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Laukiama prancūzų vyriausybės krizės
SOCIALISTŲ PARTIJOS KONGRESAS LYONE * PRIIMTA GRIEŽTOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PROGRAMA * 

LOMA KONFISKUOTI ŽEMES ŪKIO PRODUKTŲ
S1O

Paryžius (DPD/Reuter) Socialistų parti
jos kongresui, Lyone, po ilgo nakties po 
sėdžio pasisakius už naują politikos link
mę, Paryžiaus politiniai stebėtojai prana
šauja galimą Ramadier vyriausybės griuvi
mą. Partijos generalinio sekretoriaus Guy 
Molleto pasiūlytoji rezoliucija įsakmiai 
įpareigoja, jog Ramadier ir jo vienuolika 
socialistų partijos draugų, kurie dabar įei
na j kabinetą, 
tinės taupumo 
elnės partijos 
tai socialistai

Sis Molleto
2443 balsais prieš 2002 balsus. Kadangi 
Molleto pasiūlymas griežtai prieštarauja 
respublikonų liaudies partijos (MRP) ir ra 
dikalų partijos politikai, tai manoma, jog 
Ramadier vyriausybė ilgai nebeišsilaikys.

Molleto pasiūlytoji rezoliucija remia vy 
riausybės nusistatymą Marshallio plano 
atžvilgiu ir siūlo vyriausybei pagrin
dinai ’ pakeisti savo politiką šiais at
vejais:' 1) sustiprinti krašto ūkiškojo 
gyvenimo valstybinę priežiūrą, 2) vyk
dyti liberališkesnę kolonijų politiką ir ne
atidėliotinai sudaryti taiką su Indokinija, 
3) sumažnti išlaidas krašto apsaugos rei
kalams, 4) įpareigoti ministerius laikytis 
partijos vykdomojo komiteto nustatytos li
nijos, 5) nepalaikyti jokio bendradarbiavi
mo su komunistais.

turi laikytis naujos socialis- 
programos. Jei kitos koali- 
su ta programa nesutinka, 
turi išeiti iš vyriausybės.
pasiūlymas buvo priimtas

PRIEMONĖS ŪKIO SRITYJE
Rezoliucija siūlo šias ypatingas priemo

nes ūkio srityje: 1) prancūzų vyriausybė 
ateityje turi konfiskuoti ir paskirstyti vi
sus žemės ūkio produktus. 2) tuojau išleis
ti įstatymą, kuris įgalintų prancūzų vy
riausybę konfiskuoti kviečių ir kitų grūdų 
derlių bei atsargas, išskyrus sėklas, 3) sku 
bus sudarymas valstybės kontroliuojamos 
Organizacijos mėsai paskirstyti, 4) pramo
nės gamybos kontrolė ir kainų nustatymas 
būtinojo vartojimo prekėms, 5) uždraudi
mas įvežti nebūtino reikalingumo pramo-

nės gaminius, 6) ginklų gamybos suvaržy
mai', 7) pastangos eksportui padidinti ir tt.

Molletas ir jo šalininkai reikalavo, kad 
parlamento atostogų metu, nuo rugpiūčio 
pabaigos iki lapkričio mėn., vyriausybei 
būtų suteikta reikalingi įgaliojimai būtino
sioms ūkio reformoms įgyvendinti.

RAMADIER APIE 16-os VALSTYBIŲ
EUROPĄ

Paryžius (Dena). Prancūzų ministeris 
pirmininkas Paul Ramadier prancūzų so
cialistų partijos kongrese pažymėjo, jog 
partijos svarbiausias uždavinys yra atsta
tyti naują Europą „tarp Atlanto ir tarp 
sovietų sienos”. Toliau ministeris pirminin 
kas pabrėžė, kad naujosios Europos buvi
mas yra įrodytas Paryžiaus 16-os tautų 
konferencijoje, nes čia buvo padaryti pir-

Sovietai nori
Londonas (AP). Sovietų Sąjungos pasiun 

tinys Teherane įteikė Irano ministeriui pir 
mininkui sutarties projektą dėl steigimo 
sovietų — iraniečių naftos bendrovės.

. Teheranas (AP). Atrodo, jog Sovietų Są
junga vėl yra linkusi daryti diplomatinį 
spaudimą, kad greičiau pasiekus susitari
mą dėl naftos koncesijos. Iš Irano minis
teriui pirmininkui artimų sluoksnių prane
šama, jog Irano parlamento atstovai nepri
tarsią tokiai susitarimo formai, kokia da
bar yra’ pasiekta. Bet rusai nenorį atsisa
kyti nuo savo reikalavimų.

Daugelis atstovų, kurie yra pasisakę 
prieš šią koncesiją, neslepia savo nervin
gumo dėl dabar vykstančių sovietų kariuo
menės manevrų rusi; Azerbeidžane. Kitas 
Associated Press pranešimas kalba apie 
kariuomenės koncentravimą pietiniame Kau 
kaze. Taebris ir Mesched miestų gyvento
jai esą apimti „invazijos psichozės.”

Londonas (AP). Agentūra „Tass” pra
neša, kad Taebris miesto karinis guberna-

DERLIŲ
mieji žingsniai. Jo manymu, karas
JAV ir SSRS yra išvengiamas.

Paryžius (Dena). Ministeris pirmininkas 
Paul Ramadier grįžo iš Lyono, kur dabar 
vyksta socialistų partijos kongresas, ir tuo 
jau 'sukvietė ministerių kabineto narius į 
pasitarimą dėl prancūzų politikos Indoki
nijoje.

Paryžius (Dena/Reuter). Iš gerai inior- 
formuotų sluoksnių patirta, kad prancūzų 
ministerių kabinetas pasitarimuose dėl tai
kos įgyvendinimo Indonezijoje atsidūrė mir 
ties taške. Jau devynius mėnesius Vietna
mo nacionalistai kovoja prieš prancūzų ka 
rines pajėgas.

Kabineto posėdžiui pasibaigus 
nešta, kad Indokinijos aukštojo 
raporto svarstymas yra atidėtas 
niui.

Irano naftos
torius paskelbė apgulos stovį ir 
gyventojams po 23 valandos išeiti

tarp

buvo pra 
komisaro 
trečiadie-

uždraudė 
iš namų.

JAV aviacija liks stipri
Vašingtonas (Dena/INS). Koordinacinis 

komitetas savo pranešime, kuris buvo ne
seniai paskelbtas, įspėja prez. Trumaną ne 
silpninti JAV aviacijos karinių pajėgų. Pra 
nešime sakoma, jog aviacija turi likti stip
ri, kad ji galėtų „sunaikinti agresiją dar 
jos užuomazgoje”.

Be kita ko, pranešime rekomenduojama 
šios priemonės: a) laikyti tokią lėktuvų 
pramonę, kuri būtų' pajėgi gaminti prana
šesnius lėktuvų tipus ir galėtų patenkinti 
mobilizacijos reikalavimus, b) sudaryti re
zervinę pramonę išsklaidytų įmonių .formo 
je, c) išvystyti oro transporto sistemą, kad 
-būtų galima vykdyti didelės apimties ma
sinius transportus.

Vėl veto
New Yorkas (Dena). Pirmadienį Saugu

mo Taryba nutarė Transjordaniją, Yemeną 
ir Pakistaną priimti į Jungtinių Tautų or
ganizaciją. Albanijos ir Orujos Mongolijos 
prašymai buvo atmesti. Prieš priėmimą 
Portugalijos ir Airijos sovietų delegatas 
Gromyko pareiškė savo veto.

AP skelbia, kad Indijos dominija auto
matiškai tapo nariu, nes jai perėjo Britų 
Indijos mandatas.

Lake Success (AP) Saugumo Taryba at
metė Albanijos prašymą priimti į Jungti
nių Tautų organizaciją. Tik Rusija, Len
kija ir Syrija rėmė Albanijos prašymą. 
JAV, D. Britanija, Belgija ir Australija 
balsavo prieš. Nutarimas turi būti patvir
tintas visumos susirinkime.

Smuts apie veto teise
Pretoria (UP). Pietų Afrikos sąjungos 

ministeris pirmininkas, feldmaršalas Smuts, 
suteikė interview ir pažymėjo, kad veto 
teisė sunaikino Jungtines Tautas., Tą teisę 
jis palygino su uola jūroje, kuri sustabdo 
plaukiantį laivą. Jis tiki, jog Vakarų civi
lizacija bus išgelbėta Amerikos parama. Jo 
nuomone, Marshallio planas negali nepasi
sekti. Pietų Afrikos Sąjunga esanti pasiruo 
šusi savo dalimi prie Europos atstatymo 
prisidėti. Jis pasisakė už pašalinimą visa
me pasaulyje esančių muitų suvaržymų ir 
nurodė, jog Pietų Afrikos S-goje muitai 
yra iš viso pasaulio žemiausi.
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Grįžta is Belgijos
Berlynas ^SlZ). Amerikiečių karinė val

džia paskyrė IRO vieną milijpną dolerių 
vertės turtą, kuris yra konfiskuotas iš bu
vusiųjų nacionalsocialistų..

Iš j Belgijos anglies kasyklas išvykusių 
DP, 1447 yra grąžinti atgal į amerikiečių 
zoną Vokietijoje, nes jie pasirodė tam dar 
bui netinkami.

Britų okupacinėje zonoje yra sudaryta 
patariamoji komisija, ktiri rūpinsis toje 
zonoje esančių 100.000 lenkų DP reikalais.

Tsaldaris apie Saugumo Tarybą
Londonas (Dena/Ęteutęr). Graikų užsienių 

reikalų ministeris Tsaldaris, kuris dalyva
vo Saugumo Tarybos posėdžiuose New 
Yorke, grįždamas iš Amerikos, Londone 
pareiškė, kad dėl Saugumo Tarybos „at
viro plėšikavimo” taktikos kasdien šimtai 
graikų turi mpkėti savo gyvybėmis.

Graikijos atstatymas esąs paraližuotas, 
nes, ryšium su nesaugumu, kaimų gyvento
jai negali dirbti. Du šimtai tūkstančių ūki
ninkų esą turėję apleisti sodybas ir ieško
ti prieglobsčio miestuose. Sovietų delega
tas Saugumo Taryboje pritariąs Markos 
„banditų vyriausybės” sudarymui. Markos 
būsiąs nepajėgus primesti savo autoritetą 
kokiai nors Graikijos daliai.

Dėl spėjamų pasikeitimų Graikijos 
nisterių kabinete Tsaldaris pažymėjo, 
tarp pavienių ministerių nesą ypatingų 
monių skirtumų. Neseniai sudarytąjį 
garų — jugoslavų susitarimą jis skaito 
dalim bendrosios ofenzyvos prieš Graikiją.

Abi vyriausybės nori įtraukti ir Rusiją 
prie bendrds intervencijos, nes tiek proce
sas, tiek ir sprendimas esą prieštaraują 
Jaltos susitarimui. Vakarų valstybės pra
šysiančios sprendimo vykdymą atidėti, ko) 
kontrolinė komisija galėsianti ištirti reika
lą. Jei Rusija, motyvuodama, kad šis įvy
kis liečia Bulgarijos vidaus reikalą, atsisa
kytų šiame žygyje, dalyvauti, tai manoma, 
kad JAV ir D. Britanija turėsiančios ne
pripažinti bulgarų .vyriausybės.

