 
pasikeitimui, balsavimams slėnu klausi
mais vykdyti arba sutvarkyti sienų rei
kalus be balsavimų.

SIUNČIA KVIETIMUS
Londonas. Pasaulinė mitybos konferen

cija Kopenhagoje rugsėjo 10 d. pasiuntė 
kvietimus Tarybų s-gai ir Argentinai, kad 
atsiųstų atstovus į konferenciją. Iš Ar
gentinos pusės konferencijoje yra stebė
tojas.

Tarybų s-ga pranešė, kad, jai norint ii 
pagrindų ištirti pasaulinės mitybos įstai
gos steigimą, reikia daug daugiau laiko.
Jeigu šie kraštai ir neprisidėtų aktyviai, 

tai jie kviečiami dalyvauti kaip prlskaity- 
tiniai nariai.

Naujorko biržoj
KAIP KURIASI MUSŲ GYDYTOJAI JAV?

Vienas naujai nuvykęs į JAV lietuvis gy
dytojas rašo: „Norint praktikuoti, reikia 
įsigyti praktikos teises, kas tegalima atlikus 
„internšipą”. Tad dabar pradėjau dirbti, 
kaip intemas. Dirbu ligoninėje, moka 150 
dol. mėnesiui ir duoda visą užlaikymą. Taip 
praktikuotis teks visus metus, o po to lai
kyti, kaip ir eiliniams studentams, valstybi
nius egzaminus. Egzaminai esą nelengvi, 
nes, pasakoja, kad ir Europos docentai bei 
profesoriai pavirsta ant smulkmenų. Ame
rikiečiai galvas pametę ant chirurgijos. 
Chirurgas, ar bent tokiu stengiasi būti kas 
antras gydytojas. Dantų gydytojams įsi
kurti, atrodo, dar sunkiau ir jų darbo 
pradžia nėra nė tiek apmokoma, kaip me
dicinos gydytojų.”

PIRMĄ KARTĄ TOKS DERLIUS
Naujorkas. Šių metų derlius Amerikoje 

laikomas geriausiu, koks kada aplamai 
yra buvęs jos istorijoje.

NAUJAS AUTOBUSŲ TVARKARAŠTIS
Nuo rugsėjo 9 d. autobusas iš stovyk

los į miestą išvyksta: 5.40, 7.30, 8.20, 9.00,
9.40, 10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 14.20, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.45, 19.00, 20.00, 21.30; į sto
vyklą: 6.30, 7.50, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40,
11.40, 13.15, 14.00, 14.40, 15.30, 16.30, 17.20,
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