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JAV atrems kiekvieną puolimą
Naujorkas. Gen. Deversas, JAV sausu

mos pajėgų vadas, pareiškė, kad jei JAV 
būtų netikėtai užpultos, priešui būtų 
tuojau pat atsakyta „dviem raketomis į 
kiekvieną raketą ir dviem bombomis i 
kiekvieną bombą“.

Kiekvienas ateities karas galįs prasidėti 
sviediniu, kuris bus iššautas aplink pa
saulį. Toks sviedinys galėtų sunaikinti 
Naujorką, Čikagą ar Pitsburgą — ir tai 
būtų ne vienintelis sviedinys. Karas galįs 
prasidėti visose JAV ir visame pasaulyje 
tuo pat momentu.

Gen. Deversas betgi įspėjo, kad pasau
lis nepasiduotų apgaunamas tiems, kurie 
sako, kad kiekvienas ateities karas bū
siąs „Mygtuko karas“.

„Jis gali prasidėti mygtuko paspaudimu, 
bet jis baigsis, kaip ir visi karai baigiasi, 
būtent, kai pėstininkas, stovėdamas abiem 
kojomis ant priešo žemės, įsmeigia savo 
durtuvą į paskutinio priešo širdį“ baigė 
generolas.

(„New York Herald Tribūne“).

CANGKAIŠEKO PALIAUBŲ 
PROJEKTAS

Nankinas. Generalisimus Cangkaišekas 
pateikė naujų siūlymų pilietiniam karui 
baigtu Jis siūlo sudaryti 5 asmenų komi
tetą, kuriam vadovautų Amerikos amba
sadorius Laytonas Stuartas. Šio komiteto 
uždavinys būtų reorgariizuoti Kinijos vy
riausybę ir sudaryti trijų asmenų komite
tą, vadovaujamą Amerikos karinio įga
liotinio gen. Marshallo, Kinijos kariuome
nei reorganizuoti.

Peipingas. Nacionalinės vyriausybės in
formatorius praneša, kad vyriausybės

Agitacijos Įsisiūbavimas Berlyne
Londonas. Anglijos radijo žinių tarny

ba Vokietijai, komentuodama priešrinki
mines Berlyno nuotaikas, pažymi, jog 
svarbiausieji varžovai ateinančio sekma
dienio rinkimuose Berlyne būsią LDP — 
kapitalistinės sistemos laisvi gynėjai, CDU 
— šalininkė kapitalistinės ir socialistinės 
sistemos derinimo krikščioniškos etikos 
dvasioje, SĖD — maskuota komunistų 
partija.

SĖD Maskvos paramos dėka yra išvys
čiusi yiilžinišką propagandą, kuria sten
giasi nuslėpti savo silpnybes ir iškelti sa
vo pliusus Jaučiama baimė dėl ateities. 
Skleidžiami gandai, kad jei nebalsuos už 
LDP, Amerika neteiks vaistų, jei nebal
tuos už CDU, Anglija nesiųs anglies, o jei 
nebalsuos už SĖD, Tarybų s-ga nutrauks 
teikusi tabaką. LDP atsišaukimai, nu
kreipti prieš baimės skleidimą ir dėl lais
vės, sovietų zonoje uždrausti.

Didžiausios baimės skleidėjas yra SĖD. 
Tačiau ji yra labai jautri dėl jai daromų 
ta prasme priekaištų ir į juos reaguoja 
ipaudoje nesibaigiamu plūdimu, tuo pa

kariuomenės daliniai paėmė vieną miestą 
į pietus nuo Kalgano ir tuo būdu dabar 
kontroliuoja Kalgano Peipingo geležin
kelio liniją.

SĄJUNGININKŲ IR JAPONIJOS 
TIKSLAI SUTAMPA

Tokijo. Japonijos kontrolės tarybos po
sėdyje Amerikos atstovas G. Achesonas 
pareiškė, kad jau atėjęs metas, kai Japo
nijos tikslai esą tie patys, kaip ir sąjun
gininkų.

Tarybų š-gos atstovas Derievenko abe
jojo paskutinių rinkimų rezultatais ir rei
kalavo, kad būtų suorganizuota nuodugni 
kontrolė ateinančiuose rinkimuose lapkri
čio mėnesį.

Vokietijos Įmonią išmontavimas sulaikytinas
- Londonas. Tarpsąjunginė reparacijų ko
misija įteikė memorandumą: Prancūzijai, 
Tarybų s-gai, Anglijai ir JAV dėl sutarto 
įmonių išmontavimo reparacijų tikslams su
stabdymo. Memorandume nurodoma, jog 
numatytos išmontuoti įmonės skubiai reika
lingos Vokietijos nusiaubtų pramonės ra
jonų atstatymui;

NEGEROVIŲ SĄSAJA
Londonas. Vakarinės Vokietijos SPD va

das Dr. Kurtas Schuhmacheris savo prieš
rinkiminėje kalboje Berlyne pasisakė prieš 
Vokietijos pramonės įmonių išmontavimą. 
Sąjungininkai be reikalo skundžiąsi didelė
mis išlaidomis Vokietijos maitinimui, jei jie, 
užuot leidę atkurti pramonę ir įgalinę ją 

rodydama savo kaltę. Vis dėlto tikimasi, 
jog keturių komisijos visuose Berlyno 
sektoriuose apsaugos rinkėjus nuo SĖD 
skleidžiamos baimės ir laiduos jų laisvą 
apsisprendimą.

