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Londonas. (BBC/UP) D. Britanijos, Pran- 
Ifizijos, Olandijos, Belgijos ir Liuksembur
go vyriausybės pradėjo gyvai domėtis JAV 
tris, reikalų ministerio, Marshallio pianu. Tas 

1 planas apima Europos ūkiškojo atstatymo 
metmenis. Britų užsienių reikalų ministeris 
Bevinas atvyko į Paryžių aptarti su Pran
cūzijos min. pirmininku Ramadieru ir su 
užs. reik. min. Bidaultu JAV pasiūlymus. Va- 
įingtone, Londone ir Paryžiuje jo iniciaty
vi yra sveikinama ir skaitoma pirmuoju 
iiogsniu Marshallio pasiūlymams įgyvendin
tu Olandijos užsienių reikalų ministerija pa
skelbė, kad tuo reikalu pasitarimai tarp 
Olandijos, Belgijos ir Liuksemburgo vyriau- 
lybių jau yra baigti. Pareiškime sakoma, kad 
Olandija Marshallio pasiūlymams „visa šir
dim” pritaria. Manoma, kad tie trys kraštai, 
kurie neseniai sudarė tarpusavyje muitų są
jungą, šiuo atveju veiks bendrai.

Reuteris teigia, kad artimoje ateityje D. 
Britanija pradės pasitarimus ir su Sovietų 
S-ga dėl minėtų amerikiečių pasiūlymų. 
Prancūzų vyriausybė jau užklausė Sovietų 
S-gos nuomonės tuo reikalu. ' Kaip sovietai 
reaguos į tą užklausimą ir kaip jie bendrai 
laikysis šio plano atžvilgiu, tuo tarpu dar te 
bėra neaišku. Reuteris iš Oslo praneša, kad 
Norvegija irgi yra užinteresuota dalyvauti 
pasitarimuose, tik vengia kad tie pasitarimai 
neprisidėtų prie y tarptautinių konfliktų pa- 
ištrinimo. Prancūzų pasiuntiniui Vašingto
ne yra pavesta gauti iš amerikiečių vyriausy
bės smulkesnių paaiškinimų, kaip yra mano
mi Įgyvendinti tą planą praktiškai. JT Ge
neralinis Sekretorius Trygve Lie irgi išreiš
ki nuomonę, kad Jungtinės Tautos Marshal
lio planą parems. Manoma, kad JT ūkio ko
misija šį klausimą svarstys liepos mėn. INS 
patyrė, kad liepos mėnesį tur būt Londone 
Įvyks „Europos konferencija dėl ūkinio ben
dradarbiavimo.”

JAV užsienių 
iriuose kalbama,

reikalų ministerijos sluoks- 
kad šiuo metu amerikiečiai

Naujas Hooverio planas
Vašingtonas (Dena). Buvęs JAV preziden

tas Herbertas Hooveris patiekė senato lėšų 
komisijos pirmininkui naują aštuonių punktų 
planą nuo karo nukentėjusiems kraštams šelp
ti

Jie daro tokius siūlymus:
1. JAV turi imtis koordinacinių priemonių 

ir derinti valdžios įstaigų bei atitinkamų eks
porto agentūrų veikimą užš'ienių ūkiškųjų 
lantykių srityje.

2. JAV turi vengti perdėtai didelių ekspor
tų, kad būtų galima numušti aukštas kainas. 
Maisto produktų eksporto srityje šios prie
monės turi būti taikomos nuo rugpiūčio pra
džios, kada pradedama nuimti naują derlių.

3. JAV turėtų laisvanorišku sumažinimu 
maisto suvartojimo ir prekybinės praktikos 
pakeitimu padidinti eksportui reikalingas at
sargas, jei tas yra reikalinga bado pavojui 
pašalinti.

4. JAV turėtų atitinkamais laikotarpiais 
konstatuoti tą gėrybių kiekį, kuris gali būti 
eksportuotas be pavojaus. Mažinimu paskolų 
ir finansinių dovanojimų turėtų būti mažinami 
pirkimai vartojamų prekių saviems reikalams.

5. JAV turėtų ruoštis susidaryti tam tikrų
importuojamų prekių atsargas nacionalinio 
augumo sumetimais. •

6. JAV turėtų reikalauti, kad kraštai, ku
rie yra JAV remiami, atsilygindami turėtų 
tu JAV bendradarbiauti dėl■ pašalinimo savo 
ūkiškųjų sunkumų ir dėl gamybos suaktyvini
mo bei pasaulio taikos Įgyvendinimo pagrei
tinimo.

7. JAV turėtų laikytis tam tikrų principų
tvarkant dovanojimus ir teikiant paskolas. 
Tie principai liečia svarbius klausimus: sau
gumą, ekspčirtuojamų gėrybių sunaudojimo 
priežiūrą ir 'pastangas kiek galint padidinti 
gamybos pajėgumą. i.

8. JAV turėtų savo aprėžtus resursus tuo
se srityse koncentruoti, kuriuose gali būti iš
laikyta vakarų civilizacija.

Savo pareiškime Hooveris tarp kita ko pa
brėžė, kad šiandien pasaulyje politinio ir 
ūkiškojo chaoso pabojus yra didesnis, negu 
bet kuriuo laiku/ po karo. Badas ir maisto 
produktų paklausa šiuo metu yra didesni, 
kaip karo laike. Amerikiečių tauta turėtų pa
daryti viską, kad pašalinus bado šmėklą. JAV

Europos suvienijimo linkme
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ruošia pianą, pagal kur' '-i 1961 metų nu
matoma išleisti apie 2 mlijardus dolerių 
Etuopos demokratinių kraštų ūkiniam' atsta
tymai ir kovai sn komunizmo.

Bevinas Paryžiuje
Paryžius (AP) Antradienį po pietų į 

ryžių atvyko britų užsienių reikalų min. 
vinas. Atvykimo tikslas , — pasitarimai 
Marshallio plano. Jį lydi: Hall-Patch, 
reik, ministerijos ekonom. skyr. vedėjas, 
xon, Bevino privat. sekretorius, Stevens, 
nominių' santykių skyriaus vedėjas, Waley, 
iždo sekretorius ir kiti. Dėl britų delegacijos 
tokio techniško charakterio, stebėtojai daro 
išvadas, kad Bevinas yra nusistatęs, kaip ga
lima greičiau, pasitarimus nukreipti praktiš
kąja linkme.

Tą pačią dieną prancūzų respublikos pre
zidentas Vincent Auriol užsienių spaudos 

(baliuje kalbėjo: „Aš ir prancūzų vyriausybė 
širdingai sveikiname užsienių reikalų minis- 
terio Marshallio pasiimtąją drąsią ir išmin
tingą iniciatyvą. Viena šviesa prie taikos ke
lio yra uždegta. Prancūzija, kuri visą laiką 
nepaliovė ieškojus broliško visų jautų bend
radarbiavimo ūkio plotmėje, yra tvirtai nusi
stačiusi, tai šviesai neleisti užgęsti.

Londonas (BBC). Bevino ir Bidault pasi
tarimai dėl amerikiečių pasiūlyto Europos 
ūkio plano sudarymo davė .konkrečių rezul
tatų: principe susitarta ir nuspręsta sudaryti 
darbo komisiją. Ir Sovietų s-ga kviečiama 
dalyvauti. Specialistai atskirai tarėsi finansų, 
susisiekimo ir maitinimo klausimais. Ryt Be
vinas grįžta į Londoną, kur žemuosiuose rū
muose padarys pranešimą.

Vašingtonas (N de E). Ryšyje su Marshal
lio planu, prancūzų vyriausybė Vašingtone 
padarė pasiūlymą sudaryti Europoje kelias 
komisijas. Tos komisijos turėtų aptarti vi- 

turėtų padėti kitoms tautoms atstatyti savo 
gamybos pajėgumų. Didžiausias pavojus vi
sai civilizacijai esąs tame, kad dėl perdėto 
apkrovimo amerikiečių ūkis gali jiebepakelti 
žalos, kuri galėtų pakenkti amerikiečių pro
dukcijos atyvumui.

Hooveris savo pranešimą baigia šitaip:
„Prieš pradėdami didinti mūsų produkęijų 

pajėgumą arba mažinti suvartojimą, mes tu
rim" numušti eksportą žemiau paskutiniųjų 
d metų standarto, kartu atitinkamai ma
žinami dovanojimus ir paskolas, už kurias 
mes turim eksportuoti gėrybes”.

Londonas (BBC). JAV ūkio ministerijos 
pranešimu rugpiūčio mėn. Amerika ekspor
tuos 1.272.000 to javų. Iš jų 580.000 vien 
į britų ir amerikiečių zonas Vokietijoje.

Ir Wallace Įspėja sovietus
Vašingtonas (AP) Vienoje spaudos konfe

rencijoje Wąllace pareiškė, kad JAV ir Ang 
lija paskelbtų Sovietų S-gai karą, jei ji mė
gintų prasiskverbti į pietus per Turkiją ar
čiau prie arabų naftos laukų. Tą Maskva tu
rinti įsidėmėti. Wallace taip išsireiškė: „Aš 
nesu karo kurstytojas, bet yra labai svarbu, 
kad Rusija suprastų kur randasi ribos, 
rių negalima peržengti. Aš esu tikras, 
mūsų laivynas tuojau pradėtų kovą, jei 
sai įžengtų j Turkiją, nes mūsų laivynas 
vienas užinteresuotas Saudi Arabijos naftos 
šaltiniais”.

* Vienoje viešoje kalboje Wallace vėl iš
reiškė pageidavimą, kad Trumanas ir Stali
nas susitiktų Berlyne Vokietijos ir Austrijos 
klausimams aptarti. * (Dena)
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Vėl jurininku streikas
Naujorkas (UP). Pirmadienio rytą 200.000 

jūrininkų nustojo dirbę ir pradėjo streikuoti. 
Visuose didžiuosiuose JAV uostuose viešpa
tauja tyla. Streikas gali pakenkti Europai, 
būtent Vokietijos vakarinėms zonoms, Pran
cūzijai, Italijai ir kitiems kraštams, nes 
susitr'ufidys grūdų ir akmens anglių tiekimas. 
Jei streikas ilgiau užsitęs, tai pasekmės gali 
būti labai remtos. < ' •
\ Londonas (BBC). Dėl vykstančio jūrininkų 
streiko ir JAV geležinkeliai atsisakė vežti 

sas Europos atstatymo problemas. Prancūzų 
ministerijos kalbėtojas pareiškė, jog yra rei
kalinga Marshallio planą neatidėliojant įgy
vendinti. Jig kartu pabrėžė, kad Prancūzija 
pilnai supranta tas pasekmes, kuripe ištiktų 
Europą ir pasaulį, jei dabartinis ūkinis ne
tikrumas ilgiau nusitęstų.v

Belgų ministerig pirmininkas paskelbė, kad 
Belgijos, Olandijos ir Luksemburgo vyriausy 
bės yra susitarusios laikytis vieningai šiuo 
reikalu. Jau esanti paruošta visų trijų kraš
tų bendra nota, kuri bus nusiųsta užsienių rei 
kalų ministeriui Marahallitri.

