
Diskusijos dėl teritoriniu mandatą
Londonas. JT patikėtinių komisijoje man

datams perimti JAV atstovas sutiko perleis
ti šiuo tarpu JAV valdomas buvusias japo
nų kontrolėje Ramiojo vandenyno Kardinu, 
Marianų ir Maršalų salas JT mandatan, jei 
jos sutiks su JAV bazių palikimu jose.

Kinijos atstovas pasisakė prieš bazių pa
likimą, o taip pat ir prieš Pietų Afrikos 
Unijos ministerio pirmininko Smuthso pą- 
deidavimą leisti Šiaurės Vakarų Afriką 
(jungti f Uniją.

EUROPA GALI ĮKLIMPTI BĖDON PO 
RESPUBLIKININKų LAIMĖJIMO

Londonas. Anglijos ir Prancūzijos kai
rieji būkštauja dėl galimų blogų pasekmių 
Europos ūkiui, kurias, greičiausia, sudary
siąs respublikonų laimėjimas JAV. Mat, 
respublikonai esą priešingi bet kokiems 
ūkiškiems suvaržymams, kurie turėję tą ge
rą pusę, kad jų dėka susidarydavę didesni 
maisto rezervai eksportui

TRUMANAS NEP 'SITRAUKS,.
Londonas. Trumanas oficialiai pareiškė 

nemanąs atsisakyti savo vietos respubliko
nų mandato naudai, nes tai būtų demokra
tų partijos atžvilgiu išdavimas, paremtas 

Jugoslavia sutinka daryti nuolaidą
Naujorkas. 4 didžiųjų užsienio reikalų 

ministerių pasitarimuose dėl taikos sutarčių 
nustatymo Jugoslavijos atstovas pateikė nau 
ją savo vyriausybės nusistatymą. Jugoslavi
ja sutinkanti daryti nuolaidas, sprendžiant 
Triesto klausimą. Pirmiausia, ji siūlanti 
praplėsti Triesto miesto srities ribas. Ju
goslavija taip pat sutinkanti, kad Triesto 
gubernatorius nebūtų Jugoslavijos pilietis, 
ir kad jis būtų skiriamas Saugumo Tarybos. 
Ji taip pat atsiimanti reikalavimą dėl laiky
mo jugoslavų įgulos Triesto mieste, bet 
esati prieš dalymą, kuris įvyktų priėmus va
dinamąją prancūzų liniją.

• ♦ •
Londonas. Italijos ministerių kabinetas at

metė Jugoslavijos siūlymą atiduoti Triestą 
už Goerzą.

ANGLIJOS KARALIAUS KALBA
Londonas. Parlamento posėdžių* periodo 

užbaigimo proga karalius Jurgis VI pasakė 
trumpą sosto kalbą. Jis išreiškė vilti, kad 
netrukus pasirašius taikos sutarti su Itali
ja, Jugoslavija, Rumunija, Vengrija, Bulga
rija ir Suomija, Europos kontinento reika
lai pagerėsią. Jis taip pat tikisi, kad pavyks 
sujungti Vokietijos zonas l ūkini vienetą ir 
taip išnyks dideli sunkumai, kurie dabar pa
sireiškia Anglijoje. Toliau karalius kalbėjo

respublikonų puolimų baime. Kitų nuomone, 
tokio prezidento nesą buvę JAV istorijoje. 

MITYBOS BŪVIS VOKIETIJOJE BEVEIK 
KATASTROFINGAS

Londonas. D. Britanijos vyriausybės įga
liotinis Vokietijai valstybės ministeris Hyn- 
das britų zonos maitinimo būvi laiko labai 
kritingu, netolimu nuo katastrofos. Iki šiol 
kritingąis momentais katastrofos buvo < iš
vengiama, panaudojant D. Britanijos pagel- 
binius rezervus, kurie esą, jau, išsibaigė. 
Iki vidurio šio mėnesio maisto turėtų dar 
užtekti, jei paskirstymas dėl anglies trūku
mo, komplikuotos organizacijos ir susisie
kimo priemonių stokos nesušlubuos. Šią sa
vaitę katastrofos tikrai bus išvengta, b ki
tos savaitės pradžiai tikimasi sulaukti pa
ramos iš amerikiečių zonos rezervų. Gaila, 
kad Morissono susitarimas Vašingtone JAV 
įvežamus maisto produktus Vokietijon ly
giomis skirstyti abiems zonoms dar nėra 
įsigaliojęs.

Ministeris Hyndas maitinimo reikalu tu
rėjo pasitarimą su Londonan specialiai at
vykusiu britų okupacinės valdžios šefu Vo
kietijai oro maršalu Sir Douglas, kuris pir
miau tuo pat reikalu kalbėjosi ir su Attleė.

apie pakeitimus Indijoje, kurie esą be pa
vyzdžio, ir palakina, kad Indija klėstėsianti 
vadovaujant savo provizorinei vyriausybei.

SPALIO REVOLIUCIJOS 29 METINES
Londonas. Spalio revoliucijos sukaktuvių 

proga Maskvoje Įvyko didžiulis kariuome
nės paradas, trukęs l*/» valandos. Stalinas 
vyriausybės estradoje nebuvo matyti. Para
dą priėmė maršalas Gorovas. Savo ta pro
ga pasakytoje kalboje. iškėlė sovietų tautų 
nuopelnus atstatymui ir jų pastangas taikos 
išlaikymui, kurias remia milijonai darbo 
žmonių įvairiose pasaulio valstybėse už Ta
rybų s-gos ribų. Galinga, nors ir demobili
zacijos sumažinta, armija budriai sauganti 
taikingų Tarybų s-gos tautų nepriklausomy
bę ir pasaulinę taiką.