REKOMENDUOJA SUMAŽINTI 
PREKYBINIUS SUVARŽYMUS

Londonas. Tarptautinėje prekybos konfe
rencijoje Vašingtone JAV atstovas reika
lavo iš atskirų valstybių pusės tarpvalsty
binei prekybai daromu/ sunkumus suma
žinti ik būtino minimumo.

PASISKIRSTYMAS VIETOMIS ANGLŲ 
ZONOJE

Londonas. Per rinkimus anglų zonoje 
CDU laimėjo 3518, o SPD 2549 vietas. 
Dviejuosepietinio Šlezvigo miestuose, 
Flensburge ir Šlezvige, danų mažuma su
rinko balsų daugiau >ž visas kandidavusias 
vokiečių partijas.

LAVONUS SUDEGINUS PELENAI 
IŠBARSTYTI

Londonas. Niurnbergo tarptautinio karo 
tribunolo mirties bausme nuteistuosius pa
korus, 10 svarbiausiųjų nusikaltėlių lavonai 
sudeginti, o jų pelenai išbarstyti Į visas pu
ses. Taip pat sudegintas ir Goeringo lavo
nas. Jo nusižudymo aplinkybės tebetiriamos. 
Jau apklausti amerikiečiu sargybiniai ir-vo- 
kiečių prižiūrėtojai.

AKCIJA UŽ ARKIVYSKUPĄ 
STEPANlCĄ

Londonas. Westminsterio arkivyskupas 
ateinantį sekmadienį organizuoja akciją 
dėl arkivyskupo Stepanlčo. Visose kata
likų parapijose bus renakami parašai po 
prašymu išlaisvinti arkivyskupą.

pasigaminti vertybių apmokėjimui už mais
tą, tą pramonę griauna. Vokietija išsimąi- 
tins ir be kitų malonės, tik tebūnie leista 
fabrikams veikti ir riedmenims (kurių so
vietų zonoje jau beveik nematyti) judėti, 
atvežant žaliavų ir paskirstant gaminius.

SOVIETŲ GYNYBOS BIUDŽETAS
Maskva. Aukščiausioji Taryba praneša, 

kad nustatytas biudžetas gynybos reikalams. 
Jiems tenka 72 milijardai rublių.

ANGLIJA NETURINTI ATOMINES 
BOMBOS

Vašingtonas. Prezidentas Trumanas pa
reiškė spaudos konferencijoje Baltuosiuose 
Rūmuose, kad britai neturį atominės bom
bos. Paklaustas, ar jis tuo mano, kad ato
minės bombos nėra laikomos Anglijoje, jis
atsakė, kad nelaikomos.

Yra buvę pranešimų, kad JAV davusios 
Anglijai keletą atominių bombų.

ČEKOSLOVAKIJA BAIGS VOKIEČIUS 
REPRATRIJUOTI GRUODŽIO MEN.

Londonas. Čekoslovakijos ministerio pir
mininko Gotvaldo pranešimu, gruodžio 
mėn. paskutiniai vokiečiai būsią išsiųsti iš 
Čekoslovakijos. Tuo išsiuntimu būsią vi
siškai atsikratyta nuo nepageidaujamų 
kita taučių.

KINIJOS VYRIAUSYBININKAI 
ŽYGIUOJA J PRIEKĮ

Pekinas. Kiniečių vyriausybės generali
nio štabo viršininkas gen. Sen-Senas pra
nešė, kad svarbiausias vyriausybininkų 
puolimo tikslas yra Pekino Hankavo su
sisiekimo atstatymas.

Vyriausybininku kariuomenė dviem ko
lonomis artėja prie Pung-Wa, svarbaus 
susisiekimo mazgo, kuris yra per 200 km 
nuo Korėjos sienos.
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Spaudos apžvalga '
• G. Kymantas

„Exchange Telegraph” rašo: „Tarybų i 
s-gos tautos su palengvėjimu sutiko Stalino i 
pareiškimą, patikinusį, kad tuo tarpu karo 
pavojus negresia. Jo pareiškimas buvo pa
skubomis perteiktas per visas radijo stotis 
ir paskelbtas tarybinėje spaudoje”.

Londone pareiškimą laiko esant reikalin
gą ne išorei, o tarybinėms tautoms. Skubus 
jo paskelbimas rodąs, kad vyriausybė jam 
teiki.: didelę svarbą.

Naujorko biržoje vertybių popierių kur
sai pakilo po žinomo pareiškimo. Prez. Tru- 

-1 manas po šio pareiškimo nurodo: „Dabar 
įgyvename didžiausios (tampos laikotarpį, ku
ris primena metą buv. Pearl Harbour ne- 

--.ulemties įvykių dienomis. Ta (tampa tvers iki 
bus sukurta pastovi taika. i į vi; • a 

» r ■ . Nepriklausomieji laikraščiai: „New York 
t /Ti mes” 'ir „New e-r- York: Post” .-nusistatė 
> r ('Staliną vertinti pe pagal jo žodžius, bet 
r l Mdarbus.’Pirmasis nurodo,-kad Stalinas va- 

-sar-o mėn. laikėi karą esant neišvengiamu
- : ■ tarp kanitalizmo ir bolševizmo. Dabar tuo 

jis netikįs. Antrasis pasisako: „Mes .norėtu- 
me tikėti, nors esame nusivylę. Todėl rei
kalaujame. kad mūsų tikėjimui duotų rimtų 
pagrindų.”

