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I METAI

LIETU ASTIVISU0M

Churchillis kaltina Darbo Partija
Londonas. Konservatorių partijos konfe

rencijoje Bleckfool vasarvietėje kalbėjo ir 
Churchillis. Savo kalboje puolė darBiečių 
partiją, esančią šiuo tarpu valdžioje, kaltin
damas ją: sumažinus Anglijos politinę įta
ką užsienyje, sutrukdžius krašto atstatymą 
ir maisto normas numušus žemiau karo me
to normų lygio. Tačiau išreiškė ir pasiten
kinimą, kad nežiūrint požiūrio skirtumo, vis 
dėlto kai kuriose vietose nesą jokių nesusi
pratimų ir būtent: kovoję prieš komunizmą, 
noru išlaikyti gerus santykius su JAV ir su 
rusų tauta (čia žodžio valstybė jis nepami
nėjo). Darbininkai neturi būti atiduodami 
valstybės eksploatacijai, bet turi turėti ga
limybę dalyvauti įmonių pelne ir adminis-

Buvo areštuoti Niurnbergo byloje išteisintieji
Londonas. Vokiečių savivaldos organai 

buvo areštavę Niurnbergo byloje išteisin
tuosius Fritschę ir Schachtą. Tačiau ameri
kiečių karinės valdžios parėdymu jie vėl 
išlaisvinti. Papenas vis dar nesiryžta ap
leisti tarptautinio karo 'tribunolo kalėjimą. 
Britų karinės valdžios pranešimu nė vienas 
iš išteisintųjų nėra prašęs leidimo apsigy
venti britų zonoje.

16 MALONES PRAŠYMŲ NIURNBERGO 
BYLOJE

Londonas. Sąjungininkų Kontrolės Tary
ba Berlyne gavo 16 Niurnbergo byloje pa
smerktųjų prašymus. Prašymų nepadavė 
Kaltenbrunneris, Speeras ir Schirachas.

VON PAPENO PAREIŠKIMAS
Stuttgartas. Papenas pareiškė vokiečių 

žinių agentūrai, kad jis yra nusistatęs pri
sistatyti vokiečių ir sąjungininkų teismui. 
Jis buvęs patrauktas teismo atsakomybėn, 
dėl visos savo vidaus ir užienio politikos 
veiklos ir dėl jos išteisintas. Jo išstojimas 
Iš Reicho vyriausybės buvo pripažintas. Jis 
patriotiniais motyvais turėjęs veikti pagal 
veikiančius įstatymus.

PILIETINIS KARAS KINIJOJE ESĄS 
NEIŠVENGIAMAS

Kankinas. Komunistų partijos kalbėtojas 
pareiškė, kad Kalgano apgulimas reiškia 
galutiną skilimą tarp Cangkaišeko ir komu
nistų vyriausybės. Šio įvykio pasekmės bus 
totalinis piliečių karas Kinijoje.

BRAZILIJOJE STATOMAS NAUJAS 
MIESTAS

Rio de Janeiro. Brazilijos vyriausybė 
pradėjo statyti naują miestą netoli Rio de 
Janeiro. Eksporto ir importo bankas pa- 
skyrė šiai statybai 13 miL dolerių. 

travime. Ar- šitoks nusistatymas atneš lai
mėjimą konservatoriams per . ateinančiu* 
rinkimus — sunku įspėti. Vis dėlto parti
jos įtaka kasdien didėjanti.

CHURCHILLIS VADOVAUS KONSERVA
TORIŲ PARTIJAI IR TOLIAU

Londonas. Konservatorių partijos kongre
se Churchillis tarp kita ko dar pareiškėl 
„Aš galėjau elegantiškai pasitraukti į lais
vą miestelio gyvenimą, apie ką jau buvau 
ir galvojęs. Tačiau, tarptautinė padėtis yra 
tokia rimta ir reikia laukti tokių slegiančių 
dalykų, kad aš nutariau laikyti vėliavą 
aukštai iškėlęs , tol, kol mano jėgos ir pa
sitikėjimas manimi tai leis.

ANTIROJALISTŲ RIAUŠES BRIUSELYJE
Briuselis. Laike vėliavos įteikimo iškilmių 

rojalistų susirinkime, antirojalistai sukėlė 
riaušes. Keletas asmenų buvo suimta.

GRAIKIJOS VYRIAUSYBE LAIKOSI 
" TVIRTAI

Atėnai. Graikijos ministeris pirmininkas 
viename laikraščio straipsnyje pareiškė, kad 
graikų vyriausybės kova pasiekė paskutinę 
savo stadiją ir netrukus bus pasiektas vi
siškas laimėjimas.

Sovietai dementuoja santykių užmezgima 
su Franko Ispanija

Londonas. Sovietų laikraščiai oficialiai 
dementuoja žinią, kad Sovietų s-ga esanti 
atnaujinusi diplomatinius santykius su Fran
ko Ispanija.

IR ŠVEICARIJOS SOCIALISTAI PRIES 
GEN. FRANKĄ

Beromiunsteris. Šveicarijos socialdemo
kratų partija priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama prisidėti prie Paryžiuje kon- 
feruojančių partijų kompanijos prieš gen. 
Franko Ispaniją.

