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Anglai vertina Stalino pareiškimą
Londonas. Anglų radijo žinių tarnybos 

Vokietijai politinis komentatorius Stalino 
pareiškimą ir sprendimą Niurnbergo bylo
je laiko pačiais svarbiausias paskutiniųjų 
dienų įvykiais, kurių reikšmė tebusianti 
pilnai suprasta tik netolimoje ateityje. Sta
linas savo pareiškime „Sunday Times” ko
respondentui atsisakąs nuo abiejų Sovietų 
s-gos ligšiolinės politikos ramščių, būtent: 
nuomonės, jog karas tol būsiąs neišven
giamas ir taika neįmanoma, kol pasauly bū
sianti bent viena kipitalistinė, Sovietų s-gai 
nepriklausanti, valstybė ir manymo, jog ka
pitalistinės valstybės stengiasi Sovietų s-gą 
apsupti ir kad Sovietų s-ga tam apsupimui 
esanti atspari. Dabar laukiama, kad Sovietų 
spauda ir radijas nustotų pulti kapitalistinius 
kraštus ir pradėtų kapitalistinę santvarką 
objektyviai vertinti, rasdami ir teigiamų 
savumų. Pasitarimai Vokietijos klausimu 
galutinai parodysiu ko verti šitie Stalino 
žodžiai ir ar tikrai jis nenori Vokietijos pa

Čekai ir Jugoslavai reikalauja savo laivu
sudonas. Ūkinio ir socialinių reikalų 

tapybos posėdyje neprieita vienos nuomo
nės dėl Jugoslavijos ir Čekoslovakijos rei
kalavimo grąžinti joms vokiečių pagrob
tus jų laivus, lyg laikomus amerikiečių 
tonoje Austrijoje. Anglai parėmė ameri
kiečių siūlymą šitą dienotvarkės punktą 
visai išbraukti iš aptariamųjų klausimų 
sąrašo ir jo svarstymą drauge su Duno
jaus laivininkystės sutarp. klausimu paves
ti spręsti numatomoje sušaukti Dunojaus 
laivininkystės konferencijoje lapkričio 
mėn. 1 d. Vienoje. Toje konferencijoje be 
keturių didžiųjų dalyvautų ir Dunojaus ba
seino valstybės. Amerikos atstovas moty
vavo, jog grąžinimas laivų, nesutvarkius

Londonas. Šiandien bus įteikti sprendi
mai Niurnbergo byloje kaltinamiems na
cių vadams.

Londonas. Niurnbergo byloje motyvuoto 
sprendimo paruošimas baigtas. Jo skaity
mas pradedamas pirmadienį ir nusitęs iki 
antradienio vakaro. Sprendimo moralinė 
reikšmė būsianti milžiniška. Juo prasidė
sianti naujosios epochos pradžia, kurioje 
karaSjir laisvių užgniaužimas, kad ir sva
jonių1 krašte, nebebus toleruojami, o bus 
laikomi kriminaliniais nusikaltimais, kaip 
ir vagystė, plėšimai, žudymai.

PRANCŪZIJOS KONSTITUCIJOS PRO
JEKTAS PRIIMTAS

Londonas. Prancūzijos steigiamasis par
lamentas priėmė komisijos paruoštą naują

Niurnbergo byloje skaitomas motyvuotas 
sprendimas

naudoti prieš Vakarus, ką jis taip iškil- 
mingai tvirtino.

Londono „Sunday Times” laikraščio 
Maskvos koresp. Aleksanderis Welth, ko
mentuodamas savo pasikalbėjimą praeitą 
savaitę su premjeru Stalinu, kur jis pa
reiškė netikįs į naujo karo galimumą, rašo, 
kad šitas pareiškimas Sovietų Rusijoje pa- 
'darė didžiausią įspūdį.

Į EUROPĄ ATVYKO EISENHOWERIS
Londonas. Vakar į Frankfurtą a. M. at

vyko gen. Eisenhoweris, kuris pareiškė, 
kad jo kelionės tikslas yra aplankyti mar
šalą Sokolowski Berlyne ir kitus draugus 
Europoje.

Gen. Eisenhoweris spaudos atstovams 
pareiškė, kad jis Berlyne turėsiąs ilgesnį 
pasita&imą su JAV vice-gubernatorium. 
1947 m. JAV Europoje laikysiančios 117,000 
sausumos kariuomenės ir 38,000 aviacijos 
dalinių.

Dunojaus laivininkystės sutarptautinimo 
klausimo neturįs jokios prasmės ir negalįs 
prisidėti nei prie Čekoslovakijos nei prie 
Jugoslavijos ūkinio pagerėjimo.

Londonas. Kaip pranešama iš Pary
žiaus, taikos konferencija perduosianti pa
daryti sprendimą Triesto klausimu ketu
rių užsienių ministerių tarybai. Galimas 
daiktas, kad ir Dunojaus laivyninkystės 
klausimas bus tuo pačiu keliu išspręstas. 
Manoma, kad į šį pasitarimą bus kvie
čiamos ir Dunojaus valstybės.

Dunojaus laivyninkystės kontrolės klau
simas Jungtinių Tautų ekonominių ir so
cialinių reikalų taryboje yra atidėtas 
ateinančiai savaitei.

