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Siūlo aprė dą veto teise,
Londonas. JT politinės komisijos posė

dyje senatorius Connallys pasisakė prieš ve
to teisės panaikinimą, bet ir prieš jos pikt- 
naudojimą egoistiniams interesams ginti. 
Nė viena valstybė negali būti savęs pačios 
teisėjas, todėl turi pasiduoti, šiuo atveju, 
daugumos sprendimui. Antra vertus, kas 
nori didžiąsias valstybes kritikuoti, turi 
atsiminti, jog tik jos vienos gali apsaugoti 
mažąsias tautas nuo didesniųjų puolimų.

Jugoslavijos atstovas iškėlė didžiųjų vals
tybių nuopelnus sumušant Hitlerį. Tik esą 
gaila, jog po pergalės jos išsiskyrė I du 
nesuderinamus blokus, t y. TSRS ir JAV 
su Anglija. Tų blokų buvimas perdaug ge
rai visiems žinomas, kad apie tai nebūtų 
galima viešai kalbėti.

Višinskis iškė’.'ė didžiųjų valstybių sun
kius taikos .išlaikymo uždavinius, kurie ir 
be mažųjų puolimų esą vargiai išsprendžia; 
mi. _ ’ _

4 užsienio reikalų ministerių taryba slap- 
tame “posėdyje tarėsi dėl Triesto statute nu

Vokiečiu savivaldos plėtimo apibrėzos
Londonas. Britų karinės valdžios Vokieti

joje politinio skyriaus viršininko pavaduo
tojas padarė pranešimą apie vokiečių savi
valdos teisių praplėtimą, nuo. š. m. gruo
džio 1 d. Praplėtimas bus vykdomas laikan
tis Bevino apibrėžų Vokietijos ateities k'au- 
simu /per paskutiniąsias užsienio politikos 
diskusijas Žemuosiuose Rūmuose.

Anglų zona liksianti padalyta į tris vals
tybes: šiaurės vakarų Vestfaliją, žemut. 
Saksoniją, Slezvigą Holšteiną ir du laisvus 
hanzos miestus Bremeną ir Hamburgą. 
Miestai jau turi rinktinius organus, o kraš
tai (valstybės) juos rinksis kitų metų pra
džioje, pagal ruošiamas konstitucijas. Kol 
tas vykdomosios centrinės valdžios funkci
jas juose atliks skirtieji laikinio pobūdžio 
organai, kuriems pagal naują jstatyminį pa
tvarkymą atiteks visos pareigos ir visas at
sakingumas, skiriamas federacinės respubli
kos vyriausybei.

Kol bus sudaryta centrinė Vokietijos fede
racinių respublikų vyriausybė Berlyne — 
jos funkcijas šiuo tarpu pasilaikys savo zo
nos trijų valstybių ir dviejų laisvųjų mies
tų atžvilgiu britų karinė valdžia.

Tad vokiečiams po gruodžio 1 d. priklau
sys administracija, policija, švietimas, svei
katos tvarkymas ir įstatymų leidimas. Ang
lų karinė valdžia Į tas sritis visai nesikiš. 
Tačiau susisiekimo, ūkio planavimo, finan
sų, nunacinimo ir tremtinių priežiūra ir to
lau liks karinės valdžios žinioje. .
„MARŠALO DORINGO TESTAMENTAS” 

Paryžiuje leidžiamas Varšuvos vyriausy- statytų

matytų gubernatoriaus , teisių ir policijos 
priklausomybės (gubernatoriui ar rinktiniam 
organui).

SI ŽIEMA LENGVESNE UŽ PERNYKŠTĘ

Londonas. D. Britanijos įgaliotinis Vokie
tijai, valstybės ministeris Hyndas, Žemuo
siuose Rūmuose padarė pranešimą apie mai
tinimo būvj britų zonoje. Pasak jo . maitini
mo būvis, tiesa, esąs sunkus, bet vis dėj to, 
lengvesnis, nei pereitą žiemą, kada trans
portas buvo apverktinoje būklėje. Blogiau- 
ia, kad per paskutinius 12 mėnesių neįsteng
ta sudaryti didesnių atsargų, negu 2—3 
dienoms, kas ir prie tobuliausio sūs’sieki- 
mo bei paskirstymo mažiausiai kliĮčiai įvy
kus veda prie maisto krautuvių ištuštėjimo. 
Kad maitinimas gerai funkcionuotų, būti
nos 6—7 savaitėms atsargos.’ Iki naujo mai
tinimo periodo tikimasi-išlaikyti 1550 kalo
rijų normas, o iki tam laikui Vašingtono 
pasitarimų rezultatai jau duosią konkrečių 
vaisių pagelbėjimo linkme,

bės laikraštis „Gazeta Polska” lapkričio 4 
d. rašo, kad Berlyne jau kelinta diena pla
tinamas slaptas dokumentas, pavadintas „Po 
litiniu Vokiteijos Reicho maršalo Goeringo 
Testamentu”. Sis dokumentas’ siuntinėjamas 
paštu vokais, antspauduotais Hanoverio paš 
to. Dokumento autorius, pasivadinęs Ooe- 
ringu, kviečia vokiečius 1 bendradarbiavimą 
su požemine Hitlerio partija ir žada pagal
bą iš užsienio.