LENKIJOS RINKIMŲ DATA NETRUKUS 
BUS PASKELBTA

Varšuva. Užsienio reikalų ministerijos 
kalbėtojas pranešė, kad Lenkijos visuotinų 
rinkimų data numatoma paskelbti spalio 
mėn. 15 d.

AMERIKIEČIAI IR BRITAI ĮTE1KE 
NOTĄ JUGOSLAVIJAI

Roma. D. Britanija ir JAV vakar įteikė 
Jugoslavijos vyriausybei notą, kurioje pro
testuojama dėl prie Niso priversto nusi-

JAV ORO PAJĖGŲ BAZES 
ISLANDIJOJE PATVIRTINTOS

Londonas. Islandijos parlamentas didelę 
balsu dauguma patvirtino Islandijos JAV 
sutartį, dėl oro pajėgų bazių perleidimo 
Amerikai.

TRUMANO REIKALAVIMAS MOTY
VUOJAMAS ŽYDŲ SPAUDIMU

Londonas. Prezidento Trumano reikalavi
mas tuojau įsileisti žydus Palestinon moty
vuojamas žydų bendruomenės Amerikoje 
politiniu spaudimu, grąsinant nebalsuoti už 
demokratus, jei Palestinon nebūsią įsilei
džiami žydai.

ARABAI NEPATENKINTI TRUMANO 
PAREIŠKIMU

Londonas. Prezidento Trumano pareiški
mas žydų įsileidimo į Palestiną reikalu su
kėlė didelį nepasitenkinimą arabų pasau- 
komas neteisingu ir atmestinu. Jis prašo 
atsakymą į prezidento Trumano pareiškimą. 
Arabai remiasi britų pažadais. (

IRAKO VYRIAUSYBE PASISAKO PRIES 
ŽYDŲ ĮSILEIDIMĄ Į PALESTINĄ

Bagdadas. Irako ministeris pirmininkas 
paskelbė komunikatą, kuriame JAV reika
laujamas žydų įvažiavimas į Palestiną lai- 
lyje. Arabų vadai šiandieną duos oficialų 
Sirijos ir Libanono vyriausybes prisidėti 
prie užkirtimo kelio šiam žygiui.

leisti vieno britų lėktuvo, ir prašoma duoti 
šiuo reikalu paaiškinimų.

ŽYDAI TRAUKIA Į VAKARUS
Miunchenas. Pabėgėlių komisija gavo 

pranešimą, kad netolimoje ateityje Bavari
ja turės priimti dar 500.000 Lenkijos žydų. 
Šie žydai bus aprūpinami pagal bendruo
sius vokiečių pabėgėlių nuostatus.

PAKEITIMAI TURKŲ DIPLOMATŲ 
TARNYBOJE

Istambulas. Turkijos vyriausybė padarė 
pakeitimus užsienio atstovybių personalo 
tarpe. Charge d’affaires Sofijoje buvo pa
skirtas į Maskvą, o buv. charge d’affaires 
Vichy — į Varšuvą.
- BRITAI CENTRALIZUOJA GYNYBOS 

MINISTERIJĄ
Londonas. Britų vyriausybė nutarė cen

tralizuoti oro, jūrų ir sausumos karines pa
jėgas į vieną gynybos ministeriją. Naujo
sios ministerijos ministeriu skiriamas iki 
šol buvęs jūrų pajėgų ministeriu Alexande- 
ris. Jis vadovaus ir karo tarybai, kuriai pir
mininkaus ministeris pirmininkas
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Kas eina pas rusus?
„Daily Mail” pranešimu britų vyr. šta

bas Herlorde įsakė, kad buvę vokiečių kad
ro karininkai ir karo technikai turi būti at
skirai registruojami atitinkamose policijos 
nuovadose. Šiuo būdu* norima suvaržyti to
lydžio didėjantį slaptą bėgimą iš britu zo
nos pas rusus. Britai atydžiai" stebi 'IĮ 
kiekį buvusių karininkų, šiuo metu es. :ių 
be darbo, kurie gali tapti neramumų kėlė
jai ateinančią žiemą. Pastariesiems taip pat 
primetama kaltė dėlto, kad daug specialis
tų ir prityrusių amatininkų nuolat keliasi į 
rytų zoną, kur jie nepaprastai maloniai pri
imami į fabrikus ir laboratorijas. Vokiečiai
— tarpinnikai palaiką nuolatinius ryšius su 
buvusiais šarvuočių vairuotojais, lėktuvų ir 
minų specialistais. Vien iš minų ieškojimo 
tarnybos, kurion britai subūrė 6.000 vyrų,
— apie 1.000 yra pabėgę.

Iš pavienių- atvejų anglų laikraštis apra
šo pabėgimą pulkininko Richthofeno (1918 
m. žuvusio lakūno sūnėnas). Prieš trumpą 
laiką Richthofenas pabėgo iš internuotųjų 
lagerio Neuengamme, prie Hamburgo. Jam 
pavykę laimingai pasiekti rusų zoną. Iš ten 
jis atsiuntė lagery tikusiems savo drau
gams žinią, kad jis yra gavęs „tinkamą” 
savo profesijai” darbą.