Kiti amerikiečių dienraščiai, išskyrus ko
munistų spaudą, puola bolševizmą. Stalino 
politika esanti sfinksas, kuris tik laikinai 
„naują karą” atideda ateičiai. Dabartinė tai
ka esanti palaidota ne „kietos” politikos, 
bet intrigų, netikrumo ir dvigubų tikslų. O 
vis tai prikišama Tarybų s-gai.

Vatikano dienraštis „Osservatore Roma
no” dėsto: „Stalino pareiškimas vakaruose 
pašalino naujo karo slogutį. Tai reiškia, kad 
Vakarai jautėsi naujo karo grėsmėje iš ry
tų. "Kur toji paslaptis, kad niekas karo ne- 

: nori, bet taip pat nė viena šalis kita nepa
sitiki. Pasaulis atviromis rankomis sutiktų 

‘ tą, Iručio žodžiai atitiktų tikrovę. ■
■ ' ‘ Pririėūzų spauda pasidaliusi į du spare 
’' nūs". „L’Humanite” P. Courtade rašo:

„TSRS išaiškino būvį, kurį stengiasi kai kas 
f ’ sudrumsti ir juo pasinaudoti.”

Socialistų dienraštis „Populaire” nurodo, 
kad neužtenka vien pareiškimų apie taiką. 
„Depeche' de Paris”: „Visos kalbos ir pa
reiškimai būtų neverti vieno sutarimo bet 
kuriuo klausimu, kuris dabar taiką trukdo”.

■ J. Piot „L’ Aurore”, norėdamas tikėti Sta
lino žodžiais, kreipia dėmesį, kad įtampa 
tarp anglosaksų ir Tarybų s-gos yra labai 
didelė: „Dardanelų, Triesto klausimai neiš
spręsti. Ūkio srityje nesusitarta. Bretonvu-

do sutartis Tarybų s-gos pasirašyta, bet iki 
šio meto neratifikuofa”. '

įspūdingiausiai dėsto „L’Epoque”: „Stali
nas tariasi netikįs karu. Kodėl gi Tarybų 
s-ga nepaleidžia kariuomenės? Kodėl gen. 
Paulus ir gen. Pio laikomi kariuomenės ins
truktoriais?

Jis neteikia didelės svarbos atominei bom
bai. Kam gi, lyg drugio pagauti kasa ura
niją Kandalakšoje, Turkestane, Baikale, Ka- 
zakstane, į šiaurų nuo Sotijos — Bulgari
joje, Johanistalyje — Čekoslovakijoje? Ką 
gi jie bando Tūloje, studijuoja Viatkoje? 
Kodėl įjraukė darban vokiečius, atominės.; 
energies; specialistus? .

Stalinus netiki karu. Kodėl Tarybų s-ga 
kuria bązes šiaurės ašigalyje, tvirtinąs! .špicą 
Bergene? , , , • ’ ,t;.: 3 ( . .•

Stalinas, laiko nesąmone sovietinį dirigavU 
mą korųunistų partijų,; esančių svetur, Čia 
prisimintinas Ousenko pranešimas 1945.X.1Q 
d.: „Svetur esančios komunistų partijos yra 
tik priemonės "Tarybų sjgąi įsigalėti demo- 
krątiniuose kraštuose, Jos; būtų šeštoji ko
lona kapo metu, o taikos metu turi kelti ne
rimą ir, daryti provokacijas”.

Oen. Eisenhoveris, plaukdamas į Europą, 
nurodė, kad ateities karas būtų nepaparsta 
pasaulinė katastrofa.

Bevinas neseniai pareiškė, kad jis prita
riąs Tarybų s-gai dėl jos -nuomonės apie 
artimos ateities karą, bet: „aš nežinau, kas 
karo trokštų. O vis tik jis, t. y. nervų ka
ras, dabar vedamas spaudoje, pareiškiamas 
ir per radiją”.

„Ne valstybės vyrų Kalbos, bet jų nusitei
kimas, toliau dėsto Bevinas, prie derybų 
stalo nulems' įvykių raidą.

Lordo Vansittarto nuomonė. Ryšium su 
Stalino pareiškimu lordas Vansittartas, ilga
metis britų užsienio politikos vairuotojas, 
dabar nuošalyje stovįs įtakingas ir veiklus 
politikas, dėsto: „Jei tas pareiškimas nuo-

ĮSAKYMAS LIEČIĄS DP SPAUDĄ
Lenkų spaudos agentūros direktoriaus Z. 