Anglija prašo is dominijų paramos
Londonas (Dena/Reuter) Britų maitinimo 

ministerija kreipėsi į Australiją it N. Ze
landiją prašydama padidinti maisto pro
duktų tiekimą 12-kai mil. svarų sterlingų 
sumoje kiekvieną mėnesį, kad Anglija ga
lėtų sumažinti importą iš dolerių valiutos 
kraštų. •

Minėta ministerija yra sudariusi planą, 
jei reikalas vers, dar labiau mažinti pagrin 
dinius maisto racionus.

Neseniai JT komisija Palestinos klausimui tirti lankėsi Vokietijoje ir vietoje ap
žiūrėjo žydų DP lagerius. Mūsų atvaizde iš kairės: Vankata Wiswanathan, Indija; 
A. B. Hood, Australija (komisijos p-kas); Paul Mahn, Švedija; Dr. Gorcia Grana
dos, Guatemala; Dr. J. Bulėj, Jugoslavija; prof. E. R. Fabreget, Uragvajus; L. May 
rad, Kanada; R. Pech, Čekoslovakija ir <lr. Ali Ardlan, Iranas. (Dena—Bild)
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Sovietu protestas be pagrindo
Atėnai (Dena). Graikijos informacijų mi

nisterija dementavo „Tass” agentūros pa
skleistas žinias apie tariamą blogą trakta
vimą sovietų pasiuntinybės tarnautojų. In
formacijų ministerijos pranešime sakoma, 
jog graikų užsienių reikalų ministerija yra 
pareikalavusi konkrečių davinių dėl šio 
reikalo. Bet iki šiol dar nesą gauta jokių 
konkrečių kaltinimų.

DIDELĖ SPROGIMO KATASTROFA 
ISPANIJOJE

Cadizas (AP). Rugpiūčio 18 d. vakare 
valstybiniame torpedų fabrike netoli Cadi- 
zo miesto sprogo 1.200 tonų sprogstamo
sios medžiagos. Kai kuriose miesto da
lyse beveik visi namai yra sugriauti. Už
muštųjų skaičius siekia 500 žmonių, o apie 
5000 liko sužeista. Spaudos fotografų nuo
traukos, padarytos nelaimės vietoje, buvo 
konfiskuotos.

PROJEKTUOJAMA EUROPOS MUITŲ
Londonas (Dena/Reuter). Paryžiuje posė

džiaujanti Europos bendradarbiavimo komi 
sija pradėjo ruoštį baigiamąjį pranešimą 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms dėl Euro 
pos atstatymo. Pranešime yra išdėstomi 
Europos pareikalavimai ir nurodoma į tai, 
kad, norint išvengti ateinančios žiemos kri
zės, atitinkami pageidavimai turi būti iš
pildyti galimai greičiau. Sovietų okupaci
nėms įstaigoms neužpildžius prisiųstos

Stachanovieciu metodai rytų Vokietijoje

Graiki jos karalių., nuvainikavo"
Atėnai (Dena). Graikijos banditų slapta

sis siųstuvas paskelbė „generolo” Markos 
dvi proklamacijas iš kurių vienoje Graiki
ja skelbiama respublika ir Graikijos kara
lius nuvainikuojamas, o kitoje banditai skel 
biasi Graikijos „liaudies vyriausybe”. Tose 
proklamacijose graikams siūloma didžiau- 
u'ų laisvių ir lygybių.

Ruošiasi protestuoti
Sofia (UP). JAV ir D. Britanija ruošiasi 

Bulgarijos Kontrolinėje Taryboje pareikšji 
protestą bulgarų vyriausybei dėl nuteisimo 
mirčiai buvusiojo opozicijos vado Petkovo.

Berlynas (UP). Sovietų karinis guberna
torius maršalas Sokolovskis rytų zonoje pa 
skelbė drastiškus nunacinimo priemonių pa 
keitimus. Visi buvusieji nacių partijos na
riai, jeigu nėra karo nusikaltėliai, vėl at
gauna visas pilietines teises. Sovietų kari
nės valdžios dekrete sakoma: „Buvusieji 
nacionalsocialistų partijos dariai, kurie nė
ra jokie karo nusikaltėliai, turi teisę ne tik 
rinkti, bet ir būti renkamais. Visi vokiškųjų 
įstaigų išleistieji potvarkiai, kurie siaurino 
minėtos asmenų grupės politines ir pilie
tines teises, nuštoja galios.” Ryšium su 
tuo Sokolovskis pareiškia, kad žemės refor
ma, nacionalizavimai, pašalinimai nacių iš 
atsakingų vietų, jau pakankamai prisidėjo 
prie nacizmo 
rytų zonoje.

Yra žinoma, 
jų nacių yra 
partiją. Sovietų karinės valdžios organas 
„Taegliche Rundschau” naujuosius nunaci
nimo nuostatus vadina „istorinės reikšmės 
įsakymu”.

Kaip praneša UP iš sovietų zonos, jau 
sovietų okupacinės įstaigos priėjo iki to,

bei militarizmo pašalinimo

kad jau tūkstančiai buvusių 
priimta į komunistinę SĖD

Paryžius - pasitarimų centras
UNIJA * CLAYTONAS VĖL PARYŽIUJE * VOKIEČIŲ PRAMONĖS KLAUSIMAS 
ketos, rytų Vokietija lieka nuošaliai nuo 
Marshallio plano. Paskutiniųjų dviejų sa
vaičių laike buvo aptarti šie klausimai: a) 
Europos muitų unijos sudarymas, b) pla
nas prekybos apyvartai palengvinti, c) pro 
jektas vandens jėgainių produktingumui pa 
kelti, d) valiutų problemos, c) traktorių 
fabrikų steigimas ir tt. (

Britų delegacijos vadovas Sir Oliver 
Frankas pareiškė, kad D. Britanija negalės 
prisidėti prie 16-os valstybių projektuoja
mos unijos. D. Britanija negalinti jokiais 
varžomais įsipareigojimais susirišti. Jis pa 
siūlė sudaryti komisiją, kuri apsvarstytų vi 
są problemą. Dėl įstojimo į muitų sąjungą 
šiuo metu D. Britanija turinti daug sunku
mų, kurie pasireiškia iš jos politinių ir 
ūkinių Įsipareigojimų už Europos ribų ir 
ypatingai britų sąjungos atžvilgiu.

Prancūzų delegacijos pirmininkas Herve 
Alphandas nurodė, jog dėl įstojimo į mui
tų uniją jis neturi savo vyriausybės nuro-

dymų. Bet jis tiki, kad ligi rugsėjo 1 d. 
bus pasiekta galutini susitarimai dėl šios 
problemos.

ari-

Są- 
sis-

kad ir Vokietijoje yra įvesta Sovietų 
jungoje praktikuojamoji,, Stachanowo 
tema”. Apie darbo sąlygas sovietų okupa
cinėje zonoje pranešama; „Darbo atlygini
mas turi kelti dirbančiųjų darbo intensy
vumą, kad tuomi būtų galima padidinti 
ūkio produktyvumą reparacijoms pildyti. To 
paties tikslo siekiama, kitomis, naujomis 
priemonėmis, būtent, teikiant premijas, ski
riant specialių atostogų, apdovanojant titu
lais: „atstatymo didvyris”, „darbo pionie
rius”, ruošiant soclenktynes ir duodant pa
pildomas maino bei vartojamųjų prekių 
normas”.

Italijos ateitis priklauso nuo Amerikos
Trento (Dena/INS). Italijos ministeris 

pirmininkas A. de Gasperi INS korespon
dentui pareiškė, kad Italijos atstatymas ir 
jos ateitis priklauso nuo Jungtinių Ameri
kos Valstybių, Argentinos ir Kanados. Tų 
valstybių pasiryžimas suteikti Italijai rei
kalingus kreditus ir maistą nulems ar Ita
lija galės pirmyn žygiuoti, ar turės atgal 
grįžti. Opiausi esą finabsiniai klausimai.

AMERIKOS DIPLOMATŲ SUSITIKIMAS
Paryžius (Dena/INS) JAV užsienio rei-~ 

kalų viceministeris IVilliamas Claytonas ir 
JAV pasiuntinys Paryžiuje Caflery turėjo 
neolicialų pasitarimą dėl projektuojamos su 
tarties su Prancūzija, liečiančios vokiečių 
pramonės lygio pakėlimą. JAV pasiuntinys 
Londone Lewis Douglas taip pat atvyks j 
Paryžių. Amerikiečių diplomatai turėjo pa 
sitarimą su prancūzų užsienio reikalų mi- 
nisteriu Bidault. Čia buvo aptarti princi
piniai’klausimai, kurie bus svarstomi trijų 
valstybių konferencijoje Londone.

Londonas (AP) Amerikiečių pasiuntiny
bės Londone atstovas pranešė, jog Londo
ne šią savaitę prasidės amerikiečių — ang 
Iii — prancūzų pasitarimai dėl vokiečių 
pramonės lygio pakėlimo.

Kalti seni blankai
Nuernbergas (Dena) Policijos preziden

tas Leo Stahl „Denai” pranešė, kad pabal- 
tiečiams į susirinkimą sukviesti klaidingai 
buvo panaudoti seni policijos blankai1, ku
riuose už neatsilankymą buvo grasinama 
policinėmis priemonėmis.

Stahl nurodo, kad dalyvauti susirinkime, 
kuriame vienas sovietų pulkininkas norėjo 
verbuoti pabaltieičus grįžti į Sovietų S-gą, 
čia gyvenantieji pabaltiečiai buvo kviečia
mi amerikiečių karinės valdžios patvarky
mu.

Tiems pakvietimams buvo panaudoti blan 
kai, kuriuos Nuernbergo policija šiuo me-

tu naudoja butų ir kriminalinių atsitikimų 
reikaluose, todėl ten yra speciali pastaba, 
kad neatvykus bus imtasi policinių priemo
nių.

RUOŠIA TIEKIMUS AUSTRIJAI
Vašingtonas (SDP) JAV užsienių reikalų 

ministerija paskelbė tiekimų sąrašą, kuria
me yra numatyta siųsti Austrijai maisto 
produktai ir kitokios medžiagos laikotar
pyje nuo birželio iki rugsėjo mėn. Ministe
rija turi vilties, kad visai austrų tautai, ne 
išskiriant nė rusų zonos, šiė tiekimai bus 
prieinami.

1
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PANAMERIKOS KONFERENCIJA
S. m. rugpiūčio 15 d. susirinko abiejų 

Amerikos kontinentų delegatai. Konferenci- 
jbs vietovė Petropolis, Brazilijoje, 70 kin 
nuo Rio de Janeiro. Petropolio vardas pri
mena Petrogradu, nors tie du miestai savo 
dvasia visai skirtingi ir atstovauja priešta
raujančius, kovojančius pasaulius.

Si konferencija yra nepaprastos svarbos. 
Panamerikoniškas sąjūdis, garsioji Monroe 
doktrina: „Amerika amerikiečiams’’, nesu
teikė anuomet visuotinėn konferencijom 
Praeityje buvo nemaža pasitarimų, nemaža 
sudaryta susitarimų JAV vadovaujant, ta
čiau iios svarba ir svoris prašoka buvu
siųjų. Formalinis svoris dar ryškenis, nes 
šioje dalyvauja JT generalinis sekretorius 
Trygve Lie ir britų, prancūzų, olandų ste
bėtojai. Jie bus ne liudytojais, bet_ aktyviais 
dalyviais sprendžiant „amerikoniškus" klau 
simus.