Prancūzijos konstitucijos projektą. Už pro
jektą balsavo 440 prieš 106. Prieš balsavo 
tik radikalsocialistai vadovaujami Heriot. 
Tačiau gen. de Gaulle savo tik ką -pasaky
toje kalboje aštriai puolė tik ką priimtą 
projektą. Mat, jo nuomone neužtenka stip
rios vykdomosios valdžios — reikia, kad 
įstatymų leidžiamoji valdžia ir teismai ne
būtų jai subordinuoti ir neiššauktų dikta
tūros atsiradimo pavojaus. Prancūzija tu
rinti būti stipri, jei norinti išsilaikyti ne
priklausoma tarptautinėse varžytynėse sla
vų centralinės imperijos su Amerikos 
dfemokratija.

Naujai priimtosios konstitucijos projek
tas beveik nieko nesiskiria nuo to, kurį 
nesenai d« Gaul pasmerkė

Tusti žodžiai ir idealizmas
Lietuvių patarlė: gerais norais 
pragaras grįstas

Lietuvių tremtinių gyvenime labai leng
vai galima atskirti dvi katėgorijas žmonių: 
vieni, kurie užsidarę ir tyloje susikaupę 
dirba gilų patriotinį darbą, siekia Nepri
klausomos Lietuvos atstatymo, kiti gi daž
niausiai buvę „rėžimo” žmonės, — garsina 
save, skelbia ko plačiausiai visuomenei sa
vo idealistinį nusiteikimą, apsimetę idealiz
mo kankiniais, smerkia kitus, kad jų nesu
pranta ir jiems kliudo dirbti. Pastarieji da
ro mani jakų įspūdį. Jiems atrodo, kad tik 
jie vieni toki yra, kad visi kiti yra tik ma
terialistai, spekuliantai ir daugiau nieko. 
Tačiau jie užmirštą, kaip toji kiaulė po 
ąžuolu, kad jų egzistencijos šaknys glūdi 
kaip tik tų nedaugelio žmonių tarpe, kurie 
dėl savo pozityvaus ir konstruktyvaus cha
rakterio sukuria sąlygas jiems „reikštis”. 
„Idealistų” grupė pasižymi svajojimu. Svar
biausias jų veikimo akstinas — jų svajo
nės apie būsimą jų padėtį: atsikųrs Nepri
klausoma Lietuva mes grįšime. Žinoma, 
truks visų sričių specialistų. Mes. kaip jau 
turį ilgą stažą, būsime pirmieji ir užimsime 
geriausias vietas.

Ir taip svajoja vienas apie prezidento, ki
tas apie ministerio, trečias' apie partijos ly
derio kėdę. Esą tokios padėties sau neiš
kovojęs negalėsi įgyvendinti savo „idealų”. 
Šie žmonės nerviškai gaudo sau šalininkus, 
stiprina savo „pozicija“, „budi“, kad kiti 
iš „gyvenimo” jų neištrintų. Ar tai ren
kant tautinį komitetą, ar kitokius organus, 
šie žmonės ateina „susiorganizavę”, atsive
da užnugarius ir pradeda kelti „nesuinte
resuotoje masėje” karštligę. Visi jie šaukia 
„brolius” laikytis vienybės, nesiskaityti ir, 
žinoma, galvoja hipokritiškai. Tu tikėk 
man ir klausyk ką aš sakau, o kaip man 
atrodys naudingiau, taip aš vėliau pasielg
siu. Duguma yra blaivaus galvojimo, per
mato tokias „veikėjų” užmačias ir šaltai 
šypsodamiesi duoda jiems suprasti, kad per 
daug įtikinti politinės kovos reikalingumu 
jie nėra.

Sitoki „veikėjai”, žinoma, ne tik neatsta- 
tys mums Nepriklausomos Lietuvos, bet ir 
šiame mūsų tragiškame tremtinių gyveni- 
rfle niekuo nepalengvins nešti tremtinių naš
tą. Jie apnuodys mūsų širdis neapykanta 
vieni kitiems, jie sunaikins vieną kitą jų už
mačioms priešingą tautietį, užkulisiuos trin
dami delnus ir džiaugdamiesi, kad pasisekė 
„priešą sumalti”. Jiems gal pasiseks vieną 
kitą tautietį suklaidinti, suvedžioti, padaryti 
jį aklu įrankiu ir savo tikslams jį išnaudo
ti. Jiems gal pasiseks ąugriauti vieno kito

(nukelta į 4 p.)
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Paragvajus ir Uragvajus

vandenynu, taigi 
padėtis yra ga

šiltoje klimatinėje

Pagal pavadinimą dvi respublikos be
veik vienodai skamba. Norint jas geriau 
išskirti, reikia atsiminti, kad Paragvajus 
niekur neprieina jūrą, ir net savo® ieno
mis nesusisiekia su Urugvajumi. Parag
vajus tesusisiekia tik su Bolivija, Brazi
lija ir Argentina. Urugvajus yra į pietus 
nuo Paragvajaus ir susisiekia su Brazilija, 
Argentina ir Atlanto 
Urugvajaus geografinė 
na gera.