Nagorskio pranešimu, amerikiečių karinė 
valdžia išleido įsakymą, pagal kurį drau
džiami tokie laikraščiai:

a) kurie propaguoja nacizmą, rasizmą ir 
antidemokratiškumą,

b) kurie yra prieš repatriaciją,
c) kurie kelia nepasitenkinimą militarine 

valdžia (Military Government),.
c) kurie kritikuoja vieną iš okupacinių 

valdžių ar Jungtinių Tautų.
Šis, įsakymas esąs išleistas Unrros vado

vybei inspiruojant.
s : ; (N.Y.H.T. octob. 13, 1946)

rikiečius ir britus. Pasaulis iki šio meto 
dar :nėra regėjęs taikos; metų reiškinių. 
Toki įtąka retai; randama šalims nekariau
jant’1. : :;i.c iį;. i

„Jei.Stalinas nuoširdžiai trokšta tvirtos ir 
pastovios taikos, toliau -. sako Vansittartas 
pareiškime, suteiktame JNS, ' turi > liautis 
stengtis; prisijungti Dardanelus y ir, rytiną 
Turkiją* Juk Bulgarijos reikalavimas, Traki
jos yra'Maskvos:, užkulisinis spaudimas. Šiuo 
atveju Bulgarija yra tik nesavarankiškas , 
Maskvos palydovas. Pagaliau jei Stalinas 
gori taikos, mes turime laukti, kad TSRS 
delegacija mes karo taktiką Taikos konfe
rencijoje”.

„Nors Tarybų s-gos galva pareiškė, kad 
Maskvai nėra reikalo, Vokietiją kaip prie
monę panaudoti priešo Vakarų Europą ir 
JAV. Tačiau Vokietija" yra valdoma visa re 
siderinant JAV ir D. Britanijos politikos 
linkmės. Stalinas pareiškė, kad atominės 
bombos svarba yra perdėta. Tas pareiški
mas net juokingas: kai turi galvoje visas 
spekuliacijas tarptautinėje plotmėje”.

Visa : tarybinė-užsienio; politiką, pradedant 
nuo mažų tautų pavergimo, baigiant šian
dienykščiu imperializmu, gaubiama klastos;

širdus, Tarybų s-ga turi tuojau mesti ne- Į kuri, deja, tik dalyje pasaulio yra šiandien 
draugišką propagandą, nekreiptą prieš ame- Į išryškėjusi.

n t j' i i į ■■ . .
Monetinis planas ^Vokietijai

Darda-

PASITARIMAI DEL DARDANELIJ
Ankara. Britanijos ir Arųerikos amba

sadų atstovai turėjo pasitarirhus su Tur- 
. kijos užsienio reikalų ministerija 

nelų klausimu.
Kadangi Tarybų s-ga neįteikė Britani

jos ir Amerikos vyriausybėms i___
notų,. kurias pasiuntė Turkijai, manoma,' 
kad ji nenori, jog Dardanelų 
sprendime dalyvautų D. Britanija ir JAV.

nuorašų

klausimo

Amerikos vyriausybė su britų parama ir 
bendradarbiaujant organizuotos Vokietijos 
ekonomistams paruošė naujos valiutos pro
jektą Vokietijai. Projektas „A” numatomas 
visai Vokietijai, o projektas „B” — trims 
vakarinėms zoųpms.

Numatoma išimti iš apyvartos reichsmar
kes, kurių esama nuo 60 iki 70 milijardų. 
Jų vietoje norima įvesti naujas markes, ku
rių 'bendra suma visai Vokietijai tesiektų 
nuo 5 iki 6 milijardų. Kaip pranešama, nau
josios markės spausdinamos JA Valstybėse. 
Jeigu projektas bus įgyvendytas tik vaka
rinėse Vokietijos okupacinėse zonose, į apy
vartą bus paleista tik 4 milijardai naujų 
markių.

Šių markių kursas tuo tarpu bandomasis, 
— 5 markės už 1 dolerį. Kaip numatoma, jis 
bus pripažintas ir tarptautiniame atsiskai
tyme. Tačiau dėl kainų kilimo JAV mar
kės vertė gali būti šiek tiek sumažinta ir 
nustatyta 6 markės «ž 1 dolerį.

4 i
Bet iki Vokietijos klausimo vienokio ar 

kitokio išsprendimo, šiuo atveju Vokietijos 
ūkinio sujungimo ar padalinimo, kas paaiš
kės per būsimą 4 didžiųjų susitikimą, pro
jektas praktiškos reikšmės neturi.

Vokiečiai nori kuo mažiausiai paleisti 
naujų markių į apyvartą. Jie norėtų pakeis
ti tik po 100 RM kiekvienam į atitinkamą 
naujosios valiutos ekvivalentą. Deponuoti 
bankuose pinigai, vokiečių pageidavimu, tu
rėtų būti „užšaldyti” ir leičlžiama • išimti 
naująja valiuta tik atskirais dekretais.

Kad ir kaip būtų, bet jau yra atėjęs lai
kas sutvarkyti pagaliau Vokietijos piniginį 
ūkį. Dviejų nuomonių nėra, kad tas klausi
mas būtų galima dar atidėlioti, tvirtina tiek 
ekonomistai, tiek ir politikai.

Turimomis žiniomis, šie planai susitinka , 
su didele rusų opozicija, taip pat ir pran
cūzai nelinkę tam pritarti.,; Kaip iš tikrųjų 
bus, parodys netolima ateitis. ;:
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Bear. Žemeli*

Per sugriautų Vokietija
(Keliaujančio stebėtojo užrašai)

(2)

emigracijos liga. Jau jie visur „buvo”: ir 
Amerikoje, ir Kanadoje, ir Australijoje.