Konferencija buvo kelis kartus numatyta 
ir atidėta. Dabar paskubomis sušaukta, kai 
Europai „atstatyti” turimi du planai: Mar- 
sltallio ir Molotovo, amerikiečių kontinen
tuose esama kai kurių nesutarimų, o visas 
pasaulis išgyvena sutemas. Brazilijoje esa
ma vidinių nesklandumų, Argentina iš seno 
kovoja už pirmavimą Jotynų Amerikoje, o 
Cili, anksčiau laikyta provokiška, dabar ge 
rokai paraudonavusi. Gausybė atnerikietiš-

kiai atvėso. Laikysena Cili, kurioje komu
nistų partija turi didelį svorį, sunku tiks
liai atspėti. Brazilija, gyventojų skaičiumi 
net tris kartus didesnė už Argentiną, ne
palankiai sutinka Argentinos įnori vyrauti 
kontinente. Politinėje srityje Peronas pasi
rodė esąs labai lankstus. Jis matėsi su pre
zidentais: brazilų — Dutra, uragvajiečių-*- 
Bere'a, čiliečių — Gondalez Videla. Prez. 
Trumanas net du kartu matėsi su Meksikos
prezidentu Alleman. Šiuose ir' eilėje kitų
pasitarimų buvo aptarti pagrindiniai klau
simai sudaryti lotynų sąjungai. Toji sąjun
ga turi remtis ne vien politiniu, bet ir ūkiš 
ku darbu. Reikia manyti, kad Peronas sie
kiantis dviejų tikslų: vyrauti Pietų Ameri
koje ir šioje konferencijoje, turės kai ko 
Išmokti. Jis turės progos įsitikinti, kad tie 
du prieštaraują tikslai nelengvai suderi
nami, kaip Argentinoje „escamicos” — plik 
šių skurdas ir valdančiųjų prabanga. Jo 
diktatūriški polinkiai, šiuo metu, taipgi ne
populiarūs Brazilijoje nei Uragvajuje. Ko
lumbijos svarbus laikraštis apie Peroną dės 
to: „Būtų neišmintinga Peroną galutinai 
įvertinti, bet nereikia pamiršti, kad jis ne
seniai buvo nedraugingai nusiteikęs demo-
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kratijai, o dabar atstovauja totalitariškai į 
minčiai”. Tie faktai rodo, kad Pietų Ameri- i 
kos valstybės nesudaro derinio. '

Tos vienybės židinys be įvairių nuotaikų 
yra ardomas Paragvajaus civilinio karo, ku 
rio reikalai greičiausia nebus liečiami Pet- 
ropolyje. Tą nelemtą vyksmą, Brazilijos 
vyriausybei tarpininkaujant, norėta užbaig
ti. Tačiau Paragvajaus vyriausybės galva 
gen. Moriningo ir sukilėliai nepriėjo prie 
bendros kalbos. O santarvės pageidauja ne 
vien Brazilija, bet ir kiti kaimynai.

Ūkiškasis žaismas. Ūkiškas veiks 
nys lotynų Amerikoje, kuri pasižymi mo
nokultūromis, atlieka nepaprastą vaidmenį. 
Gen. Peronas, pastarojoje kalboje kviečia 
pasaulį, o ypač Pietų Amerikos tautas, pri
sidėti prie atkūrimo karo nuniokoto pa
saulio. Jo žmonos kelionės ir sudarymas' 
prekybos sutarčių rodo, kad Argentina lyg 
norėtų įsiterpti į Marshallio plano rėmus. 
JAV žinodamos tas ambicijas pasiūlė pri
sidėti prie Europos atstatymo ne vien Ar
gentinai, bet ir Brazilijai, Cili, Uragvajui. 
Europa reikalinga tų kraštų pagalbos, bet 
lotynų Amerika būtina Europos rinkos. 
Čia vėl susikerta Siaurės ir Pietų Amerikos 
interesai. PefropoTio konferencijoje reikės j 
suderinti daugelį priešginumų: karinės są
jungos, politinio bendravimo ir ūkiško 
bendradarbiavimo. JAV ūkiška įtaka pie
tuose yra milžiniška. Pietų Amerikos pra
monės įmonėse yra įdėtas stambus kapita

las. Iš tų įmonių įvežama 100% boksito, 
90% geležies ir vario, cinko, sidabro, 
60% anglių, 55% žibalo ir mangano, 35% 
aukso ir eilė kitų žaliavų. Šias pozicijas 
Vašingtonas nori ateičiai išsaugoti, nes jos 
būtinos JAV sukurti pasaulio arsenalui ir 
išlaikyti amerikiečių įtaką ant žemės ru
tulio.

JAV išpuola sunkus uždavinys. Pagrindi
nis — išgelbėti pasaulį nuo siaubo nuolati
nės grėsmės. To tikslo siekiant reikia pa
šalinti daugelį kliuvinių ir mažesnių nesan 
tarvės židinių. Tos grėsmės nepašalinus, 
bergždžia kalbėti apie sugriauto pasaulio 
atkūrimą.

Kai tamsūs debesys slenka virš mūsų 
galvų, ir pavergtas žmogus nori prisikelti 
iš griuvėsių, jis linki, kad Amerikos kon
tinentai šį kartą sutartų. Ambicingoji Ar
gentina turi ne vien žodžiu žadėti, bet ir 
duosnią ranką ištiesti, suteikti pagalbą ba
daujančiam pasauliui. Perono skambūs žo
džiai Mus mažiau jaudina, kaip Argentinos 
atsisakymas dalyvauti „International Emer
gency Food Council” — tarptautinėje mai
tinimo organizacijoje. Petropolio konferen
cija turės uždavinį įgyvendinti CĮiapultepec 
taikos pakto mintį.

Kai JTO išgyvena krizę kas nors turi 
sįoti jos vieton. Anglosaksų santarvė visais 
požiūriais dabar ją pavaduoja iki ji persi
tvarkys ir galės veikti be garsaus veto.

G. Galvanauskas.

KARALIUI HAAKONUI 75 METAI
Norvegijos karalius Haakonas š. m. rug
pjūčio 3 d. šventė 75 m. gimimo dieną. Mū 
sų atvaizde karalius, gimimo dienos proga, 
sveikinamas Oslo gatvėse (Dena-NYT-Bild)

* Britų okupuotoje Austrijos zonoje bu 
vo įvykdyti pasikėsinimai prieš britų trau
kinį netoli Hallnitzo ir prieš karinės val
džios būstinę Veldene. (Dena).

kų problemų nekartą susodino už stalo kon 
tinentų atstovus. 1900 m. pirmą kartą jie
posėdžiavo. Nežiūrint kai kurio „tarpusa
vio rungtyniavimo", amerikiečiai „kovoję” 
prieš ašies valstybes, o dabar siekdami tai
kos ir rišami eilės saitų išmoksta geriau 
sugyventi. Kuris gi tos konferencijos tiks
las? Ji turi du liksiu: Amerikos apsauga— 
„ginklų standartizacija” ir tarpusavis poli
tinių ūkiškų santykių išlyginimas.

Ginklų standartizacija. JAV ta
po ginklų arsenalu. Jos, siekdamos savo 
saugumo ir vyravimo pasaulyje, nori su
telkti palankius, draugingus kraštus, nors 
ne vienoje srityje turėtų skirtingų interesų. 
Siaurės amerikiečiai telkia visus, kurie nė
ra palankūs bolševizmui, nors nebūtų dide
li jų draugai. Kontinentalinis saugumas 
esamam pavojui kelią užkirsti, sudarymas 
bloko ir bendros politinės linkmės sukūri
mas gyvai susiję su „ginklų standartizaci- 

, ja”. Hitleris ir Mussolini skelbiami miru- 
: siais, bet yra gyvas naujas priešas. Tam 
priešui nugalėti būtina „gerai išmankštin
ta, apginkluota ir vadovaujama kariuome
nė”. Tam uždaviniui atlikti reikalinga ne 
vien karių, bet ir JAV pramonės žaliavų, 
ūkiškas pajėgumas yra lemiantis moderniš
kame kare. O JAV geresnio papildinio ne
gali rasti už Vidurio ir Pietų Ameriką.

Pietų Amerikoje „ginklų standartizacija” 
užtinka nemaža kliūčių. Nors prez. Roose- 
veltas buvo gana populiarus, bet jo, politi- 
"ka neretai pietuose buvo kritikuojama. Tas 
pasipriešinimas dažnas ne dėl nedraugingo 
nusiteikimo JAV atžvilgiu, bet nepaprastai 

> ambicingo pietiečių nacionalizmo. Pietiečių 
pasipūtimas ir panieka šiauriečiams ar eu
ropiečiams, tinginiavimas ir socialinių prob 
lemų neišsprendimas žemės rutulio rojaus 
sode ne kartą sukūrė pragarą.

Argentinos vaidmuo. JAV — Ka. 
nados politinei linkmei didžiausią pasiprie 

ginimą sudaro Argentina, kuri nori Pietų 
Amerikai vadovauti. Argentina siekdama sa 
vistovuino stengiasi apsiginkluoti. Jos ap
siginklavimas, ūkiškas savistovumas ir Pe
rono ambicijos- pasauliui padėti kartais su 
kelia juoką, kaip ir gražiosios Ievos Peron 
„djdžioji politika" Europoje.

Tačiau Vašingtonas labai taikstosi (no
ringai pietiškai Signorai. JAV ambasado
rius Messersmith deda pastangas išlyginti 
santykius Buenos Aires, o ypač po pasiro
dymo baltosios knygos, kurioje Peronas bu 
vo nepalankiai, bei neigiamai įvertintas. 
*Taa mostas Peroną nuvedė klaidžiais ke
liais — į draugiškumų su sovietais, l iesa, 
amerikiečiams padėjus pastangas tie santy-

SOVIETU PLANAS VOKIETIJAI UŽVALDYTI

Ktindsoro kunigaikštis Eduardas lankosi 
Italijoje. Mūsų atvaizde kunigaikštis su sa
ro žmona Florencijoje. (Dena—INP—Bild)

JAV karinės valdžios leidžiamas vokie
čiams laikraštis „Die Neue Zeit” prieš kiek 
laiko pranešė, jog sovietų okupacinės val
džios ėrganai Bfilyne, vadovaujami spe
cialiai tam reikalui atvykusio „maršalo” 
Berijos (buv. NKVD šefo), parengė plataus 
.prasto kampanijų Vokietijai susOvietinti. 
„Die Neue Zeit” apie tos kampanijos pla
ną smulkiau nerašo. Bet anoji informacija 
ateina į galvą pasiskaičius sensacingas pran 
cūzų laikraščio „Figaro” reveliacijas apie 
vokiečių maršalo Paulaus* veikimą Sovietuo 
se.