Stalinas savo šventės proga paskelbtame 
atsišaukime patikino, jog Tarybų s-ga, nors 
reakcionieriai stengiasi jai kliudyti ir skie
pija neapykantą jai, j nieką neatsižvelgda
ma eis tiesiu „demokratiniu” keliu.-

Gautos rusų tautai sveikinimo telegramos 
iš Trumano ir Attlee.

Naujorkas. JT Socialinių Reikalų komisi
joje sovietų atstovas primygtinai re'kalavo, 
kad 2 milijonai pabėgėlių ir tr—n'-'hf (DP) 
esančių Vokietijoje ir Austrijoje, būtų grą
žinami l kilmės kraštus.

Respublikonių laimėjimas 
Amerikoje ir mes

Vakar dienos „Minties” skiltyse jau buvo 
pranešta apie respublikonų partijos - rinki
muose pasiektą laimėjimą j JAV kongresą 
ir senatą. Amerikos respublikonai per 14 
paskutiniųjų metų nė kartą nelaimėję di
džiumos balsų nei į kongresą, nei į senatą, 
pagaliau lapkričio 6 d. prasiveržė pro de
mokratus, kurie per visus rinkimus minėtą 
laikotarpį (14 metų) balsų dauguma pirmavo. 
Nors tarp abejų JAV pirmaujančių parti
jų — demokratų ir respublikonų — nėra 
ypatingo programinio skirtumo, vis dėl to 
pastarąjį respublikonų laimėjimą, ypač po 
tiekos nesėkmingų metų, tenka vertinti iš 
tam tikro aspekto. Pirmiausia tenka skaity
tis su faktu, jog prie respublikonų laimėji
mo. nemaža prisidėjo iš vidurio Europos 
tautų kilę amerikiečiai, kaip Amerikos lie
tuviai, latviai, estai, lenkai ir kt. Žodžiu 
visi tie, kurių tėvynės prislėgtos bolševi- 
nės diktatūros kūju ir pjautuvu. Šiuose rin
kimuose už respublikonus pasisakė Ameri
kos lietuviai ir kitų minėtų tautų kilmės na
riai tik dėl to, kad rinkiminėje kampanijo
je respublikonai deklaravo aktyviau pasisa
kysią prieš bolševizmą ir efektingiau siek
sią {gyvendinti Atlanto Chartos principus, 
ginsią mažų tautų laisvę. Nors Į rinkimi
nės kompanijos metu pareikštus pažadus 
tenka žiūrėti su tam tikru santurūmu, vis 
dėl to Amerikos respublikonų išduotų prieš- 
sovietinio aktyvumo vekselių negalima lai
kyti visiškai beverčiais, ypač prieš akis tu
rint po dvejų metų įvyksiančius JAV prezi
dento rinkimus. Tik tesėdami savo pasiža
dėjimus, jei ne pozityviais sprendimais, tai 
bent juos išlaikydami aktyviame tone Įvai
rių pasitarimų metu, respublikonai galės ti
kėtis laimėjimų. Tačiau respublikonams ir 
stipriai suaktyvinus priešbolševikinę akciją 
staigių posūkių jAV užsienio politikoje bū
tų per drąsu»laukti, nes užsienio politikos 
posūkiai paprastai yra glaudžiai susiję su 
vidaus gyvenimo būsena. Oi JAV vidaus 
gyvenimas, atrodo, dar nėra posūkiams ga
limoje paruoštyje.

Tačiau į respublikonų laimėjimą mes, lie
tuviai, turim pagrindo žiūrėti su tam tik
ru lūkesčiu. Ir štai dėl ko. Respublikonai, 
siekdami Amerikos lietuvius orientuoti savo 
pusėn, priešrinkiminės kampanijos metu 
ėmėsi iniciatyvos prie savo partijos tautinio 
komiteto sudaryti lietuvių sekciją, kurios 
pirmininku paskirtas Amerikos lietuvis adv. 
A. Olis. Respublikonų partijos tautiniu ko- 
mitetan Įsileidimą Amerikos lietuvių atsto
vo tenka vertinti teigiama prasme ir net laf-e 

• kyti tam tikro pobūdžio laimėjimu, nes atei- 
I — (Nukelta j 4 p.)
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Ged. Galvanauskas VeFlI Šilti Lidija
Nesutarianti veiksniai. Milžiniškas pusia

salis nerimastauja. Bengalijos ir Deli pro
vincijose siaučia pilietinis karas. Kalkutoje 
vyrauja neramumai — bombos sprogsta. 
Britai nėra ramūs dėk šio pusiasalio, kurio 
plotas prašoka trečdalį Europos—4 mil. kv. 

' km, apgyventas arti 400 mil. Daugelis veiks
imi nesutaria. Toji nesantarvė griauna bri- 

. tų imperijos pamatus. Sovietai ten randa 
geriausią dirvą sėti nesantaikos grūdui. 
JT pilnatyje, filio 29 d. tarti Molotovo žo
džiai: „Indijai reikia suteikti pilnutinę ne
priklausomybę” siekia aiškaus tikslo: įkelti 
koją pasaulio vienąn turtingiausių kraštų.