Paragvajus yra gana 
zonoje, nes per krašto vidurį praeina 
24’ p. pi. Žymesni karščiai būna šiaurinėje 
pusėje, vadinamuose Gran-Chaco tyruose, 
kuriuose vietomis auga miškai arba tan
kūs krūmokšniai, arba tęsiasi sunkiai pra
einamos pelkės, tad ir žmonėms gyventi 
čia menkos sąlygos. Jei kas ir gyvena, tai 
daugiausia indėnai, kurie visokias sąly
gas pakenčia, nes čia gana karšta ir tvan
ku, o ore beveik visada laksto gausybė 
įkyrių vabzdžių. Dėl šitų Gran-Chaco 
tyrų praeityje yra buvę daug nesusipra
timų tarp Bolivijos ir Paragvajaus, ypač 
dėl valstybinės sienos tikslumo, ir net 
rimtų karinių susidūrimų. .

Žmonės Paragvajuje daugiausia verčiasi 
gyvulininkyste ir tabako bei medvilnės 
auginimu, todėl į kitus kraštus ekspor
tuoja tabaką, medvilnę, odas ir kailius. 
Paragvajus _ apima apie 460.000 kv. km, 
bet gyventojų tėra tik arti vieno milijono; 

s sostinė yra Asuncion.
Urugvajaus padėtis visais atžvilgiais 

yra geresnė; ir pats klimatas jame yra 
visiems prieinamas, nes visas kraštas yra 
maž daug tarp 30—35° p. pi. Taigi ir mūsų 
žmogui, patekus į tokį kraštą, netenka 
dejuoti dėl blogo oro sąlygų. Žemė Urug
vajuje, bendrai imant, yra gera; jei šian
dien ji dar nėra kaip reikiant išnaudo
jama, tai tik dėl susisiekimo kelių trū
kumo’. Bet ateities perspektyvos čia nu
matomos gana geros. Dabar ūkininkai

PRADĖJO VEIKTI KINAS
Praėjusių metų rudenį lietuvio J. Gudelio 

. ir vietinės Unrros pastangomis Hanau sto
vykloje buvo įrengtas kinas. Kinas darbą 
pradėjo nevisai kino teatro paskirtį atitin
kančioje salėje. Trūko ventiliatorių, mato
mumui kliudė viduryje salės keturi stulpai 
ir nebuvo grindų paaukštinimo. Tačiau ir 
tokioje salėje tilpdavo apie 280 žmonių ir 
per praėjusią žiemą 
jai turėjo progos 
vis naujų filmų. Šią 
nai atremontuota, 
kliūSę stulpai, padarytas grindų paaukštini
mas, įtaisyti ventiliatoriai ir atsarginis išė

jimas. Be to, salė daro malonų įspūdį ir 
dvelkia jaukumu. Gi kino administracijos 
pastangomis įrengtos patogios kėdės ir pa
keista j tinkamesnę kina’ aparatūrą.

Kino remonto darbus atliko stovyklos 
technikinis personalas. Kas savaitę lietu
viams tenka po 7 seansus, gi kitoms tau
tybėms .seansai paskirstyti pagal gyventojų 
skaičių. 

visų tautybių gyvento- 
kas savaitę pamatyti 
vasarą salė pagrindi- 
pašalinti matomumui

daugiausia verčiasi gyvulių auginimu ir 
todėl į kitus kraštus eksportuojama ne
maža galvijų, mėsos arba jos produktų, 
odų, kailių ir vilnų.

Paviršius Urugvajuje daugiausia yra, 
taip sakant, banguotas; esančios kalvos 
ar kalneliai turi lyg bangų pavidalą. To
dėl ir upės daugelyje vietų sudato kriok
lius arba tokias sąlygas, kuriose lengva 
sudaryti įvairias užtvankas ir tokiu būdu 
naudoti vandens jėgą elektros energijai

Dėl mokytojų kursų Seedorie
Tremtyje gyviausias darbas pasireiškė 

švietimo srityje. Mokyklų ir gimnazijų 
pridygo daugybė. Atsirado daug ir įvai
riausių kursų. Jų tarpe ir mokytojų kursai 
Seedorffe.

Džiaugiamės kiekviena’ pastanga švietimo 
srityje. Ir kiekvienas jautrus lietuvis švietė
jas vis jaudinasi, kad tik kuri nors švieti* 
mo institucija nesukompromituotų mūsų 
švietimo sistemos ir pačių švietėjų. Tą už
akcentavo ir Švietimo Valdyba šių mokslo 
metų pradžios proga.

Švietimo Valdybos nuostatuose pasakyta, 
kad švietimo darbas tvarkomas Lietuvos 
įstatymais. Taigi, švietėjams darbcf gairės, 
ir teisės nustatytos.

Iš „Mintyje” Nr. 153 tilpusios žinutės pa
aiškėja, kad Seedorffe įkurti 8 mėnesių mo
kytojų kursai. Į kursus priimti 38 jaunuo
liai, kurie buvo baigę 4 klases ar tolygų 
mokslą. Baigusiems šiuos kursus suteiks 
Lietuvos pradžios mokyklos jaunesniojo mo 
kytojo teises. Apie tų teisių gavimą bus iš
duotas pažymėjimas, patvirtintas Švietimo 
Įgaliotinio. Kursantai, pagal jų pačių duo
tus pasižadėjimus, turės būtinai dvejus me
tus dirbti mokykloje: vienerius išeivijoje ir 
kitus Lietuvoje.