Ligi šiol neaišku, kokiu būdu „Goeringo 
testamentas” galėjo patekti iš Hanoverio j 
Berlyną, kai paštd veikia griežta cenzūra. 
Tačiau žinoma, kad Goeringo paskutinieji 
laiškai iš Nuernbergo kalėjimo yra sąjun
ginės kontrolės žinioje Berlyne. Tos kontro
lės nutarimu jie neskelbiami.

Minimo „testamento” autorius prikiša kai 
tę už karą sąjungininkams. Dokumentas 
skelbia, kad Hitlerio' vyriausybė buvo de
mokratiška, o taip pat, kad nei fuehreris, 
nei vokiečių tauta karo nenorėjo...

„Goeringo testamentas” kviečia vokiečius 
stoti j Hitlerio partiją ir glaudžiai bendra
darbiauti naujus narius su senaisiais. Sis 
bendradarbiavimas turi būti laikomas di
džiausioje paslaptyje, kol apie tai bus gali
ma viešai kalbėti.

Įdomus „Testamento” užbaigimas ir jo 
išvados. Vokiečių tauta savomis jėgomis 
negali atsikratyti pančių, bet išmuš valan
da, kada iš užsienio kai kas pasirodys, pa
duos vokiečiams ranką ir padės jiems atsi-

Bendro likimo kelyje
Latvijos Nepriklausomybės šventės proga

Latvių ir lietuvių tautas glaudžiai riša ne
tik kaimynystės santykiai, bet ir kalba ir is
torinė, kultūrinė raida. Jos abi praeityje iš
gyveno kone tas pačias kovas prieš Rytų 
ir Vakarų veržimąsi į Baltijos pakraščius; 
jos abi kentėjo tas pačias svetimąsias 
priespaudas ir šiandien jos tebekovoja su 
tuo pačiu priešu dėl tų pačių tautinių ir 
valstybinių siekimų:

Nepriklausomybės laikais buvo užsimez
gę artimi politiniai, kultūriniai, ekonomi
niai, sportiniai ryšiai. Ypatingai buvo su
stiprėję kultūrinių vertybių pasikeitimai. 
Daugelis latvių rašytojų: J. Rainis, Skalbė, 
Ersas, Rozitis buvo verčiami | lietuvių kal
bą, ir atvirkščiai, daugis lietuvių rašytojų 
P. Vaičiūnas, L. Dovydėnas, K. Boruta, bu
vo išversti Į latvių Kalbą. Mūsų žurnalistai 
bendradarbiavo latvių spaudoje ir latvių 
žurnalistai — mūsiškėje. Latvių dailininkai 
ruošė parodas Kaune ir mūsiškiai Rygoje. 
Sis kultūrinis bendradarbiavimas būtų dar 
labiau mus surišęs ir politiškai.

Latvių tauta per ilgus šimtmečius sukū
rė ne tik aukštą materialinę, bet ir dvasinę 
kultūrą. Jų literatūra: Blaumanis, Rainis, jų 
dailė — W. Purvitis, jų muzika — Vitalis 
— prasimušė ne tik savo tautoje, bet ir pla
čiau pasaulyje. Ilgas išeitas kelias nuo Kr. 
Waldemaro, Kr. Barono, J. Alumanio iki J. 
Medinio, Veselio yra didelių pastangų, kul
tūrinės pažangos ir nepaliaujamo užsidegi
mo gyventi, kovoti ir kurti pasėka.

Siame bendrame valstybiniame ir tauti
niam kelyje lietuvių tauta trokšta laisves ir 
Nepriklausomybės latvių tautai. Latvijos 
Nepriklausomybės šventė — tai ir mūsų 
visų mažųjų tautų solidarumo šventė. Tu-_ 
rėdami galvoje didžiuosius mūsų tautų lais
vės ir valstybinės egzistencijos idealus, žiū
rėdami plačiomis, humaniškomis akimis | 
mūsų tautų ateitį, mes turėtume užmiršti 
mus skiriančias smulkmenas ir pasižadėti, 
vieni antriems vieningai, draugiškai kovoti 
dėl Nepriklausomybės.

Teprisikelia laisva, nepriklausoma Latvija!
Stp. Vykintas

TIRIA PARAMĄ MAIŠTININKAMS
Londonas. Graikijos generalinio štabo 

viršininkas išvyko Į Makedoniją, kad nusta
tytų Jugoslavijos kariuomenės pagalbos dy- 
d| kairiųjų gaujoms vienos Graikijos pa
sienio stoties užpuolimo metu. Surinkta me
džiaga apie svetimųjų paramą Graikijos kai
riųjų gaujoms, Graikijos vyriausybė patei
kė Saugumo Tarybai ir 4 užsienio reikalų

1 ministerių tarybai.
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Lietuviu tautos naikinimasO. Kymantas

Teisė gyventi krauju išperkama. Provo
kacijos, suėmimai, kalėjimas, tremtis, prie
vartos darbo stovyklos nepertraukiama kan
čių grandis, kuri grąso kiekvienam lietu
viui, neišsižadėjusiam tėvų žemės. Nuo 1944 
m. spalio iki 1946 m. lapkričio mėn. lietu
vių išvežta į Sibirą ligi 100.000. 1914 m. 
partizanų, kovojusių prieš bolševikus žuvo 
9.000, šiaip išžudyta apie 20.00&.

Trėmimas Sibiran yra nuolatinis. Suim
tieji padedami kalėjimuose. Kaliniai iš ma
žesniųjų .telkiami cenTriniuose, o ypač Vil
niuje, žinomame: Lukiškių ir kituose kalėji
muose. Ten laikoma ligi 12.000 kalinių. Kas 
mėnuo po 2.500 išvežama Sibiran. Trans
porto sąlygos negeresnės už buvusias 1941 
m.