Indų pasaulis, iš tolo žiūrint, turi būti 
palaiminta šalimi, kurią iš šiaurės Himala
jai gina, rytuose Birmanijos džiunglės supa, 
o pietuose ir vakaruose vandenynai krantus 
skalauna. Toje'šalyje kai kurios . giminės 
gali susikalbėti, kaip lietuviai su islandie- 
čiais. Indijoje yra 40, rasių, 225 kalbos ir 
savaimingos tarmės. Indostaniškoji kalba, 
suskilusi į indų ir urdų tarmes, Įeapima 
150 mil. Kalbų įvairumą seka tikybų mar
gumynas, kastos, sudariusios pagrindą vy
rauti leodališkai santvarkai. Muzulmonai, 
turinti 90 jnil., britų geriausi kariai, didžiau 
si nenuoramos, nenorinti karvės pripažinti 
šventa, o kiaulę laiko nešvariausiu gyvuliu, 
siekia savarankaus Pakistano. 60 mil. nelie
čiamųjų — kunigaikščių ir indiškų bajorų, 
kurie naudojasi britų parama, nori ne sva- 
raj — savistovumo, bet britų rai — jų 
globos. Sikai nepalankūs muzulmonams, bet 
nerami indų aristokratija ar muzulmonų fe
odalizmo opus klausimas kongrese palieka
mas tuo tarpu nuošaliai.

Kongreso partija. Ši partija atstovauja 
4 mil. indų. Ji susiduria su britais, aristo
kratija ir muzulmonais. Indai jau seniai 
kenčia dviprasmės britų politikos išdavas. 
Nepriklausomybės suteikimas indams kelia 
įtarimą: ko siekia britai? Mohanda Karam- 
sand Gandi kongresininkų tarpe populiarus, 
bet jam priekaištauja dėl politinės linijos 
neturėjimo. Jis 1930 m. stojo kovon prieš 
britus, dabar nuolaidas jiems daro. Ši ma- 
homatma '— didžioji siela, ne vien čia ne
nuosekli. Pusiau tikybinis jo sąjūdis aristo
kratijos nepalaikomas. Pasyvaus pasiprieši
nimo taktiką jaunuomenės atmeta. Bet jis 
lieka pusdieviu masėje.

Asketas Porbondar Javaharlal Naru — 
Kongreso pirmininkas — realistas. Jis ne
kartą reikalavo britus Indiją apleisti. Jis 
siekia federalinės Indijos — JAV pavyzdžiu. 
Aristokratijos klausimas kongresininkų pa- 

• liktas atviru. Dr. Ambedkar yra sukūręs 
sąjūdį — siekiantį kastas pašalinti. Naru 
tam žygiui pritaria, bet Gandhis priešingas 
jėgos veiksmams — luomus pašalinti ar net 
kurti pramonę, kuri būtina krašto gyvento
jams išmaitinti.

Kongreso partija nesutaria su mązulmo- 
Tiais. Jie būdami veiklus, realistai ir gerai 
susiorganizavę, siekia autonomijos. Džiną, 
jų vadas, atmetė britų 1946. VII. 29 d. kons

titucijos projektą, nes „britai nelaiko duoto 
žodžio.” Naru 1946. VIII. 25 d. sudarytoje 14 
narių vyriausybėje suteikta 5 vietas muzul
monams, kurie tik spalio antroje pusėje su
tiko oficialiai vyriausybėje dalyvauti. Šis 
sutarimas, muzulmonų žodžiais, ,yra tik lai
kino pobūdžio, nes Pakistano, autonominio 
vieneto, jie sieks ir toliau. Anksčiau dalyva
vę vyriausybėje muzulmonai, siekė, bendra
darbiauti su Kongreso partija, dabar mu
zulmonų -s-gos priversti atsistatydinti ar. 
buvo nužudyti pav., Amad Kan.

Kongresininkai atmeta Pakistano projek
tą, nes 'sukūrus du autonominiu vienetu 
sunkiai gali būti jie valdomi, abiejose srity
se bus muzulmonų ir indų, o geografinis 
vienetas bus suskaldytas. Jei indai tarpusa
vyje neras kalbos, sovietai gali ateiti „pa
galbon”. Kinija, po 4911 m. revoliucijos 
kreipėsi į Rusiją, prašydama jos paramos. 
Šiandienykštė toji „parama” Indijai gali bū
ti pavojingesnė už teikiamą Kinijai, kurio
je kraujas liejamas nuo Borodino garsiojo 
šūkio: „matai žemę — ji tavo”.

Kremliaus pavėsis. Šalis, kurioje yra 
daug jausmo, valdoma britų spaudos, kuri 
suteikia gaires 4i000 laikraščių. Tautinė 
spauda dar vaiko bate. Svarbiausiu politiniu 
veiksniu yra muzulmonai, Kongreso partija. 
Britų — indų krikščioniškoji ir komunistų 
partijos dar užuomazgoje. Suprantama, 
20.000 komunistų, nors ir aršiausių kovoto
jų, tuo tarpu daug negali lemti. Jiems atei
tis daug žadanti. Krašto gyventojų 90% li
kimas pareina sausrų ir padimusonų vėjo. 
Indijos viešpačiu' yra ne britai, reziduoja