Italų socialistų, partijos lyderis Saragat, 
vyriausybės siunčiamas, išvyko į JAV. Jam 
pavesta rūpintis gauti 500 mil. dol paskolą. 
Italai esą susirūpinę atstatyti savo prekybinį 
laivyną. Saragat išsireiškė, kad ateinančių 
keturių metų būvyje Italijai reikės kasmet po 
500 mil. dol. pašalpos.

Quebekas (Dena). Pasaulinio banko prezi
dentas John J. McCloy, kalbėdamas Naujorko 
bankininkų bendruomenėje, užtikrino, kad 
pasaulinis bankas parems Marshallio plans 
įgyvendinimą.

Iš Londono pranešama, kad greičiausiai 
liepos pradžioje Londone įvyks Europos tau
tų konferencija Marshallio pasiūlymams ap
tarti. Pasiruošimai tai konferencijai jau vyks 
ta pilnu tempu.

Paryžius (AP). Bevinas ir Bidaultas susi
tarė pisiūlyti sovietų užs. reik, ministeriui 
Molotovui sekančią savaitę ajvykti į bendrą 
trijų užsienio reikalų ministerių konferenciją. 
.Taip pat siūloma susitarti ir dėl konserenci- 
jos vietos.

Achesonas pranašauja krize
Middletown (Dena/UP). JAV užs. reik, vi- 

ceministeris Dean Acheson, kurio atsistatydi
nimas yra patvirtintas ir kuris iš tos vietos 
neužilgo pasitrauks, kalbėjo Wesley universi
tete ir pažymėjo, kad ateinančiais metais pa
saulis pateks į sunkią ūkinę krizę..

Dveji nederliaus metai Europoje ir vieni 
Tolimuosiuose Rytuose, praėjusioji šalta žie
ma ir nepakankama pramonės gamyba — 
aukštyn kojom verčia visus projektuojamuo
sius skaičiavimus dėl ūkiškojo atstatymo. Jis 
nurodė, kad krizė palies ne vien tik Ėuropą, 
bet ir JAV, nes Amerika dabar parduoda du 
kartus daugiau prekių, negu pirkėjai savo 
tiekimais gali apmokėti.. Tie nedamokėjimai, 
turi iššaukti ūkio suirutę ir Jungtinėse Ame-, 
rikos valstybėse.

Jis aiškiai pasakė, kad visų tų nesklandu
mų priežastim yra Sovietų S-ga, kuri veda 
militariniai despotinę politiką Rytų Europo-i 
je. Jis kaltino Sovietų S-gą, kad ji Rytų Eu
ropoj tautas nuo likusios Europos bendruo
menės atskiria, jų gamybos pajėgumą aprė- 
žia ir tokiu būdu ūkiniai vien tiktai prie So
vietų S-gos pririša. Jis pasakė, kad didelė 
sritis į rytus nuo Stėttino — Triesto linijos 

siunta? Amerikiečių laivams, kurie uostuose 
stovi neaptamaujami. Tokių laivų susidarė 
jau apie 2.000.

Trumanas pasirase ratifikavima
Vašingtonas (Dena). Pasirašydamas taikos 

sutartis su Italija, Rumunija, Vengrija ir Bul
garija, prezidentas Trumanas pareiškė, kad 
reikalui esant taikos sutarties sąlygos su Ita
lija gali būti pakeistos Jungtinių Tautų 
sprendimu. Pasisakydamas dėl taikos sutar
čių su. Vengrija, Bulgarija ir Rumunija, pre
zidentas Trumanas kaltino tų kraštų vyriau
sybes dėl jų daromos priespaudos savom 
tautom. Jis pareiškė, kad nė viena tų kraš
tų vyriausybė neatstovauja savo tautos va
lios. Bet, atsižvelgiant j bulgarų, 
rumunų tautų interesus, Jungtinės 
Valstybės, turinčios, penkis metus 
karo stovį, užbaigti.

vengrų ir 
Amerikos 
užsitęsusi

ministerisLondonas (BBC). Britų prekybos 
išvyksta į Maskvą tartis dėl prekybos su
tarties su Sovietų S-ga. Su juo vyksta ir pre
kybos ekspertai.

Londonas. Oslo radijas praneM V-d ‘ Nor
vegiją atvyko iš prancūzų zonos vokiečių 
prekybos delegacija. ' /

„Pravda" pries Marshallio plain
Sovietų s-gos komunistų partijos organas 

„Pravda” JAV užs. reikalų ministerio pianą 
dėl numatomos teikti Europai paramos, va
dina „pakartojimu Trumano piano, siekian
čio doleriais daryti politini spaudimą”. Pla
no tikslas esąs „įsimaišyti į kitų kraštų vi
daus reikalus”. Jei koks nors kraštas, pav., 
Vengrija, 'valo savo vyriausybę nuo išdavikų, 
'tai Jungtinėse Amerikos Valstybėse tuojau 
girdėti sutartinis Šauksmas,—rašo „Pravda”.

Trumanas vai laimėjo
Vašingtonas (UP). Dėl priimtojo mokesčius 

mažinančio įstatymo birželio 16 d. preziden
tas Trumanas pareiškė savo veto. Birželio 
17 d. tas klausimas buvo svarstomas atstovų 
rūmuose. Rūmai 268 balsais prieš 137 balsus 
prezidento veto patvirtino. Šiuo įstatymu bu-' 
vo numatyta sumažinti mokestines pajamas 4 
milijardais dolerių.

Muenchenas. Prezidentas Trumanas vie
name Amerikos universitete garbės daktaro 
diplomo įteikimo proga ' pasakė studentams 
kalbą, kurioje pabrėžė karinės prievolės 
dimo reikalingumą, nes Amerika turinti 
militariniai stipri pajėga, norint tesėti 
tarptautinius įsipareigojimus.

be
būti 
savo.

Pries marksizma^tr bolševizmą
Miunchenas (Dena) Miunchene steigiasi 

„Republikanische Union Deutschlands”, ku
riai vadovauja Dr. W. E. Breithaupt Savo 
pirmajame partiniame manifeste ši sąjunga 
atvirai pasisako kovosianti prieš marksizmą 
ir bolševizmą.

yra apiplėšta, į betvarkę nustumta ir nuo 
Vakapų Europos atskirta.

Sovietų hegemonija Pietų Europoje yra ži 
noma iš ciniško ir viešo perversmo Vengrijo
je, kuris įvyko Vengrijos tarkos sutarties įsi
galiojimo išvakarėse. Metodai, kuriais čia bu 
vo pasinaudota, yra panašūs į Maksimilijono 
laikus Meksikoje, tik čia propagandos tech
nika yra brutalesnė ir geriau organizuota.

==TRUMPAIš=
* 13.000 karininkų ir kareivių, buv. Arthn. 

Rytuose lenkų armijos, grįžo į Lenkiją.
* Prezidentas Trumanas rudenį lankys® 

Brazilijoje.
* Brazilija žada įsileisti 700.000 DP., o Olan

dija 4.500 DP.
* Vengrijos ministerių kabinetas priėmė 

naują trimečio planą.
* Austrų socialistų partija paskelbė, kad

keturi Cisterdorfo naftos šaltinių valdyboje 
dirbę socialistai yra suimti. Rusai kaltina 
juos sabotažu. (UP)

* Viena W. Churchillio vadovaujama drau
gija kreipėsi į Attlee prašydama imtis fair 
ciatyvos sušaukti trijų didžiųjų — Trumano, 
Stalino ir Attlee — konferenciją atominės 
energijos kontrolės planui nustatyti. (AP)

Londonas (BBC). Keturių didžiųjų komisi
ja sutarties su Austrija paruošimui pagaliau 
savo 21 posėdyje susitarė bent dėl dienot
varkės.

*Tiuringijoje visi vyrai 14—65 m. ir mo
terys 15—60 m. yra naujai registruojami.

Miunchenas (Dena). Vengdami sovietų pa
skelbtos registravimosi prievolės, 2.000 vo--, 
kiečių, laikotarpyje 5—10 d. birželio, nelega
liai atvyko J Bavariją.

Londonas (BBC). Olandijos oro susisiekimo 
bendrovė atidarė naują oro liniją Amster-: 
damas — Berlynas. Šia linija lėktuvai skris 
du kart į savaitę.

Londonas (BBC). Vengrijos smulkiųjų ūki- , 
ninku partijos laikraščio redaktorius pabėgo 
į užsienį. Savo pabėgimą motyvuoja noru pa- . 
sitamauti savo kraštui.

Londonas (BBC). D. Britanijos oro laivyno
S ministeris Noel Baker atvyko į Hamburgą, 

kur inspektuos ten stovinčius Royal Air 
Force dalinius.

* Italų įteigiamasis parlamentas 279 balsais 
prieš 155 balsus nutarė tęsti savo darbą ligi 
gruodžio 31 d. Tas reiškia, kad komunistų 
reikalautieji rinkimai bus atidėti, o tuo pačiu 
tai yra smūgis kairiojo sparno partijoms.

Londonas (BBC). Italijos prezidentas de 
Nicola, paveiktas draugų, sutiko kol kas likti 

i prezidentu. /
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Prasiskleidus „geležinės uždangos” krašte
liui, pasirodė Vengrijos politinio gyvenimo 
užkulisiai, kurie ir didžiausius optimistus ne
maloniai nuteikė. Vengrijos *r Balkanų įvy
kiai pasaulyje, o ypač Turkijoje, iššaukė ne
rimą Ir didieji politikai pamatė,- kad gink
luotų paliaubų režimas, nebeveikiamas tiks
liai pneumatinių saugumo stabdžių, rieda ga
na pavojingu kėliu. Neveltui JAV prez. Tru- 
manas spaudos konferencijoje Vengrijos ko
munistų darbus pavadina „negirdėtais”, smur 
tu ir todėl JAV, kaip rašo New York He- 

' raid Tribune, anot AP neketinančios tuo 
reikalu pasilikti neaktyviomis. Pirmieji žygiai 
Jau padaryti — įteiktos gana griežtos notos. 
Kai reikalas paaiškės, bus imamasi tolimes
nių priemonių. .

Be Vengrijos suktų, bet visiems supranta
mų įvykių, Europos pašonėje švaistosi eko
nominė krizė, kuri dar labiau sukomplikuo* 
ja politinę suirutę. Šiai krizei pašalinti ar jai 
sušvelninti JAV užs. reik, ministeris O. Mar- 
shallis savo paskutinėje kalboje Harward uni
versitete pabrėžė, kad JAV yra pasiruošusios 
padėti Europos ūkiui stabilizuoti; Jo šis pa- 
reiškimas lyginamas su karo metu paskelbtu 
skolinimo — nuomavimo įstatymu. Sis p,a- 
reiškimas nėra jau visai bepriežastingas. Jis 
yra iššauktas to paties saugumo nervinio po
būdžio. Tai nėra abstrakti ir nieko bendra 
neturinti su saugumu priemonė, priešingai— 
ji yra svarbiu veiksniu saugumo stabdžiams

Anglai kviečia savo moteris i pramone
( Anglijos vyriausybė pradėjo moterų verba
vimo į pramonę kampaniją, nes 60-tyje dis- 
triktų darbo rankų klausimas yra labai opus.