Pradžios mokyklos mokytojams ruošti 
Lietuvoje buvo 4 metų mokytojų seminari
jos, į kurias priimdavo 4 (keturių) klasių 
jaunuolius. Vėliau, vokiečių okupacijos me
tu, buvo ruošiami abiturientams vasaros 
kursai. Baigę kursus, buvo skiriami į pra
džios mokyklas ir buvo žadama dar po~ pa
kartotinių kursų suteikti pradžios mokyk
los mokytojo teisės.

Štai kokia tradicija pradžios mokyklos 
mokytojus ruošti Lietuvoje, su kuria nieko 
bendro neturi Seedorfo kursai. Tais kur
sais pažemintas mokytojo vardas. Baisu 
darosi! Ypač, kad jau antrą laidą tokių 
„mokytojų” ruošia. Kuria teise tas daroma! 
Kodėl niekas neuždraudžia savivaliauti ir 
žeminti mokytojų vardą! Kuriuo įstatymu 
remiantis šiems keturių klasių jaunuoliams 
bus suteikiamos Lietuvos pradžios mokyk
los jaunesniojo mokytojo teisės?!

Laikykime šiuos kursus vienu liūdnu ne
susipratimu. Ir tikėkimės, kad tokius kur
sus Švietimo Valdyba tuojau uždarys, 
štai kodėl:

1). Tokie „mokytojai” tremtyje visai 
reikalingi, nes visose stovyklose tikrų 

įkytojų, su stažu, yra „bedarbių”. Vien

Ir

nė
me- 
Ha- 

gaminti Jau dabar tokių elektros stočių 
yra nemaža, o ateityje jų dar bus dau
giau, todėl tiek žemės ūkiui tiek visokiai 
kitokiai pramonei tatai turi nemaža 
pliusų. Šituo atžvilgiu Urugvajaus re
spublika turi pir: rūmą prieš kitas Pietų 
Amerikos respublikas.

Urugvajus yra maždaug tris kartus di
desnis už Lietuvą (187.000 kv km); žmonių 
gyvena 2.100.000. Sostinė yra Montevideo, 
kuris yra drauge ir žymiausias jūros 
uostas, palyginti ne pertoliausia esąs nuo 
Argentinos sostinės Buenos Aires.

nau stovykloje esą apie Šimtas mokytojų. 
Be to, tokie „mokytojai” Švietimo Valdybos 
propaguojamo) astuonių metų pradžios mo
kykloj visai išsemtų savo žinias...

2) . Su tokiais „mokytojais” ir Lietuvoje 
vyks tik vienas nesusipratimas, nes jie jau
sis turį mokytojo teises, bet ištikrųjų juk jie 
nebus traktuojami mokytojais. Šiais kursais 
iš jų tik atimama proga baigti gimnaziją ar 
mokytojų seminariją, jei jie turėjo moky
tojo pašaukimą. Gyvenime pasijus apvilti, 
turės išgyventi tragediją.

3) Tokiems keturių klasių jaunuoliams 
reikia ruošti tik keturių metų mokytojų se
minariją, o kursus ruošti tik turintiems ates 
tatą ir norintiems mokytoju pasidaryti. Ki
taip galima smarkiai nusikalsti lietuviškoms 
mokytojų paruošimo tradicijoms, įnešti ne
tvarkos ir sukompromituoti aukštą lietuvio

mokytojo vardą. V. Liulevičius

JUGOSLAVIJOS PREKYBOS SUTARTIS 
SU ŠVEICARIJA

Belgradas. Jugoslavija pasirašė preky
bos sutartį su Šveicarija. Tikimasi, kad 
po to padidės pasikeitimas prekėmis tarp 
tų dviejų valstybių.

JAV ĮSILEIS ĮTAKINGŲ PABALTIEČIŲ
Kaip praneša laikraštis „News Week“, 

nežiūrint sovietų protesto, JAV davė su
tikimą nedideliam skaičiui įtakingų Pa
baltijo tautų asmenų vykti į Jungtines 
Valstybes.

Paryžiaus kongrese numatoma, kad liks 
dar daug neišpręstų problemų kurias už 
baigti bus pavesta užsienio reikalų mini- 
sterių konferencijai.

PASTAS EINA
Atitinkamų vyriausybių nutarimu pašto 

susisiekimą su Vokietija atnaujino Argenti
na, Rumunija ir Meksika.

Anglija įvedė oro pašto tarnybą į Vo> 
kietiją.