Kaip prisimenam, marš. Paulus kartu su 
gen. Seydlitzu ir daugybe kitų aukštų vo
kiečių karininkų 1943 m. pradžioje pateko 
ties Stalingradu į sovietų nelaisvę ir, savo 
naujųjų šeimininkų pavedami, sudarė „Lais 
vosios Vokietijos” vyriausybę. Karui pa
sibaigus apie Paulų ir Seydlitzą maža tebu 
vo girdėti; pirmasis, beje, buvo iškviestas 
liudyti Niurnbergo byloje. Buvo tačiau ži
noma, „laisvosios Vokietijos” grupė nau
dojasi ypatinga sovietų globa, ir tūlas sam 
■protavo, kad sovietai su tuo sieja kai ku
riuos savo planus. Juos kiek atskleidžia mi 
nėtasis „Figaro” pranešimas, kuriame sa
koma:

„Apie 30 km į vakarus nuo Maskvos da
bar yra marš. Paulaus štabas. Jį sudaro vi 
sa eilė vokiečių generolų; tarp jų minimi 
buv. 12 korpuso vadas gen. Muelleris, 7 
korp. — gen. Heli, 2 korp. — gen. Strec
ker. Toliau, tarp jų yra 8 armijų vadai, 32 
divizijos ir keliasdešimt brigados generolų. 
Paulus, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
rusų armijos štabu, dirba tūkstančių vokie
čių karininkų ir puskarininkų specialaus 
parengimo darbą. Apmokymui pasibaigus 
Paulus savo mokinius rekomenduoja sovie
tų organams, kurie patikrinę, tuos buvu
sius karo belaisvius siunčia į Vokietijos so 
vietų zoną įtakingų postų užimti. Apmoky
mo tikslas yra parengti ko daugiausia val
dininkų — karininkų, galinčių perimti vie
šąsias funkcijas visoje Vokietijoje, kai tik 
britai, amerikiečiai ir prancūzai atitrauks 
kariuomenę iš savųjų zonų. Be abejo, so
vietai ko atidžiausiai peržiūri visas instruk
cijas, kurias Paulus leidžia savo pavaldi
niams. Paulus mano, kad per eksponuotus 
asmenis valdžia bus paimta labai greitu lai 
ku, nes jis taria,’kad neužilgo hkviduosis 
sąjungininkų kontrolės taryba Berlyne ir 
pasibaigs vakarinių zonų okupacija. — Be 
to apmokymo viešosioms funkcijoms, per į 
3.900 aukštųjų vokiečių karininkų, kuriuos. 
parinko ir rekomendavo Paulus ir von Sey 
dlitzas, yra sovietų- paimti grynai karinei 
tarnybai sovietų armijoje. Jie specialiai pas 
siųsti į Tol. Rytus ir supažindinami su raud 
armijos metodais, kurių politinį apmoky
mą jie turi išeiti. Jiems buvo užtikrinta, kad 
šitoji jų tarnyba tik laikinė ir kad jie galų 
gale bus pasiųsti i Vokietiją.

Sąjungininkų slaptoji tarnyba patyrė, kad 
Paulus, susitaręs su rusais, kelis šimtus 
savo „valdininkų” jau yra pasiuntęs J jų 
zoną. Pav., pik. Ifn. Simonas yra Meklen
burgo ministeri'o kabineto šefas, kpt. Fros- 
tas — Stralsundo burmistras, mjr. Kaltelis
— Meklenburgo policijos vadas, mjr. Seit- 
zas — Sverino burmistras, mjr. Bechleris
— Brandenburgo vidaus reik, ministeris, 
kpt. Hadermannas — Berlyno policijos va
das, pik. Markgrafas — sovietų zonos auk
lėjimo reikalų tvarkytojas. Tasai persona
las pavestas prižiūrėti garsiajam vokiečių 
komunistų vadui Wilhelm Pieckui, vienam 
iš „laisvosios Vokietijos” sąjūdžio steigė
jų, kuris buvo gavęs sovietų pilietybę ir 
raud. armijoj iškilo ligi pulkininkų. Sovie
tų karo akademija su Paulaus štabu taip

i
pat palaiko glaudų ryšį, prikomandiruoda
ma prie jo ryšio karininkų.

KĄ TIE FAKTAI REIŠKIA?
Pirfniausia, atrodo, jog sovietų manymu 

dabartinė Vokietijos padėtis tėra laikinė. 
Už tai kalba intensyvus vokiečių karininkų 
apmokymas, jų parengimas ypatingoms funk 
cijoms Vokietijoje ir patikinimai, kuriuos 
jiems sovietų viršūnės yra davusios. Antra 

. vertus, britų, prancūzų ir JAV vyriausy
bės negalvoja iš savo zonų kraustytis; jos 
tai galėtų padaryti prieš savo valią — ar
ba dėl vidaus krizės, kuri tas galybes pa
stūmėtų Vokietiją palikti, arba dėl jos jė
gos panaudojimo. Bet tai jau reikštų karą. į 
Taip pat galima tarti, kad sovietų pažadai I 
vokiečių karininkams yra labai apsukri pro' 
paganda, kad pakurstytų tų vyrų ištikimy-i 
bę ir atsidavimą; tatai sovietų planus la- Į 
bai palengvintų.

Toji milžiniška organizacija kaip tokia 
jau liudija, kaip sovietai jąja domisi, žiūrė
dami į ją kaip j rangą savo bfisimojoj Vo
kietijos politikoj. Prisiminę, kokioj griež
toj paslapty sovietai laiko visa, kas liečia 
jų armiją, galim nesunkiai pasidaryti iš
vadą, kad jie netuščiai laiko armijos štabą, 
susidedantį iš 80 generolų, ir kad jie var
giai ar būtų priėmę į savo pačių armiją 
3.000 vokiečių karininkų, jeigu neturėtų 
ypatingų ir aiškių tikslų. Specialūs tai or
ganizacijai reikalingi įrengimai, specialus 
Paulaus kandidatams taikomas režimas, o 
yptingai jiems suteikta privilegija tarnauti 
raud. armijoj kalba už tai, kad čia eina fer 
kalas apie didelio užsimojimo ir tvirtai pa
grįstą planą ir kad Maskvos vyriausybė 
tvirtai tiki, jog Vakarinių sąjungininkų oku 
pacija Vokietijoje greit pasibaigs — arba 
kad kils konfliktas, kuriame „laisvosios Vo
kietijos” karininkai savanoriškai stos rusų 
pusėn. Nesunku įžiūrėti, kad tokioms są
lygoms rusų ir net pačių vokiečių pajėgos

be didelių sunkumų nugalėtų britų — ame
rikiečių pajėgas ir tuo būdu užvaldytų vi
są kontinentą. Jeigu rusai pradėtų žygį nuo 
Oderio — Neissės linijos, nėra abejonės — 
išskyrus atominės bombos panaudojimo ga
limumą—, kad jie galėtų užvaldyti ir per
tvarkyti visą Vokietiją, pajungdami ją ne 
sovietų agentų kontrolei, kurios atžvilgiu 
gyventojai būtų pavojingai priešiškai nusi
teikę, bet senojo wermachto karininkams, 
kurių veiklai gyventojai mielai pritartų. Vi 
siškai panašu į sovietų veikimo būdą — 
panaudoti Paulų, kuris kadaise buvo gar
binamas kaip tautos didvyris, bei Seydlitzą, 
kurio vardas susietas su visų Fridricho Di
džiojo karų žygdarbiais, ir daugelį kitų vo
kiečių generolų, kurių prestižas buvusių 
kareivių akyse yra didžiulis, kad jie vo
kiečių tautai parodytų naują kryptį. Tatai 
būtų juo lengviau, kad jų sąjūdis rastų 
naujos nacionalkomunistinės partijos pri
tarimą.

Ką galvoti apie tų vokiečių generolų lai
kymąsi? Tiems, kurie Vokietiją ir vokiečių 
armiją gerai pažįsta, jis visiškai supranta
mas. Reichsweras ir vėliau wermachtas nuo 
seno simpatizavo Rusijai. Jau po Versalio 
sutarties aristokratiškiausi junkerių sluoks
niai pasisakė už sąjungą su Maskva, o 
reichswehras flirtavo su raudonąja armija. 
Rusija jiems atrodė daug mažiau pavojinga 
kaip Vakarų demokratijos. Šiandien jų tė
vynei skendini bedugnėj neviltyj, jie gali 
tarti, kad sąjunga su Stalinu yra gal vie
nintelė priemonė nugalėtajai Vokietijai grą 
žinti jos senąją galybę. Čia įdomų prisimin 
ti vieno aukštesniojo vokiečių karininko re
veliacijas; tasai karininkas, pasinaudoda
mas specialiuoju režimu, išsivadavo ir grį
žo į Vokietiją. Geriausios didikų šeimos 
žmogus, jis liudija, kad jo draugai, tarnau
ją rusų armijoje, toli gražu neatsivertą į 
komunizmą, tačiau jie esą tvirtai įsitikinę, 
kad tik Sov. S-ga norinti atkurti stiprią Vo

kietiją. Prieš Paulų ir Seydlitzą niekad ne
buvęs panaudotas nė mažiausias politinis 
spaudimas, ir jie maną, kad artimoje atei
ty tarp Sov. S-goš ir Vokietijos bus įmano
mas karinis bendradarbiavimas. Čia išdės
tytos hipotezės bent kiek paaiškina,, kodėl 
Paulus naudojasi tokia sovietų malone.

Jeigu galima su šiokiu tokiu tikrumu ti
kėti, kad Vakarų valstybės neketina greit 
ir savanoriškai iš Vokietijos pasitraukti, jei 
gu, kita vertus, karas nekils, tai labai pa
našu, kad britų, amerikiečių ir prancūzų 
karinės pajėgos Vokietijoje bus sumažintos 
tiek, kad jos tebus simbolinės. Planuojoma 
karinius dalinius pakeisti plačiai išmėty
tais policijos daliniais. Zonų administravi
mas pereis vokiečiams, ir sąjungininkai pa 
silaikys tik aukščiausiąją priežiūrą. Yra ži
noma, jog Londonas ir Vašingtonas pla
nuoja savąsias zonas padaryti valstybe, prie 
kurios prisijungtų ir prancūzų zona. Tai
gi, nebebus kas priešintųsi Paulaus „valdi
ninkų” antplūdžiui, ir į jų rankas tada pa
tektų visi svarbiausieji tos tariamai „nepri
klausomos” vokiečių valstybės postai. To
kiu būdu sovietų planas būtų įgyvendintas, 
nes per savo išstatytus žmones jie Vokieti
ją fatališkai turėtų savo rankose. Sovietų 
valdžią vykdytų jiems atsidavę valdininkai, 
kurių niekas neįtartų komunistinėmis ten
dencijomis. Gudrus planas, bet visiškai pa
gal Stalino natūrą. Nors reikia manyti, kad 
apie jį žinodami sąjuttgininkai darys visa 
jam niekais paversti, tačiau Paulius orga
nizacija vis dėlto sudarys sunkią problemą, 
kurids nepaisyti būtų pavojinga.” (E)

Būtų malonu ...
Neperseniausiai viena mokykla Flofe (Ba

varijoj) gavo iš vieno Thueringijos grifelių 
fabriko sekančio turinio laišką: „Mes ga
lime Jūsų mokiniams pasiūlyti 80 grifelių. 
Už tai mums būtų malonu gauti 4 svarus 
lašinių ir 2 kg sviesto.

Švedu diplomato dingimo paslaptis
Raoulas apleidžia savo kabinetą pasiun

tinybėje Ir kilnojasi iš vieno nuomojamo 
pastato į kitą. Vieną kartą Gestapo parei
gūnas žydų reikalams atneša švedišką Dr. 
Arthur Kende iš Budapešto pasą ir prašo 
jį patikrinti ar pasas tvarkoje. Nedelsda
mas jis pasmerkia Kendę mirti sakydamas, 
kad tokių dokumentų nešąs išdavęs, pasas 
esąs sufalsifikuotas. Tokias pinkles jis grei 
tai pašaTihčfavo, nors kartais atrodydavo, 
kad visa jo protekc. pasų sistema sugrius. 
Asistuojamas šveicarų pasiuntinybės valdi
ninkų ir Vatikano atstovo jis įsteigė tarp
tautinį getto ir savo išnuomuotuose pasta
tuose laikė ir maitino apie 13.000 žydų.