Laike šio karo, kada vyrai buvo pašaukti 
prie ginklų, Anglijos moterys pavadavo vyrus 
fabrikuose ir kitose įvairiose ūkio šakose. ; ,23.000 moterų yra mažiau, negu prieš karą. 
Skaitoma, kad 1943 metais, kada civilinė mo- 
bBtzacija pasiekė aukščiausias ribas, 1.850.000 
moterų dirbo pramonėje daugiau, negu prieš 
karą. Po to fabrikai pradėjo nustoti mote
riškų rankų, o karui pasibaigus jų^skaičius 
staigiai pradėjo mažėti. Daugiau kaip vienas 
milijonas moterų pasitraukė iš , fabrikų. Ne
žiūrint to, šiandien pramonėje vis dar tebė
ra 700.000 moterų daugiau, negu prieš karą. 
Vyrų darbininkų skaičius sumažėjo 500.000, 

\ lyginant su 1939 m. liepos mėn. Bendrai pa
ėmus, skaitoma 150X100—200.000 darbininkų 
pramonėje padidėjo, palyginus su prieškar. 
metais. Tačiau turint galvoje, kad ten dabar 
daugiau darbo rankų reiklinga negu kada 
nors anksčiau, darosi suprantamos vyriausy
bės pastangos sušvelninti darbo krizę.

Nepriklausomas anglų laikraštis „The 
server" birželio 8 d. praneša, kad šiuo 
tu apie 300.000 moterų siūloma darbas.

Ob- 
me-

_ r________ _____ „______________Tiek 
yra užregistruota darbo biržose. Račiau ma- 

.. noma, kad pasiūlymų skaičius būtų daug di
desnis,'Jeigu darbdaviai turėtų bent kiek dau 
gūra vilties darbininkių nusisamdyti. Pav., 
Cambridge yra 1.000 laisvų vietų, o užsiregis
travo kaip neturinčios darbo tik 10 moterų 

' ir 5 mergaitės. Bedforde reikalinga 4000, — 
siūlosi tik 191 darbininkė.

Kai kurios pramonės šakos yra tiesiog 
desperatiškoje padėtyje. Tekstilės pramonėje 
dirba 150.000 moterų mažiau, o drabužių

Visiems rupi saugumo priemonės
paveržti, kad ginkluotos taikos vežimas nenu
dardėtų nuo Balkanų kalnų ir viduržemio ar 
Egėjaus jūros. Juk kai Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos sudarytoji pakomisija Balka
nų — Graikijos pasienio konfliktams tirti no 
rėjo peržengti Bulgarijos sieną, tai Bulga
rijos karininkas,1 kaip praneša Daily Mail 
specialus korespondentas iš Atėnų, pagrasi
nęs, kad jo daliniai atidengsią ugnį, jei JT 
Balkanų tyrimo pakomisija mėginsianti sieną 
peržengti. Kodėl neleidžiama į „demokrati
nį” kraštą tarptautinės institucijos komisijai 
įeiti, sunku pasakyti1, nors kiekvienas tai ir 
nujaučia. Gal būt todėl, kad tais pasieniais 
yra sukoncentruota kariuomenės daliniai?

Graikijos vyriausybė, anto Daily Mail, yra 
pranešusi, kad Jugoslavijos daliniai masiniai 
judą Graikijos sienos link. Albanija uždrau
dė svetimiems lėktuvams pasirodyti jos teri
torijoje. . , .

Paskutiniu metu ir JAV okupacinė Austri
joje vadovybė uždraudė Vengrijos ir Rusijos 
lėktuvams skristi per Amerikiečių zoną Aus
trijoje, nes ir amerikiečiams tenai draudžia
ma skraidyti.

Iki1 paskutinio meto Europos Šiaurėje dar 
nebuvo jaučiama tos įtampos ir to nervišku
mo, ypač po to, kai Švedija sudarė su Sovie
tų Sąjungą prekybos sutartį. Bet dabar ir čia 
pasireiškė toji pat liga. Prieš porą savaičių 
Švedijos generalinio štabo viršininkas gene
rolas Jung pareiškė, kaip praneša Reuteris, 

pramonėje 100.000 mot. mažiau negu prieš 
karą. Kojinių branžai reikalinga 6.000 darbi
ninkių; tuojau ir kelių sekančių rrietų b'ėgy- 
je gali absorbuoti dar 30.000. Taip pat skal
bykloms labai trūksta darbininkių, nes čia

Šiandien dar neaišku, ar Anglijos moterys 
paklus ir grįš l fabrikus, kaip kad buvo šio 
karo me.tu. Anglų spauda abejoja, nes jos yra 
blogiau atlyginamos kaip vyrai. Profesinių 
s-gų vadai mano, kad- moterys neis į pramo
nę, pakol nebus už tokį pat darbą lygiai su 
vyrais apmokamos. Žinoma, esama ir kitų

* priežasčių dėl kurių moterys nesiskubina Į 
fabrikus. Iš jų paminėtinos — nuovargis nuo 
karo, prekių (maisto) stoka ir dėl to sunkiau 
valgius paruošti, nėra kam (dieną pavesti val
kus prižiūrėti ir kt. Nežiūrint to, pfof. s-gos 
tvirtina, kad pakėlus atlyginimus, kitaip sa
kant, sulyginus su vyrų, atsiras moteriškos 
darbo jėgos didesnė pasiūla.

Vidutinis vyras Anglijoje uždirba vienu 
trečdaliu daugiau negu moteris. Pavyzd., sa
gų gamyboje vyro minimaliais savaitės už
darbis — 85 šil., o moters — 56 šil.; gele
žies galanterijos pramonėje — vyro 85 šil., 
motetu — 63 šil.; avalinės pramonėje — vyro 
virš 21 m. 85 šil., moterys virš 20 m. 
62 šil. ir 6 pens. Tik skalbyklose, jeigu mo
teris atlieka vyro darbą, turi gauti vyro at
lyginimą.

Esant tokiai padėčiai ir mūsų tautiečiams 
neteks skųstis darbo stoka, kada pasibaigs 
įsipareigojimai Darbo Ministerijai, net jei 
Anglija ir visus DP, esančius Vokietijoje, pas 
save paimtų, vargu ar pilnai darbo jėgos pa
klausą patenkintų. Mv. 

kad Švedija privalanti ne tiktai modernizuoti 
savo karines pajėgas, bet ji turinti jas lai
kyti tokio galingumo, kaip kad jos buvo 
1942 m., kada Stockholmui grėsusi invazija. 
Į: tokį realų gen. Jungo pareiškimą tuojau at
siliepė „Pravda”. Joje rašoma, kad tai „ruo
šiama utilitarinė psichozė ir Švedija stumia
ma karo link”. Gen. majoras Galaktinovas, 
kuris rašė „Pravdoje”, pareiškė: „Švedija 
pradedanti naują ir pavojingą karo kursty
tojo žaidimą ir kurianti savo užsienių politi
ką naujais principais atvirai priešingais So
vietų Sąjungai”.

Sovietai nurodinėja Švedijai, kad ji geriau 
padarytų nusiginkluodama, bet neapeiginkluo 
dama. Jungas įtikinėjęs Švedijos tautą, kad 
Jungtinės Tautos sugniusiančios ir kad tre
čiasis karas būsiąs neišvengiamas. Pravda aiš
kiai pasako, kad Jungas tiesiog puoląs So
vietą Sąjungą.

Svarbu pabrėžti, kad Švedija, būdama ma
ža valstybė, kito krašto nepuls, o savo sienas 
ginti jai niekas negali uždrausti; Nors „Prav 
da” ir priekaištauja, kad Švedija norinti ame 
rikoniškame vežime važiuoti, bet faktas lie
ka faktu, kad saugumo instinktas niekad ne
klysta.

Matyti, ir Norvegija užsikrėtė tąja saugu
mo liga, nes ir ji perkasi nežinomą skaičių 
lėktuvų, laivų — naikintuvų ir kitokių kari
nių reikmenų.

Jei jau mažieji kraštai serga nervų liga, 
tai tas nei kiek nestebina, nes mažieji daž
niausiai esti aukomis didžiųjų, bet didžiųjų 
nerimas sukelia net ir baimės jausmą. Toji 
nerimo psichozė pasireiškia ir JAV. Štai 
JAV atstovas JT politiniame komitete pa
reiškė, kad plačiu mastu vykstančios atomi
nės energijos operacijos Britanijoje, - Kana
doje ir Rusijoje, šalia JAV. Jungtinės Ameri
kos valstybes įspėjusios, kad atominis gink- 
lavimąsis augąs ir kad dabartinė sistema ug 
danti antagonizmą, nepasitikėjimą, įtarinėji
mą ir didinanti atominio karo pavojų.

JAV neveltui skubotai svarsto visuotinės 

Anglijos karališkoji pora tradi elnėje sodnų šventėje Londone.

karinės prievolės planą, bei karinių pajėgų 
pajungimo į vienas rankas. New York He
rald Tribune.vedamajame rašo, kad „vienin
gas vadovavimas” ir „realistinis planavimas 
ar pasiruošimas” moderniam karui esąs aiš
kus; Nurodo apie reikalingumą .mokslinių ty
rimų, pramonės paruošimą ir mobilizacijos 
planą, apie suskirstymą J reguliarius, rezer
vinius ir tautos apsauginius vienetus, apie 
paruošimą technikų, kad tiktų karui, ir pasi
sako, kad, pagal esamas dabar numatomo ki
to karo sąlygas, visa tai esą reikalinga. '•

Visos tos priemonės ir tie pasiruošimai 
dar nėra įkūnyti, daugiau paruošiamoje sta
dijoje, tačiau spaudos puslapiuose jaučiamas 
skubotumas.

Kiek sunkiau (žvelgti už geležinės uždan
gos. Bet ir ten kartais kai kas išsiveržia ir 
šį tą patiekia. Neseniai buvo spaudoje ^pami
nėta, jog Sovietų Sąjunga 1946 m. pasigami
nusi 40.000 karo, lėktuvų ir tai daugiausia 
bombonešių, kai karo metu ji daugiau gami
nusi kovos lėktuvus. Paskutiniu metu Daily 
Mail sp. korespondentas pranešė apie slap
tą pranešimą, pagal kurį Vokietijos Rusų zo
noje 25.000 žmonių kasa Uranijo žaliavą ir 
transportuoja į Rusiją. Visa sritis apie Ober- 
schlemą ir Johanngforgenstadtą aptverta 
spygliuota vielos tvora ir keliai saugomi 
ginkluotų rusų karių.