Visi tie bėgliai patenka rytų zonon per 
pabėgėlių lagerius arba per Ruegeno salą. 
Ypatingai viliojančiai veikia čia gaunamas 
priedas — 12 cigarečių į dieną. Esą žino

Karas ar taika?
(tęsinys) '•

4. Viduržemio jūros grupę sudaro Ita
lija ir Graikija su 19 bazių ir-Šiaurės Af
rika- su 13 bazių. Vienais svarbiausiųjų 
punktų retikia laikyti Artimųjų ir- Viduri
niųjų Rytų bazes. Jos yra išdėstytos Pa
lestinos, Sirijos, Irako, Transjordanijos ir 
Arabijos teritorijose. Be to, dar įrengti 
Turkijoje aerodromai, kurie pagal diplo
matinį vystymąsi galės būti perleisti ang
losaksų dispozicijai. Šios nepaprastai ga
lingos bazės yra skirtos dvejopam tikslui: 
tarnauti tramplynu oro ofenzyvai Kauka
zo žibalo sritims sunaikinti,' o taip pat 
oro užtvarai prieš rusų ketinimus vesti 
žaibinį motorizuotą karą išeinant iš Kau
kazo, Azerbeidžano ir Kurdistano prieš 
Iraką ir Viduriniųjų Rytų žibalo vamz
džius. Numatyta, kad tas bazes turės 
užimti rinktinės anglo-amerikiečių jėgos, 
moderniškiausiai aprūpintos ir eventualiai 
padedamos turkų armijos. Artimųjų ir 
Viduriniųjų Rytų ir Turkijos bazių skai
čius turėtų siekti keliasdešimt (46).

5. Šiaurės poliaus grupė, labai galinga 
grupė, susidedanti iš 22 bazių, yra for
muojama plačiame Arktikos-Aliaskos, Ka
nados ir Aleutų sektoriuje.

Šios šiaurės poliarinės sritys, ku
riose yra Didžiojo Meškos ežero uranijaus 
kasyklos, jau prieš kiek laiko traukia 
anglosaksų ir sovietų demesį, nes trum
piausias oro kelias tarp JAV ir TSRS 
eina per šias suledėjusias dykumas, ku
rios nuo. dabar lygiai, kaip ir Australija, 
Naujoji Meksika ir centrinės Azijos ste

ma, rašo „Daily Mail”, kad du vokiečių ad
mirolai — Saalwachteris ir Witzelis — mo
ko vienoje rusų laivyno akademijoje, o vie
nas pajėgiausių generalinio štabo karinin
kų — gen. Bammleris — šiuo metu tiria 
galimybes pilnai panaudoti vęįciečių armi
jos personalą.

Technikai taip pat labai pageidaujami. 
Buvęs aukštosios technikos mokyklos Ber
lyne dekanas prof. Kucharskis, Įsikūręs ne
toli Berlyno, ruošia mokslininkus, kurie 
dirbs Kryme. Vienas jo. bendradarbių, laivų 
konstruktorius, kreipėsi į britų zonoje gy
venančius savo kolegas, ragindamas prisi
dėti prie jų. Dr. Buchmannas — žinomas 
torpedų ekspertas — dirbąs taip pat ru
sams.

Fabrikai rusų zonoje yra kuo geriausiai 
aprūpinti techninėmis priemonėmis, dirba 
didžiausiu tempu ir net iš dalies yra pa
siekę savo karo meto gamybos laipsnį, pv„ 
Zeisso (Jenoje) ir Telefunkeno Įmonės. Dar 
nepatvirtintomis žiniomis milžiniškos dirb
tuvės Bleicherodėje, Harze, gamina serijo
mis V—2.

Dėka šio rusų aktyvumo daugelis bedar
bių technikų ir kadro- karininkų priima vi
liojančius pasiūlymus, užgniauždami kartu 
it savo neapykantą rusams.

(’’Rheinische Merkur” Nr. 46).
Vertė P. Žilinskas

pės, tarnauja, kaip šaudymo bei atominių 
bombų ir robotų bandymo laukai. Ir jei 
prasidėtų naujas karas, šios sritys, tar
nautų, kaip išeities taškai lėktuvams ir 
stratosferinėms raketoms. Šiose dykumų 
bazėse ir sandėliuose išskirstytiems nau
jiems ginklams puolimų objektų bus tan
kiai apgyvendintos teritorijos.

Amerikiečių armijos komisijos pirmi
ninkas pareiškė: „Atėjo momentas statyti 
tvirtas bazes, pritaikintas ateities karui. 
Mes negalime tenkintis senomis, kurios 
buvo labai skubiai statomos, iššauktos 
paskutinio konflikto momento reikalavi
mų“. Šie didieji pasiruošimai yra reika
lingi dviems tikslams: iš vienos pusės 
moderniniai, ofenzyviniai ginklai, kad ne
būtų patys sunaikinti priešo puolimais, 
turi būti plačiai išškirstyti, o iš kitos pu
sės iš tolo valdomieji V 2 tipo robotai dar 
nėra visai tobuli, todėl keletos metų bė
gyje reikės tenkintis bombonešiais. Būtų 
jie pilotų iš tolo vairuojami, vistiek tie 
lėktuvai reikalingi bazių ir pakilimo 
aikštelių, kadangi modemiškas reakcinis 
lėktuvas suvartoja maždaug 2 tonas ben
zino Į valandą ir savo pakilimui turi tu
rėti nemažesnę, kaip 2 klm. ilgio beto
nuotą aikštę. Tokiu būdu reikalinga 
įrengti požemines instaliacijas ir pastatyti 
skaitlingus betonuotus takus, kurie būtų 
paslėpti ir išdėstyti aplinkui centrinius 
apsigynimo taikus, sunjungtus požemi
niais benzino vamzdžiais su švarbiau- 