Lenkn būvis Vokietijo
Nurkievičius, Amerikos . lenkų kongreso 

vicepirmininkas, vienas iš lenkų komisijos 
narių aplankęs lenkų stovyklas Vokietijoje 
padarė pranešimą ųžs. reikalų ministeriui 
Byrnesui. Svarbiausi to pranešimo punktai 
buvo šie:

Maisto davinys yra nepakankamas ir že
mos kokybės. Šie lenkai negyvena, beį tik 
egzistuoja., Gyvenamos patalpos esančios 
apverktinos. Tekę matyti, kad viename kam
baryje gyvena 13 asmenų — 4 poros vedu
sių ir 5 vaikau

Lenkai gyvena nuolatinėje baimėje būti 
perkeliamais iš vienos stovyklos į kitą. Dau
geliu atvejų jie savo darba ir sumanumu 
patalpas padaro gyvenamomis ir paskui 
staiga esti perkeliami kiton stovyklon, turė
dami palikti savo apsodintus daržus ir kitus 
asmeninius dalykus. »

Unrros vadovybė uždarė visas mokyklas 
ir verčia siųsti vaikus į mokyklas, kuriose 
vadovauja Lenkijos dabartinio režimo pas
kirti asmenys. Taip pat yra uždrausti visi 
lenkų laikraščiai, išskyrus tuos, kurie atsto
vauja Varšuvos režimo dvasią.

Kunigai neturi judėjimo laisves. Jie turi 
pasilikti savo stovyklose ir jiems neleidžia-

Delhyje, ne politikai daug besiginčiją Kalku
toje, bet zamindar nuomojantis žemę. Bet
jis biednas, nes šventos karvės mėšlas yra 
šventas. Žemė suskaldyta ligi mariausių 
sklypelių. Žemdirbys ten uždirba 80 rupijų 
Į metus, o tai atitinka 100 infliacinių mar
kių.

8 mil. gyventojų metinio prieauglio pa
smerkti badauti, neretai mirti iš bado. Šio
se sąlygose kraštas nepajėgus pats valdytis, 
bet jo gyventojai nenori būti britų valdomi. 
Britai suteikia laisvę geruoju, kad to pa
ties nereikėtų daryti piktuoju.

Š. m. rugpiūčio 13 d. indų kongreso par
tijos narys Divan Saman Lall pareiškė: 
„Britai «laimėjo suteikdami Indijai laisvę. 
Tuojau nepriklausomybė? nesuteikus britai 
būtų išstumti iš- strateginių vietovių. Mes 
neturime pamiršti meškos šešėlio, kuris ro
dosi šiaurės Indijoje.”

Muzulmonų sąjunga nekartą minėjo, kad 
Pakistanui nesuteikus savistovumo, tą pa
gelbės padaryti sovietai. Šiose sąlygose rei
kia suprasti Molotovo žodžius apie pilnu
tinę laisvę Indijai. Nepriklausoma Indija, 
maištajantis ir kovojantis kraštas, sudarys 
galimybę įsiterpti Kremliaus šešėliui. Leni
no numatyta taktika — įsigalėti Vokietijoje 
dalimi įgyvendinta. Antras milžiniškas kraš
tas — Indija, kuriam išpranašautas bolše
vizmas, laukia savo eilės. Ten gali būti su
kurta karštesnė ugnis, kaip Kinijoje, nors ji 
ten dešimtmečius neužgesinama.

Indija — britų imperijos ūkio sistemos 
kampinis akmuo. Jos netekus — imperija 
pasmerkta žlugti. Dabar tik retkarčiais be- 
užsižiebianti kova Indijoje gali ateityje pa
siekti neregėtą įtampą, kai du milžinai pra
dės graižioti pasaulyje didžiausias girnas.

ie esąs nepakenčiamas
ma šaukti konferencijas, kuriose galėtų ben
drai apsvarstyti svarbiausiaus reikalus.

Politiniams lenkų pabėgėliams, kurie at
vyko Vokietijon pasibaigus karo veiksmams, 
nepripažįstamas DP statusas. Kai kurie iš 
jų keliauja be tikslo po Vokietiją ir esti už-j 
darinėjami Į vokiečiu kalėjimus. ~ T

Kiti gi lenkai yra be pertraukos vargi
nami atrinkimo komisijos. Šeimų išardymas 
yra nuolatinis reiškinys. Šiose atrinkimo 
komisijose dalyvauja ir Varšuvos režimo 
atstovai.

Toliau Amerikos lenkų komisija praneša, 
kad lenkų kariuomenės personalui nepripa
žįstamos tarptautinės teisės garantuotas pri
vilegijos ir jie mažai apmokami bei var
gingai valgydinami. Komisija siūlo sudaryti 
prie amerikiečių okopacinės valdžios tam 
tikrą komisiją, kuriai lenkų DP organizaci
jos galėtų duoti skundus dėl įvairių jiems 
daromų neteisybių.