Patekti į greitąjį traukinį dabar reikia 
būti ne tik vikriam, bet ir turėti gerus rau
menis. Čia jokio „pardon” nėra. Nors mes 
nepripratę prie dabartinio vokiško nacbališ- 
kumo traukiniuose, tačiau noromis nenoro
mis turi vadovautis nusistovėjusiais keliau
jančiųjų dėsniais, jeigu nenori pasilikti. •

Traukinys’ privežė prie pat Bavarijos pa
kraščio, prie gražiųjų Alpių.'Išlipau gar- 
ffifre • žiemos kurorte Ganrfisch-Parteh- 
kirėhene. Labai daug atostogaujančios ame
rikiečių kariuomenės. Visi geresni viešbu-' 

•čiai, svetairiėš, resforariai užimti kariuome
nės, todėl eiliniam DP gauti’nakvynę, ar 
šiaip kokią pastogę beveik neįmanoma. Vie
tiniai gyventojai taip išmandrėję, kad tik 
leidžiasi į kalbas tada, kai pakiši ameriko
niškų' cigarečių. Turint jų daug’ — kelias į 
viešbutį į valgyklą, į „zugspitžą” laisvas. 
Vakarais tame • kurortiniame miestuke gyve
nimas verda — restoranuose muzika, šokiai, 
stalai apkrauti geriausiais valgiais ir gėri
mais, atrodo, čia karo nebuvo. Smalsuoliai 
per langus stebi šį gyvenimą ir, turbūt, nė 
vienas nuryja gardžią seilę ir prisimena 
tuos laikus, kada nebuvo užrašų: „Eintritt 
fuer Zivilpersonen verboten”.

Atsidūriau toje zonoje, apie kurią mes 
pietų gyventojai tiek daug gandų girdė
jome, girdi, ten kažkas organizuojama, kaž
kas paslaptingo ruošiama ir 1.1. Nieko pa
našaus, bet kol gandas ateina iki mūsų — 
jis mažiausiai dešimt kartų apsiverčia aukš
tyn kojomis. Todėl nenuostabu, kai vieną 
kartą susirgo anglų zonoje gyvenantis ma
no prietelius, tai kol ši žinia pasiekė mane 
— jis jau buvo numarintą* ir sukalbėta 
„Sveika Marija”. ■ <-

Anglų zonoje visi vokiečiai kalba tik apie 
maistą ir bulves. Bulvės ten turi tokios ver
tės, kaip pas mus pav. apelsinas. Ištikrųjų, 
važiuojant traukiniu teko pastebėti iš

Gale mano pasakotojas šitaip pareiškė:
— Nuo šios dienos aš jau ne komunistas 

ir jeigu man duotų milijoną. markių — aš 
ten nevažiuočiau gyventi.

— Puikūs vaistai — pagalvojau sau. Iš- 
tikrųjų, tik tokiais vaistais galima pasigydy
ti nuo tų bacilų.

Iš čia patraukiau į amerikiečių zoną. 
„Sieną” pervažiavau Ulmo kryptimi. Stoty
se prancūzai labai dažnai (bet ne nuolatos) 
tikrina. dokumentus, o. kartais ir traukiniuo- 
se būna kontrolės. Su DP būna visaip. Kar- 

’ tais pakanka'ašmens < dokumentų, o kartais 
• i ’pareikalauja kelionės leidimo, dors tu va

dintoji tik 10 klm. nuo savo gyvi vietos. Bet 
čia gyvenantieji DP puikiai pažįsta pran- 

icūžų temperamentą 'ir moka prisitaikinti 
- prie jų nuotaikų, kurios kartais ir keistos 

atrodo t ir mums sukelia eilinį nusistebėjimo 
jausmą. Jie geri žmonės ir nuoširdūs, tik 

! reikia juos pažinti ir mokėti suderinti -jų 
•• temperamentą.su tradiciniu lietuvišku fleg

matiškumu. '■ Į ’
Traukiniuose vokiečiai šnekasi dienos'te

momis. Visi keikia nacių rėžimą ir ypatin
gai partiečius. Jie visi nekalti. Bet kur tie 
kaltininkai? Kur dingo naciai? Dar neteko 
sutikti ^vokiečio, kuris nebūtų jau nuo se- 
niąu priešingas buvusiam rėžimui. Teisin
gai vienas mano pažįstamas sako, kad da
bartinėje Vokietijoje susidaro įspūdis, jog 
tik pabaltiečiai buvo „naciais”, o pačių vo
kiečių kaip ir nebuvo. Visi skundžiasi gyve
nimu prancūzų zonoje, kad, girdi, juos 
skriaudžia, mažai maisto duoda, išmeta 
iš butų ir visi giria amerikiečius. Kai aš 
įsiterpęs priminiau, ką jie darė okupuo
tuose kraštuose — susidarusi opozicija 

i nutilo. ■ ,» t
f' Ulme, kuris ( beveik visas nušluotas nuo 

žemės paviršiaus, yra išlikusi tik katedra su 
aukščiausiu Europoje bokštu , (161 mtr.) 
Bokšto viršūnėje nerasi tuščios' vietos nuo 
parašų, šūkių, inicialų. Įvairiom kalbom čia 
•išmargintos sienos. Neatsilieka ir lietuviai. 
Štai du žemaičiai rašo: „Čia buvo du že
maičiai iš Lietuvos”, arba „Tegyvuoja lais
va ir Nepriklausoma Lietuva” ir 1.1.