JUNGTINIŲ TAUTŲ SAVAITE 
PRASIDĖJO

Londonas. D. Britanijoj prasidėjo Jung
tinių Tautų propagavimo savaitė. Bažny
čiose laikomos pamaldos už taikos išlaiky
mą per Jungtinių Tautų Organizaciją. Jung 
tlnėms Tautoms remti draugija pradėjo di
džiulę akciją už savo narių skaičiaus, ku
ris šiuo metu siekia 60.000,. padidinimą. 
Norima prieiti prie to, kad draugija turėtų 
savo skyrius visuose krašto kaimuose.
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Paskutinioji apgaulė
Estijoje suimta per 100 asmenų, kur taip 
pat pakliuvo pogrindžio siųstas slaptas ats
tovas. V. Rinktinės padėtis neaiški ir jos 
egzistencija priėjusi mirties taško. Visi lau
kia pirmadienio pasitarimų, per kuriuos ii 
paaiškės V. Rinktinės likimas. Naujienos 
liūdnos ir neramios. Galima laukti visokių 
įvykių ir permainų.

Pirmadienį nuėjome su Komendantu gauti 
ke onės dokumentus grįžti. Po to, abu 
užėjome į V. Rinktinės Stabą, kuris buvo 
įsikūręs buv. Valstybės Kontrolės rūmuose, 
Putvinskio g-vėje. Ten pat buvo ir Karino 
Komendantūra. Stabe tos pačios laukimo 
nuotaikos. Niekas nedirba, ^šnekučiuojasi ir 
Įvairiai spėlioja. Žinios minutėmis keičia
si, bet niekas nežino nieko tikro.

Apie 12 vai., išėjau iš Stabo į Batalijoną. 
Grįždamas dar kartą užsukau J V. Rinkti
nės Stabą pas savo draugą Itn. Pt. Naujie
nų nėra. Visi laukia. Pagaliau mes su Itn. 
Pt. susiruošėme eiti namo. Tarpduryje jis 
sutiko savo seną ilgai nematytą prietelių 
inž. J. Jie nuėjo pasišnekėti, o aš, neturė
damas ką veikti, atsistojau prie lango ir 
betiksliai stebėjau praeivius, nors įvairios 
mintys nedavė susikaupti ir nuolat piešė 
įvairius būtus k nebūtus vaizdus.

Kaip tik tuo momentu prie V.,Rinktinės 
Stabo privažiavo virtinė lengvų mašinų, iš 
kurių pasipylė ginkluoti gestapininkai. Tuoj 
pat apsupo patalpas ir įsiveržė į vidų.

Vieną akimirksnį nesusigaudžlau... Ne
supratau kas čia darosi. Kas yra? Ką jie 
daro? Tačiau kilęs triukšmas ir atėjusi pir
mutinė žinia paaiškino padėtį.

— Stabas nuginkluojamas, karininkai su
imami.—

Nejučiomis ranka nuslydo ant pistoleto 
rankenos ir tvirtai jį suspaudė. Trumpas 
abejojimas. Ar leistis nuginkluojamam? Tuo 
pačiu momentu į mūsų kambarį įsiveržė 
keli gestapininkai ir, atkišę automatų vamz
džius, pareikalavo atiduoti ginklus. Ar yra 
tikslas bejėgiai priešintis prieš šiuos auto
matų vamzdžius ir žiaurius jų savininkus? 
Atsegiau, kabūrą. Širdį taip suspaudė pa
gieža ir begalinis keršto jausmas, kad vos 
vos išlaikiau lygsvarą.

— Jūs prakeiktieji apgavikai. Pasiilgote 
mūsų tautos kraujo. Jūs turite mus savo 
kraujuotose rankose, tačiau čia dar ne vis
kas. Į mūsų vietą stos šimtai nauji? ir mūsų 
vyrai nesiduos apgaunami.

Tuoj visus karininkus suvarė į vieną 
kambarį III aukšte ir prasidėjo generalinė 
Štabo krata. Atrodo ponai gestapininkai ti
kėjosi čia rasti daug slaptų dokumentų, 
daug neoficialiai įgytų ginklų. Tai pastebi
ma iš jų veidų. Visi sušilę laksto po kam
barius; prakaitas varva nuo kaktų, akys 
blizga, kažkoks nervinimasis.

Žvalgomės, atsigaunam, susipažįstame, 
pradedam po. truputį kalbėtis. Kas bus to
liau? Niekas negalime numatyti savo liki

mo — dabar esame tvirtose gestapininkų 
rankose ir jie spręs mūsų likimą.

Vieną, kitą iššaukia atrakinti stalčius, ar
ba šiaip duoti paaiškinimų. Telefonai skam
ba. Matyt, teiraujasi žmonos ir vaikučiai, 
tačiau rūstus gestapininkas visiems vieno
dai atsako: ’

— Nieko nėra. —
Ateina kažkoks pareigūnas ir surašo mū

sų pavardes. Čia jam pranešama, kad yra 
keli atvykę iš provincijos, bet jis atsako, 
kad tai neturi jokios reikšmės.

Dar praeina laukimo ir spėliojimų va
landėlė ir įeina į mūsų kambarį pats Jec- 
keln su visa savo svita. Be galo išdidus, 
labai susinervinęs ir tiesiog isteriškai pik
to veido, griežtai įsako iššaukti visus pa
vardėmis. Kiekvieną šaukiamąjį piktu ir 
paniekinančiu žvilgsniu apžvelgia nuo gal
vos iki kojų. Kas negarsiai atsiliepia, su
rinka lyg žvėris. Po to pasako maždaug 
tokio turinio kalbą. Verčia vienas iš gesta- 
tapininkų:

— Buvo duota paskutinė proga Lietuvai 
įsijungti į bgfidrą kovą prieš bolševizmą, 
tačiau senieji jos generolai užsimanė turėti 
savo kariuomenę ir net bandė diktuotu sa
vo valią, manydami, kad Vokietija neturin
ti jėgos ir jau pralaimi karą.