Spalio mėn. admirolo Horthy vyriausybė 
pasiūlo rusams besąlyginę kapituliaciją, 
įvyksta sukilimas ir valdžią paima Strėlės 
Kryžiaus partija. Naujasis ministeris pirmi 
ninkas Szalasi iškarto panaikina protekc. 
pasus. Raoulas kreipiasi į baronesą Gabor 
Kemeny, naujojo užsienio reikalų min. 
žmoną, kuri pati buvo žydė. Laike 48-nių 
valandų baronui Kemeny pavyksta įtikimi 
kabineto narius, kad protekc. pasai balą 
pripažinti, nes esą pavojinga nepaisyti 
tarptautinės teisės.

Vis dėlto Szalasi, Hitlerio labai spaudžia
mas, ėmėsi sprąsti žydų klausimą ir išvarė 
pėsčius į Austriją nežinomam likimui tūk
stančius žydų, kurie neturėjo laimės gauti 
protekc. pasus.

Wallenbergas vėl atsiranda prie nelai
mingųjų kolonų ir teiraujasi kas iš jų turi 

| švediškus pasus. Ištisas dienas jis sekė va

romus žydus ir grįžo į Budapeštą su 4000, 
kuriuos jis per didelius vargus ištraukė iš 
mirtininkų kolonų.

Kada vyriausybė reikalavo leisti suskai
čiuoti kiek jis turi 32-juose pastatuose žy
dų, Raoulas, kuris laikė 10.000 daug’au, ne 
gu jis' buvo susitaręs su Vengrijos vyriau
sybe, papirko skaičiuotoją išduodamas jam 
ir šeimai protekc. pasus. • Ir kada vokiečių 
generolas Schn.idthuber įsakė išsprogdinti 
žydų getto, Wallenbergas pasakė jam, kad 
jis asmeniškai pasirūpinsiąs, jei šis įsaky
mas nebus atšauktas, kad rusai tokio įsa
kymo davėją pakartų. Generolas nusileido.

Sausio mėn. 15 d. Raoului jau teko eiti į 
požemį, tačiau dėka jo sumanumui ir drą
sai 130 000 žydų išliko gyvų degančiame 
mieste. Lindėdamas rūsyje girdėjo nebetoli
mų šautuvų ugnies garsus; jis nutarė perei 
ti vokiečių linijas, kad padėtų sovietų dali
niams galutiną žydų išvadavimą.

Laimingai perėjęs į rusų pusę, sausio 16 
d. jis pranešė Oyoergy Gergely iš Tarptau
tinio Raud. Kryžiaus, kad jis vykstąs pas 
rusų armijos vadą, maršalą Malinowskį į 
Debreceną prašyti, kad būtų sugrąžinta žy
dų nuosavybė, kurią konfiskavo buv. Ven
grijos vyriausybė.

Sekantį rytą lydimas trijų enkavadistų, 
kurių pavardės dabar žinomos švedų įstai
goms, Roulas lankėši savo centrinėje įstai
goje Budapešte. Negirdint jo palydovams, 
jis sumurmėjo vienam iš savo draugų: „Aš 
einu su šiais karininkais, bet nežinau ar 
kaip svečias ar kalinys”. Po to; atsisveiki

nęs su tarnautojais — pranyko. Nuo to lai
ko Vakarų pasaulyje .niekas jo daugiau ne
bematė.

1945 m. sausio 17 d. Sovietų vyriausybė 
oficialiai informavo Švedijos pasiuntinybę 
Maskvoje, kad rusų kariuomenė rado R. 
Wallenberga g/vą Budapešte ir „ėmėsi 
priemonių, kad apsaugotų jį ir jo turtą”. 
Po to buvę gauta žinių; kad NKVD kalti
na jį buvus vokiečių šnipu.

Tuo pačiu metu sovietų įstaigos davė su
prasti, rašo Ralphas Wallace, kad Raoulas 
galėjęs būti nužudytas kelyje į Debreceną, 
visai neminint kas atsitiko su jo palydovais 
sovietų žvalgybos karininkais. Paskutiniais 
mėnesiais liudininkai vengrai Stockholme 
tvirŲno, kad Wallenbergas buvęs pirma. 
NKVD pasodintas į kalėjimą Raabe, Ven
grijoje, o paskui • nuvežtas į koncentracijos 
stovyklą Focsani, Besarabijoje.

Praėjusią vasarą švedų ministeris Soder- 
blom buvo priimtas Stalino ir po to pasi
matymo Švedija oficialiai buvo painformuo
ta, kad pats Stalinas apsiėmęs sį reikalą 
ištirti. Nežiūrint to, iki šiol nepavyko nu
statyti kur jis iš tikrųjų yra. Kada jo gar
bei Budapešte buvo pavadinta jo vardu vie
na gatvė, vienas jo artimiausių bendra
darbių iškilmių metu pasakė: „Jo sąžinės 
balsas ir riterio dvasia vertė jį gelbėti 
žmones. Jis augo Kartu su pareiga ir pa- 
vojum. Ir vos žingsniui iki pergalės beli
kus buvo nublokštas. Jis pradingo iš akių 
žmonių, kuriuos išgelbėjo, kaip pasakos 
herojus”. (mv.)
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lįįirzilzad OX Šimkui Nurengė jaimavecLzlamd vedtuved
Muziką V. Šimkų-mes laikome nenuora

ma jaunuoliu. Juk jis nei iš šio, nei iš to 
sumanė surengti Vokietijoje pirmąją dainų 
šventų, kuri praėjo su didžiausiu pasiseki
mu, jis, o ne kas kitas, surengė jaunave
džiams lietuviškas foklorines vestuves. Su
manymas buvo puikus, nors vispusiškai la
bai brangus, tiesiog liuksusinis. Viską rei
kėjo parengti savo lėšomis, savo vietinėmis 
jėgomis, talkininkaujant režisieriui J. Pa
lubinskui. Tą darbą jis ėmėsi su esamu 
Wuerzburge jo vadovaujamu choru ir (auti 
Irių šokių grupe, kurios pirmūnu yra M. 
Aukštuolis. Čia pat gyvenanti rašytoja. J. 
Vaičiūnienė jiems pateikė ir tekstą, kuri 
iškopifavus, pritaikius scenai buvo galima 
panaudoti.

Ką muzikas V. Šimkus užsimoja, tą pa
daro gerai (turi didelį išteklių energijos, 
organizacinių patyrimų ir gabumų). Taip 
buvo ir su šių lietuviškų vestuvių surengi
mu. Pastatymas puikus; žavėtinas. Režisie-
rius J. Palubinskas draminę pusę atliko

kiečių miestus ir duoti spektaklius jų vi
suomenei, ' universitetų studentams, kurie tu 
retų progos susipažinti su mūsų liaudies 
folkloru, papročiais.

Tad iš to taško žiūrėdamas aš ir sakau, 
kad pastatymas buvo per brangus, nes su 
gaišta apie 6 mėnesiai .intensyvaus darbo, 
padaryta daug išlaidų markutėmis ir visu 
tuo malonumu pasinaudojo tik Wuerzbur- 
go ir artimesnių stovyklų gyventojai. Ir 
kai mes pamatėme Lietuvių Tautinio An
samblio naują premjerą (dvejų metų su
kakties proga) G. Veličkos pjesę „Žmogus 
prie vieškelio”, ne vienas pagalvojome, kad 
jei šis' profesionalinis kolektyvas (jie tik 
tam darbui yra atsidėję) būtų pastatęs to
kias lietuviškas vestuves ir su jomis būtų 
perdardėjęs per visą Vokietiją nuo pietų 
iki šiaurės, jis lietuviškai visuomenei būtų 
labai daug pasitarnavęs. O toks puikus re
prezentacinis Lietuvių Tautinis Ansamblis, 
turįs gerą Stp. Sodeikos vedamą chorą ir

tautinių šokių grupę, galėtų labai puikiai 
pastatyti tokias lietuviškas vestuves ir leis
ti meno liuksusu pasigrožėti1 plačiausiems 
sluoksniams. O. Veličkos pjesę gali pastaty 
ti daug kas ir jos parodymu galima rube- 
žiuotis stovyklos ribomis. O surengti ves
tuves (aukščiau minėta prasme) gali tik 
stiprūs meno kolektyvai, kurių įdėtas ka
pitalas nuošimčius atneša.

Nesupraskite blogai, kad aš norėjau V. 
Šimkų su G. Velička supykinti. Kiekvienas 
jų yra sivo vietoje ir meno srityje abu tu
rį daug nuopelnų. Ir aš neturiu tikslo vieną 
pulti, o kitą girti. Aš tik kaip kultūrinio 
gyvenimo stebėtojas padariau savo išvadas, 
ir kai joms daug kas pritarė, pasidalinau ir 
su „Minties” skaitytojais. Išvada aiški: kas 
gali aprėbti, tas nesuvirškino, o kas negali 
aprėbtį (V. Šimkaus kolektyvas negali da
ryti išvykų), tas suvirškina.

Vytautas K. Prutenis
Wuerzburgo meno kolektyvas pastatąs lietuviškas vestuves. Viduryje sėdi muzikas 

V. Šimkus, nuo jo į kairę režisierius J. Palubinskas

meistriškai, sukomponavęs puikių lietuviš
kų charakterių, kuriuos vaidintojai atliko 
gerai. Veikalas buvo nuvežtas parodyti ir 
lenkams į Wildfleckeną, kur jiems davė 3 
spektaklius ir jie visi praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Reikėtų su šiomis vestuvėmis 
pervažiuoti per visas lietuvių stovyklas, vo

balys auginąs

Vakaras
(Iš ciklo „Po svetimu dangum”)

Gula vakaras toks kruvinas ant klonių
Ir naktis švelnia ranka sumerkia jam blaks

tienas
Grįžo paukščiai į lizdus iš tolimų kelionių, 
Tiktai aš po svetimu dangum dar ieškau vienas 
Kelio j namus ir Viešpaties malonių.

Sūpaus vėjas .žydrąjį žvaigždžių apsiaustą 
Ir laukus, girias ir žemę užliuliuos lopšinėm - 
Tik manų akių išvargusių sapnai nekausto— 
Žvainą naktį skrisčiau balandžiu kalnų vir

šūnėm,
Eičiau — kojų kruvinų man nepaskaustų.

Jei nerasčiau ten tėvų pirkelės slenksčio 
Ir vaikystės pėdas pelenų dengs pilkas sniegas- 
Glausčiau šaltą, akmenį ir žemei nusilenkčiau 
O aušra kai žadins paukštį rytmetį iš miego, 
Jausiu gaivalingą jėgą kūnu slenkant------

Dvi skaidrios prosvaistes Bambergiečių gyvenime

LIETUVIU TREMTIES DRAMOS TEATRUI APSILANKIUS
Pilkas ir rūškanas tremties dienas Bam

berge praskaidrino savo apsilankymu 
tuvių Tremties Dramos Teatras, š. m. 
piūčio 10 ir 11 dienomis.

Pirmąją Teatro gastrolių dieną buvo sta
toma Maurice Rostand’o 3-jų veiksmų pje
sė su prologų

ŽMOGUS, KURĮ UŽMUŠIAU
Šio veikalo turinys jaudinantis ir, psicho 

logiškai imant, gal net per daug gilus, ar 
net utopiškas. Žmogaus susimąstymui jis 
patiekia tokių klausimų, į kuriuos net at
sakyti Sunku, arba ir visai negalima. Ir, vis 
dėlto, veikalas yra itin būdingas ypač šių 
laikų dvasiai, kuomet dar tebevyksta kova 
tarp gėrio ir blogio, kova tarp žmogaus 
gerbiančio kitų laisvę ir gyvybę ir tarp 
priespaudos bei teroro šalininkų...