Komisijos pranešimas baigiamas žodžiais: 
„Unrros veikimas turėtų apsiriboti išvirin
tųjų aprūpinimu maistu bei rūbais. Gi ver
timas įvairiais persekiojimais repatrijuoti į 
tėvynę. Unrrą daro politiniu įrankiu to
kiems tikslams, kurie JAV kongreso nebuvo 
numatyti. (AP).
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Henr. Žemelis (9)

Paskutinioji apgaulė
PAJUDA AUTOBUSAS

Kas gali tokiu atveju galvoti apie mie
gą? Kiekvienas savaip bando rasti užsiė
mimą, kad kaip nors atsipalaiduotų šios 

, nežinios ir slegiančių minčių. Vienas atsi
guląs ant šiaudų ir įbedęs akis į lubas, ki
tas vaikšto iš kampo į kampą, trečias 
rūko papirosą po papiroso, bet visų min
tys tos pačios. Vėl kalbamės, vėl spėlio- 
jame, gal gi kas nors pasikeitė? Budri 
Gestapo sargyba seka kiekvieną mSų 
žingsnį.
' Gal dar bando su generolu tartis? Bet 
juk mes visi žinome generolo nusistaty
mą ir jo nepalaužiamą atsparumą. Niekaip 
negalime suprasti būklės. Atrodo, jau 
esame viskam pasiruošę, bet kodėl jie dar 
mus čia kankina? Su generolu ir pulk. 
Urbonu uždrausta bandyti bet kokius ry
šius užmegsti.

Išaušo rytas ir atėjo pusryčių laikas. 
Tas pats. Vėl veda į valgyklą ir vėl sena 
tvarka valgome. Grįžtame atgal. Atneša 
papirosų. Spėliojimai dar didėja, o pa
dėtis neaiškėja. Išveda iš mūsų tarpo 
mjr. G. Kur? Kai kurie nujaučiame, nes 
jis dirbo slaptame judėjime,, vadinasi, ty
rinėja mus. O dar daug, daug jiems rei
kės išvesti, jeigu pasiseks užčiupti siūlo 
galą. Pagaliau praneša, kad pasiimtumėjn 
daiktus, kurių nė vienas neturėjome, ei
sime pietauti ir po to išvyksime.

Sis pranešimas galutinai pašalina mūsų 
spėliojimus. Ir nors kažkaip viduje nesi
nori tikėti, kad tai bus mūsų paskutinė 
kelionė, bet prisiminus pačio Jeckeln žo
džius ir Gestapą su visomis žiaurybėmis 
bei klasta, kažkaip nenoromis pradeda 
minčių raizginius persekioti klaiki ir 
žiauri tikrovė. Pietaujame vėl sena tvar
ka. Pietūs visiškai geri, bet retas kuris 
mūsų valgo. Bandau praryti kąsnį;' bet 
nevyksta. Salimais sėdįs kap. Js. ragina 
mane valgyti:

— Kodėl Tu nevalgai? Valgyk, gerai 
pavalgyk. O, brolau, dar negreit jie su 
mumis apsidirbs, kaip pats galvoji. —

Taip, jis nenusimena, nes jis jau nė 
vieną kartą žiūrėjęs’ mirčiai į akis.

Kiekvienas atskirai galvojam vienodai 
Ir kievienas atskirai bandom rasti prie
žasčių save nuraminti. Norime sužinoti, 
kas mus laukia ir kur mus vež ir kartu 
bijome teisybės. Vienas kitą klausinėjame 
ir kartu raminam, nors patys netikim 
tiems raminimams. Nervai įtempti iki 
kraštutinumo. Tuo laiku žmogus pasidarai 
ne savo valios šeimininkas. Sakai vieną, 
galvoji kitą. Ieškai nusiraminimo visuose 
reiškiniuose ir pastebi kiekvieną mažiau
sią smulkmeną, judėsi, veido išraiška ir 
net mintį. Kažkas tavimi žaidžia, kažkas 
žino tavo likimą, bet šiandien, tuo mo
mentu, nors iš paviršiaus ir kiek besisten
gtum apgauti save, visvien lieki žmogus 
su žmogiška prigimtimi.

Leidžiama parašyti savo šeimoms trum
pus laiškučius. Ką gi gali tokiu atveju 
parašyti? Ir be to, įsakmiai pabrėžiama, 
kad parašytume savo šeimoms. Jog esame 
sveiki ir gvvi. Kodėl būtinai apie tai ra
šyti? Atsieit, gali būti kitaip. Išveda į 
kiemą. Čia jau laukia keleivinis autobu
sas ir Stirniai ginkluota sargyba. Susėdome

A. a. aviacijos kapitono Stasio Jasinnsko mirties metinėms
Vokietijos šiaurėje, mažo Uchtės mieste

lio kapinėse, stovi kuklus, iš lauko akmenų 
sukrautas, propeleriu papuošfas, paminklas 
su užrašu:

„Av. kap. Stasys Jasiunskas 
1907. V. 7 — 1945. XIJ0.

Tavo darbai Lietuvoje liks gyvi amžinai”.
Kap. Stasys Jasiunskas gimė Marijampo

lės apskr. Kamanose. Baigęs gininaziją įsto
jo į karo mokyklą. Ją baigęs tarnavo 9 pėst. 
pulke — vėliau aviacijoje. c

Velionis buvo draugiškas ir malonus. Ir 
dažnam atrodė keista, kad šis stambus, at
letiškai. sudėtas vyras, gali taip nuoširdžiai 
ir švelniai šypsotis, toks jautrus ir draugiš
kas. .■ t ■ r :

Pirmosios okupacijos metu Stasys stoja Į 
rezistencinio pogrindžio 'eiles. Jis visa savo 
energija, visu savo patyrimu ir žirjių baga
žu, nuoširdžiai ir nesvyruodamas, užmiršda
mas save, išeina į kovą !už laisvę. 1941 me
tų pavasarį Stasys suimamas. Tardymo me
tu žiauriausiai kankinamas; kabinamas už 
rankų, veržiama geležiniais lankais jo ga- 
va, mušamas, marinamas badu ir t. t. Bet 
Stasys išlaiko, nė vieno žodžio nė vienos 
pavardės, kas galėtų išduoti pogrindžio dar
bą. Prasidėjus vokiečių rusų karui, Stasys 
gabenamas į Rusijos gilumą. Jis išgyvena 
Červenės pragarą. Misdamas varlėmis ir 
sliekais Stasys pasiekia savo tėvų žemę.