Darbo Birža Saksonijoje paprašyta 60.000 
darbininkų. Daugumą jų sudaro bedarbiai 
tarnautojai, teisininkai ir kiti ne vietiniai dar 
bininkai. Dirba be jokių apsaugos priemonių 
ir todėl radijo aktyvinės medžiagos iššau
kia daug ligų. Išvalytas uranijas lėktuvais 
gabenamas į Rm’ją. •

Iš šių pašau’ nėję spaudoje pasirodžiusių 
žinių galime apytikriai konstatuoti, kad pa
saulinis saugumas yra bandomoje stadijoje ir 
kad mažieji jau serga nervų liga, o didieji 
padėtį (Studijuoja ir gal būt pasiruošia nenu
matytiems, bet galimiems naujiems ėjimams, 
kuriuos pirmiausia daro Sovietų satelitai. 
Jau ir W. Lippmann’as pasakė, kad Sovietų 
Sąjunga priartėjo prie Italijos per Vengrijos 
naujuosius įvykius ir per Jugoslavijos teri
toriją. Ar pasiseks saugumo stabdžius labiau 
suveržti, parodys ateitis. J. Aras

PAKLYDĖLIAI
Vertė BALYS AUGINĄS 

šviesos nesimato. Vadinasi, Verutė jau atsi
gulė, nenorėjo laukti. Tur būt, guli ir kanki
nasi, khd manęs ligi šiol*nėra ... (stumteli' 
lazdele langą, ir šis atsiveria). O, kokia drą-> 
suole, atsigula langu neužsivėrusi (nusiima' 
apsiaustą ir sviedžia jį drauge su portfeliu 
pro langą). Karšta! Užtraukim serenadą, pra-. 
juokinkim ją ... (dainuoja). Vėjužėlis vos 
alsuoja-./, vėjužėlis užliūliuoja ... Dainuok, 
Alioša! Verute, sudainuot tau Šuberto sere
nadą? (dainuoja): Tyy-liai plau-kia ma-ano 
daai - nos paas taa - ve .. (balsas, konvul- 
singo kosulio pertrauktas, nutrūksta). Tfu! 
Verut, pasakyk Aksenijai, kad ji atvertų var
telius! (pauzė) Verut! Netingėk gi, kelkis 
brangioji! (atsistoja ant akmens ir žvelgia į 
langą). Veručiuk, motinėle, Verutyt ..'. ange
lėli, žmonele brangioji, kelkis ir pasakyk Ak
senijai, kad ji mums a\vertų vartelius! Juk 
nemiegi! Dievaž, motinėle, mes ta'P nuvargę 
ir nusilpę, kad mums visiškai nėra noro juo
kauti. Juk mes pėsčiom nuo stoties ėjom! Na, 
ar tu girdi, ar ne? A, velnias rautų! (bando 
lipti pro langą ir nuslysta). Gal būt, Svečiui 
nepatinka šie juokai! Aš matau, Veronika, tu 
tokia pat gimnazistė, kaip ir buvai, tau tik 

' išdykauti ... ' , r
— O gal Vera Stepanovna miega! — sako 

Lejevas.
— Nemiega! Ji, tikriausiai, nori, kad aš 

pakeičiau triukšmą ir prižadinčiau visus kai
mynus! Aš jau pradedu pykti, Veronika! A. 
velnias imtų! Pakelk mane, Alioša, aš įlįsiu! 
Mergiščia tu, mokinukė ir daugiau nieko!.;. 
Pakelk!

Lojevas stenėdama pakelia Koziavkįną. Sis

' A. P. ČECHOVAS
Nakties tamsa supa vasarvietę. Kaimo var

pinės bokšte išmuša pirmą valandą. Prisiekę 
teisėjai Koziavkinas ir Lajevas, abu pakilioje 
nuotaikoje, palengvėle svyrinėdami išeina iš 
miško ir traukia vasarvietės link.

— Na, garbė Sutvėrėjui, atėjome ... — 
sako vos atgaudamas kvapą Koziavkinas. — 
Mūsų būklėje nužygiuoti pėsčiom penkis kilo
metrus nuo traukinio sustojimo vietos — ne
mažas žygdarbis. Visiškai nusikamavau! Ir, 
kaip tyčia, nė vieno vežiko! ...

— Petruk, balandėli, negaliu! Jei po penkių 
minučių nebūsiu lovoje, tai man rodos, mir
siu ...

— Looo —vo—je! Juokauji, brolau! Iš pra
džių mes pavakarieniausim, išgersim raudo
nojo vynelio, o jau tada ir į lovą. Mūdv su 
Verute neleisim tau miegoti ... O gera būti 
vedusiam, broleli mielas! Tau, atšiauri siela, 
šitai nesuprasti! Grįšiu dabar į savo namus 
nuvargęs, nusikamavęs ... sutiks mane my
linti žmona, pagirdys arbatėle, duos paval-z 
gyti ir, būdama dėkinga uz fhano triūsą ir 
meilę, pažvelgs ■ savo juodomis akutėmis į 
mane taip meiliai ir maloniai, jog aš, broleli 
mano, pamiršiu ir nuovargį, ir vagystę su 
įsilaužimu, ir teismo salę, ir apeliacinius rū
mus ... Geeera!

— Man atrodo, lyg eičiau nesavomis kojo
mis ... Aš vos paeinu ... Esu baisiai ištroš
kęs: ' •

— Na, pagaliau mes ir namie.
Bičiuliai prieina prie vieno iš vasarnamių 

ir sustoja ties galiniu langu, — Puikus vasar- 
namiukas, — sako Koziavkinas. — Rytoj 
pats pamatysi, kokie čia vaizdai! Pro langą 

įlipa "pro langą ir išnyksta kambario tamsoje.
— Veronika! — girdi po valandėlės Laje

vas — Kur tu? Velllnias ... Tfu, į kažką 
ranką išsitepiau! Tfu!

Pasigirsta šlamesys, sparnų plasdėjimąs ir 
beviltiškas vištos karkimas.

— Štai tau, ve! — girdi Lajevas. — Vero
nika, iš kur pas mus vištos? Velnias imtų, 
juk jų čia begalės! Pintinė su'kalakute ... 
žnaibosi nedorėle!

Pro langą su triukšmu išlekia''dvi vištos 
ir, karksėdamos visa gerkle, tekinos leidžiasi 
gatve. ' i

— Alioša, juk mes ne ten patekome! — sa
ko verksmingu balsu Koziavkinas. — Čia 
kažin kokios vištos ... Aš, tur būt, apsiri
kau ... Na, tegu jus velnias, išsilakstėte čia, 
prakeiktosios!

— Tai tu išeik gi greičiau! Supranti? 
Mirštu iš troškulio!

— Tuojau ... Tik susirasiu apsiaustą ir 
portfelį ...

— Tu degtuką įsižiebk!
— Degtukai apsiausto kišenėje ... Ir 

nešė gi mane čia nelabasis. Visi vasarnamiai 
vienodi, pats velnias neišskirs jų tamsoje. Oi, 
kalakutė į skruostą įkirto! Prakeiktoji!

— Išlįsk gi greičiau, dar pagalvos, kad mes 
vištas vagiam!

— Tuojau ... apsiausto niekaip negaliu 
rasti. Skudurų čia daug mėtosi ir i.nesupai- 
sysi, kur čia apsiaustas. Mesk man degtukus!

— Aš neturiu degtukų!
— Na, ir patekom, nieko sau! Kas gi ' 

veikti? Be apsiausto ir portfelio negi eisi? 
Reikia juos susirasti.

— Nesuprantu, kaip galima nepažinti savo 
nuosavo vasarnamio, — pjktinosi Lajevas. —, 
Girtas snuki ... Jei aš būčiau žinojęs, kad

dar vargsta su

portfeli, bet vėl

atsitiks tokia istorija, jokiu būdu nevykčiau 
su tavimi. Būčiau sau dabaę-namie stipriai 
bemiegąs, o čia, prašau, kankinkis ... Esu 
baisiai nuvargęs, noriu gerti ... galva 
svaigsta!

— Tuoj, tuoj .. nemirsi ...
Viršum Lajevo galvos karkdamas pralekia 

didžiulis gaidys. Lajevas giliai atsidūsta ir, 
beviltiškai numojęs' ranka, sėdasi ant akmens. 
Jį kankina neapsakomas troškulys, akys lim
pa, galva linksta žemyn ...

Praeina penkios, dešimt minučių, pagaliau 
dvidešimt, o Kazjavkinas vis 
vištomis.
. — Petrai, ar tu greitai?

— Tuojaui Buvau suradęs 
pamečiau. —

Parėmęs kumštimis galvą, 
kia akis. Vištų karkimas tolydžio didėja. 
Tuščio vasarnamio gyventojos skraidžioja 
pro langus ir jam regis, tartum pelėdos su
kinėtųsi tamsoje aplink jo galvą. Nuo jų riks
mo sprengia ausyse, sielą apima siaubas.

„Galvijas! ... — mąsto jis. — Pakvietė 
į svečius, žadėjo pavaišinti vynu ir gira, o 
vietoj to privertė žygiuoti nuo stoties pės
čiom ir, šių vištų klausytis ...”

Lojevas piktindamasis kiša smakrą apikak- 
lėn, deda galvą ant savo portfelio ir. po 
truputį apsiramina. Nuovargis nugali, ir jis 
ima snausti. — Radau portfelį! — girdi jis 
triumfališką Koziavkino riksmą. — Tuojau 
susirasiu apsiaustą ir baigta, einam!

Bet štai jis gardi per sapnus šuns lojimą. 
Iš pradžių loja vienas, paskui antras, trečias;, 
ir šunų lojimas, sumišdamas su vištų kuda- 
kinimu, sudaro kažkokią laukinę muziką. Ka
ži^ kas prieina prie Lajevo ir kažko klausia. 
Po to jis girdi, jog per jo galvą kažkas lipa

Lajevas užmer- '
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Kai sovietu pilietė ištekėjo už anglo ...
15 moterų laukia Rusijoje leidimo vykti pas 

savo vyras i Angliju. Bet jos yra rusės, o 
sovietinės įstaigos nemėgsta, kad jos pilie
čiai vestų svetimšalius. Todėl iki šiol visi 
jų išvykimo prašymai yra šaltai atmetami. 
Anglų užsienių reikalų ministerijos padaryti 
žygiai ir rimti Emsto Bevino žodžiai neįs
tengė pajudinti kietos Kremliaus širdies. ,

Si istorijėlė pasakoja kaip jauna mergaitė 
turėjo pakilti didelius sunkumus, kad gavus 
teisę savo kraštų apleisti ir gyventi su žmo
gumi, kurj ]■ myli.

Tania Dostojevskaįa, gal būt yra viena 
gražiausių mergaičių, kuri kadaise iš Rostovo 
nuo Dono atvyko j Maskvą čia pradėti kar
jerą. Dėl jos šviesiai garbiniuotų plaukų ir 
migdolinių akių ji buvo gražiausia mokytoja 
sostinės pedagoginiame institute. Dėl grožio 
ji savo jaunystėje turėjo pakelti daug rūpes
čių, kada vienas anglas ją pamilo ir taip pat 
ji. Jo akimis tai turėjo būti tikra klaida, nes 
jis yra taip atsidavęs savo kraštui, kad nebe
randa laiko romantikai. Tania dabar yra 
Anglijoje, bet nežiūrint, kad jau yra praėję 
daug mėnesių nuo jos atvykimo, ji vis dar 
negali užmiršti tų skausmų ir vargų, kuriuos 
ji iškentėjo iki ji gavo teisę gyventi su savo 
vyru.