Prologas, vyksta Prancūzijoje, kur, sąži
nės kankinamas jaunas prancūzas Marcei 
Lorrain (J. Palubinskas), sielojasi dėl fron
te nužudyto vokiečio Hermann von Holder- 
lin, kurio pavardę jis sužinojo iš rasto ki
šenėje sužadėtinės laiško. Jis kreipiasi pas 
kunigą, kuris, sužinojęs, kad nužudytasis 
buvo priešas ir krito kovos lauke, lengvai, 
jam šią nuodėmę išriša, bet jis nepasitiki 
tuo išrišimu ir nutaria vykti į Vokietiją pas

Lie- 
rug-

nužudytojo tėvus ir visą šį nusikaltimą 
jiems išsakyti. Toliau visi trys veiksmai jau 
vyksta Vokietijoje, Paręinyje, Prof. Robert 
von Holderlin bute, >

Čia veikalo įtampa kaskart vis didėja ir 
vystosi į tragišką laipsnį. Lorrainas, paty
ręs malonų Herrmano tėvų sutikimą, nebe- 
siryžta atidengti didžiosios paslapties, bet 
sumišusiai tepareiškia, kad jis buvęs'fik ge 
ras Hermanno draugas. Prof. Robert von 
Holderlin (H. Kačinskas), nors buvo labai 
nusistatęs prieš Svetimšalius, ypač prieš 
prancūzus, bet Lorraiūą net pamilsta. Iš jo 
išsireiškimų ir blaškymosi, Hermanno su
žadėtinė Angelika (Z. Kevalaitytė) vis dėl
to atspėja, kad Lorrainas yra jos sužadėti
nio užmušėjas. Įvyksta dramatiškas momen
tas,- bet ji, matydama didelį Lorraino gai
lestį ir pasiryžimą viską išpažinus net pa
čiam nusižudyti, šudraddžia jį nuo šito 
veiksmo, pasiryždama tą paslaptį išlaikyti 
tik savyje, neprasitariant apie tai Herman
no tėvams. Pagaliau, Angelikos prikalbė
tas, jis sutinka pasilikti pas Hermanno tė
vus ilgesniam laikui, o tą sužinoję tėvai — 
nuoširdžiai

Veikalo 
se matėsi 
priekaištų

' tiesiog, stebino žiūrovus, nors 
šia mums, lietuviams,

džiaugiasi.
įtampai didėjant, žiūrovtf aky- 
ašards. Aktorių vaidyba — be 
ir jų jsijautinjas

S. m. liepos 27 d. Ravensburgo Dramos studija minėjo savo 2-jų metų darbo su
kaktį. Nuotraukoje: Dramos Studijos kolektyvas su savo vadove režisiere Alek
sandra Gustaitiene (antroji iš kairės) ir meno vadovu Ant. Gustaičiu (paskt. iš deš.)

ir nėra

į vaidmenis, 
veikalo dva- 
įprasta.

Antrą vaidinimo dieną scenoje matėme 
linksmą dalyką — Maxwell’io Anderson’o 
3-jų veiksmų komediją

ŽMONĖŠ KAIP IR MES
Šią komediją mūsų svečiai aktoriai 

vaidino tartum norėdami .atvėsinti iš 
kar dienos pertemptus nervus ir 
įelektrintas nuotaikas, nes daugelis 
verkė vaidinimo metu, o šiandien 
be išimties — juokėsi.

Šitame veikale, kaip trumpai ir 
moję pasakyta, sprendžiama šeimyninio gy
venimo problema aktualioj komiškoj ter
moj. Su tuo pasakymu aš vis dėlto ne vi
sai norėčiau sutikti, nes iš tikrųjų jame 
lyg ir nesprendžiama jokia problema, o pa 
rodytas dviejų jaunų porų gyvenimas, ku
riame gal nieko ypatingesnio negalima įžiū 
rėti kaip smulkias jų šeimynines intrygas, 
intrygėles, kurios daugiausia paremtos pi
nigais, įvairiom sąskaitom ir pan.

' Ir, žinoma, nenuostabu, nes tai yra ame
rikiečio autoriaus kūrinys, tad jis ameri- 
konizmu ir dvelkia, kuris mums, nors ame
rikiečių zonoje gyvenantiems, deja, dar kiek 
svetimas... e

Aktoriai savo vaidmenis atliko gerai ir 
davė progą publikai skaniai pasijuokti. Ži
noma, išvadoje vis dėlto pasakytina, kad 
jeigu Dramos Kolektyvas neturėtų su savi-

su- 
va- 

atleisti
žiūrovų 
— visi

progra-

mi dar pjesęs „Žmogus, kurį užmušiau"— 
tektų patarti šią komediją atidėti į šalį bent 
ligi tol, kol bus priimtas „Strattono bilius”, 
atseit, kol iš amerikiečių zonos persikelsi- 
me Į pačią Ameriką, nes ši komedija mūsų 
neišmokins būti nyi gerais DP, nei gerais 
amerikonais...

Baigus veikalą, ilgai nenutilo publikos 
aplodismentai ir į sceną pradėjo plaukti 
puokštės gėlių. Tai buvo bambergiečių nuo 
širdi padėka aktoriams už jaukiai praleis
tus du vakarus. Po to dar žodį tarė Bam
bergo LTB K-to pirmininkas P Tamulio-' 
nis, kuris savo mintimis išreiškė tai, ką 
patį publika parodė savo gausiais plojimais

Abu šiuos veikalus režisavo režisierė A. 
Žalinkevičaitė, pjesės scenos 
N. Rybakovas, o 
— Molskis. •

Teatro kolektyve 
Z. Kevalaitytė, St. 
tė, A. Brinką, Ig.
K. Oželis, J. Palubinskas ir V. Žukauskas. 
Scenos technikas — J. Kemėža.

Baigiant linkėtina Dramos Kolektyvui
■ sėkmingo darbo savo kilnioj misijoj ir lai- 
j mingos gastrolinės kelionės bevažinėjant ir 
(huskaidrinant pilkas mūsų tremtinių dienas 
ir kitose stovyklose, (š (?rm,bergo Dramos 
Kolektyvas išvyko į StUvveirrftnTą. ...... v-sa

Alšėnas

komedijos
dekoratorius 

scenovaizdžio

šie aktoriai: .dalyvauja
Kielaitė, B. Pūkelevičiū-
Gatautis, H. Kačinskas,

Pr.

DENA" apie Lietuviu Tautinį Ansamblįn
Bad Nauheim (Dena). Netoli Wuerzbur

go 'esančios Seligenstadto DP stovyklos 
„Lietuvių Tautinio Ansamblio” meninis pa 
jėgumas viršija paprastų „stovyklų teatrų” 
pasirodymus. Tą patvirtino paskutinės an
samblio gastrolės po Hesseno miestus.

Efektingiausią programos dalį sudaro lie 
tuvių liaudies dainos ir šakiai: Net labai 
gerai atliktos tarptautiniai žinomų operų 
arijos, kaip antai sopranistės St. Klimaitės 
dainuota arija iš „La Boheme”, nublunka 
šalia interpretacijos savo liaudies dainų. 
Sudarant programą tuo tarpu būtų 'patar
tina atskirti dramatinį meną nuo liaudies 
meno, kas išeitų abiems į naudą.

Vadovaujami ■ kelių menininkų, priklau
siusių daugumoje buvusiai Vilniaus operai, 
Įvairių profesijų žmonės, susitikę bendro
je stovykloje, susispietė Į labai disciplinuo
tą solistų, choro dainininkų ir šokėjų an
samblį.

Muzikalinis ansamblio vadovas, Steponas 
Sodeika ir šokių meisterė Albina Ličkūnai- 
tė, abu iš Vilniaus operos, per du darbo 
metus suformavo grupę Į meninį instrumen 
tą ypatingo tikslumo ir pajėgumo.

1945 m. birželio 23 d. „Lietuvių Tautinis 
Ansamblis” pasirodė pirmą kartą viešumo 
je Bamberge suruoštame amerikiečių karei 
viams koncerte. Režisieriaus Gasparo Ve
ličkos meniniai siekimai yra paremti glau
džiu bendradarbiavimu su muziku J. Šve
du, kurių pastangomis jau 1940 m. Vilniaus 
operoje buvo padaryta pradžia naujam lie
tuvių scenos menui. Buvęs koncertmeisteris 
B. Pakštas, — taip pat bendradarbis įš 
Vilniaus laikų — apsiėmė apmokinti mažą 
orkestrą, kuris yra palydimas bandoniumo 
ir Vinco Vaitkevičiaus paties padarytų j>ū- 
čiamųjų ir styginių instrumentų.

D. NASVYTYTĖS KONCERTAS 
MEMMINGENO MIESTO TEATRE

Antradienį rugpiūčio mėn. 26 d. 20 vai. 
Miesto Teatre įvyksta D. Nasvytytės (iš
raiškos šokis), S. Nasvytytės (mezzo-sopra 
nas) ir Vyt. Valiuko (dramos aktorius) 
koncertas.

Bilietai gaunami Komitetų raštinėse dar
bo valandomis.

ESTU -DAINŲ ŠVENTE
tradicija kiloEstų tautoje dainų 

ir klestėjo kartu su 
laisvės kova. Įvykus 
šventei prieš 70 metų, po to visą laiką bu
vo reguliariai tokios šventės rengiamos. 
Jos tajxi estų tautos tradicija ir patraukda
vo kaskart didesnį dalyvių skaičių. Nepri
klausomybės laikais jos pasiekė savo di
džiausią klestėjimą. Paskutinė dainų šven
tė įvyko 1938 m. Taline. Jį buvo sutrauku
si apie 20.000 dalyvių.

Šią gražią dainų šventės tradiciją estai 
tęsia ir tremtyje. S. m. rugpjūčio 10 d. 
Augsburge buvo atšvęsta jau antroji eslų 
dainų šventė tremtyje. Dar gerokai prieš 
šventei prasidedant pradėjo traukti iš Augs 
burgo Haunstetteno ir Hochfeldo stovyklų

švenčių 
tautiniu atgimimu ir 
pirmąjai estų dainos

apie 300. asm.) chorus ir sumaniai. išnaudo
jo gerą choristų balsinę medžiagą. Buvo di 
dingas įspūdis matyti ir girdėti šiuos di
džiulius chorus išpildant įvairių estų kom
pozitorių 23 dainas ir kartu po vieną lat
vių A. Kalninio ir mūsų J. Strolio dainą 
estų kalba Pabaltijo tautų ryšiui pabrėžti. 
Estų kalba lietuviui visai nesuprantama, bet 
estų dainų melodijos savo dvasia iį jų iš
pildymo būdas buvo labai artimi lietuvio 
sielai. Ypatingai vyrų choro melodingesnėm 
dainom ir įspūdingu išpildymu, pakelta 
šventės dalyvių nuotaika, buvo pabaigai dar 
sustiprinta, suėjus visiems šventėje daly
vaujantiems estų choristams į vieną, jung
tinį, didžiulį, apie 450 asmenų, chorą ir įs
pūdingai sudainavus estų kompozitoriaus A.

prieš piet tame pačiame vokiečių 
tų Gėisslingeno dramos teatras 
estų rašytojo A. H. Tammsaare 3 veiksmų 
dramą. Abu šie parengimai parodė aukštą 
estų menininkų lygį ir gražiai papildė dai
nų šventėje parodytą estų tautos meninę 
sielą. Kartu paminėtina dar Hochfeldo sto 
vykioje surengta estų dailės ir pritaikomo
jo meno paroda, kurioje lankytojas galėjo 
pasigėrėti gražiais estų menininkų darbais 
ir dar praturtinti savo' įspūdžius apie estų 
tautos vakarietišką kultūrą ir kūrybinę po
tenciją.