Kovojančių už tautos išlaisvinimą duome
nimis, kas mėnuo išvežama iš Vilniaus ka
lėjimų 2.500, Kauno — 500, Šiaulių ir Pa
nevėžio kalėjimų — 300.

Kiekvienas suimtasis tardomas. Tardymo 
ilgumas ir kankinimas pareina nuo suėmi
mo motyvų. Žiauriausiai kankina pogrindžio 
spaudos organizatorius, demokratinio są
jūdžio atstovus, rėmėjus, o ypač lietuvius 
partizanus?~Tjalima suprasti kodėl partiza
nai gyvi nepasiduoda bolševikams J raukas.
Dažniausia jie bombomis nusižudo. Kalėji
muose ilgiau 6 mėm nelaikomi. Moterys, 
seniai siunčiami į Kazachstaną. Vyrai atsi
duria Vorkutoje. Kalėjimai perkimšti. Kam
bariuose, kuriuose normaliai laikyta 4 kali
niai, dabar sėdi 12 kalinių. Kalinių maitini
mas negeresnis už pirmo bolševikmečio, bet 
geresnis už vokietmečio, nes kartą savaitėje 
giminės gali atnešti maisto ir' rūkalų.

Vorkutos pragare. Sis vardas žinomas vi
suose Sovietuose. Tai 4.000 kv. km. angli
mis turtingas plotas, pradėtas naudotį pra
ėjusio karo metu-. Si vietovė yra artimoje 
Arktikoje t. y. Pečioros ir tįsos upių san
takoje, netoli didžiųjų tu-.drų, Kurios įsire- 
mia Barento jūroje. Toje milžiniškoje sri
tyje, kurioje ištisus mėnesius saulė neuž'e- 
ka, amžini šalti vėjai kaukia, anksčiau lu- 
vo negyvenamoji sritis. Vorkutos niūrus kai
melis anuomet atkirstas nuo plataus pasau
lio. Geležinkelis nepasiekiamas. Toji sritis 
vadinama Komi respublika. Karo metu, kai 
iš Europos perkelta pramonė į Aziją, čia 
aptikti milžiniški plotai, turtingi anglim ir 
žibalu įmirkusios žemės. Ten nusiųsta šim
tai tūkstančių kalinių kasykloms įrengti ir 
geležinkeTą linijoms nutiesti. Tuos darbus 
dirbant sušalo 250.000 kalinių, bet aasyidos 
įrengtos, o geležinkelio linijos nutiestos. 
Europoje tokios" anglių kasyklos nežinomos, 
nes ten yra tik primityvūs 36 šuliniai, Ku
rių 12 dabarjrasama. Aplink pristatyta gau
sybė lūšnų ir keletas geresnių patalpų MVD 
Įstaigoms ir tarnautojams. Prie kiekvieno 

■šulinio gyvena ir dirba 40.000 vergu. Anks
čiau ten buvo 1,5 mil. mirštančių sielų, ku
rių tarpe 100.000 lietuvių, 6C".000 latvių, 
50.000 estų, žymūs skaičiai ukrainiečių, o- 
torių, gruzinų, rusų ir kt. tautybių.

b

Pastarajame penkmečio plane numatyta 
Vorkutos kasyklas ir Užuraho prameną plės 
ti. Šiems darbams atlikti reikalingi milijo
nai naujų vergų, kulių prievartinio darbo 
sovietinėse stovyklose dirba ligi IS mil.

Žmonių naikinimo mašina. Darbo sąly
gos pasibaisėtinos. Kasyklų įrengimai pa
prasčiausi. Čia 'nėra priemonių dirbančiųjų 
gyvybei ir jų sveikatai apsaugoti, lekioję 
vergų sistehioje žmogus nebuvo taip mažai 
dabojamas, kaip Vorkutoje. Suliniuose dar
bininkai neretai užtrokšta ar jie užgriauna
mi. Įrengimų netobulumas, nežmoniškos dar 
bo sąlygos trečdalį' dirbančiųjų palaidoja 
per metus. Kas treti metai reikalinga pa
pildyti ten esančius vergus nauju trečdaliu. 
Mirę nepalaidojami, bet gyvieji, kablius pa
žandėse įkabinę nuvelka už lūšnų vilkams 
ir kitiems žvėrims pasisotinti.

Gyvenimo sąlygos nepaprastai sunkios. 
Nešvara neįsivaizduotina. Maisto trūksta. 
Šiai dvi pagrindinės priežastys to milžiniš
ko mirtingumo. Vandens nepaprastas neda- 
teklius. Todėl kiekvienam asmeniui parai 
duodama 1,5 litro gerti, virti ir skalbti. To

Artinasi bado šmėkla
Su pirmojo sniego pasirodymu dar la

biau susirūpinta Vokietijos maitinimu. 
Manoma, kad ši žiema būsianti kritiškiau
sias perijodas Vokietijos pokarinio gyve
nimo. Maistas, gyventojų tirštumas, butų 
ir kuro stoka, ligos, nusikaltimai, riaušės, 
nepasitikėjimas pinigais, trūkumas varto-' 
jimui reikalingų prekių bei aprangos ir 
dėlto išsivystymas nelegalios prekybos 
yra reiškiniai, kurio kelia naujiesiems Vo
kietijos šeimininkams didelį susirūpinimą.