Antrosios okupacijos metu Stasys vėl po
grindžio eilėse. Vėl jis energingai su nepa
laužiamu atsparumu tęsia kovą dėl laisvės. 
1943 metų pradžioje gestapas norėjo jį su
imti. Draugų perspėtas Stasys skuba išeiti 
iš įstaigos ir prie durų koridoriuje sutinka 
gestapininkus. „Kur čia dirba Jasiunskas”. 
„Čia, ponai, štai šitame kambaryje. Prašau, 
ir (Stasys ramiu žingsniu išeina, palikdamas 
gestapininkus ieškoti jo paties, jo nurody
tame kambaryje.

1944 m. Stasys įstoja 1 Vietinės Rinktinės 
eiles. Čia jis kaip štabo narys kartu su Vie- 
tiriės Rinktinės vadu klastingai suimamas ir 
išgabenamas į Salaspilio koncentracijos la
gerį. Iš ten į drausmės būrį Dancige ir taip 
okupantų žemintas ir vietintas išvaduojamas 
vakarų alijantų.

Pradėjęs tremtinio be tėvynės dienas 
Stasys nepalūžo dvasioje. Jis vis buvo opti
mistas — jis vis tvirtai tikėjo, kad grįš pas 
šeimą ir artimuosius. Jis visą laiką tikėjo, 
kad išauš ir Lietuvai laisvės diena.

visi kartu. Generolas su visais pasisvei
kina. Atrodo šiek tiek pavargęs, tačiau 
ryžtingas ir bent iš veido nepasikeitęs. 
Daugiau žymu pavargimo ir išgyvenimų 
pas pulk. Urboną. Mašina pajuda. Mažai 
kas kalbasi — visu žvilgsniai su visu 
įtempimu stebi pro langus. Kaimo gatvėse 
gyvas judėjimas. Kiekvienas skuba savais 
reikalais ir retas kuris meta žvilgsnį į šį 
autobusą.

(bus daugiau)

1945 m. lapkričio mėn. 10 d. Stasys, at
likdamas miško kirtimo prievolę, sukrito 
ant draugų rankų ir mirė.

„Tavo darbai Lietuvai liks gyvi amžinai” 
paminklo įrašas. Bet tai yra ne patoso, ne 
neužpelnytos panegirikos įrašas. Tai pats 
Stasys įrašė savo kova, savo auka, savo ne
palaužiama valia ir nenuilstamu darbu.

Tavo metinių dieną nulenkiame galvas ir 
žinome ir jaučiame, kad netekome laisvės 
kovotojo — tauraus Lietuvio. J. J.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Baužė iš Australijos rašo Čik.-^-s 
„Draugui”? - : ’ s

„Mes, Australijos lietuviai, esame, jauni 
emigrantai ir negausūs, tačiau mūsų troš
kimas yra didelis. Norime matyti mūsų 
tėvynę laisvą ir nepriklausomą, kad ten 
.mūsų broliai ir sesers galėti; laisvai gyventi 
nusikratę jungo. Australijos lietuviai labai 
susirūpinę savo giminėmis Lietuvoje. Kai 
kurie jų ten yra palikę tėvus, brolius ir 
sesutes jr jau nuo 1940 m. jokios žifrios ne
gauna, nofs laiškų yra daug rašą.

Jūs ten Amerikoje turite daug* mokytų 
lietuvių: daktarų, aptiekorių, advokatų, in
žinierių ir kt. Kaip smagu jums. Mes čia 
to neturime ir todėl jums pavydime. Bet mū
sų vaikai stengiasi mokytis ir už metų kitų 
ir mes susilauksime savo lietuvių profesio
nalų. Būtų gerai, kad mokytų Amerikos lie
tuvių atvažiuotų ir apsigyventų Sidney — 
Australijoje. Anglų kalbą mokant, biznis čia 
būtų neblogesnis kaip Amerikoje.

Būrelis Australijos lietuvių tarnavo Aus- 
trąlijos armijoje, dalyvavo visuose frontuo
se,1 bet-visi išliko sveiki ir gyvi. Visi jie tu
rėjo .atsakingas vietas ir daugumas jų užsi
tarnavo laipsnius. F. Augustaitis ga"0 vyr. 
leitenanto laipsnį. Beveik visi jie jau gar
bingai atleisti iš armijos ir sugrįžo namo. 
Sydney lietuviai juos iškilmingai sutiko ir 
surengė vaišes.

Australijos valdžia mano per 10 metų 
Australijoje turėti 30 milijonų gyventojų, 
dabar gi yra tik 7 milijonai. Kuomet laivų 
transportas pagerės, pradės' dideliais skai
čiais įvažiuoti imigrantai iš Europos. Da
bar dar tik kalbama apie britų piliečių įva
žiavimą. Tačiau manoma, kad britų nega
lės tiek daug įvažiuoti, tad turės kreiptis J 
kitus europiečius. Vienas žymus parlamento 
narys neseniai pareiškė: „Dabar geriausia 
proga gauti iš Europos gerų imigrantų (mi
nėjo ir lietuvius), o kai Europa susitvarkys, 
mes jų nebegausime ir tuomet mums liks 
tiktai azijatai”. Tad jis patarė nepražiop
soti progos.