Ir lietuvių amerikiečių zonoje žymiau 
daugiau gyvena. Visi lageriuose, o kai kur 
lageriai padaryti privačiuose butuose. Žino
ma, lagerio gyvenimas mūsų tremtiniams 
yra uždėjęs specifinį antspaudą, kurį kiek
vienoje stovykloje labai lengva pastebėti 
tarpusavio santykiuose ir pačiose gyvenimo 
sąlygose. Vienas mano pažįstamas šitaip 
charakteringai pavaizdavo lagerio gyveni
mą. įsako, dabartiniai lageriai tai yra di
džiuliai kalėjimai, tik su tuo skirtumu, kad 
gauni gerą maistą ir kol kas atviros durys. 
Tačiau per elgesnį laiką visi pakenčiamai 
susitvarkė, aptvarkė patalpas ir papuošė 
aikštes: Kai kur jautiesi, kaip lietuviškame 
mieste; upavį Hanau, Augsburge, Wiurz- 
burge ar akt. Amerikiečių zonoje visi serga

KAIP ATRODO LENKAI, GRĮŽĘ Iš 
TSRS

H. F. Andersonas savo įspūdžiuose iš 
Lenkijos aprašo susitikimą su lenkais, kurie 
grįžo iš tarybinio’„rojaus”.

„Tai mišri masė, kurios daugumą sudaro 
moterys. Nuolatinė kova už būvį pakeitė 
moterų bei vaikų veidus ir figūras, padary
dama iš jų belytes būtybes.® Buvę stiprūs 
valstiečiai, šiandien tie vyrai ir moterys po 
5 metų grįžę į tėvynę, nerodo jokios emoci
jos. Gal būt ne lenkų valstybė, bet apibrėž
tas žemės gabaliukas sudarė jiems Lenkiją. 
Tačiau ir į tą žemės gabaliuką jiems nebu
vo lemta sugrįžti.

— Kitoje vietoje autorius pastebi, kad 
proporcija svetimų kalbų besimokančių len
kų yra šitokia: 2—3 rusų kalbos besimoką 
atitinka 100 anglų kalbos besimokančius.

(Ak).

miestų traukiančias voras su kuprinėmis — 
visi nešėsi bulves. Taip, čia maisto proble
ma yra aktuali. Nesigiria perdaug ir mūsų 
tautiečiai; na, na, o silkių jie tikrai prisi
valgo.

Anglai daro labai rimtą įspūdį — čia 
jauties saugus ir ramus. Anglai niekad ne- 
sikarščiuoja ir sprendimus daro apgalvotus 
ir teisingus, iš paviršiaus atrodą užsidarę, 
santūrūs, mandagūs ir labai džentelmeniški. 
Vokiečiams duota pilna savivalda ir čia už
sienietis turi vadovautis bendraisiais nuos
tatais. Lietuviai gyvena lageriuose, Unrros 
aprūpinami ,ir anglų puikiai atjaučįami. 
: Kai mano traukinys artėjo prie Neu— 
Miunsterio, jau iš tolo pamačiau didelį lau
ką-apstatytą bačkomis? Iš karto nesupratau 
kame čia reikalas, i i > i i

Gal kokie nauji >„V 3”? .pagalvo
jau sau. .:> i ? it'1 < j a -■ r'

Pasirodo5 jfeiąt eilinė i DP stovykla* kurioj# 
gyvena ir lietuviai. Tai skardinės bačkos, Iš 
šonų du langai jr iš' priekio durys, šeima 
gauna , tokį namą ir gali jame tvarkytis, kaip 
išmanb. Skurdus gyvenimas tose bačkose ir 
nors anglai tvirtina, < kad tai yra naujausi 
barakų modeliai, tačiai kaip vietos gyvento
jai pasakoja, nepatogios ir žiemą buvo la
bai šalta.

Anglų zonoje gyvenantis lietuvis su dide
liu įdomumu šnekasi kai sužino, kad esi at
važiavęs iš prancūzų zonos.

— Na, turbūt, Jums blogai gyventi — 
kiekvienas klausia — girdėjom Jūs ten pran 
cūzai skriaudžia, prievarta veža namo, iš- x 
duoda bolševikams ir valgyti nieko neduo
da? —

Kai aš pradedu, pasakoti, kad čia yra eili
niai pramanyti gandai ir nieko panašaus 
nėra, o gyvename gal kai kuriais atžvilgiai* 
geriau, negu čia — daugelis abejoja.

— Taigi, kad tas ir anas pasakpjo, pats 
buvo ir matė. . <■;

Oi, tie tikri „faktai” ir „matymai” mus 
visus kankina ir dažnas iš adatos vežimą 
skaldo. Ką gi, natūralu, ne gi iš kur nors 
atvažiavęs nepapasakosi „sensacijų”. •

Pripuolamai pakliuvau į Borghorstą, prie 
Olandijos sienos, kai sužinojau, kad ten bu
vo atsiradusi nauja pabaltiečių stovykla. 
Čia pavasarį atvežti iš Belgijos mūsų be
laisviai, kurie buvo pervesti į DP ir dabar 
išlaikomi Unrros. Tai turbūt, paskutinieji 
lietuviai, kurie atsirado mūsų tremtinių gy
venime. Mes visi puikiai žinome mūsų buv. 
belaisvių tragediją, kurie per prievartą bu
vo paimti vokiečių kariuomenėn ir vėliau 
pakliuvo belaisvėm Daug kas iš jų ankš
čiau išsilaisvino, bet keliems šimtams teko 
beveik metus pavargti. Štai vienas pagyve
nęs vyras, apie 50 m. amžiaus, kilimo iš K. 
apskr., pasakoja:

— Kai iš Lietuvos buvau evakuotas, su 
šeima keliavome per Rytprūsius. Pakeliui 
žandarai nusodino nuo vežimo ir pristatė 
prie apkasų kasimo. Sąlygos buvo baisiosi 
nei patalpų, nei maisto. Priartėjus frontui,

(Nukelta į 4 p.)
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Grąžus stropaus darbo vaisiai
Siuvimo kursų baigimo parodėlę aplankius ~

Memmingenas. Iki šiol veikęs Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Memmi’ngeno skyrius 
neapėmė visose stovyklose gyvenančių lie
tuvių. Be to, čia meseniai atsikėlė Noerd- 
lingeno Liet. Raud. Kr. skyrius. Šiomis die
nomis padaryti žygiai iš LRK gen. įgalioti
nio pusės sudaryti vienų centrinį, visoms 
stovykloms bendrų, Raudonojo Kryžiaus 
skyrių.

KUTINĄS — KONCERTŲ STOVYKLA
Šių vasarų Jolimame Holšteino kampe — 

gražiajame Butine įkurta nauja pabaltiečių 
stovykla. Čia pat greta Eutino, kuris yra 
plačiai išsimėtęs prie Didžiojo Eutino eže
ro, yra. antrasis — nuostabusis Kellersee 
ežeras. Jis yra įamžintas spalvotoje filmoje 
„Immensee”, kurioje vyriausių rolę vaidino 
švedė Kristina Soederbaum. Kiekvienas 
eutinietis ir dabar mielai parodo atvykėliui 
ar tai suoliukų, ar namelį, ar ežero kertę su 
vandens lelijomis, kur filmuotos atskiros 
šios filmos scenos.

Iš pat pradžių Eutino pabaltiečių stovyk
loje pasireiškė gražus kultūrinis bendra
vimas.

Pirmieji stovykloje koncertavo ištrėmime 
jau pagarsėję segebergiškiai lietuviai artis
tai: operos solistai — Alė Kalvaitytė, 
Izabelė Motekaitienė, Jonas Butėnas, Petras 
Kovelis ir Juozas Rimkus, Valstybės Dra
mos artistė Toska Daubaraitė ir baleto 
solistas Simas Velbasis. Solistams akompo- 
navo kompoz. Stasys Oailevičius ir Vladas 
Jakubėnas. Lietuviai artistai užtarnautai 
susilaukė didelio pasisekimo. Dabar di
džiuma jų persikėlė gyventi Blombergan. 
Reikia laukti, kad jie dar ne kartų koncer
tuos ir Butine.

Rugsėjo 14 d. jįutino stovykloje koncer
tavo Detmoldo lietuvių ir estų solistai: dai
nininkė Antanina Sinkevičiūtė, šokėja 
Elena Ciurlytė, estė pianistė Eva Hangelaid 
ir estas čelistas Kril Tatar. Svečių pasiro
dymas buvo šiltai sutiktas.

Be to, lietuviai buvo padarę iškylų į kai
myninę stovyklų Neustadt’e į Detmoldo 
„Aitvaro” gastrolinį spetaklį. „Bubulis- ir 
Dundulis” visiems paliko puikų įspūdį.

J. Gerkėnas.

TAIKOS VILTYS PERSIKELIA 
I NAUJORKĄ

Londonas. Spalio 16 d. Molotovas iš 
Southamtono uosto „Queen Elizabeth“ 
laivu išplaukė į Naujorką. Jį lydi užs. 
reikalų ministerio pavaduotojas Višinskis. 
Spaudos atstovams Molotovas pareiškė, 
kad Jungtinių Tautų posėdžiuose Tarybų 
s-gos delegacija dalyvaus visos sudėties. 
Jis tikįs, kad Naujorke bus pasiektas su
sitarimas visais dar atvirais klausimais.

KESSELRINGĄ TEIS ITALIJA
Londonas. Generalfeldmaršalas Kessel- 

ringas bus teisiamas Italijoje. Jis kaltina
mas davęs įsakymų, kuriuos vykdant pa
daryta daug žiaururpų Italijoje. 

Kas dirba, mokosi, stengiasi, visada su
laukia gražių darbo vaisių ir gyvenime nie
kada nežūna. Kad tai yra tiesa, įrodė kai 
kurios Memmingeno liet stovyklos moterys. 
Jau prieš aštuonius mėnesius pradėjo jos 
lankyti siuvimo kursus, kurie, su mažomis 
pertraukomis, tęsėsi iki šiol. Ir štai, šian
dien memmingeniečiai turėjo progos pasi
grožėti jų darbo vaisiais — mažyte paro
dėle. t * _

Kursų vedėja ponia Alma Mottus, Tali
no specialiu siuvimo akademijos profesorė, 
vadovavusi lietuvių siuvėjų grupei, 
korespondentui maloniai paaiškino:

— Mes stengėmės tremtines ko nors iš
mokytu Šios moterys nebuvo siuvėjos. Vie
nos jų gydytojos, kitos raštinės darbininkės 
ar šiaip sau šeimininkės. Kai kurios jų atė
jusios į kursus, nemokėjo nė adatos rankoje 
laikyti... Tai, žinoma, nenuostabu: savo tė
vynėje jos dirbo visiškai kitų darbų. Ištrė
mime gyvendamos ėmėsi mokytis siuvimo. 
Kai kurios jų neištvėrė iki galo — kursų 
nebaigė. Dvylikai lietuvių ir tokiam -pat 
skaičiui esčių, sųžiningai lankiusių kursus 

>ir stropiai dirbusių, buvo išduoti pažymė
jimai.