I siuoju rezervuaru. Manoma, kad vien tik 

tokių instaliacijų buvimas privers priešą 
apsigalvoti. Vien tik idėja, kad rytojaus 
dieną’ tūkstančiai lėktuvų gali sunaikinti 
pramonės centrus, didžiuosius uostus ir 
svarbiausias krašto linijas, turi sustabdyti 
karinį Užsidegimą.

H. Sovietų sistema yra ofenzyvinė Eu
ropoje ir defenzyvinė kituose sektoriuose. 
Rusų doktrina skiriasi nuo gen. Spaatz'o 
doktrinos. Ji prieštarauja svarbiausiai 
idėjai anglosaksų, .kurie nuo 1944—1945 
m. oro puolimų prieš Vokietiją pasiseki
mo tiki sistematišką priešo krašto sunai
kinimo. galimybę. Sovietų vadai turi gal
voje begalinės savo teritorijos didumą, sa
vo atsilikimą aviacijoje ir atominės bom
bos srityje, lygybę tolimos distancijos 
ginklų V 2 srityje, savo persvarą motori
zuotos artilerijos ir motorizuotų pėstinin
kų sritiyje. To akyvaizdoje jie ruošia tri
jų kategorijų bazes: a) staigiems represi
niams puolimams su labiausiai naikinan
čiais ginklais; manoma, kad pas juos ato
minės bombos gamyba bus pradėta 1947 
m.; b)' nuleidimui oro desantų priešo 
krašte: lokalinės operacijos, sabotažai ir 
sunaikinimai, remiami vietinių simpati
zuojančių slųogsnių; c) sustabdymui ma
sinių priešo puolimų mano panaudoti Sa
vo lėktuvų puolimus ir iš tolo vairuoja
mus sviedinius. Išeidami iš. šios teorijos, 
sovietai ruošia visą eilę defenzyvinių 
įrengimų.

1) Periferinės bazės, tai bazių grandis, iš
dėstyta netoli eventualios išeities linijos žai
bo ofenzyvai, kad galima būtų okupuoti Va
karų Europą. Ši grandis susideda a) iš oro 
bazių, kurių daugiausia yra Vokietijoje (12), 
Austrijoje (4), Vengrijoje (5), Čekoslovaki
joje (4), Jugoslavijoje (6), Bulgarijoje (4) ir 
Albanioje, b) iš bazių motorizuotų dalinių ir 
šarvuočių, išdėstytų Lenkijoje (2), Vokieti
joje (9), Vengrijoje (5) ir Jugoslavijoje (6). 
Be šių dar įrengtos specialios bazės reak
ciniams naikintuvams Lenkijoje (9), Rumuni
joje (11), Bulgarijoje (5) ir Ukrainoje (19).

2) Defenzyvinės bazės, tai bazių grandis, 
kuri dengia pačią Rusiją, t. y. Doneco, 
Kryvoj-Rog, Dnieprostrojaus ir Ukrainos 
sritis. Industrinėms Leningrado ir Maskvos 
sritims apsigynimo linija yra įrengta Bal
tijos kraštuose ir Lenkijoje, o taip pat li
nijoje nuo Narvos iki Minsko ir nuo Kronš 
tato iki Kursko.

3) Kaukazo bazės lygiaį kaip .Krymo, 
Azerbeidžano ir Kurdistano, turi dvigubą 
misiją: apsauga prieš anglosaksų puolimus, 
gręsiančius žibalo sritims, o taip pat žai- 
binei ofenzyvai prieš Iraką, Aziją ir Tur
kiją, siekiant sunaikinti tenai esančias ang
lų ir amerikiečių bazes. Krymas, kuris su
daro lyg kokĮ Juodosios jūros „lėktuvnešį”, 
atrodo yra įruoštas ofenzyvinėms operaci
joms.