Tai jvyko 1942 metais. Britų ir amerikie
čių personalui rusai suruošė muzikos vakarą. 
Tam reikalui jiems buvo reikalinga angliškai 
kalbanti meragaitė, kuri galėtų anglų kalba 
pranešinėti muzikos vakare išpildomus daly
kus. Pagaliau buvo pasirinkta Tania, kuri ne 
tik buvo graži, bet turėjo ir kalboms talentą. 
Ji angliškai kalbėjo palengva, bet teisingai, 
nežiūrint, kad anksčiau jai jokiu būdu ne
buvo leista su anglu kalbėtis. Tame pobūvyje 
ji jsitikino, kad anglai ir amerikiečiai jokiu 
būdu nėra tokie negirdėti sutvėrimai, kaip 
kad vadovaujančios vietos stengėsi juos pa
vaizduoti. Tbdėl ji čia pareiškė norą vienam 
karo korespondentui pas juos dirbti kaip 
vertėja. Tuojau ji buvo priimta dirbti pas 
Mr. Ronald, Daily Herald korespondentą.
(Po savaitės, ją pasikvietė slaptoji policija.
„Kodėl jūs dirbate užsieniečiui’,’, paklausė 

valdininkas.
„Kad geriau pramokus angliškai”, atsakė Ta
nia.

„Kodėl jūs mums nieko iki šiol neprane- 
šėte apie į užsienieti, pas kurj jūs dirbate?”, 
buvo ji toliau- paklausta.

„Aš nežinojau, kad tai yra reikalinga”.
„Kiekvieno sovietų piliečio pareiga yra 

pranešinėti apie kiekvieną pasikalbėjimą su 
užsieniečiais. Tai turėjote jūs žinoti”.

„Bet jis nieko ypatingo ar reikšmingo ne
pasakė”, atsakė Tania. Tai ne jūsų reika
las apie kalbų svarbumą spręsti. Dabar jūs 
eikite ir pranešinėkite mums kas savaitė”.

Kada 'Ronald Mattehws atvyko į savo raš
tinę, rado Tanią verkiančią prie rašomojo 
stalo. Per ašaras ji pasakojo jam visą šį nuo 
tyki” Jie man Įsakė jus šnipinėti, bet to aš 
negaliu padaryti. ' Jūs esate man pergeras.”

Si scena nebus jų niekad užmiršta. Jie 
kurj laiką stovėjo tylėdami. Jie dabar pergal
vojo visas galimybes kaip toliau veikti. Stai
ga Ronald Matthews paklausė: „Tania, nori 
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pro langą, beldžiasi rėkia ... Raudona pri
juoste moteris stovi šalia jo su žibintu ran
koje ir kažko klausia.

Jūs neturit teisės šitai sakyti! — įjirdi 
jis Koziavkino balsą. — Aš prisiekęs teisė
jas, teisių kandidatas'Koziavkinas. Štai mano 
Vizitinė! 1

— Kuriam galui man jūsų vizitinė! — 
katba kažinkas gergždančiu bosu — Jūs man 
visas vištas išvaikėte, sutraiškėte kiaušinius! 
Pažvelkite, ką Jūs pridarėte! Šiandien ar ryt 
kalakučiukai turėjo prasilukštenti, o jūs su
traiškėte. Kuriam galui, gerbiamasis, man 
jūsų vizitinė?

— Nedrįskit manęs sulaikyti! Taip! Aš ne
leisiu!

* „Gerti noriu” ... — mąsto Lajevas, steng
damasis atmerkti akis, jausdamas, kaip per jo 
galvą kažkas rangosi nuo lango.

— Aš — Koziavkinas. Čia mano vasama-, 
mi?, mane visi čia pažįsta!

' — Jokio Koziavkino mes nepažįstam!
— Ką tu man sapalioji? Pašaukit seniūną! 

Jis mane pažįsta!
— Nesikarščiuokit; tuojau uriadnikas 

ateis ... Visus vietinius vasarotujus mes 
pažįstam, o jūsų kaip gimę nesam matę.

— Aš jau penktus metus Viselkų vasarvie
tėje gyvenu!

— Štai tau! Nejau čia Viselkai? Cia Chilo- 
vas, o Viselkų vasarvietė dešiniau, už degtu
kų fabriko. Nuo čia bus geri keturi kilo
metrai.

— Velnias mane imtų! Tai, vadinas, aš ne 
tuo keliu patraukiau!

Žmonių-ir paukščių, riksmai susilieja su 
šunų lojimu, ir iš>chaosiško garsų mišinio 

■išsiskiria Koziavkino balsas:
— Nedrįskite! Aš užmokėsiu! Jūs sužino

site su kuo turite reikalą! Pavaliau balsai po 
truputį tyla. Lajevas jaučia, kaip kažkas jj 
Pž peties purto. x

Už manęs tekėti?” Po to vėl sekė trumpa 
Žla. „Taip", buvo jos atsakymas ir ji pra- 

■jo verkti. Po to, Tania ir Ronald apžiūrė
jo raštinę, kad nebūtų kur nors\ paslėptas 
mikrofonas, bet nieko įtariamo nerado. Dar 
nuostabiau buvo, kai už ne kurio laiko Ta
nia vėl buvo iššaukta slaptosios policijos. 
„Sį svetimšalį”, pradėjo valdininkas, „jūs 
manote vesti, ar ne?” Tas klausimas ją taip 
paveikė, kad ji nebandė tai ginčyti. „Prapul- 
kite iš čia”, rėkė valdininkas, „jūs esate blo
ga sovietų pilietė”. Grįžęs į savo viešbutįj 
Mattehws nusprendė, kad visus tuos sunku
mus pašalinus, reikia Tanią kiek galima 
greičiau vesit Tame reikale jam daug padėjo 
pasiuntinys Sir Archibald Clerk Kerr.

Nuo dabar Tania buvo jau jo krašto bend
ruomenės narys. Paskutinę naktį, kada vo
kiečių lėktuvai puolė Maskvą, susilaukė jie 
mažiuko. Dabar vėl Ronald Mattehws išnau- 
jo pradėjo rūpintig ją išgabent iš šio krašto, 
bet įstaigos į jo pastangas nekreipė dėmesio. 
Tam jis panaudojo visas galimybes. Ji8 krei
pėsi su prašymu j anglų atstovybę. Jam pa-' 
sisekė gauti pritarimą iš Anthony Eden, vie
nos Maskvoje konferencijos proga. Bet visa 
tai buvo veltui. Pagaliau jam pavyko prieiti 
prie Molotovo asmens sekretoriaus. Ir ga
liausiai jam viza paruošiama. Bet nemalonu
mai tuo dar nesibaigė. Kada jie oro' keliu 
vykdami į Teheraną nusileido Baku, rusų 
saugumo policija pareikalavo jo® paso. „Ne
tvarkoje”,. pareiškė jai. Lėktuvas laukė aero
drome, vietos buvo rezervuotos, bet sargy
bos jos neišleido. Tania pasakojo, kad jos 
vyras mėgino juos paveikti, grasindamas iš
vykti be jos. „Bet aš apsikabinau jo rankas 
ir sakiau jam, kad mes daugiau vienas kito 
nebematytume, jei jis tik per sieną vienas be 
manęg išvyktų. Jis pasiliko kartu su mani

TRYS JUODI KRYŽIAI ' 
(Trijų kunigu tragiškos mirties šeštoms metinėms paminėti)

Nessum ė magior dolore 
gul recordarsi del tempi 
felici \nella miseria. Petrarca. 

Paimtieji motto Petrarcos žodžiai yra labai 
teisingi, nes ištiktųjų nėra didesnio skausmo, 
kaip atsiminti praeities laikus, kurie buvo 
lydimi nelaimių. Deja, nieš tų laikų negalime 
neprisiminti, nes mūsų vargai ir nelaimės dar 
tebesitęsia, o jų galo dar nematyti ...

Gyvendami ištrėmime, kuomet . tik priartėja 
gražusis birželis, mes stojame atmintyje prieš 
didžiąją mūsų krašto tragediją ir svajonė
mis nuklystame į savo. Tėviškę, į jos žaliuo
jančius laukus, į krauju ir ašaromis pasruvu
sias savo sodybas ...

Juk, nelemtu sutapimu, birželyje ištiko mū
sų kraštą visos didžiosios nelaimės: Lietuvos 
aneksija įvykdyta biržely, masinis lietuvių 
trėmimas į Sibirą — biržely, Praviehiškių, 
Rainių, Panevėžio žudynės — biržely ir daug, 
o daug kankinių kapų pridygo Lietuvos lau
kuose — vis biržely ... ,

Mintimis nuklydęs į tragiško likimo pris
lėgtą, kraštą — savo Tėvynę Lietuvą, aš re
giu prieš akis vieškelį ties Jonava, nuo 
plento vingiuojantį pro Skorulių bažnytkaimį 
Ruklos link,

Salia to vieškelio, nedideliame atstume vie
nas nuo antro, ten stovi trys juodi kryžiai ...

Tai vietos, kur 1941 m. birželio 27 d. žiau
riai nužudė tris- lietuvius kunigus: Skorulių 
kleboną kun. Vitkevičių, Veprių kleboną kun. 
Vėgėlę ir Vilniaus krašto kunigą Stanke
vičių.

Prieš pat prasidedant rusų-vokiečiu karui, 
tiedu' kunigai buvo atsilankę pas Skorulių 
kleboną į svečius ir, karo veiksmams prasi
dėjus, dėl esamos suirutės, jie nesiryžo grįžti 
į savo parapijas. Laikinai pasiliko Skorulių 
klebonijoj. Deja, jie nė vienas nenujautė kas

Kartotekos ir paieškojimo reikalai
Dar ne visos stovyklos pristatė užpildytus 

kartotekos blankus. Reikia tai paskubinti, sten 
giantis C/Kartotekon įrašyti visus stovyklo
se ir privačiai gyvenančius mūsų tautiečius. 
Tai 'darant, reikia nepamiršti užpildyti k/ 
blankus ir buvusiems stovyklų ar jų apylin
kių gyventojams, kurie yra mirę arba išvy
kę iš V. Vokietijos ribų (Amerikon, Lietuvon 
ar kitur), antroje jų blankų pusėje padarant 
atitinkamus atžymėjimus. Pavietrių asmenų 
k/blankų užpildymas stovyklose tęsiamas nuo 
latos, bendra nustatyta tvarka. Trūkstamus 
kiekius k/blankų stovyklos gauna iš savo 
Apygardos Komiteto.