Tenka pasidžiaugti šiais estų parengi
mais, kurie reprezentuodami gražiai estų 
tautą, reprezentavo kartu ir Pabaltijį.

Jurgis Jūreivis

teatre es- 
suvaidino

estų, lietuvių ir latvių būriai Augsburgo 
atvirojo teatro (Freilichtbuehne) kryptimil 
Prieš 14 vai. Augsburgo atvirasis teatras 
jau buvo pilnutėlis publikos ,kurioje matė
si be pabaltiečių nemaža ir kitų tautų sve
čių. Keliolika estų chorų, suvažiavusių iš 
visų trijų zonų, iškilmingai su orkestru ir 
vėliavom atžygiavo iš Hochfeldo stovyklos, 
kurioje buvo apsistoję. Gamta laimino šią 
gražią šventę. Buvo skaisti, saulėta vasaros 
popietė. Tautiniai rūbai, kuriais buvo pa
sidabinusios daugumas esčių chorisčių, o 
taip pat ir daugelis pabaltiečių publikoje, 
teikė šiam įvykiui dar daugiau spalvingų 
žavėsiu dvelkiančio virškasdieniškumo ir 
labai kreipė šventėje esančių ,ir praeinan
čių kitataučių dėmesį.

Ši estų dainų šventė, turint galvoje trem
ties sąlygas, įvykdyta dideliu mastu. Nors 
ir ne 900 choristų, kaip pakvietimuose buvo 
pažymėta, bet pusę tiek tikrai galima buvo 
priskaičiuoti. Ir tai dabartinėse tremties są 
lygose tikrai turi būti įvertinta kaip didelis 
įvykis. Keturi talentingi estų dirigentai, A. 
Kasemets, U. Kasemets, A. Pruul ir R. Toi, 
puikiai suderino iš įvairių estų kolonijų 
anglų, amerikiečių ir prancūzų zonų atvy
kusius chorus Į didžiulius vyrų (apie 100 
asm.), moterų (apie 160 asm.) ir mišrų

Laete dainą. Tačiau entuziazmo pagautai 
publikai to dar buvo negana, ir vyr. dirig. 
A. Kasements turėjo nusilenkti užsidegusių 
šventės dalyvių nenuilstančioms ovacijoms 
ir nepaliaujantiems reikalavimams ir pa
dainuoti su jungtiniu choru pabaigai dar 
populiarią, melodingą estų liaudies dainą 
„Tuljak”.

. Ši estų dainų šventė praėjo dideliu ir už 
tarnautu pasisekimu. Daugelis gėlių puokš
čių simpatingiems dirigentams ir šventėje 
dalyvaujantiems išpildytų dainų kompozito
riams liudijo estų dainos ir šios šventės 
triumfą.'* Šiltais plojimais ir didelio būrio 
fotografų ir filmuotojų aparatų buvo gau
doma ir mūsų tautiniais "rūbais pasipuošu
sių lietuvaičių pora, įtarianti dirig. A. Ka
semets gražią gėlių puokštę po išpildytos 
J. Strolio dainos. Latvių ir lietuvių atstovų 
sveikinimai ir trijų Pabaltijo tautų himnai 
gražiai demonstravo Pabaltijo tautų vieny
bės ir solidarumo dvasią, o PC IRO atsto
vo sveikinimas rodė Pabaltijo tautų kūry
binio darbo tarptautinį įvertinimą. Šventė
je buvo jaučiama gera šeimininkų estų or
ganizacija.

Dainų šventės proga rugpiūčio 9 d. po 
piet Augsburgo Ludwigsbau teatre įvyko 
estų solistų koncertas, o rugpiūčio 10 d.

JONAS NEVARDAUSKAS

Sudiev t Europa !
Pasilikite*) jūs tylus griuvėsiai, 
Visi beširdžiai sutikti šiuos .keliuos; 
Ne jūsų aš kada ilgėsiuos 
Suklupęs ant žemės svetimos...

• k

Žinau už jus geriau, bet tylėjau.
Už duonos kąsni aukso' žiedo neprašiau.
Gal per mažai grašius mylėjau 
Mea 'culpa tardamas atsiprašau.

Kai mano mintys skrisdamos tėvynėn 
Kada čia pailsėt sustos,
Kaip paukštelius nuvykite dangaus mėlynėn 
Kely nuo trupinio laimės pamestos.

Pasilikite jūs tylūs griuvėsiai. 
Žibėkite bejausmiai uosto žiburiai.
Ne į tėviškės jazminų pavėsį 
Mus veža svetimi laivai.

Bremerhaven, 1947 m. rugpiūčio 14 d.

*) Šis eilėraštis parašytas išvykstant J 
Kanadą.

o
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Sv. Sosto Delegatas Kemptene LRK Pirmininko kelionė i Šveicarija
Rugpjūčio mėn. 14—15 d.d. kemptenie- 

čianu buvo didelė šventė, nes jie turėjo sa
vo tarpe taip brangų, mielų ir senai lauk
tų svečių — Jo Prakilnybę Sv. Sosto Dele
gatų Kati. Feliksą Kapočių. Delegatas savo 
tėviškais paguodos žodžiais apramino visų 
(temptus nervus dėl (vairių dienos ir atei
ties rūpesčių, bėdų bei vargų, davė šviesių 
vilčių dėl mūsų ir mūsų brangios tėvynės 
rytojaus, bet kartu ir priminė, kad tik su 
Dievu širdyse pajėgsime iškovoti Lietuvai 
nepriklausomybę. Jis kvietė taip pat rugsė
jo mėn. 8 d. dalyvauti maldininkų kelionė
je ( Altontting (Marijos šventovę Bavarijo
je) ir ten karštomis maldomis kreiptis j mū 
sų Tėvynės globėją, Tremtinių motinų — 
Sv. mergelę Marijų, prašant tėvynei laisvo 
rytojaus. Sv. Sosto delegatui pagerbti buvo 
suruošta akademija. Jos pradžioje visos ko 
Jonijos vardu sveikino Delegatą komiteto 
pirm. dr. J. Kaškelis ir kartu padarė pra
nešimų apie mūsų turėtus vargus bei nu
veiktus darbus. Toliau sveikino: prof. S. 
Kolupaila — Aukšt. Technikos Kursų, skau 
tų, bažnytinio komiteto vardu, kartu papra 
šydamas persiųsti Vatikano bibliotekai sa
vo naujai išleistą veikalą „Hidraulikų”. Dir. 
R. Zalubas sveikino mokyklų vardu, o moks 
leivių atstovai perskaitė poeto Tyruolio tai 
progai pritaikintą eilėraštį ir (teikė gėlių.

Galimybės ivaži
Atsiranda ir tolimuose kraštuose mūsų 

tautiečių, kurije supranta mūsų tremtinių 
nelaimę ir deda visas pastangas mums pa
dėti. Tokiu yra mūsų tautietis K. M. M. 
Tamošiūnas, Colegio Salesiano EI. Sufra- 
gio, Medellin, Colombia S. A. Jis viename 
savo laiške rašo, kaip Kolumbijoje gyvenų 
lietuviai daro pastangų atsikviesti mūsų 
tremtinių lietuvių. Paduodu iš jo laiško 
ištrauką:

„Turime begalo daug darbo. Ateina tiek 
daug laiškų, kad neįmanoma j visus atsa-
kyti. Dabar pradėjome truputį gelbėti tau
tiečius. Kiek jėgos leis, manau, bus galima 
įkurdinti keletą šeimų. Čia užsieniečiai yga 
gerai įsikūrę. Manau, kad ir mūsų broliai 
savo užsispyrimu to pasieks, nenuvils mū
sų vilčių. Tuo tarpu jau yra paduota Už
sienių Reikalų Ministerijoje prašymai (va
žiuoti 36 šeimoms. Manau pavyks. Galimy
bės Kolumbijoje įsikurti yra geros. Gali 
gauti visokio darbo, įsigyti žemės, įsikur
ti prekyboje ir t t. Tik visa bėda, kad visi 
mūsų tremtiniai, manau, turi pradėti gy-1 
ventį išnaujo-neturi kapitalo. Vokiečių I

Lietuvos Raud. Kryžiaus pirmininkas 
lankėsi Ženevoje, kur dalyvavo IRO paren
giamosios komisijos II-sios sesijos posė
džiuose, kalbėjosi su jos pareigūnais ir lie
tuvių tremtinių reikalais darė žygių įvai
riose šalpos institucijose. Prieš tai IRO pa- 
reng. komisijos I-joj sesijoj posėdžiuose ir 
II-sios pradžioje dalyvavo J. E. ministeris 
Turauskas, kuris taip pat parengė dirvą 
pačiam LRK pirm-ko atvykimui ir jo pa
simatymams Šveicarijoje.

IRO pareng. komisija šioj sesijoj svarstė 
DP išlaikymo, emigracijos ir įkurdinimo 
klausimus.

DP globą perėmus IRO, juos išlaikys 
kariniai organai, kuriems IRO atlygins. Iš
kėlus maitinimo klausimą, nutarta maisto 
normą pakelti ligi 2000 kalorijų, jei leis 
IRO biudžetas ir kitos aplinkybės. Tad 
efektingesnio pagerėjimo, atrodo, netenka 
laukti.

Dėl DP emigracijos IRO pareng. komisi
ja jau yra pasirašiusi sutartį su Australi
ja, kuri šiemet (1947 m.) apsiėmė priimti 
4000 DP, toliau po 1000 kas mėnuo. Di
džiausias kontingentas numatomas į P. 
Ameriką. Nustatyta, kad šeimos neprivalo 
būti ardomos, emigruojama bus net su iš
laikomais giminėmis.

IRO pareng. komisija yra nusistačiusi 
(toks, reikia manyti, bus ir IRO nusistaty
mas), kad emigravusieji DP būtų įkurdin
ti kultūringai. Pareng. komisija įkurdinimui 
finansuoti yra numačiusi gauti visą Vokie
tijoje rastą ne monetomis auksą (jo vertė 
nežinoma), dalį neutraliuosiuose kraštuosi 
esančio Vokietijos turto (apie 25 mil. dol. 
vertės) ir be įpėdinių likusį nacių aukų 
turtą. Be to, Šveicarija yra paskyrusi 50 mil. 
šveicarų frankų ir Švedija 50 mil. švedų 
kronų.

IRO parengiamasis periodas pasibaigė. 
Rugsėjo 8 d. susirenka posėdžio patariama
sis komitetas (jame galėsią dalyvauti, kaip 
patarėjai, ir DP atstovai), o rugsėjo 16 d.