Vietinė Rinktinė paleidžiama, jos genero
las suimtas. O visa Vietinė Rinktinė tai 
žmogžudžiai, padegėjai, banditai ir bailiai, 
kurie vengia kovos ir parduoda banditams 
ginklus. Jūs visi dar šiandien būsite su
šaudyti.

Tegul nemano seni generolai, kad dabar 
jų valdžios ir galios gadynė. Lietuvos ka
riuomenės niekad daugiau nebus. Kas ban
dys bėgti, įsakyta be atodairos šaudyti. —

Dar taip įsiutusio žmogaus nemačiau. Jis

Nauja Graikijos min. kai
Londonas. Graikijos jninisteris pirminin

kas Tsaldaris tariasi su partijomis dėl su
darymo naujojo miniterių akbineto. Kara
liaus pageidavimu įgyvendinimas priimti 
vyriausybėn opoziciją, susiduria su opozi
cijos sąlyga sutikti paleisti esamą parla
mentą ir paskelbti naujuosius rinkimus. Ne
manoma, kad šita sąlyga būtų priimta.

SOVIETAI PRADĖJO VARŽYTI ŽYDŲ 
PERĖJIMĄ PER ZONAS

Iš vienos pranešama, kad Sov. Rusijos 
okupacinė valdžia pradėjusi daryti truk
dymus žydų emigracijai iš Vengrijos ir 
Čekoslovakijos į JAV zoną.

AMERIKIEČIŲ ZONOJE ŽYDŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA

Londonas. JAV štabas Europoje praneša, 
kad rugsėjo 26 d. Į amerikiečių zoną at
vyko apie 1000 žydų. Šiuo metu amerikie
čių zonoje esą apie 199.000 žydų.

BBC RADIO PROGRAMA 
PRAPLEČIAMA

Londonas. BBC Europos radijas prane
ša, kad nuo praėjusio sekmadienio jo pro
grama yra praplečiama ir bus trans
liuojama aukštos kokybės kultūrinė pro
grama. 

visas drebėjo, seilės tryško iš burnos, kaip 
iš pasiutusio žvėries. Atrodė, jis būtų pa
siruošęs mus visus sudraskyti. Bet mes, 
turbūt, buvome užmiršę tuo momentu, kad 
čia ’kalbėjo vyriausias partijos ir SS virši
ninkas Pabaltijo krašte. Argi galėjo Fiure
ris patikėti tokias aukštas pareigas kito
kiam asmeniui. Apkaltinimai aiškūs, da
bar reikia laukti sprendimo.

Po to mes vėl buvome palikti nežiniai. 
Visų nuotaikos krito, nes vis dėlto, iš kal
bos tono ir turinio galima buvo spręsti, 
kad mūsų laukia liūdnas likimas. Bandėme 
save guosti, raminti, bet nelabai vyko. Ret
karčiais pasižvąlgydavome pro langus. Ma
tėme daug pažįstamų veidų. Nekurie pama
tė savo žmonas, susirūpinusias ir ašarojan
čias. Buvome bejėgiai vieni kitiems padėti, 
tik supratome, kad jau mieste žinoma apie 
mūsų likimą.

Apie 20 vai. liepė visiems išeiti į kiemą. 
Čia jau laukė dengtas sunkvežimis. Sulipo
me ir sunkvežimis pajudėjo. Kur veža? Kai 
kurie per plyšius stebi. Putvinskio gatvė, 
Duonelaičio gatvė, Vytauto prosp. Mašina 
suka į buv. Darbo rūmus, kur buvo įsikū
ręs Gestapas. Išlipam. Visi tylūs. Kiekvie
nas skyrium galvoja apie savo ateitį. Veda. 
Įveda į salę. Stalai paruošti vakarienei. 
Prie vieno stalo su apsauga sėdi gen. Ple
chavičius, prie kito — pulk. Urbonas. Pa
sisveikiname. Liepiu užimti vietas ir valgy
ti. Sėdamės, traukiam pečiais, žvalgomės ir 
nieko nesuprantame. Ar tai pajuoka, ar rint 
tai tuos „žmogžudžius” valgydina? Ltn. 
Pt. atsistoja ir paprašo generolo leidimo 
užsirūkyti. Visi gestapininkai sužiūri ir kai 
jiems išverčiama — leidžia užsirūkyti. '

Pavalgius, išvedė į paliepę, kur jau pa
ruošta mums nakvynė.

nnetą sudarys Tsaldaris
BULGARIJOS KARALIUS IŠVYKO
Kaip Miuncheno radijas praneša Bul

garijos karalius Simeonas atvyko į Tur
kiją, iš kur vyksiąs į Egiptą.

IŠRINKTAS NAUJAS LONDONO 
BURMISTRAS

Londono miesto burmistru naujai Iš
rinktas Sir Brasewoth Smith.