Australijoje lietuviams apsigyventi kraš
tas neblogas. Klimatas geras. Galima pra
dėti žemės ūkį, biznius ir gauti darbo. Ge
riausią pasisekimą turi amatininkai. Iš vi
sų čia gyvenančių lietuvių nė vieno nėra 
skurstančio. Visi gražiai gyvena: turk savo 
nuosavybe* ir yra pilnai patenkinti.”
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Potsdamo nuostatai - nusikaltimas vokiečiams
■Londonas. Generalinis ūkio skyriaus sek-, 

retorlus anglų zonai Dr. Richardas Aagat- 
sas savo Duesseldorfe pasakytoje . kalboje 
kritikavo silpną ūkio produktų paskirstymo 
kontrolę, neplaningą anglų administracini- 
jos darbą ūkio srityje, ypač neturėjimą im
porto ir eksporto plano, Potsdamo susita
rimų tiesiog nusikalstomą netinkamumą, nu
statant per žemas ribas pramonei ir tuo iš 
anksto pasmerkiant vokiečių tautą vargui 
ir skurdui. Tiesa, Anglija daug padėjo pe
reitą žiemą apsaugoti milijonus nuo bado. 
Bet ši pagalba tesanti nedidelis- atpirkimas 
padaŲ'to Potsdame nusikaltimo vokiečių 
tautai. Pramonės įmonių, ypač cemento fab
riku, taip reikalingų atstatymui, išmontavi- 
mas ne tik turis būti tuojau nutrauktas, bet 
net naujos įmonės reikėtų statyti, norint 
Vokietiją įgalinti išsiversti be kitų malo
nės, užsienio prekybos pagalba.
OLANDIJA PAGEIDAUJA KONCESIJŲ 

VOKIETIJOJE
Londonas. Olandijos vyriausybės JAV, 

D. Britanijai, Prancūzijai ir Sovietų š-gai 
įteiktame memorandume dėl ūkinių ir teri- 
torialinių pretenzijų iš Vokietijos, be kita 
ko, išreiškiamas noras gauti 40—50 metų 
anglies kasyklų koncesijas, laisvą judėjimą 
Reino kanalais, o taip pat Bochumo salą ir 
dalį šiaurės vakarų Vestfalijos su Emdeno 
miestu. Reikalaujamose teritorijose vokiečių 
gyventojai gautų Olandijos pilietybę.

PRIES OLANDIJOS PRETENZIJAS'
Berlynas. Vokietijos Įiberaldemokratų par 

tijos organas „Der Morgen” įspėja Olandi
ją, kad jos pastangos prisijungti dalį Vo
kietijos teritorijos galįs pakenkti ateities 
Vokietijos Olandijos santykiams. O vakar 
krikščionių demokratų sąjunga pareiškė 
prieštaravimą dėl olandų reikalavimo pri
jungti Bochumą ir Frizų, salas.

Abi partijos pripažįsta, kad Olandija tu
ri teisę gauti reparacijų už vokiečių karo 
metu padarytus sunaikinimus, bet reikalauja, 
kad jos būtų mokamos kitomis priemonė
mis, o ne teritorija.

TERORISTŲ VEIKLA PERKELIAMA Į 
UŽSIENĮ

Londonas. Romoje vięnas iš žydų slaptos 
teroristinės organizacijos vadų Palestinoje 
savo laiške Italijos valdžiai prisipažino, jog 
atentatas prieš britų atstovybę Romoje pa
darytas tos organizacijos narių, norint pa-

Resjinblikonų . . .
(atkelta iš 1 p.) 

tyje, respublikonams turint JAV kongrese 
ir senate persvarą, galės būti efektingiau 
judinamas tiek Lietuvos, tiek lietuvių trem
tinių klausimas. Kitais žodžiais tariant lie
tuvišku reikalu priėjimo kelias galės būti ir 
trumpesnis ir greitesnis, negu iki šioL O 
tai, žiūrint savomis akimis, reikia vertinti 
teigiamu požiūriu.

A. Rięmanta*

reikšti protestą dėl atstovybės varomos an
tižydiškos propagandos ir pastangų kliu
dyti žydų bėgliams įsikurti Palestinoje. 
Girdi, tegu' britai žino, jog žydų ginkluo
tųjų pajėgų veikla jau yra išėjusi ir iš Pa
lestinos ribų ir visur pasireikš, kur bus ken
kiamą žydų interesams. Laiške italų vyriau
sybė atsiprašoma už jai padarytą nemalo
numą.
- Pirmadienį išsprogdinti geležinkelio bė
giai Jeruzalės Tel — Avivo rajone. Nuos
toliai maži. Taip pat tame pat rajone iš
sprogdintas ir vienas prekinis traukinys sek
madienį. Sužeisti 3 geležinkeliečiai.

TAIP PAT KOLEKCIONIERIAI
Iš anapus ateina žinios, kad pas kai ku

riuos lietuvių patrijotų sulaikytus „istrebi
telius” buvę rasta net po 10—12 svarų me
talinių kišeninių bei rankinių laikrodžių, 
taip pat nemažas skaičius auksinių žiedų.