4) Didžiosios. šiaurės bazės. Pagaliau 
Arktikoje ir Tolimuose Rytuose amerikie
čiai ir rusai susiduria, tiesioginiai neturė
dami tarpinių kraštų ir reikalo skaitytis su 
kitų tautų suverenumu. Tokiu būdu tarp 
Petsamo ir Beringo sąsiaurio veidu į šiau
rę rusai Įrengė 30 bazių. Jas papildo ry
tuose esančios Kurilų ir Sachalino salose

(nukelta į 3 p.)
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Kremliaus viešpačiai nestreikuoja
Anais laikais, slapta nakčia prabėgdami 

Vytauto prospektu pro saugumo rūmus, ma
tydavome dideles languose šviesas. Viduje 
virte virdavo darbas. Tuo laiku būdavo tar
domi ir žiauriai kankinami lietuviai patriotai 
turėję nelaimę, ar neatsargumą patekti -Į 
NKVD rankas. Tada rodėsi, kad tik šie 
vieni yra nakties paukščiai. Dabar pasiskai
tę Amerikos žurnalą „Fortune”, pamatėme 
ką kitą. Sovietiniai dirigentai veda egzisten-
ciją vakariečiams neįprastu tempu. Tai pa
stebi kiekviena misija paskutiniais laikais 
lankantis Maskvoje. Kaip Stalinas taip it 
visas politbiūras apleidžia savo nakties bu
veinę ne anksčiau pusę vienuolaktos. Ji 
randasi 10 km už Maskvos ir stropiai 
NKVD .saugoma. (Kodėl ne Krime, klausia 
korespondentas .visai praktiška, lengva ap
sisaugoti nuo atentatų, na, ir nuo galimos 
a ominės bombos). Į darbą vykstama ištai
ginguose šarvuotuose karuserijose Pokkar- 
dais. Keturiolika Pokkardų, kulkosvaidžiais 
ginkluotų smarkiai lekia keliais ir miesto 
gatvėmis. Pravažiavimo metu iš kelio pa
šalinamas visas kitas judėjimas.

Politbiūras viešpatauja ant 200 mil. žmo
nių. Tai tarptautinės komunistų partijos 
ekzekutyvė galybė. Tai tikroji SSSR valdžia. 
"Įsi įstatymai, įsakymai, potvarkiai, kokie

e nebūtų, pirma turi būti- jo patvirtinti ir 
k po to eina Į ministerių kabinetą ir skel-

Karas...
(atkelta iš 2 pj

bazės. Jos yra skirtos padengimui amerikie
čių „lėktuvnešių”, esančių Japonijos salose: 
Jos taip pat turi tarnauti išeities taškais 
puolimams, nukreiptiems prieš Aliaską ir 
jos betonuotą kelią, vedanti į JAV, prieš 
Aleutų salas ir pačią Japoniją. Toliau J 
pietus išorinėje Mongolijoje prie Bargos ir 
pajūrio provincijoje- antijaponinę užtvarą 
tęsia kiti įrengimai (20). Dar labiau J pie
tus — Šiaurės Korėjoje, o tap pat Port- 
Arture ir Port-Dalnyj jų penkios oro jūrų 
bazės turi neutralizuoti karinę anglo-saksų 
akciją Kinijoje.

Pabaigoje pažiūrėjus į pasaulio žemėla
pi, konstatuojama, kad šioje pasaulinėje ko
voje rusai užima centrines pozicijas, o taip 
pat ,kad jie rizikuoja kautis dvejuose fron
tuose: Tolimųjų Rytų ir Vakarų.

Galima Įsivaizduoti, kad milžiniška šio 
fronto linija eis per Vakatrų Europą, Vi
duržemį, Viduriniuosius Rytus, Indijos pa
sienį, šiaurės Kiniją, „Beringo sąsiaurį ir 
poliarines sritis.

Aišku, . kad nepaprasta rizika priverčia 
pagalvoti. Tačiau trynimasis yra rimtas. 
Realūs pasirengimai siekia tokio masto, kad 
negalima neigti. situacijos pavojingumo. Jei 
Trumanas sukvietė generalinių štabų šefus, 
jei Stalinas sustabdė raudonosios armijos 
demobilizaciją, jei Montgomery turi pasi
matymus su Eisenhoveriu, jei Žukovas sėdi 
Odesoje, klausimas, ar tai jau vien tiktai 
nervų karas? • 

biami liaudžiai. Politbiūras niekada nestrei- 
kuoja.

Ministerial, politbiūro nariai, patarėjai, 
aukštieji valdininkai darbą pradeda 11 vai. 
ir dirba iki 5 vai. Nuo 5 iki 10 vai. vakaro 
pietūs ir poilsis. Nuo 10 vai. vakaro iki 
aušrai verda darbas. Toksai ilgas nakties 
darbas vargina pasenusį Kremliaus valdovą. 
Stalino bespalviai ūsai tabako rūdimis nu
dažyti neduoda jam impozantiškos išvaiz

Naujas JAV aviacijos rekorėaš
Beromiunsteris. Amerikiečių skraidančioji 

oro tvirtovė (superfertungas) perskrido nuo 
Honolulu per magnetinį šiaurės polių, Lon
doną, Paryžių ir nusileido Kaire. 16.500 
km. kelią padarė per 39 vai. 36 minutes 
ir vežė krovinį 67 to. -

Tai yra didžiausias krovinys, koks iki 
šiol lėktuvu buvo pakeltas į orą.