GYVENTOJŲ SURASYMĄS VOKIETI
JOJE

Miunchenas. Nustatyta spalio 29 d. pa
daryti Vokietijos gyventojų surašymą. 
Pasitarime tuo klausimu nedalyvavo so
vietų zonos atstovai, nes jie, girdi, manę 
konferenciją būsiant 8 dienas vėliau.

SPAUDOS KIOSKAS
Memmingenas. Šiomis dienomis Mem- 

mingeno Aerodromo stovykloje atidaro
mas spaudos kioskas, kuris aprūpins sto
vyklos gyventojus lietuviškomis knygo
mis, žurnalais, laikraščiais ir kita šios 
srities literatūra.

Kiosko organizatoriai prašo visas kny
gų leidyklas ir laikraščių administracijas 
siuntinėti savo leidinius komisan šiuo ad
resu: A. Butkūs, (13b) Memmingen, 
Airport.
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Trumano pareiškimas kariams
Londonas. Šeštadienį prezidentas Truma- 

nas lankėsi vienoje JAV karo akademijoje, 
kur pasakė kalbą. Jis pažymėjo, kad JAV 
kovojo ir kovos dėl pastovios taikos ir nė
ra jokios abejonės, kad šita taika bus pa
siekta.

ĮSTEIGTA TARPTAUTINE CIVILINĖS 
AVIACIJOS ORGANIZACIJA

Londonas. Naujai įstaigtoje tarptautinės 
civilinės aviacijos organizacijoje, Sov. Są
jungos atstovas protestavo prieš Ispanijos 
dalyvavimą šioje organizacijoje. Šios or
ganizacijos statutas buvo priimtas 10 bal
sų prieš 5, 3 susilaikius.

TITO REIKALAUJA' 
VENECIJOS—JULIJOS

Londonas. Maršalas Tito savo pasaky
toje Belgrade kalboje pabrėžė, kad Jugo
slavija niekada nesutiks nustoti Julijos— 
Venecijos ir konferencijai šitą klausimą 
priešingai išsprendus, kovos tol, kol tos

Prancūzijoje trūksta 1.
Paryžius. Prancūzijos darbo ministeris 

pranešė, kad Prancūzijai šiuo metu trūk
sta 1,5 milijono darbininkų. Du paskuti
nieji pasauliniai karai esą labai išretinę 
Prancūzijos gyventojų skaičių. Prancūzija 
turinti neatidėliojant šią problemą iš
spręsti.

SOVIETAI IŠMONTUOJA BERLYNO 
SIŲSTUVAS

Berlynas. Sovietų karinės valdžios kontro
liuojamame Berlyno radijo siųstuve atliktas 
stambesnis išmontavimas įvairių prietaisų, 
kurių dalis panaudota naujai studijai įreng
ti Berlyn-Oruenave. Ir Berlyno ilgųjų ban
gų siųstuvo techninė įranga pašalinta iš ra
dijo stoties ir nugabenta į Tarybų armijos 
siųstuvo studiją, kuris dabar veikia Berly
no ilgąja banga.

PERSIJOJE ĮVYKO SUSIDŪRIMŲ
Teheranas. Tarp Persijos vyriausybės 

kariuomenės dalinių ir sukilėlių įvyko 
susidūrimų. Sukilėliai nori, kad dabarti
nėje vyriausybėje jiems būtų skirta dau
giau vietų.

PASKIRTAS NAUJAS SOVIETŲ 
PASIUNTINYS ANGLIJAI

Londonas. Reuterio žinių agentūra pra
neša, kad esąs patvirtintas naujas sovietų 
pasiuntinys Londone Georg Korovy.

TECHNIKA JT DISPOZICIJOJE
Paryžius. Tarptautinis technikų kongre

sas Paryžiuje savo konferenciją baigė vien
balsiai priimtu nutarimu steigti „pasauli
nę technikų sąjungą”, kuri būtų JT- o ypa
čiai UNSCO dispozicijoje.

NEHRUS ATSISAKĖ Iš PIRMININKO 
PAREIGŲ

N. Delhis. (AP). Panditas Nehrus, Indijos 
pirmosios tautinės vyriausybės vicepirmi- 
triakM, atsisakė U kongreso partijos pirmi- 
niako pareigų 

sritys vėl bus Jugoslavijos. Tų sričių at
gavimu jis nė kiek neabejojąs, nes tam 
žygiui Jugoslavija yra pajėgi pati viena be 
kitų pagalbos.

Jugoslavijos atstovas Paryžiaus taikos 
konferencijoje pareiškė, jog konferencijai 
priėmus keturių didžiųjų siūlymą dėl Ve- 
necijos-Julijos likimo Jugoslavija taikos 
sutarties nepasirašysianti ir savo ka-’ 
riuomenės iš Istrijos neatitrauksianti.

PATVIRTINTA ITALIJOS JUGOSLA
VIJOS DEMARKACINE LINIJA

Londonas. Paryžiaus konferencijoje ko
misija patvirtino taip vadinamą prancūzų 
liniją Italijos Jugoslavijos ir Triesto sie
nos ginče. Jugoslavija pakartotinai pareiš
kė atsisakanti pasirašyti šią sutartį arba 
atitraukti kariuomenę. Italija šiam sprendi
mui taip pat prieštarauja. Šiame posėdyje 
komisija patvirtino taip pat ir likusiąją 
dalį sutarties su Bulgarija.