Neseniai Hamburgo Profesinių S-gų 
pirmininkas F. Spliedtas Britų zonos dir
bančiųjų vardu pareiškė, kad profesinės 
s-gos nebegalės sulaikyti savo narių nuo 
įsišokimų, jeigu kritiška maitinimo padė
tis ir toliau tęsis. Jis kreipėsi į pasaulio 
sąžinę, o ypač JAV, kad ateitų į pagalbą. 
Kitas atsakingas vokiečių pareigūnas 
(Wirtsehaftsamto britų zonai vedėjas) Dr 
V. Agartzas Ducssenldorfe taip pat pro
fesinių s-gų atstovams jų suvažiavime 
nurodė, kad Tautų S-gos (buvusios) duo- 

j menimis nedirbančiam žmogui reikalinga 
esą 70 gr.’ baltymų ir 60 gr. natūralinių 
riebalų dienoje, kad išsaugotų sveiką or
ganizmą. Kaip jau žinoma, kaip kitos va
karinės zonos, juoba britų zona, be im
porto negali išsiversti. O kad būtų ga
lima įvežti, reikia turėti kas išvežti — 
parduoti užsieniui. Agartzas sako, kad 
visi mėginimai eksporto reikalu nuėję 
niekais dėl priežasčių, kurios yra už mi- 
litarinės valdžios kompetencijos ribų. Ta
čiau jis netikįs, kad Potsdamo sutartis 
reiškianti mėginimą vokiečių ūkį palikti 
be pramonės, kas reikštų mirties spren
dimą milijonams vokiečių. Juk esą nega
lima manvti, kad nacių masinio žudymo 
metodai būtų priimti naujame tautų san
tykių sutvarkyme.

Šitie jų pareiškimai rado atgarsį ir už- 
įsienio spaudoje. Be to, britų zonos mai

kiose sąlygose negali būti kalbos apie nu- 
siprausimą ar skalbimą. Ištisais metais dė
vėdami vatinukais, dirba, gyvena ir sugrūs
tai miega ant sukaltų narų.
Maistas ir tariamas atlyginimas mokamas 

pagal stachanoviečių nuostatus. Daugiau 
darbo nudirbus, atitinkamas maisto kiekis 
duodamas ir sumokamas atlyginimas. -Silp
nesnieji negalintys atlikti mažiausios darbo 
noriuos, gauna tik 300 gr, duonos. Darbo 
nustatytą kiekį atlikę, gauna 600 gr, duo
nos, nedaug kruopų, riebalų ir mažą atly
ginimą pinigais. Mažiausio darbo kiekio 
neatlikę miršta badu.

Sovietai žmonių sugyvenimo srityje yra 
žymiai pralenkę nacionalsocialistus. Bolše
vikinio rojaus kūrėjai susirūpinę gyvento
jų prieaugliu. To tikslo siekia gyvuliškais 
būdais.

Tokios pragariškos priemonės tegali būti 
naudojamos tik sovietuose. Gyvuliškiausia'.s 
būdais siekia gyventojų, o ypač vergų prle- 
augliaus. Esami vyrai ypač naikinami, nes 
jų daug atsiduria prievolinio darbo stovyk
lose. Taigi mirties naguose. Prieštarybės 
viešpatauja bolševikiniame rojuje, vergija 
siaučia,- o užgrobtos tautos naikinamos, kad 
neturėtų progos kveptelti ir už taiką kovoti.-

tinimo būklė buvo diskutuojama net 
Aukšt. Rūmuose, kur lordas W. f evėridge t 
pasakė, kad gyvenimo sąlygos Vokietijoje 
yra visiškai nebepakenčiamos.

Generolas McNarneys perspėjo savo 
dalinių vadus, kad reikia būti pasiruošu- . 
sieins sutikti riaušes bei neramumus ry
šium su maisto stoka ir kitais trūkumais, 
prasidėjus žiemos šalčiams. Pogrindžio 
veikimo sustiprėjimas su jau žinomais 
„bombiniais“ reiškiniais Stuttgarte, iden
tifikuojamas su vadinamosiomis „bado 
riaušėmis“.
Amerikiečių^zonoje yra per 17 mil. gyv., 

o ji tegali išmaitinti 10 mil. iš savo ištek
lių. Likusius turi gi kas nors maitinti, 
kad jie nemirtų badu.

Frankfurto rajone per paskutinius du 
mėnesius gyventojai turėję sunkumų išsi- 
pirkdami maistą pagal korteles. Kadangi . 
krautuvėse trūkdavo produktų dėl ūki
ninkų blogo tiekimo. Pasklidę kalbos dėl 
infliacijos tiek sumažinę ju pasitikėjimą 
pinigais, kad jie stengėsi privalomus tie
kimus atidėti iki tariamo naujo piniginio 
vieneto įvedimo. Mėsos parduotuvės, dėl 
to būdavusios 4—5 dienas savaitėje užda
rytos. Kaip pasėka — kainų kilimas ne
legalioje prekyboje ir didesnis nepasiti
kėjimas marke. • ”

Didž. Hessene kiekvieną savaitę užre
gistruojama 300 naujų susirgimų džiova. 
Blogas maitinimas, susikimšimas butuose, 
tinkamos aprangos ir -avalynės stoka, 
tikimasi, kad susirgimų skaičių dar padi- < 
dins.