KONSTATUOTA NAUJĄ ŠIAURĖS 
MAGNETINIO POLIAUS VIETĄ

Berlynas. Amerikiečių oro tvirtovės pilo
tas pareiškė, kad jis yra konstatavęs, jog 
magnetinis šiaurės polius yra 320 km nuo

Tremtiniu žinios
Rugsėjo pabaigoje liet. trem. ben

druomenė susilaukė dar vieno naujo, 
spausdinto žodžio: Wiesbadene LTB spau
dos leidykla „Aistis“ išleido „Tremtinių 
žinias“ (Nr. 1—2, 1946. IX. 25). Jau pats 
išviršinis laikraščio sutvarkymas rodo, 
kad mūsų žurnalistai ištremtyje — la
bai sunkiose sąlygose, sugeba laikraščių 
forma ir turiniu prilygti pasaulinio mąsto 
spaudai.

„Tr. Z.“ — informacinis laikraštis — 
sako jo redakcija savo įžanginiame žody
je.-Jo tikslai ir uždaviniai bus tokie, kaip 
pačios LTB, būtent: „Esančiai ištrėmime 
lietuvių tautos daliai sveikai ir pajėgiai 
išlaikyti, lietuvio vardui saugoti, lietuvių 
tremtinių švietimui tvarkyti, profesiniam 
pasiruošimui ir specializacijai vykdyti, 
tautiniam solidarumui ir darbo meilei 
ugdyti, tremtinius globojančioms Įstai
goms bei administracijai talkinti ir tuo 
keliu naujam gyvenimui N. tėvynėje 
ruošti“. Toliau redakcija pažymi, kad ji 
savo skiltyse nevengs kelti ir tai, kas pas 
mus yra taisytino.

Pirmajame laikraščio numeryje ran
dame šiuos pažymėtinus str.: Žinios iš 
Vilniaus . baisios, iš kurio sužinome kaip 
žiauriai naikinami šiuo metu šio krašto 
gyventojai. J. Audėnas rašo apie Dr. K. 
Grinių, jo 80 m. amžiaus sukatuvių pro
ga, J. Cicėnas — Vydūnas su mumis, A. 
B. apie Australiją, Ant. Vaičiulaitis — 
Dviejų kaimų istorija. Be to, čia randame 
eilę rinktinių verstinių straipsnių, gražią 
knygos, spaudos, teatro, ekrano, sporto 
apžvalgą, keletą eilėraščių, koresponden
cijų ir šiaip jau žinių iš visuomeninio bei 
politinio gyvenimo.

„Tr. Z.“ pirmuoju numeriu užsireko
mendavo labai gražiai. Iš visko matyti, 
kad jų redakcija yra stiprių, žurnalistiniu 

dos. Jo artimiausieji draugai yra visi po
litbiūro nariai, ypač Molotovas, Mikojanas 
ir Vorošilovas. Niekas iš vakariečių negali 
įsivaizduoti kokią jis turi didelę galią, o 
po Jo kiti trys draugai. Po Stalino eina Mo
lotovas nuo 1939 m. vedantis užsienio rei
kalus ir įsigijęs didelį politinį Įgudimą. Nuo 
savo Viešpačio išmokęs intrygų meno, pro
vokacijų, kompromitacijų ir kompromisų. 
Jis pirmas, anot amerikiečių žurnalo, turėtų 
užimti Stalino vietą jam mirus. D. P.

žemėlapyje pažymėtojo to pat poliaus nu
krypęs.

LENKIJOS 3 METŲ ŪKIO PLANAS
Varšuva. Lenkų tautinė taryba nutarė pa

ruošti ir įvykdyti platų 3 metų ūkio' planą. 
Planas bus vykdomas nuo 1947 m. sausio 
mėn. 1 d. Gyvenimo standartas turėsiąs 
prašokti prieškarinį standartą.

Planas numatysiąs senosios Lenkijos su
jungimą su naujai prijungtomis vakarų sri
timis. Susisiekimo tvarkymas bus suvieno
dintas. Numatyta vykdyti plačią krašto in
dustrializaciją. Anglies kasyklų gamyba 

būsianti padvigubinta.

atžvilgiu pajėgių, žmonių rankose. Lai
kraštis, jeigu tik dažnai lankys visuomenę, 
netarnaus kurios nors vienos politinės 
partijos interesams, bus visiems lygiai 
objektyvus, bus labai laukiamas svečias 
visų tremtinių.

„Minties“ redakcija jarn tegali palin
kėti sėkmingos kloties. -

Adresas: (16) Wiesbaden, DP-Camp 563, 
Lithuanian, Camp. Pren. kaina: 1 mėn. 
3,— RM. Atskiras Nr. 75 pf.

„Tremtinių Mokykla“ Nr. 2. Mėnesinis 
pedagoginis žurnalas. Turinys: Ramu- 
nienė — J. H. Pestalozzi; Rašytojas trem
tinių bendruomenėje; Tautginas — Mo
ralė ir mokykla; Danilevičius — Mokyk
linės higienos gairės; Ramūnas —’ Pėda J 
goginių mokslų krizė ir nauji keliai; J. 
Girnius — Filosofijos pagrindai; Damušis 
— Atomas, Rimtenis — Kelios pastabos 
prie vokiečių kalbos dėstymo metodikos 
tremties mokykloj; Vaitkus — Meno isto
rijos bruožai. Oficialus skyrius, recenzi
jos, etc.