5 milijono darbininkų
Mitybos ministeris pareiškė, kad per atei

nančius du tris mėnesius Indijai teks išgy
venti rimtą situaciją. Kalkutoje, Bombėjeje 
ir šiaurinėje Indijoje vėl įvyko mažesnių 
sąmyšių.

VĖL NERAMUMAI INDIJOJE
Londonas. Gautos iš Indijos žinios, kad 

ten vėl įvyko susidūrimų komunalinių įmo
nių darbininkų tarpe.

Bengalijos gubernatorius pranešė, kad 
jis imsis atsargumo priemonių sąryšyje su 
antradienį' įvykstančia indų tautos švente.

AUSTRALIJOJE LAIMĖJO DARBO . 
PARTIJA

Londonas. Australijoje per visuotinus 
rinkimus darbiečių. partija gavo aiškią dau
gumą abejuose parlamento rūmuose.

ATSISTATYDINO EGIPTO MINISTERIS 
- PIRMININKAS

Egipto ministeris pirmininkas įteikė ka
raliui Farukui atsistatydinimo pareiškimą, 
kartu pridedamas D. Britanijos • atsakymą 
dėl neseniai paruoštų sutarčių pasiūlymo.

GRAIKIJOS KARALIUS ATVYKO Į 
ATĖNUS

Šeštadienį Graikijos karalius oficialiai at
vyko į Atėnus ir užėmė sostą. Senasis mi- 
nisterių kabinetas atsistatydino duodamas 
karaliui progos padaryti pavedimą naujam 
kabineto sudarymui.

BIRMOJE SUDARYTA NAUJA 
VYRIAUSYBE

Naujai sudarytoji iš anglams palankių 
partijų vyriausybė pradėjo eiti savo parei
gas. Savo deklaracijoje vyriausybė pareiš
kė, kad jos vedama politinė linija remsis 
pastovią ir artimą draugystę su D. Britani
ja ir kad ji rems Jungtinių Tautų Organi
zaciją.

Sportas > •
Memmingenas. Šių metų rugsėjo mėn. 28 

—29 d. d. viešėjo Ansbacho liet. „Tauro” 
krepšininkai. Buvo sužaistos dvejos rungty* 
nės. J-sias Memmingeno liet. sp. klubas lai* 
mėjo pasekme 30:28 (13:20), o liet, estų 
kombinuota komanda „Taurui” pralaimėjo 
rezultatu 28:35 (16:12).

Už Ansbachą žaidė Trumpis, Sakevičius, 
Darginavičius, Baškys, Bagdonavičius ir 
Maciulskis. Memmingeną atstovavo Bedr- 
žickas, Ąžuolas, Palavikas, Kapeckas, Mar
cinkevičius, Navickas, Juškys ir estai Lau- 
vits,- Niirk.

Tauro pusėje geriausi mėtytojai buvo 
Trumpis ir Sakevičius. Memminegenui dau
giausia taškų laimėjo Ąžuolas, Bedržickas, 
Palavikas ir Kapeckas. (jgž)

Tušti žodžiai ...
(atkelta iš 1 p.) 

blaivaus ir pozityvaus galvojimo lietuvio 
sukurtą darbą ir užsimojimus. Bet Neprik* 
klausomai Lietuvai jie bus balastas. Jie ne
siskaitydami su priemonėmis veršis prie 
aukščiausios valdžios užmiršdami tautos 
kankinius, invalidus, rtiiškų partizanus, Si* 
biro kalinius, nekalbant jau apie savanorius 
kūrėjus. Pasiekę valdžios jie „savo režimo 
teismuose” teis, kalins ir trems j koncen
tracijos 'stovyklas savo priešus, o tikrumo
je padorius lietuvius. x

Tremtinių masė šiandien turėtų suprasti, 
kad mums yra tik vienas idealas — atko
voti laisvę ir atkurti savo nepriklausomą 
valstybę. Kas šito tikslo siekia tas yra vei
kėjas. Toksai veikėjas metasi į konkretų 
darbą, populiarina Nepriklausomos Lietu
vos valstybės idėją, kovoja dėl Lietuvos 
suverenumo tarptautinėje plotmėje, kovoja 
dėl tremtinių teisinės padėties ir visais bū
dais palaiko jų moralę. Tokiam veikėjui 
yra svetima demagogija ir partinės aistros 
bei „kromelis”. Jam visi lietuviai yra vie
nodai geri ir visus juos jis stengiasi pagal 
jų sugebėjmus įjungti į "kovą prieš milžiniš
ką priešą. Jię be pretenzijos į būsimą „ka
binetą”, ar į kokią kitą „kompensaciją” pa
švenčia savo energiją ir sugebėjimus visuo
menės labui. Tremtinių bendruomenė todėl 
neturėtų leisti save klaidinti bet kokiam 
oratoriui —. tuščiakalbiui, o turėtų žiūrėti 
visų pirma į to žmogaus nuveiktus darbus 
ir jo tinkamumą konkrečiam darbui.

J.’ Vasaitis
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