Visos mūsų stovyklos turi nepamiršti kieki 
vieno mėnesio pirmą dieną siuntinėti savo 
Apyg- Komitetams C/Kartotekai papildyti 
žinias už kiekvieną praėjusį mėnesį (išsikėli- 
mai — apsigyvenimai, mirimai — gimimai, 
santuokos — skyrybos). Tokių žinių blankai 
yra išsiuntinėti visoms m/stovykloms per jų 
Apygardos Komitetus.

Ieškant giminių bei pažįstamų, kaip V. 
Europoje taip ir užjūriuose, nereikia pamirš 

mi ir lėktuvas išskrido. Tris dienas nežinio
je laikė jie mus, be jokių paaiškinimų. Paga
liau grąžino man pasą ir pareiškė, kad aš 
galiu išvykti”. Tokiu bodu ji buvo laisva.

Trys abejingi vyrai užėja redakcijon su te
legramomis, laiškais ir dokumentais rankose 
papasakoti jų pastangų atsigabenti savo žmo 
nas ruses. Visi trys dirbo anglų atstovybėje 
Maskvoje ir vedė rusės. Jie grįžę į Angliją 
pradėjo prašymais bomborduoti rusų pasiun
tinybę, valdininkus ir kreipėsi į savo įstai
gas pradedant parlamento atstovais ir bai
giant ministeriu pirmininku.

Kada Viscount Montgomery ruošėsi kelio
nei į Maskvą, jie kreipėsi į jį ir prašė jiems 
pagelbėti. Tuo reikalu Maskvoje ji8 kalbėjo
si su Stalinu ir rašė jiems, kad reikalas eina 
geron pusėn. Bet, nežiūrim tų milžiniškų pa
stangų iki- šiol dar' nieko neigėjo.

(Iš „Sunday Pictorial”)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Aidai, Mėnesinis kultūroj žurnalas, Nr. 
2, 1947 gegužės mėn. Turinyje: J. Orinius — 
Filosofija ir politika, A. Maceina — kultū
ros tragizmas, M. Alseikaitė — Gimbutienė — 
Priešistorinių laikų ryšiai su lietuvių liau
die* kultūra, St. Barzdukas — Auklėjimo ir 
visuomeninio brandinimo reikalai tremties 
mokykloje, Z. Ivinskis — 'Lietuvių tautos 
valstybinės sąmonės reikšmingieji etapai ir 
kt Eilėraščiai, plati kultūrinio gyvenimo 
apžvalga. Iliustracijos V. K. Jonyno,. J. Bag
dono, V. Rato, V. Simankevičiaus ir E. Kra
sausko.

jų laukia ir koks likimas artėja ...
Besitraukdami pro Skorulius bolševikai, įsi

brovė {('kleboniją, vi«u8 tris kunigus areštavo, 
apkaltindami juos, kad būk kas pražygiuo
jančius apšaudė iš bažnyčios bokšto, todėl jie 
esą kalti ...

Suimtuosius, žiauriai stumdydami, jie varėsi 
vieškeliu Ruklos link. Skotulių klebonas, pa
ėjęs trejetą šimtų metrų, suklupo ant kelių ir 
ėmė melstis. Čia bolševikai jį ir sušaudė. Kiti 
du kunigai buvo sušaudyti kiek tolėliau, bet 
atskirose vietose.

Nužudytieji kunigai visi buvo palaidoti 
Skorulių bažnyčios šventoriuje i vieną bendrą 
kapį. Parapijiečiai jiems pastatė gražų pa
minklą. Ju nužudymo vietos buvo atžymėtos 
trimis juodais kryžiais ...

Kun. Vitkevičius Pranciškus (Skorulių kle
bonas). Buvo gimęs 1877 m. spalio mėn. 9 d. 
Kunigu įšventintas 1901 m. gruodžio 16 d. 
Skoruliuosę išklebonavęs septynerius metus.

Ar pagalvojo kun. Vitkevičius, kad savo 40 
metų kunigystės jubiliejų švęs ne gėlėmis 
apkaišytas, bet paplūdęs savo paties kraujo 
klane?

Kun. Vėgėlė Balys (Veprių ^klebonas). Buvo 
gimęs 1880 m. rugsėjo-/1 d. Kunigu įšventin
tas 1904 m. lapkričio 7 d. Vepriuose klebo
navo nuo 1927 m.

Kai 1936 m. J. E. Vyskupas Matulionis kon
sekravo naują Veprių bažnyčią, jisai, turbūt, 
nė nepamanė, kad po penkerių metų jos kle
bonas bus kankinys ... ,

Vilniaus krašto kun. Stankevičius, sušaudy
tas Skoruliuose, buvo neseniai įšventintas ku
nigu, bet smulkesnių žinių iš jo biografijos 
neturima.

Ir taip nustojo plakusios trys lietuvių šir
dys, kurios mylėjo Dievą, žmones ir Tėvynę.

Pranys Alšėnas

ti kartu nurodyti ir jų pagripdines asmens 
žinias: vardą, pavardę bei tėvų vardus,- gi
mimo datą bei vietą, paskutinį žinomą ad
resą bei kitas būdingesnes žinias, o taip pat 
ir savo pagrindines asmens žinias bei tikslų 
adresą.

C/Kartotekon įrašymo ir paieškojimų rei
kalais reikia kreiptis 1 savo stovyklų vadovy 
bes (privačiai gyveną -- j artimiausią lietu
vių stovyklą), kurios tai atitinkamai patvar
kę persiunčia C/Kartotekai per savo Apy
gardos Komitetą.

Visuose LTB Apygardų Komitetuose bei 
stovyklose reikia paskirti specialius pareigu 
nūs, kurie nuolat rūpintųsi- C/Kartotekai tvar 
kyti taisyklių iš 1946. XII. 14 d. tiksliu įgy
vendinimu (k/blankų užpildymu — § § 3 ir 
4, kasmėnesiniais papildymais — § 5, paieš
kojimais — § § 6 ir 7) bei visais kitais, su 
šiuo susijusiais reikalais. Pilnus ir tikslius 
tokių pardlgūnn adresus visos LTB Apygar
dos pristato C/Kartotekai iki š. mėn. pabai
gos. ■ v . • 1

KA RAŠO KITI?
ii tremtlnlu^paudos

„LIETUVIŲ ŽODIS” Nr. 24 dėl išvykirųo 
į Kanadą rašo:

„Šiomis dienomis pradėta . registracija 
asmenų norinčių vykti Į Kanadą. Kol kas 
registruojama tik Stuttgarto Area ribose, 
bet greitu laiku ir visoje amerikiečių zono
je. Užsirašyti galės visi asmenys 20—40 
m. miškų ir laukų darbams. Sąlygos daug 
geresnės kaip vyktančiųjų į Belgiją, o gal 
nei ir į Angliją: 10' mėn. reikės sudaryti 
sutartį, o šiam 'laikui praėjus asmuo galės 
pakeisti darbą ir jį pasirinkti kur- jis no
rės. Tarp atvykusio ir Kanados piliečio ne
bus jokio skirtumo. Jis bus lygiai traktuo
jamas, kaip ir kiti Kanados dirbantieji 
darbininkai. Jei toks asmuo uždirbs tiek 
pinigų, kad galėtų išlaikyti aavo šeimą ir 
gaus kito pasiturinčio kanadiečio garanti
ją, kad jie apsiima tokio asmens šeimą iš
laikyti, tai jo šeimai bus duodama pirme
nybė į Kanadą atvykti. Asmens turintieji 
affidavitua ir jau įteikę juos kuriam nors 
Amerikos Konsulatui, turi paprašyti, kad 
jie būtų persiųsti | Amer. Konsulatą Mont- 
realyje ir iš len bus daug patogiau ir grei
čiau galima išvykti į USA. (suprantama po ' 
10 mėn.). Bet pabrėžiama, kad atvykę as
menys ir pabuvę kurį laiką Kanadoje daž
nai atsisako vykti į USA. Pirmasis trans
portas numatomas liepos mėnesį.” ,

„TĖVIŠKĖS įOARSE” Nr. 76, straipsnyje 
(.Negerovės —) dirginanti blogybė" p. K. 
Obolėnas nagrinėja aktualų klausimą — de
struktyvaus elemento siautdjifaą ne kuriose 
mūsų bendruomenės kolonijose, kuris neabe
jotinai žemina gerą lietuvių vardą ir nuro
do kai kurias šių negerovių atsiradimo prie
žastis ir siūlo receptus su šiomis blogybėmis 
kovoti. I t > . i

Tarp kitko ten rašoma:
„Vyriausias vietos organas turėtų Mfl 

teismas. Teismo kompetenciją reiktų suatip 
rinti...

Kovai su negerovėmis nuostatus reiktų 
papildyti. Iš bendruomenės išmetimo nu
bausti asmenys turėtų būti visur ir viešai ' 
paskelbti, kad galima būtų nuo jų apalsau 
goti. Su iš bendruomenės išmestu asmeniu 
turėtų visi santykius nutraukti. Tokia praa 
me patobulinus LTB, apygarda, kaip orga
nas, būtų nereikalingas. Vietoje jos dau
giau naudos centrui ir periferijai galėtų , 
duoti inspektorius, kuris, tam tikrais lai
kotarpiais, aplankytų padalinius”.
Iš esmės šis klausimas yra labai rimtas ir 

jo iškėlimas bei siūlymas priemonių kovai su 
šiomis negerovėmis yra visaip remtinas,, Jau 
nuo seno buvo mūsų spaudoje šiuo klausimu 
daug rašyta ir atitinkami bendruomenių or
ganai ėmėsi visų galimų priemonių užkirsti 
kelią šioms negerovėms plėstis.

Tačiau yra vienas dalykas siūlyti receptus 
institucijoms, žiūrėti į šį klausimą iš vienos 
kolonijos perspektyvos taško ir visai kitas 
reikalas — praktiškoji gyvenimo pusė visų 
stovyklų ir visų zonų atžvilgiu. ■ z

Visiems yra gerai žinoma, kad mūsų teis
mų sprendimai nėra legalizuojami (pripažįs
tami) nei karinės valdžios, nei to» pačios Un 
ros, atseit, jie visi turi tik moralinės Reikš
mės. Jokių efektyvių sankcijų mūsų teismai 
negali pavartoti, išskyra tų moralinių papei
kimų ir simbolinių išmetimų iš benifruome- 
nės tarpo. O tokios moralinės sankcijos mi
trintiems gaivalams yra lygios nuliui ir jie 
tik iš jų nusijuokia ir toliau, anot autoriaus, 
siaučia. 1 *•/
, Taigi, siūlymas mūsų bendruomenės orga
nizaciją dar labiau sukomplikuoti, įvedant 
įvairius inspektorius ir kt'., ir padaryti vyr. 
vietos organu teismą nėra tikslus, nes nuo 
to nė kiek nesumažės vietos destruktyvaus 
elemento siautimas. Tai būtų panašu į savos 
rūšies kortų namelių statymą, kuriuos vienu 
papūtimu koks nors gaivals nuverstų. Jau 
nuo seno praktika rodo, kad kuo paprastesnė 
kurios nors organizacijos valdymosi forma, 
kuo mažiau įvairių institucijų — tuo sklan
džiau ši organizacija tvarkosi:

Ypač keistai skamba toks minėtame straips 
nyje pasiūlymas: ' (

„Taigi teismo kompetenciją reiktų pra
plėsti, kad jei be tų veiksnių, kuriuos at- 

■ likdavo, būtų vietos organams supervizo- 
rius ta prasme, kad jų narius, taip pat ir 
nutarimus (bent visuotinių susirinkimų) ' 
tvirtintų, ir reikalui esant, tvirtinimą at
šauktų”. '
Šitoks teisių praplėtimas teismui būtų sun

kiai suderinamas su demokratiniu principu, 
nes ten • aiškiai būtų pažeidžiama visuotino 
susirinkimo teisė.

rSitų elementų sutvarkymas yra galimas tik 
visai radikaliomis priemonėmis ir pačioje jų 
užuomazgoje — perduodant atitinkamiems 
valdžios organams. Nors tai būtų"ir ne vi
sais atvejais malonus reikalas, bet geriau 
negu jo „palaidojimas” savose neveikmingo- 
se institucijose.