Iš Lietuvos
- Vilniaus radijas:

Stachanoviečiai gauna po 2.000 rublių
Vykstant soclenktynių potvyniui pagerbti 

29-tąsias spalio revoliucijos metines ir „kie
tai” siekiant atlikti užsibrėžtus pasižadėji
mus, per radiją leidžiami kalbėti stacha
noviečiai ir kiti darbo pasižymėjėliai. Algis 
Budinskas, dirbąs Vilniaus „Raudonosios 
žvaigždės” odos kombinate ir turįs stacha- 
noviečio vardą, tokiam radijo pasikalbėjime 
papasakojo, kaip atsiekęs stachanoviečio 
vardą ir ką už tai gaunąs. Pasirodo, kad 
tarybinė valdžia jam atremontavusi butą, 
padėjusi pasiruošti žiemai, ir per mėnesį 
duodanti 2000 rublių atlyginimo. Reikia 
pažymėti, jog normalus šiandieninis darbi
ninko atlyginimas Lietuvoje siekia 250—350 
rublių. Nežiūrint, jog stachanoviečiai savo 
darbo normą „viršija” daugiausia du kar
tu, tačiau jų atlyginimo norma auga dešim
teriopai. Suprantama, jog stachanoviečiu bū
ti yra tikrai nemaža „laimė”.
Gerasimavičius moko karininkus baleto...

Spalio revoliucijos metinės dabar centras, 
apie kurį sukasi ne tik prievolės ir prieš- 
termininiai arimai, soclenktynės fabrikuose, 
bet ir visas kultūrinis ir meninis gyvenimas. 
Kiekvienas partijos įpareigotas visa, kas 
geriausia ir tobuliausia skirti šios šventės 
intencijai. Ir tikrai, visi dirba „iš peties”, 
vienas kitą pralenkdami... Štai keletas nuo
trupų iš tų užsimojimų. Duonos kombina
tas Kaune įsipateigojo spalio revoliucijai 
pagaminti 7 tonas skanumynų. Kauno taba
ko fabrikas, vad. inž. Kepalo, pagamins ex
tra papirosų. O karininkų namų meninio 
būrelio nariai baleto artisto Gerasimavi- 
čiaus mokomi atlikti kai kurių baleto nu
merių. Ypač judrus mokyklinis jaunimas. 
Kaišiadorių gimnazijos mokiniai stato net 
gi Maksim Gorkio „Motinos” scenas. Mo
kinius vaidinti moko mokyt Jakubėnaitė. 
Be to, gimnazijos mokiniai stengsis iki tos 
šventės apsieiti be dvejetukų...

TRUMPOS ŽINIOS
Bombayus. Bombayuje įvyko kruvinų su

sirėmimų. Vicekaralius lordas Wavellis va
kar išskrido į Beharo provinciją, kur per 
pastarųjų dienų neramumus užmušta 160 as
menų. Mahatma Ghandis išvyko į rytiną 
Bengaliją vėsinti įkaitusių nuotaikų.

Londonas. * Unesco konferencijoje bus 
svarstoma nacionalizmo dvasia pasaulio mo
kyklų vadovėliuose.

Paryžius. Finansų minlsteris pranešė, kad 
po N. Metų Prancūzijoje bus laisvai par
davinėjamas tabakas. Ligi šiol mėnesyje 
gaudavo po 8 pok. cigarečių vyrai ir po 2 
pok. moterys.

Londonas. Vokiečių žvejybos laivynas 
britų zonoje Jšiomis dienomis padidėjo 34 
naujais laivais. Laivai pastatyti vokiečių 
laivų statyklose ir turi po 350 brutto re
gistro tonų. Artimiausiu laiku manoma pa
statyti ir didesnių laivų pritaikytų tolimai 
žvejybai.

Londonas. Amerikiečių okupacinės val
džios pranešimu Berlyno aprūpinimas elek
tra po 14 d. pagerėsiąs, nes maždaug per tą 
laiką baigsis elektros stoties remonto dar
bai, kuriems apie 1.000 to plieno iš britų 
zonos jau atvežta.

Londonas. JAV pasisakė sumažinsiančios 
savo anglies eksportą Europai per 200.000 
to mėnesyje.

Londonas. Danos žiniomis dėl amerikiečių 
gen. Clayaus prikišto vokiečių įstaigoms 
apsileidimo nunacinimo srityje atsisakė visų 
trijų amerikiečių gonos kraštų nunacinimo 
ministerial. Jei kaltinimai nesiliaus, ketiną 
atsisakyti ir ministerial pirmininkai.

Londonas. Stuttgarto nunacinimo teisme 
prasidėjo byla prieš Šachtą. Pagal esamą 
apkaltinimo medžiagą , jam gresia bausmė 
iki 10 metų su turto konfiskavimu. Byla 
bus sausio mėn. Ligi tol sėdės Stuttgarto 
kalėjime, kur jis traktuojamas išskirtinai iš 
eilinių kalinių.

PRANEŠIMAS MEMMINGENO 
STOVYKLOS GYVENTOJAMS

Pranešame, kad į Aerodromo stovyklą at
vyko ir čia apsigyveno kompozitorius p. 
Julius Gaidelis, kuris perėmė choro vado
vybę. Mes kviečiame visus vyrus' ir moteris, 
gyvenančius aerodromo ir Bergo stovyklo
se, ir turinčius chorui tinkamą balsą, papil
dyti choristų eiles.
L.T.B. Memmingeno II Apylinkės Komitetas
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