Nusikaltimų, ypač jaunuomenės tarpe, 
skaičius auga, vagystės bei apiplėšimai 
yra kasdieniniai reiškiniai. Sunku jie visi 
bus suversti nelaimingiems „Auslende- 
riams“.
Ateinanti žiema, mano, vokiečių kompe-

(Nukelta į 4 p.)
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Henr. Žemelis (14)Paskutinioji apgaulėMaistą gauname pakenčiamą ir nuo bado galime lengvai gintis, tačiau pirmomis dienomis maisto klausimas iš viso neiškildavo. Nebuvo apetito. Svarbiausiai rūkalai, kai užsirūkai ir širdžiai lengviau pasidaro ir nervai lyg atslūgsta.Leido parašyti* namiškiams laiškus. Didelis džiaugsmas — galime savo šeimas painformuoti ir paprašyti prisiųsti būtiniausių reikmenų. O mums visko trūksta ■— juk buvome suimti kaip stovime. Mūsų korespondencija griežtoje Gestapo kontrolėje. Laiškai, siunčiami per Gestapą,< vokai neužklijuojami^ negalima nurodyti vietovės, žodžiu, nieko negalima rašyti, kas liečia mūsų padėtį. Kas gi lieka? Truputį, ką nors parašyk ir laiškas nepasieks adresato, o kaip norisi, paklausti, sužinoti kas darosi Tėvynėje. Deja. Mūsų laiškai buvo panašūs pirmųjų klasių gimnazistų laiškams, kurie rašydavo savo tėvams, prašydami prisiųsti pinigų ir maisto produktų.Pagal mūsų kariuomenės tradiciją, Komendantui leidus, pradėjome giedoti vakarinę maldą: • „Marija, Marija . . .“ Si graži mūsų karių giesmė kiekvieną vakarą skambėdavo iš mūsų uždaro namelio. Ar kas girdėjo ir suprato šios maldos žodžius, nežinojome, tačiau bent mintimis mes tuo laiku buvome Tėvynėje, o mūsų visų krūtinės giliais atodūsiais kartojo prasmingus maldos žodžius.
KONCENTRACIJOS STOVYKLOJENeilgai mums čia teko gyventi, stebėti nesimpatiškus sargybinių veidus.Vieną rytą atėjo komendantas ir pranešė, tuoj pasiruošti kelionėn.Kur? Kaip? nebuvo kada spėlioti, nes privažiavo autobusas ir mūsų namuką apsupo nemažas latvių SS legijcnininkų skaičius. Susėdome, ir vėl tuo pačiu keliu mūsų autobusas pajudėjo. Sargyba stipri, ir pats komendantas lydi. Pasier kiam Rygą, o mūsų autobusas vis neria pirmyn. Gal Lietuvon grįžtame, kai kam bliksteli mintis, bet ne tuo keliu? Mūsų autobusas įsuka į mišką. Jau iš tolo pamatėme aukštą spygliuotą tvorą, daug standartinio tipo pastatų ir viduryje labai aukštą bokštą. Čia buvo koncentracijos stovykla.Vaizdai nykūs. Smiltynai, kai kur' pušys kyšo, o aplink visą vietovę suka tankus spygliuočių miškas. Netoli geležinkelio bėgiai.Atsidarė vartai, ir mūsų autobusas įvažiavo į šią stovyklą. Nenoromis prisiminė posakis: „Pameskite viltis, įeidami į šią vietovę“.Išėjo pasitikti keletas SS uniformuotų vyrų ir pats stovyklos komendantas, SS karininkas. Mažas, apvalaus sudėjimo ir nesimpatingo veido. Tikras' koncentracijos stovyklos viršininko tipas. Kažką pasišnekėjo, ir liepia mums išlipti. Veda. Žvalgomės ir susipažįstam su nauja gyvenamąja vieta. Visur vienodi barakai, ir pilna kalinių. Mūsų naujieji draugai, pilkomis uniformomis ir tokios pat spalvos beretėmis, baisiai atrodo. Išgąsčio ir 

skausmo veidus puošia atsikišę žandikauliai. Praeinant mums pro šalį, staigiu judesiu nusiima kepures ir atsistoja ramiai. Matyt, sveikina savo viršininkus. Tačiau tie praeina pro šalį ir visiškai nekreipia į juos dėmesio. Įdubusios akys palydi mus ir susitinka su mūsų žvilgsniais. Mus veda- į didelį atskirą baraką. Jis dar kartą aptvertas spygliuota viela. Iš priekio ir užpakalio stovi sargybinių būdelės. Prieiname prie durų ir matome tokį užrašą:— Herzlich WillkommJn!Nesuprantam, kam taikomas šis pasveikinimas. Rodosi, kad mums, atseit, stovyklos komendantas mus—sutitika pagal visas mandagumo" taisykles. Pašaipa iš pirmųjų žingsnių.Įeiname į vidų. Didžiulis barakas, šonuose stovi medinės lovos, o per vidurį •- stalai. Yra vienas atskiras kambariukas, kurį paskiria generolui ir pulk. Urbonui. Langai išpinti spygliuotomis vielomis.Mus atlydėjęs stovyklos komendantas praneša generolui, kad mūsų būklė ne- pas:keisianti. Jis pats buvo' priverstas prašyti, kad mus iš ten iškeltų, nes jis negalėjęs kiekvieną dieną mūsų apsaugai skirti 48 asmenų sargybą su lengv. ir sunk, kulkosvaidžiais įskaitytinai. SS le- gijonininkai turi pakankamai. savo tiesioginių pareigų. (bus daugiau)
Petr. Dypsas