Visai kitas būtų klausifnas kalbėti apie šių 
negerovių priežastis. Tai yra visiškai atski- , 
ra ir plati tema. Nevisai būtų galima sutikti 
su autoriaus teigimu, kad vietos „valdžios”

Nukelta į 4 psl. s
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išrenkamos su tų gaivalų parama. Jeigu jų 
yra mažiau, negu W/o, tai kaip jie gali pa
daryti (takos visuotinam susirinkimui. Pami
nėti straipsnyje faktai apie „valdžių” išrin
kimą yra necharakteringi ir gal būį įžeidžiau 
tieji mūsų bendruomenės išrinktuosius orga
nus, nes pašalaitis gali pagalvoti, jog mūsų 
bendruomenę valdo tik suinteresuotieji patai
kūnai su gaivalų parama.

Neteko niekur užtikti tokio komiteto, ku
ris sąmoningai vengtų kovos su negerovėmis 
arba jas net skatintų. Čia gali būti kalba tik 
apie priemonių būdą ir dydį, kurias vartoja 
vietos bendruomenių organai

Is lenkui spaudos:
Lenkų laikraštis „KRONIKA” Nr. 24 pra

neša, kad š. m. birželio 6 d. Londone, mirė 
po ilgesnės ligos Lenkijos prezidentas Wla- 
dyslaw Rackiewic.

Aprašydamas šią mirtį, laikraštis rašo:
„Liūdna žinia iš Londono apie Respub

likos Prezidento mirtį buvo sutikta su gi
lia liūdesiu pačioje Lenkijoje ir emigraci
joje-
Wladysfaw Rackiewič buvo ttio prezidentu, - 
kuris vedė Lenkiją per visus paskutiniojo 
karo metus, ne tik reprezentuodamas Len
kijos valstybę prieš pasaulį, bet ir sėkmin

gai vedė lenkų tautą nuo atmintino 1939 I 
Ū, cndens. Jo vardas todėl bus visuomet 
dkinnas istorijoje, nes su jo prezidentavi
mų metais yra rišami tokie įvykiai, kurie 
xfrdfliud bos minimi, kaip didžios ir pasi- 
faįjfcojanSos kovos...

UfaMgofis ir istorija, prieš kurią mūsų 
pasiėmė atsakomybę už vi- 

valsįybės likimą, teisingai įvertins jo 
ir pastangas.”

mirusio prezidento nuopeL 
ų tautai, laikraštis baigia šiais žo-

i
i JMtefai talkas, kada istorija tinkamai 
•■Btfam ntfrunio prezidento darbus Lenki
jai, valstybei istoriniais 1939—1945 metais 
fatjfe bus lyginamas su kitais didžiais vy- 
cnL Lenkdami galvas prieš mirusio prezi- ' 
dfaato karstą, liekame ištikimi Tėvynei ir 
tri amžinai idėjai, dėl kurios mirusia pre
zidentas Bfikimai tarnavo.”

SįdBan tas pats laikraštis praneša, kad š. 
ta birželio 9 <L» buvo išrinktas naujas Len- 
kįbs (egzifinės vyriausybės Londone) prezi- 
cfcntaB Aogust Zaleski.

Next) britų vyriauybės kalbėtojas pažymė
ję kad August Zaleski Anglijoje nesinaudo
ja jokiomis diplomatinėmis teisėmis, tačiau 
nrinnsio prezidento laidotuvėse dalyvavo ir 
aogjų vyriausybės atstovai, dėl to tuoj pat' 
.Mantinė Varšuvos vyriausybė pareiškė Ang

IKhmcbene leidžiamas „DP EXPRESS” Nr

pabaigos pirmą kartą vokiečių spauda išlei- 
dosį extra laidą. Kas ten ypatingo rašoma? 
Gg, yranc.šarm neseniai įvykusio vokiečių mi- 
nfetĖrių konferencijos nutarimai.

IMfen laikraštis rašo: , ♦ 
tuose nutarimuose užmiršti ir 

P? Statistinėje rezoliucijoje pabėgėlių rei- 
knma mtaistėrio p. Jaenicke lūpomis buvo 
patymėta, kad dar 375.000 DP buvimas Ba- 

sudaro jai didelius sunkumus. Tur 
bit p. Jaenicke niekad negirdėjo apie Unrra 
it amerikiečių kariuomenės teikiamą paramą 
far Mp pat visiškai nežino tų priežasčių, dėl 
kurių atsirado tie DP Bavarijoje.

įdomiausia yra toji vieta, kur miniaterių 
konferencija savo baigiamose rezoliucijose

Hitlerio neteisiškumą su alijantų „ne- 
tefeSkumu”, kuri vartoja dabartinės Vokie
tijos atžvilgiu. Nuo kada' vokiečiai pasidarė - 
tokie demokratiški? Ar „demokratizacijos 
procesas kaip tik vyksta per lėtail Ar maiti
nimo krizė yra tik Vokietijoje, pasėkoje ne
tinkamos aliantų politikos, ar ji išdava to 
bendro pasaulyje esančio nedatekliaus..

, klausia laikraštis. _____ ,i

18 vokiečiui, spaudos;
Amerikiečių licenzijuotas vokiečių laik

raštis Berlyne „D e r Tagesspiegel” 
paliečia DP problemą ir tarp kitko rašo:

„Mažas džiaugsmas vokiečiams, kad be 
kitų svarbių pokario rūpeščių, yra taip 

. vad. DP klausimas, kuris nėra vokiečių, 
bet tarptautinio masto problema, nors pa
čioje Vokietijoje jos sprendimo išeities 
taškas randasi. Vokiečių spaudoje tuo 
klausimu buvo daug rašyta, tačiau nega
lima tvirtinti, kad jis būtų objektyviai 
nušviečiamas. Buvo straipsnių primetan
čių visiems DP kriminalinius veiksmus, 
kiti juos . fašistais”, koloborantais vadinai 
Šios prob'imos sprendimas sųsi!a"1:ia di- 
del!u rvnkrm-' dė> nuolatinio DP buvimo 
Vokietijoje. r-’-ą net prieinama prie visai 
prie’:n"-ų. ,1ų‘«kite l!-ms ba
dauti ir 1 Sitol’ais

p. -c-; u

LIETUVOS BYLA ĮEINA I JAV VYRIAUSYBES PLANA
SPECIALUS LIETUVOS KONSULO JAV-bėse p. PETRO DAUZVA^DZIO LAIŠKAS „MINČIAI”

Musų *) padangėje gyvenimas štai koks: 
Konsulatas užverstas tremtinių prašymais. 
Juos tenkiname pagal išgalę: Apie pusė ieš
kojimų sulaukia teigiamų rezultatų, o kita 
pusė pasilieka tuščia, giminės ar pažįstami 
į ieškojimus neatsiliepia. Iš atsiliepusiųjų 
beveik visi sutinka, jei tik gali, saviesiems 
padėti.

Atvykusieji tremtiniai pradeda įsikurti, 
nors ir ne tose srityse,( kurios jiems tin
ka.

Chicagoje esantieji tremtiniai suorganiza
vo Lietuvių Tremtinių Draugiją. Jos val
dybą sudaro: Budginas, Dailydė, Norkus, 
ktm. Stasys, ir Savaitis.

Ame. .kos lietuviai dirba dviem kryptim:
*) Neseniai „Minties” 'Redakcija gavo iš 

Lietuvos konsulo p. Petro Daužvardžio laiš
ką, kurį kaip įdomų visiems skaitytojams tal
piname ištisai. Red.

Ka globos IRO?
„The New York Times” gegužės 27 d. ve

damajam vėl svarsto IRO suorganizavimo 
klausimą:

„Vakar Kongreso Atstovų Rūmų užs. reik, 
komitetas vieningai pritarė įstatymo projek
tui, leidžiančiam Jungt. Valstybėm įstoti į 
Tarptautinę Pabėgėlių Organizaciją, kuri 
buvo įsteigta per paskutinę Jungtinių Tautų 
pilnatį. Senatas jau anksčiau yra šį įstatymą 
priėmęs. Jeigu Atstovų Rūmai dabar taip pat 
greitai jį priims ir jeigu po to abeji Kongre
so Rūmai sutiks leisti mokėti JAV pasiūlytą 
įnašą (dabar ši suma nustatyta maksimum 76 
miL doL), tai yra gero pagrindo tikėtis, kad 
IRO "galės pradėti veikti prieš birželio 30 d., 
tą dieną, kurią Unrra baigia pabėgėlių rūpi
nimusi Jei tai neįvyks, JAV okupacinės ar
mijos Vokietijoje ir Austrijoje, jau ir taip 
turinčios daug sunkumų, į savo rankas, turės 
paimti ir šią priedinę .problemą.

Šio iš' Atstovų Rūmų tikimo žygio išvakarė
se privati įstaiga, giliai susirūpinusi šiuo 
klausimu, Pabėgėlių Gynimo Komitetas, kvie 
čia atkreipti dėmesį į vieną netikslų IRO 
statuto nuostatą. Tas nuostatas „pabėgėlius” 
nusako (definuoja) kaip nacių ar fašistinių 
režimų, ar kvislinginių vyriausybių. Šiuos 
režimus rėmusių, aukas: ispanų respubliko
ms ir „asmenis”, kurie jau buvo laikomi pa 
bėgėliais prieš Antrojo pasaulinio karo pra

> v /
Apastalisk. Misijos šefo, vysk. A. Mūncho vizitas Hanau
Š. m. birželio mėn. 1 d. Hanau lietuvių 

stovyklą oficialiai vizitavo Apašt. Vizitato
rius Vokietijai ir III Misijos Šefas vyskupas 
Aloyzas Muench’as. šitas vizitas Hanau bu
vo padarytas kaip visiems lietuviams, esan
tiems Vokietijoje.