Laikraščio . pabaigoje- redakcija atspau- 
dino prof. Vacį. Biržiškos laišką Santvaro 
knygos recenzijos reikalų, o taip pat labai 
aštrų „Redakcijos prierašą“, kuriame gina 
L. Miškiną, savo recenzija to paties žur
nalo 1 Nr. sukėlusį pasipiktinimą mūsų 
visuomenėje.

Nuo šio numerio liedėju pasirašo' „At
žalynas“, Weilheim "(Teck). 96 pusi. Kaina 
RM 5,—. ' ,

, NAUJI LEIDINIAI
Spalio pabaigoje baigiama spausdinti Got- 

tingene dail. Alt. Dargio Lietuvių Vestuvių 
Papročiai, su 16 liustracijų. Dalis iliustraci
jų spalvotos. Tekstas 4 kalbom: lietuvių, 
anglų, vokiečių ir prancūzų. .

Šios knygos leidėjas p. F. Klimaitis.
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Yla išlindo iš maišo
Po garsaus Stalino pas>kalbėjimo panau- | 

dojant anglų žurnalistą ir Maskvos radijo 
pradeda ryškėti „pacifistiniai” komunistų 
Siekiai. Antrą dieną po pasikalbėjimo 
„Pravda” apkaltina prezidentą Trumaną; 
kodėl jis kartu su prezidentu Robseveltu 
užkasė ne tik jo politiką, bet ir taktiką. 
Netiesioginiai atakuojamas prezidentas Tru- 
manas ir uzgiriama p. Wallaceo politika. 
Amerikos politikoje didelę įtaką vaidina su
jungtas reakcionierių frontas. Siam straips
niui priduodama didelė reikšmė, todėl, kad 
jis atspausdintas „Pravdoje” antrą dieną po 
pasikalbėjimo su marš. Stalinu. Toliau 
„Pravda” rašo, kad kaip pas respubliko
nus taip ir pas demokratus yra nemažas 
antireakcionieriškas elementas, todėl reak
cionieriški sluoksniai nesudaro ištisos „tau

JTO gen. sekretorius gavo sovietu reikalavimą
Naujorkas. Sovietų reikalavimą peržiūrė

ti sąjungininkų kariuomenės laikymo nu 
priešo valstybėse klausimą JTO generalinis 
sekretorius gavo. Reikalavimas remiamas 
JTO chartos 11 punktu.

Sis klausimas JTO pilnaties posėdyje bus 
-svarstomas spalio 23 dieną. Prieš du mėne

sius sovietai tą pati pareiškimą, buvo 
Jteikę Saugumo Tarybai.

SOVIETAI PROTESTUOJA PRIES JAPO
NŲ DEMOBILIZACIJOS ĮSTAIGŲ PER- 

, SONALO SUDĖTĮ
Berlynas. Sovietų s-gos įgaliotinis kont

rolės taryboje Japonijai įteikė skundą dėl 
to, kad tūkstančiai- buvusių Japonijos ar
mijos karininkų šiandien turi valstybė? tar
nybas ir net dirba demobilizacijos įstaigo

Precizijoje pradėta kampanija už naujos 
konstitucijos projektą

Paryžius. Prancūzijos vidaus reikalų mi- 
nisteris pradėjo kampaniją dėl naujos kons
titucijos projekto priėmimo.- Viename mitin
ge gen. De Gaulle laikysena buvo labai 
aukštai vertinama. Komunistų partija išlei
do atsišaukimą į prancūzų tautą ragindama 
konstitucijos projektą priimti., Tautos bal
savimas šiuo klausimu Įvyks ateinanti sek
madieni.

Trys didžiosios Prancūzijos partijos yra 
vieningos savo nuomonėmis' dėl rinkimų Įs
tatymo projekto.
TURISTAI GALES’ LANKYTI ANGLIJĄ

Stuttgartas. Turistų konferencijoje Londo
ne buvo pareikšta, kad nuo sekančio pavasa
rio tarptautiniai turistai galės lankyti Ang
liją. Tik priešų valstybių piliečiams būsią 
tai uždrausta.

MIRĖ ŠVEDIJOS MINISTERIS 
PIRMININKAS . ‘

Stockholmas. Švedijos ministeris pirmi
ninkas Hansenas mirė, būdamas 61 metų 
amžiaus. Netoli savo namų ji ištiko stabo 
'arallžas.

1918 metais Hansonas buvo išrinktas na

tinės vienybės” kaip tai norėtų kai kurie 
laikfaščiai matyti. Pasakyta Wallaceo kalba 
jį atstatant norėta išsivaduoti nuo Roosevel- 
to politikos reprezentanto. Anksčiau tai ne
padaryta, nes norėta parodyti, būk, prez. 
Roosevelto politika- tęsiama. Dabar tas pa
prastas žaidimas baigtas, baigia „Pravda”.