Emigracija
FELJETONASDaugelis iš mūsų, nusivylęs Vakarų Europa ir palūžęs ant lovos nuo sunkios makaronų naštos viduriuose, popiečio metu neretai narplioja įvairias emigracijos problemas. Vienas, sakysim, nori prasimušti į Riju-Kiju salas, kitas — pasidaryti turtuoliu, kerpant Australijos avinus, trečias — kur nors Brazilijoje iš bambuko lazdų dirbti griebliakočius Lietuvos atstatymui;- Žodžiu, nevienas, seilę rydamas, žavisi svetimais pasauliais, užmiršęs, kad kelyje j šviesų gyvenimą visų pirma reikia perlipti sunkų įsikūrimo slenkstį. Tokiems visiems neatsakingiems emigracijos planuotojams, rekomenduotina susipažinti su emigranto Gurklos pirmaisiais emigraciniais pergyvenimais.Tiesą pasakius, emigracinė kelionė buvo neilga — iš Kleinbirbeno į Grosbirbeną. Kaip žinote, likimo valia, prieš porą savaičių Kleinbirbeno stovykla buvo, nušluota nuo žemės paviršiaus, o visi klein- birbeniečiai pastatyti prieš dvi alternatyvas — arba pas švabus bernauti, arba emigruoti į tarptautinę Grosbirbeno stovyklą. Kaip daugelis Įeitų, taip ir Gurkia pasirinko emigracinę alternatyvą. Suformavo jis savo turtą į du mazgus, sniovė ant Kleinbirbeno barako lubų ir, atsisėdęs ant savo mazgelių, kartu su visais leidosi į svetimus kraštus.Kadangi Kleinbirbeną su Grosbirbenu riša sausas Svabijos kontinentas ir jūrų aplink nesimato, tai pati kelionė praėjo gana laimingai, jei neskaityti, kad sėdint ant aukštai prikrauto sunkvežimio, trims keleiviams šakos nunešė po nosį, o dviems — apatinį žandikaulį.

Tačiau Grosbirbone jau prasidėjo emigraciniai sunkumai. Vos išlipus iš sunkvežimio paaiškėjo, kad neturtingiems ir neturintiems pažinčių emigrantams durys į Grosbirbeno stovyklą maždaug užJary- tos. Tik išsiaiškinus su Grosbirbenieėių vartų policine įgula, kad beveik kiekvienas atvykėlis buvo garantavęs savo ateitį ar tai cibulių, broginių miltų, ar tai kilo vertingo turto pavidalu, emigrantams buvo leista formuotis į vilkstinę ir slinkti registracinio punkto kryptimi. Registraciniame punkte po ilgų ir keblių apklausinėjimų buvo nustatyta, kad vilkstinė yra atvykusi ne iš Kinijos, ne iš Indonezijos ir ne iš kurios kitos kariaujančios šalies, ir todėl gali slinkti toliau, butų punkto kryptimi. Prie šio punkto teko palūkėti bent pora dienų ir susipažinti su gana vėsiomis Grosbirbeno šalies nakti- mis, kol butų punkto viršininkas teikėsi priimti naujuosius šalies piliečius. Tasai viršininkas, kaip ir visi viršininkai, buvo didelis intelektualas, kalbąs bene 20- čia kalbų, nors ir su stipria' žemaitiška priegaide, ir šiaip jau žmogus su giliu patyrimu. Išrūšiavęs atvykėlius pagal turimų mazgų didumą, jis pradėjo ilgą pamokinančią paskaitą portugalų kalboje. Gurklai ir kitiems pradėjus teirautis vertėjo .ir išsiaiškinus, kad čia visi lietuviai, viršininkas nusikeikė švariai lietuviškai ir pridėjo:— Iš pažiūros spėjau, kad būsite eti- jopai. Kogi nepranešėte raštiškai, kad esate is Lietuvos . . . subarė nemokšas tautiečius viršininkas ir toliau, nežiūrint savo aukštos padėtis, teikėsi kalbėti vien lietuviškai. Jis liepė nenusiminti svetimame krašte, nors įsikūrimo sąlygos čia panašios, kaip Bolivijoje. Smauglių ir krokodilų, tiesa, čia nesą, bet užtat blakės vienam Ukrainiečiui iš nakties, pavyzdžiui, nukandę maždaug abidvi kojas. Esą reikia pasisaugoti. Darbo salygcS' nelengvos. Vienintelis rimtesnio uždarbio šaltinis — ekspediciniai karavanai j Svabijos apylinkes. Šiaip jau kraštas labai nemėsingas. Kartais pasitaiko v'enas ki? tas jautukas, bet prisilaužti prie mėsos nelengva. Tenka panaudoti baslį arba duonrieki peilį. Nevienas grįžta iš jautienos dalybų su . sulaužytais šonkauliais.Tokiomis ir panašiomis informacijomis aprūninęs naujakurius butų viršininkas išdalino visiems po raštišką dokumentą, duodantį teisę į maistą, kambarį ir darbą. Su tuo dokumentu rankose leidosi klnin- birbeniečiai ieškoti savo naujųjų patalpų. Čia laimės nusišypsojimas buvo labai įvairus. Sakysim, Trimbambickio šeimai patalpa išpuolė ant stogo. Patalpa erdvi ir.saulėta, tik trunutį per daug ant vėjo. To nežiūrint, Trimbamb’ckis kabino ant kamino marškas ir žadėjo įsikurti. Vame- vičiaus šeimai” nuskirtasis kambarys buvo žymiai geresnis. Jis turėjo stogą, grindis ir dvi sienas. Kaip naujakuriui, tai maždaug ir pakanka. Kilbams, senesniems ir šilimos reikalingiems žmonėms, įsikūrimo bazė buvo nužiūrėtas durpių sandėlis.Gurkia, buvęs pieno nugriebimo punkto vedė’as. kaipo inteligentas, buvo traktuojamas žymiai geriau už kitus.I (bus daugiau)
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frMti QųCenifn&
Bandymų išvakarėse