Belaukdama aukštojo svečio, stovykla tin
kamai pasiruošė jį priimti. J. E. už stovyk
los ribų pasitiko apie 100 dviratininkų ir at 
lydėjo ligi iškilmingų vartų stovykloje. Čia 
jį pasveikino stovyklos vadovas dr. Gylys. 
Nuo vartų ligi bažnyčios buvo išrikiuoti 
skautai. Organizacijų vėliavų, dvasiškijos ir 
didelės minios J. E. palydėtas ligi bažnyčios. 
Čia tautinis delegatu kan. Kapočius ir vie
tos klebonas perskai.' savo, raportus. Atsa
kydamas J. E. pasidžuugė lietuvių organi
zuotumu ir giliu tikėjimu. Per pontifikalines 
mišias giedojo „Dainavęs” ansamblis.

Po pamaldų Unrros teatro salėje Įvyko J. 
E. pagerbti akademija. Stovyklos vadovas dr. 
Gylys tarė į J; E. ilgesnį žodį, kuriame bu
vo pažymėta, kad J. E. laimingu būdu atsto
vaująs dvi pasaulio galybes, kurios esančios 
Roma ir Vašingtonas. Nušvietė lietuvių tau
tos kančias abiejų okupacijų metu ir prašė

Toliau laikraštjs paduoda smulkių žinių 
apie esančius Vokietijoje DP ir visiškai ob
jektyviai nušviečia jų atsiradimo priežastis.

Straipsnis baigiamas šitokiais išvedžioji
mais :

„Šitokio didelio skaičiaus DP buvimas 
Vokietijoje su įvairiausiais nepasitenkini
mais ir apkaltinimais jų adresu, iššaukė 
Europoje tam tikrą psichologinį neramumų 
židinį. Jų buvimas Vokietijoje iššaukė 
naują pokarinį šovinizmą. Tai, kas dabar 
girdisi traukiniuose ir Vokietijos kaimuose 
yra tiesiog baisu. Lenkas yra kiekvienam 
vokiečiui plėšikas ir žmogžudys. Žydas 
yra sukčius ir spekuliantas. Iš to matosi, 
kiek vokiečiams trūksta suprat'mo, o trem
tiniams — peri didelis arogantiškumas ir 
nenoras prisilaikyti prie naujų sąlygų.

Tačiau tas ne tiek svarbu, įdek klausi
nis kas reikia daryti, kad V~"riija vėl 
- •'-rių n’par'-’-H’-'-lųiii s- '” ’"vcdinė- 
j a afcria. Jei k i t”! "'" lai lenkų 

n — vr- : ----- ■' "ima tik ma-
'■ ■ , r—-e-.-U-

■ ’ ' J ' ai kiti' raštai
v 3 is.”

H. Žaismas 

a) politine, b) šalpos. Politinėje srityje kla
binamas Vašingtonas ir kiti atitinkami or
ganai. Amerikos Lietuvių Tarybos žmo
nės buvo Vašingtone praeitą saveitę, o 
Amerikos Lietuvių Misijos žmonės lankosi 
Vašingtone šią savaitę. Pinhieji kalbėjo su 
State Department*) ir Baltojo Namo žmo
nėmis, o antrieji kalbasi su senatoriais ir 
kongresmonais. Pastarųjų misija yra dve
jopa: a) pravesti kongrese rezoliuciją įgalio- 
jant Prezidentą paskelbti Lietuvos Dieną 
liepos 27, paminint 25 m. sukaktį Ameri
kos pripažinimo Lietuvos de jure, ir b) pa
remti projektą 400.000 DP įsileidimo rei
kalu. ..

Pirmieji buvo Vašingtone tam, kad primin
ti Valdžiai jog jau atėjo laikas Lietuvos 
bylą iškelti ir rišti. Jiems buvo pasakytą, 
kad Lietuvos byla įeina f Amerikos val
džios planą, bet jos iškėlimas turi laukti

džią”. Bet šioji definicija faktinai paliečia tik 
labai mažą tikrų pabėgėlių dalį. Didžioji jų 
dalis nėra pabėgėliai nuo nacių, fašistų ar 
falangistų persekiojimų; jie yra ukrainiečiai, 
lenkai, baltai ir jugoslavai, jie yra pabėgė
liai nuo totalinių mūsų rusiškojo sąjunginin
ko ir jo satelitų režimų. Tad nėra abejonių, 
kodėl Sov. S-ga, Ukraina, Gudija, Lenkija ir 
Jugoslavija įmetė penkis balsus — vieninte
lius penkis — prieš istorinę 1946 m. gruo
džio 15 d. nutarimą, kuris sukūrė IRO.

Visiems šiuo reikalu susirūpinusiems būtų 
buvę geriau, jeigu IRO statutas turėtų pla
tesnę definiciją. Nežiūrint to, kaip Pabėgėlių 
Gynimų Komitetas nurodo, šis statutas yra 
pakankamai lankstus (ir pakankamai priešta
raująs) plačiai jį interpretuoti. „Jeigu IRO 
personalas bus rūpestingai parinktas ir jeigu 
Amerikos atstovai bus išmintingai pain- 
struktuoti, nėra pagrindo, kodėl IRO negalė
tų veikti kaip efektyvi pabėgėlių gynėja”. 
Tikrai, tai yra viena jų geriausių vilčių. Mes 
tikimės, kad Atstovų Rūmai veiks skubiai”. (E)

UKRAINIEČIAI PRIEŠINASI
Pietryčių Lenkijoje plačios sritys yra ap

suptos ir neleidžiama civiliams tenai įvažiuo
ti, kadangi vyksta operacijos prieš ukrainie
čių nacionalistus, kurie priešinasi suplanuo
tam ^perkėlimui į Rytprūsius. (Dena) 

informuoti šv. Tėvą ir JAV vyriausybę apie 
lietuvių naikinimo akciją. LTB Vyr. Komite
to vardu, J. E. sveikino dr. Jasaitis, trum
pai nušviesdamas mūsų būklę. Po to nuo 
Hanau lietuviai organizacijų bjivo įteikta 
daug gražių dovanų ir gėlių. J. E. atsaky
damas pasakė, kad jis lietuvių niekados ne- 
užmiršiąs, apie jų vargus, gilų tikėjimą ir 
puikų organizuotumą painformuosiąs Šv. Tė
vą ir JAV vyriąusybę. Bendrai, savo kalbo
se J. Ė. laikėsi bažnytinės, religinės plotmės 
ir politinių klausimų nepalietė.

Koncertinėje dalyje pradžios mokyklos tner 
gaitės tautiniuose drabužiuose 'pašoko kele
tą tautinių šokiui muzikai Nomeika ir Mo- 
tekaitis atliko porą muzikos kūrinių ir „Dai 
navos” ansamblis sudainavo keletą dainų. Po 
akademijos įvykusios arbatėlės metu kan. Ka 
počius padėkojo J.. E. už apsilantfymą, o J. 
E. dar sykį pasidžiaugė galėjęs pabūti lietu
vių tarpe ir visiems jį sveikinusiems, apdo
vanojusiems ir kitokiu būdu .pagerbusiems 
pareiškė padėką. 16 vai. J. E. buvo iškilpiin- 
agi išlydėtas, palikdamas visiems neišdildp- 
mų prisiminimų.

savo eilės ir laiko dabar agendoje yra 
Vokietija ir Austrijos reikalas: nuo šito 
reikalo išrišimo priklausys kitų reikalų 
kryptis.
Šalpos rinkliava vyksta, bet rezultatai 

kol kas, neperdideli. Jeigu Prez. Trumanas 
paskelbtų liepos mėn. 27 d. Lietuvos Diena 
— ji būtų naudota dviem tikslais: teisei kel
ti ir šalpai remti.

VISIEMS SPORTO KLUBAMS
Lengvosios Atletikos Sekcija yra numačiusi 

liepos mėn. Rosenheime surengti L. T. B 
Lengvosios Atletikos pirmenybes. Dalyvių 
skaičius bus ribotas. Todėl visi Sporto Klu
bai (visų trijų zonų) yra raginami kuo grei
čiausiai atsiųsti savo geresnių lengvaatletų- 
čių sąrašus su šiais metais pasiektais rezul
tatais. ' . -:

Numatoma vyrų, moterų ir jaunių klasės. 
Jaunių gimimo datos riba 1929. I. 1.
Ypač atkreipiamas dėpiesys i jaunuosius 

sportininkus-es.
Taip pat Klubai yra prašomi prisiųsti vi

sus šiais metais įvykusių rungtynių rezulta
tus, ar tai būtų tarp lietuvių, ar tarp DP., 
ar su vokiečiais. Taip pat ar tai būtų pavie
niai susitikimai ar komandiniai, nes Sekcija 
nori turėti Lengvosios Atletikos veiklos vai’- 
dą.

Miuncheno Sporto Apygarda
Visus davinius siųsti šiuo adresu:

Alg. Bielskus
(13b) Rosenheim (Obb.) 
Max Joseph Platz 4. Tel. 688

IŠVYKSTANTIEMS Iš VOKIETIJOS!
Kiekvienam išvykstančiam iš Vokietijos 

yra svarbu tiksliai sunaudoti savo santaupas, 
nes išsivežimas vokiškų markių yra varžo
mas ir nenaudingas. Todėl kiekvienas išvyks 
taritis gali skirti nors dalį savo santaupų tam 
tikslui, iš kurio vėliau turės pats naudos. 
Gyvenimo praktika parodė, kad išeiviui bran 
giaušias ir reikalingiausias tremtyje turtas 
bei draugas yra geras žodynas, šią spragą 
gali užpildyti kiekvienas išvykstantis, užsisa
kydamas J. ir J. Beržinskų ir V. Minkūno 
angliškai — lietuviško — vokiško žodyno 
antrąją laidą, kuri bus naujai pertvarkyta bei 
papildyta ir vienon knygon įrišt . Kaina su 
persiuntimu 70.— Rm.< Prenumeratorius, iš
vykęs užsienin ir pranešęs savo gyvenamosios 
vietos naują adresą, gaus žodyną paštu pa
baigoje šių metų. Užsakymus ir pinigus siųsti:

J. ir J.1 Beržinskai
(13b) Rosenheim, 

Pichlmayrstr. 21 a, Camp „B”

Sekančiuose numeriuose pradėsime spaus
dinti naujausio Vyt. Alanto romano

„Pragaro pošvaistės” 
ištraukas.

SKELBIMAS
Nuo liepos 1 d. pradeda veikti'

ISPANŲ KALBOS už akių dėstymo KURSĄ) 
Prašome tuojau registruotis, nes klausyto

jų skaičius yra labai ribotas. Mokestis: 1 
mėn. RM 52.—. Pamokos skolon nesiunčia- 
mos. Rašyti: C. Jovaišas, 14a Bad Mergen- 
theim, Maurus-Weberstf. 2.

ATITAISYMAS
„Minties” Nr. .61 tilpusi žinutė „Vokiečiu, 

įstaigos tyli dėl išskrymnguotų organizacijų 
steigimo”, kaip mus informuoja, neatitinka 
tikrenybei.

Susiorganizavusieji Stuttgartė iįskrynin- 
guotieji nesudaro jokios naujos organizaci
jos, bet tik L.T.B. ribose sudarė poskyrį ge
resniam savų reikalų tvarkymui.
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