Bet daugiau už tuos popierinius lapelius 
kalba jų darbai

— Mes gavome iš Unrros šiek tiek men
kaverčių skudurų — pasakojo toliau ponia 
Mottus. Jie buvo nešvarūs, suplyšę, nepri
taikinti žmogaus ūgiui ir, aplamai*, netinka
mi nešiojimui. Iš jų parodėlėje mes mato-

me pasiutus gražiausius kostiumus, s. te
les, bliuzeles, sijonus, vaikams drabužėlius. 
Net nesinori tikėti, kad visa tai gavosi iš 
senų skudurų... Tik gerai įsižiūrėjęs tepa
žįsti, kad tas chalatas ar anas kostiumas 
pasiutas iš panešiotos antklodės.

-Tai lietuvių moterų, neprofesionalių siu
vėjų ir jų mokytojos darbo vaisius.

— Kursai baigėsi — sako jų vedėja. Apie 
30 moterų vėl pareiškė norą šio amato'mo
kytis. Į kursus prašosi ir senos kursantės, 
jau turinčios pažymėjimus: jos nori toliau 
tobulintis. x

— Grįšime savo Tėvynėn ar keliausime 
svetur — mokėti siuvimo mums bus labai 
naudinga, — sako jos. Br. K,

Per sugriautą. —
(atkelta iš 3 p.) ■ <

įjungė kariuomenėn ir taip pakliuvau be
laisvėm Nežinau, nei kur mano žmona, nei 
kur vaikai——

Panašūs visų keliai, tačiau šiandien jie 
džiaugiasi, galėdami normaliose sąlygose 
gyventi. Daug kas susirado savo artimuo
sius ir jau išvažiavo. Apie belaisvių sto
vyklą visi atsiliepia gerai. Ypatingą globą 
juto iš anglų pusės. Tik vienatvė ir spyg- 
liotos vielos jiems buvo įgrįsusios.

• •
Kai aš vėl senomis taisyklėmis įsibroviau 

j traukinį ir iš tolimos šiaurės pradėjau ar
tėti J pietus, namų kryptimi, — bevartyda
mas užrašų knygutę ir lygindamas lietuvių 
gyvenimą visose trijose zonose, priėiau iš
vados, kad visut, su mažomis išimtimis, 
vienodas gyvenimas. Visi gyvena vienomis 
mintimis, tais pačiais rūpesčiais ir vieno
dais lūkesčiais.

— Kada, kada? — visi klausia ir neran
da atsakymo.

Jau viskas mums įgriso ir mes visiems 
(grisome, tačiau ne mūsų ’galioje pakeisti 
esančią padėtį. Mielai mes pakeistume sa
vo čigonišką benamių gyvenimą ir galvo
trūkčiais atsidurtume ten, kur gimėm, au
gom, dirbom ir kovojom. Išnyktų nepasiti
kėjimas ir mes būtume visų vienodai su
prasti ir atjausti, bet prieš tai. turi ateiti 
tas visų laukiamas „kada?” O jis tikrai 
ateis.

VOKIECIŲ REPATRIJAVIMAS IS 
DANIJOS

Londonas. D. Britanijos Lordų Rūmuose 
į klausimą: „ką vyriausybė yra padariusi 
dėl 200.000 vokiečių iš Danijos repatrija
vimo“ buvo atsakyta, jog tiems, kurie yra 
kilę iš britų zonos, jau esą duodami lei
dimai į ją grįžti Dėl kilusių iš kitų zonų 
ir iš Lenkijai priskirtų sričių' yra vedami 
pasitarimai vyriausiojoje Vokietijos kon
trolės taryboje Berlyne. Iš britų zonos ki
lusių tesą apie 10.000.

TRUMPOS ŽINIOS
Niurnbergas. Niurnbergo bylos doku

mentai ir protokolai jau spausdinami 
anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbo
mis. Viso būsią 20 tomų.

Praha. Kaip praneša Prahos radijas, 
Čekoslovakijoje nėra nė vieno SSSR 
kario. e

PAT pranešimu, Sovietų karinė vado
vybė Berlyne uždraudė Raud. armijos 
kariams fotografuotis su USA kariais. 
Ryšiai tarps amer. ir sovietų karininkų vi
sai nutrukę.

Paryžius. TSRS atominės energijos ty
rimams statanti atskirą miestą Atomgrad 
vardu. Jis esąs Palmiro kalnų papėdėje. 
Numatyta, kad ten gyvens ir dirbs apie 
400.000' žmonių.

— TSRS šiuo metu esą įvairių rūšių 
policininkų nemažiau kaip 7 mil.
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