Hanau Unrra direktorius Mr. Heath 
lapkričio 9 d. lietuvių stovyklos benuruo- 
nicnei padarė pranešimą UP klausimais, 
pareikšdamas, jog USA armijos vadovy
bė pranešė, kad Hanau DP stovykla pa
verčiama di.bančiųjų stovykla ir visi 
sveiki ir pajėgus vyrai nuo 18 metų am
žiaus jpareigojami dirbti armijai. Tam 
tikslui armija pasiūlė iš Hanau iškelti 
moteris su vaikais, vengiančius darbo ir 
nepajėgius dirbti, o vietoje jų atkelti ga
linčius dirbti asmenis. Tam pasipriešinąs 
Unrros direktorius Heath ir pasiūlė kitų 
galimybę. Kad nebūtų išardytos šeimos 
Unrros direktorius kvietė visus, kiek pri
vengiančius darbo, paklusti Armijos rei
kalavimams ir imtis darbo.

Taip pat pareiškė jis, jei iš šiuo metu 
dirbančiųjų stovyklos Įstaigose būsią 
paimti darbams vyrai, jų vietas turėsią 
pakeisti moterys. Ryšium su verstinu Įsi
jungimu j darbą numatoma paliesti net 
gimnazijos vyr. amžiaus mokinius.

Bet ir sumobilizavus visas darbo jėgas 
reikalaujamo darbininkų skaičiaus nebū
sią galima sudaryti, tada dabartinės pa
talpas teksią panaudoti naujai atkeltiems 
darbininkams apsigyventi.

Iš viso reikia imtis darbo, nes šalpos 
reikalai gali Įgauti kitokią ’linkmę.

J. J-tis.
Ketvirtieji šoferių kursai

Ingolstadto (Bavaria) lietuvių stovyk
loje nuo lapkričio 1 d. pradėjo mokslą 
4-ji šoferių kursų laida, kurią lanko 72 
asmenys.

Pirmąsias 3 laidas baigė 123. 20 savo 
Specialybėje dirba Unrros žinioje. Js.
Naujas lietuvių ryšių karininkas Liubeke

S. m. lapkričio 1 d. Lietuvių Gerovės įs
taigos ryšių karininkas prie 626 (R) Mil. 
Gov. Det. — Pranas Zunde pasitraukė iš 
eitųjų pareigų. Naujuoju ryšių pareigūnu 
tapo ligšiolinis Artilerijos kareivinių lietu
vių stovyklos komendantas A. Stulpinas. Pr. 
Zunde išvyksta universitetan tęsti studijų.
_ J. Gerk.

Artinami bado šmėkla
(atkelta iš 2 psl.) 

tentingi sluoksniai, lyginant su praėjusia, 
būsianti daug sunkesnė. Nes praėjusią 
žiemą buvę daugiau atsargų tiek patiems 
naudotis,- liek „Tauschzentralėje“ pa
keisti i labiau reikalingą daiktą bei par
duoti ..juodoj rinkoj“.

Šįmet tos atsargos kur kas menkesnės. 
Juo labiau, kad atsirado gausybės pabė- 
g-liu ifluechtlingų), kurie -jokių atsargų 
neturi ir kurie turi būti aprūpinami rū
bais ir avalyne net pirmoj eilėje.
- Prieš išvykdamas j Naujorką pasku
tinėje savo kalboje Zem. Rūmuose minis- 
teris Bevinas pasakė: „Vokietijos pra
monė sugriauta, atsargų sandėliai išsemti, 
darbininkija, dėl stokos maisto sunykusi, 
ūkio politikos priemonės, kaip mūsų dė
tos . pastangos rodo, nebeužtenkamos. Be
lieka šaukti tik žmoniškumo“. M. Vėtra.

NESUTARIA DEL MAISTO IR OKUPA
CIJOS IŠLAIDI]

Londonas. Vašingtone tebe.na Vokietijos 
reikalu pasitarimai tarp britų ir amerikie
čių. Kol kas nesusitariama dėl maisto nor
mų suvienodinimo ir okupacinių išlaidų pa
sidalinimo.

PRANCŪZŲ ZONOJE SUMAŽINTA 
DUONOS NORMA

- Londonas. Britų karinės valdžios šefas 
Sir Sholto Douglajs pradėjo lankyti daugiau
sia maisto trūkumo paliestas britų zonos 
sritis. Š uo tarpu lankosi Duesseldorle.

Londonas. Ir prancūzų zonoje susiduria
ma su maitinimo sunkumais. Duonos nor
ma sumažinta iš 300 j 200 g. Dėl to suma
žėjęs kalorijų skaičius bus stengiamasi iš
lyginti kitų produktų priedais: '

Londonas. Visi austrų karo belaisviai iš 
Anglijos bus paleisti ateinanti mėnesi.