Kaip matyti prie šio pasikalbėjimo su Sta
linu Politbiūre iš anksto buvo ruoštasi is 
juo norėta nušauti keletą kiškių. Be pami
nėtų spaudoje, turima galvoje būsimi lap
kričio mėn. Amerikoje kongreso rinkimai, 
na ir 1948 m. prezidento rinkimai. Maskva 
duoda sovietams toną taip pat ir pacifis
tams radikalams. Komunizmas verbuoja sau 
palankius (Wallace). Be karo aukų jis sie
kia užviešpatauti Europoje, Amerikoje ir 
visame pasaulyje. D. Paliepis

se. Jų tarpe esą ir generalinio štabo kari
ninkai, kurie plačiai,informuoja tautą. Jis 
reikalauja sumažinti demobilizacijos Įstaigų 
skaičiij. ir atleisti iš jų visus generalinio 
štabo karininkus. Amerikiečių atstovas sten
gėsi šj reikalą pateisinti demobilizacijos Įs
taigų kūrimo darbo specialumu.

SOVIETAI ATŠAUKĖ KARO MISIJĄ 
Iš JUGOSLAVIJOS

Belgradas. Sovietų s-ga atšaukė iš Ju
goslavijos savo karinę misiją,- Ši misija 
buvo priskirta prie maršalo Tito vyriau
siojo kariuomenės štabo laike karo.

VENGRIJOS PRANCŪZIJOS 
PREKYBOS SUTARTIS

Budapeštas, Tarp Prancūzijos ir Veng
rijos sudaryta prekybos sutartis.

riu i parlamentą, 1926 m. — Švedijos so
cialdemokratų partijos pirmininku, nuo 
1932 metų stovėjo Švedijos vyriausybės 
priešakyje.
NAUJA VADOVYBE ŠVEDŲ SOCIALDE

MOKRATŲ PARTIJOJE
Stockholmas. Švedijos užsienio reikalų 

ministeris laikinai perėmė mirusiojo minis- 
terio pirmininko pareigas. Vice-pirmininkas 
Moelleris perėmė švedų socialdemokratų 
partijos vadovavimą.

D. BRITANIJOJE DAR ILGAI BUS 
NORMUOJAMAS MAISTAS

Londonas. D. Britanijos valstybės pasek- 
rotoris pareiškė, kad -Anglijoje dar ilgam 
bus jaučiamas maisto nedateklius ir dėl 
tos priežasties bus palaikoma maisto nor
mavimo sistema, kad užtikrinti teisingą 
maisto paskirstymą.
ANGLOSAKSAI IŠBRAUKĖ Iš JUODOJO 

SĄRAŠO BULGARŲ FIRMAS
Sofija. JAV vyriausybė išbraukė iš 

juodojo sąrašo bulgarų firmas, kurios 
laike karo Į tą sąrašą buvo {trauktos. Tą 
patį padarė ir D. Britanija.

MUMS IEŠKO DARBO
Miunchenas. Amerikiečių karinėms Įstai

goms pageidaujant, yra paruoštas projektas 
100.000 DP, gyvenančių Bavarijoje, apsirū- 
pinti darbu. Pagal projektą, artimiausių mė
nesių būvyje 50.000 DP bus' įjungta į vo
kiečių ūkj. Numatoma pusę uždarbio mokė
ti markėmis, o kitą pusę — užsienine va
liuta.
ATNAUJINTI LENKIJOS — AUSTRIJOS 

DIPLOMATINIAI SANTYKIAI
Varšuva. Lenkijos vyriausybė patvirtino 

naują Austrijos pasiuntinį. Tuę aktu vėl at
naujinami diplomatiniai santykiai tarp Len
kijos ir Austrijos.

BALKANŲ ŪKIO KOMISIJA BAIGĖ 
DARBĄ

Londonas. Balkanų ūkio komisija po 29 
vai. posėdžio savo darbą baigė. Reparacijos

Bulgarijai patvirtintos 9 balsais prieš 5 
balsus, 125 mil. .dolerių sumoje. Į sutarti su 
Vengrija, nežiūrint sovietų spyrimosi, nu
tarta jrašyti paragrafą, reikalaujantį pripa
žinti laisvojo susisiekimo principą Dunoju
mi. Taip pat nutarta dėl Italijos karo nuos
tolių padengimo Graikijai 100 mil. do!., 
Jugosla.vijai 100 mil. dolerių ir Albanijai 25 
mil. dolerių.

PRANEŠIMAS ~
Pranešama gimnazijom, kad jau atspaus

dinta L. Dambriūlio „Lietuvių kalbos sin
taksė”. Kaina RM 4,5. Sukrauta „Tremti
niai” leidykloje Tuebingen (prancūzų zono
je)-

Gimnazijų vadovybės užsakymus siunčia 
viršminėtai leidyklai ir su ja betarpiai at
siskaito.

Be to Memmingen, Pfailengraben 16, Li
thuanian Camp p. Klimas išleidęs (rotator) 
Lietuvos geografijos vadovėlį; Kaina 5 Rm. 
Užsakymai siunčiami leidėjui.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija

RAŠANTIEMS LAIŠKUS „MINTIES” 
REDAKCIJAI IR ADMINISTRACIJAI 
Pranešama, kad „Minties” adresas pasi

keitė ir dabar visus platintojus ir korespon
dentus prašome siųsti korespondenciją to
kiu adresu: (13b) Memmingen, Postschlies- 
fach 110. Taip pat prašome korespondenci
ją adresuoti ne redakcijoje ar administra
cijoje dirbantiems asmenims, o tiesiog 
„Minčiai”.
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kasdien be šventadienių * Atsakingasis re
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