Iš Lietuvos
Vilniausradijas:

Laikraščių kaip grybų
Dabar Tarybų Lietuvoj laikraščių net 

tiršta. Be centrinių laikraščių, leidžiamų 
Kaune ir Vilniuj, kiekviena apskritis leidžia 
dar sau. Rokiškio apskrities organas vadi
nasi „Tarybinis Rokiškis”, Utenos — „Leni
no keliu”, Raseinių — „Stalinietis”, Mari- 
jampolies — „Naujasis kelias”, Sakių — 
„Tikruoju keliu”, Šiaulių — „Raudonoji 
Vėliava” ir tt.

Visų šių laikraščių „giesmė”, kaip iš Vil
niaus radijo laikraščių apžvalgos matyti, 
sukasi bent šiuo metu apie vad. patriotišką
jį sąjūdį, tai yra, „viršinkime prievolių pri
statymo planą ir vežkime „geriausius javus” 
„Tėvynės Fondui”. Kauno „Tarybų Lietu
va” lapkričio 4 d. vedamajame straipsnyje 
vienu svarbiausiu uždaviniu, belaukiant 
spalio revoliucijos metinių, nurodo „negai
lestingai sutriuškinti buožinį sabotažą”.

Kiloja sekmadienius
Ryšium su spalio revoliucijos diena lap

kričio 8 d., lapkričio 10 d. poilsio diena pa
gal ministerių nutarimą atkeliama į lapkri
čio 9 d. Įdomu pastebėti, jog sovietai bai
dosi ir dabar pavartoti sekmadienio termi
ną: tarybiškai tai tik poilsio diena.

„Numatyta...”
Per mokinių valandėlę tarybinis rašyto

jas Juozas Baltušis klausytojus supažindino 
su „LTSR mokslu naujame penkmety”. Kal
bėtojo labai akcentuota, kaip buvo, kai Lie
tuva „valdyta ponų” ir kas tarybinį žmogų 
dabar laukia. Ponų valdomoj Lietuvoj bu
vę nepaprastai daug mažaraščių bei beraš
čių. O dabar per penkmetį jie visi pranyks 
ir netgi bus to atsiekta, kad būsiąs priva
lomas vidurinis mokslas. Taip esą pagal 
planą numatyta... 1950 m.. Lietuvoj 3369' 
pradžios ir vidur, mokyklose mokysis 
390.000 mokinių. O aukštose mokyklose stu
dijuosią 14.000 studentų. Esq tai tarybų 
valdžios „numatyta”. Iš šio kalbėtojo suži
nom, jog mokslų akademiją {kūrę sovietai, 
o ponų Lietuvai tai nerūpėję.

TRUMPOS ŽINIOS
Atėnai. Graikų komunistų vadas už ak;ų 

nuteistas 7 metams kalėjimu. Jis buvo 
kaltinamas bandymu laikraščių straips
niais susilpninti graikų tautos pasitikė
jimą kariuomene.

Berlynas. AP pranešimu britų kari-ė 
vyriausybė Vokietijai numatanti visas 
ūkines funkcijas ir už jas tsakomyuę 
perleisti vokiečių administracijai:

Viena. Vėl įvedamas telefono susisieki
mas su Tarybų s-ga. Leista naudotis 17 
kalbų.

Berlynas. Amerikiečių zonoje 38"/« gyven
tojų yra įsitraukę į darbą, t. y. 12°/» ma
žiau kaip prieš karą.

‘ Naujorkas. JT skirstymo komisija svarstė 
klasinės literaitūros panaudojimo klausimą. 
Libano atstovas pasiūlė versti įvairius kla
sinius kūrinius Į visas JT narių kalbas, kas 
palengvintų ugdyti tarpusavio susipratimą. 
Siam planui pasipriešino sovietų ir ukrai
niečių atstovai, o anglų atstovas pasiūlė šį 
planą pavesti UNESCO svarstymui.

Varšuva. Varšuvoje įvyko pirmasis lenkų 
naujakurių buvusiose Vokietijos srityse 
kongresas. Pranešta, kad tose srityse iki 
ateinančio pavasario bus įkurdinti 6 mil. 
lenkų. Pareikalauta, kad grįžtų visi Vokie
tijoje esą lenkai.

Paryžius. Amerikiečių armija perdavė 
Prancūzijos vyriausybei Orlyo aerodromą. 
Prancūzija ketinanti Orlyo aerodromą pa
daryti didžiausią visoje Europoje.

Sofija. Georgijevo vadovaujamas ministe- 
rių kabinetas pasitraukė, kad ji pakeistų 
komunistinis kabinetas.

Buenos Airesas. Argentinos užsienio rei
kalų ministerija paskelbė draugiškumo ir 
prekybos sutarties su Tarybų s-ga detales.

Niurnbergas. Denacifikacijos teismas pra
nešė, kad von Papeno ir Fritschės byla pra
sidės apie Kalėdas.

Halifaxas. Į Halifaxą atvyko 1.700 bu
vusių lenkų karių. Jie mieliau sutinka 
emigruoti negu repatrijuoti.

„MINTIES” PLATINTOJŲ DĖMESIUI
„Minties” Administracija prašo visus 

gerbiamuosius platintojus, kurie iki šiol yra 
neatsiskaitę už išplatintą laikraštį, atsiskai
tyti iki lapkričio 30 d. Kas iki nurodyto 
laiko neatsiskaitys, nuo gruodžio 1 d. bus 
sulaikytas tolimesnis laikraščio siuntimas.

Pinigus persiųsti per vietinius bankus į 
„Minties” einamąją sąskaitą: Volksbank 
Memmingen e.G.m.b.H. (Bayern) Nr. 9149.

„Minties” Administracija
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