Profesinių organizacijų vardu sveikino 
brangų svečių V. Mieželis. Širdingus svei
kinimus bei linkėjimus perdavė Sv. Sosto 
delegatui moksleiviai — ateitininkai ir (te'i 
kė gražų bukietų gėlių. Pulk. N. Tautvilas 
sveikindamas Delegatų LRK vardu pažy
mėjo, kad vykstanti kova tarp blogio ir 
gėrio turės baigtis greitai gėrio pergale, 
kurio pusėje yra Katalikų Bažnyčia. Sv. 
Sosto Delegatas Kan. F. Kapočius nuošir
džiai dėkojo už pareikštus linkėjimus ir sa
vo žodyje išsireiškė, kad vieninga mūsų va 
lia, jei ji būsianti nukreipta į vieną bend
rą tikslą — grįžimą Į laisvą tėvynę Lietu
vą, būsianti galingesnė už atominę energi
jų. O grįžti anksčiau ar vėliau vistiek tek
sią — jei ne mes patys, tai mūsų jaunimas 
tikrai pajusiąs po savo kojomis taip mie
lą tėviškės žemelę Kokios nelaimės ir var
gai beslėgtų mus, teneišnyksta iš tremtinių 
širdžių tėvynės meilės liepsnelė, užakcen
tavo savo kalboje Delegatas. Šeštadienį, 
VIII. 16 d. palydėtas gimnazijos moksleivių, 
mokytojų, visuomenės bei dvasiškuos išvy 
ko ( studentų ateitininkų konferenciją, vyks 
tančią prie Miuncheno.

— Vietinės PC IRO dir. mjr. Wattleworth 
imasi iniciatyvos suorganizuoti visų jo ži
nioje esančių DP stovyklų parodą. L. V-kas 

uoli Kolumbifon 
markės čia visai bevertės. Kelionę, apmo
kės Tarptautinė Pabėgėlių Organizacija. 
Atvykusius čia mums reikės išlaikyti 3 mė
nesius kol pramoks kalbos, susiras darbo. 
Tam reikalui taupome, renkame aukas, kad 
tik galėjus įvežti keletą šeimų, be sutarčių. 
Nors ir dedame pastangų čia atsikviesti sa
vo tautiečių, bet kartu ir bijome, kad vėliau 
negalėdami čia apsiprasti jie mūsų nekal
tintų. Čia viskas svetima: klimatas, kalba, 
darbas ir t. t. Norėčiau, kad mūsų broliai 
lietuviai žinotų, kad Kolumbijos Lietuvių

pareng. komisija iškilmingame posėdy de
klaruos IRO Įsteigimą. Nauju IRO gen. sek 
retorium vieton Altmeierio išrinktas žino
mas JV filantropas Tuck, jo pavaduotoju 
anglas, sakoma, DP palankus žmogus. — 
IRO pareigūnų algoms 3 mėn. paskirta 
3.460.000 dol. Kad į aukštesnius postus pa
tektų DP, sunku tikėtis, nes kandidatus. pa
siūlys IRO nariai; DP gali patekti nebent 
į. žemesniąsias kategorijas.

Pradėjusi darbą IRO įvykdys screeningą 
pagal jos konstitucijoj nustatytus globoti- 
numo mastus. Manoma, kad screeningas

Komitetas (Komite Catolico Lituano Pro 
Victimas de Guerre) nėra jokia migracijos 
organizacija, bet tik patriotinis kelių žmo
nių užsimojimas kokiu nors būdu pagel
bėti saviesiems šiose sunkiose aplinkybėse. 
Pirmiausia stengiamės, kad kaip ga
lima greičiau atvažiuotų pirmieji, kad pa
mačius kaip jie čia apsipras. Mes galėtu
me taip pat daryti pastangų, kad be sutar
čių atvažiuotų koks šimtas šeimų, bet kas 
jiems padės pradžioje. Mums trūksta pini
gu-”

K.

vyks pagal DP turimus dokumentus. Bus 
sudaryta "apeliacinė instancija. Pareng. ko
misija šioj sesijoj pripažino globotinais 
Austrijoj esančius vad. volksdeutschus. 
Atrodo,'kad šis nutarimas bus galima pra
plėsti ir vad. Baltijos kraštų repatrijantams 
tremtiniams.

LRK pirm-kas ilgame palankioj atmos
feroj praėjusiame pasikalbėjime siT IRO 
pareng, kom-jos pirmininku Ponsot aptarė 
LRK memorandumų mūsų tremtinių reika
lais. Svarbiausieji memorandume iškelti pa
geidavimai buvo' šie:

1) IRO organizacijos vadovybėje turėtų 
būti atstovaujami vienu ar kitu būdu patys 
DP. Baltijos valstybių DP yra tam reika
lui sudarę bendrą karitatyvinę organizaci
ją. Baltų tremtinių Vokietijoje ir Austrijo
je yra apie 250 000 asmenų.

2) IRO organizacijos administracinis 
aparatas D P stovyklų tvarkymui turėtų bū
tį iki maksimumo suprastintas. J jį pagei
daujame įtraukti iš DP tarpo kvalifikuotus 
ir prityrusius. .
, 3) IRO turėtų apsaugoti pilietines teises 
ir užtikrinti tremtiniams kultūrinio gyve
nimo ir veiklos galimybes.

4) Suburti lietuvius tremtinius didesnė
mis grupėmis.

5) Austrijoje gyvenančius lietuvius per
kelti į Vakarų Vokietiją ir tųp būdu juos 
prijungti prie visos lietuvių tremtinių ma
sės.

6) Emigracijos atvėjuje lietuvius tremti
nius, gyvenančius Austrijoje ir prancūzų 
okupuotoje zonoje, prijungti prie lietuvių 
tremtinių, esančių britų ir Amerikos zono
se.

7) Pagerinti higieninę stovyklų padėtį.

8) Sudaryti sąlygas šeimoms su vaikais 
gyventi atskiruose būstuose.

9) Silpnos sveikatos tremtiniams ir ligo
niams duoti galimybę gyventi privačiai,

Suskirstymas DP pagal profesijas
Heidelbergas. (Dena) Amerikiečių PCIRO 

vyriausios būstinės darbo skyriaus direkto
rius, Benjamin Horowitz, pareiškė, kad iš 
viso 122 787 tremtiniai,’ kurie PCIRO admi
nistruojami gyvena amerikiečių zonoje, šiuo 
metu turi darbo. Kiti 14 541 yra šiuo metu 
praktiškai apmokomi. Liepos mėn. sudary
toji apžvalga parodo, taip paskelbė Horo
witz, kad 72% visų PCIRO administruoja
mųjų tremtinių amerikiečių zonoje yra dar

neatimant iš jų teises į IRO aprūpinimą ir 
kitokią globą.

10) Maisto kiekį pakelti bent iki 2000 ka
lorijų dienai. Jis turėtų būti įvairinamas ir 
pritaikintas tautiniam skoniui. Taip pat 
būtina atsižvelgti į vaikų ir ligonių reika
lavimus.

11) Sudaryti' sąlygas tremtiniams įsijung
ti į darbo procesą ir įgyti profesinį pasi
ruošimą.

12) Apsaugoti tremtinių tautinius reika
lus.

13) Apsaugoti tremtinius nuo priversti
nės repatriacijos.

Ponsot memorandumą priėmė dėmesin; 
jis palankiai sutiko, mintį, kad lietuviams 
DP patariamuoju titulu prie IKO atstovau
tų ir BALF’as, ir prašė nurodyti tų insti
tucijų kandidatus. Jis ypač pritarė lietuvių 
DP perkėlimui iš Austrijos į Vokietiją.

Apskritai, IRO nuotaika DP atžvilgiu 
gali būti palankesnė kaip Unrros, nors 
ir IRO nelabai linkusi daug dėmesio kreip
ti į DP bendrabarbiavimą. Šioj sesijoj DP 
palankiausi buvo Prancūzijos, Kanados ir 
Domininkonų respublikos delegatai. —

Tarptaut. Raud. Kryžiaus vicepirm. Dr. 
E. Oloor LRK pirm-kui pažadėjo visa, kas 
galima, padaryti dėl užsilikusių lietuvių be
laisvių (Maltoj, Egipte, Prancūzijoj), paža
dėjo paramos vaistais ir, konkrečiai neuž
siangažuodamas, palankia nuotaika aptarė 
kitus lietuvių šalpos reikalus.

Šveicarų šalpos įstaiga „Don Suisse” pri
žadėjo šelpti 1000 liet, naujagimių apie 30 
— 40 000 šveic. frankų sumoj. Tos įstaigos 
nusiteikimai Baltijos tautų tremtinių atžvil
giu paskutiniu metu pagerėjo.

Šveicarų „Caritas” centre kun. Crivelli 
davė vilčių, kad bus paremti liet, džiovi
ninkai. — Popiežiaus nuncijus žadėjo tar
pininkauti Vatikane dėl paramos lietuviams 
DP. (E) 

bingi. Iš darbingų vyrų 23% sudaro mais
to produktų šakų profesijos, kaip mėsinin
kai, kepėjai ir virėjai, 13% yra adminis
tracijos profesijos ir 13% turi praktikos 
susisiekimo ir transporto srityje.

25 % visų darbingų tremtinių moterų tu
rinčios sekančias specialybes: kirpėjos, vi
rėjos, namų darbininkės, skalbėjos ir siu
vėjos. 20 % yra biurų tarnautojos ir 14,5 
% turinčios praktikos sveikatos ir sanita
rijos srityse.

Pastaruoju laiku mūsų spaudos puslapiai 
išmarginti paskirų asmenų laiškais iš Bel
gijos anglių kasyklų. Vieni rašo, kad ten 
esą labai geraJT? įsikūrimo galimumai ga
limi, kiti pasisako daugiau rezervuotai. Ta 
čiau iš tų laiškų galima susidaryti įspūdį, 
kad Belgijoje gyventi galima ir darbo są
lygos esą pakeliamos.

Tačiau visai kitokį (spūdį gauname pa
klausę ką tik iš Belgijos anglių kasyklų 
grįžusia Petro šilo pranešimų, kuris vaiz
džiai nusako tas priežastis, dėl kurių nuvy 
kę DP meta Belgijoje anglių kasimo darbą 
ir sulaužomos darbo sutartys. Kaip įdomius 
faktus (Petro Šilo teigimu) čia skaitytojams 
būtų ir galima patiekti.
Kaip žinome į Belgiją yra išvykęs nemažas 
skaičius ir lietuvių. Prieš išvykdami jie su
daro darbo sutartis, kurios įpareigoja kiek
vieną vykstantį, dirbti tik anglių kasyklose 
ir dar tose, kur Belgijos administracija ras 
reikalinga. Taigi, atrodo, kasyklų pasirin
kimo nėra. Nuvykus tuojau kasyklų gydyto 
jų komisija dar kartą patikrina darbininkų 
sveikatą. Radę defektų, dėl kurių darbinin
kas negali dirbti požemyje, tokius siunčia 
atgal Vokietijon. Tai yra numatyta O. 5. 
Division H. Q. USFET rašte iš 1947, L 27. 
10 paragrafe. Bedirbdami1 kasyklose, darbi
ninkai suserga arba susižaloja ir dėl tų prie 
žasčių toliau anglių kasimo darbo dirbti 
negali arba nenorintieji taip pat grąžinami 
Vokietijon, kas yra numatyta ir darbo su
tarties 13 b, 1 straipsnyje. Be to, kita dalis 
darbininkų darbą meta dėl sunkumo ar 
darbo pavojingumo. Prie darbo metimo 
priežasčių priskaitytinas ir blogas anglių 
kasyklų (eventualiai dešimtininkų) elgesys 
su dirbančiaisiais, nusivylimas negavus 
darbo savo specialybėje žemės paviršiuje ir 
be to, dar blogai dirbančiuosius paveikia 
pradžioje gaunamas nedidelis pinigų kiekis, 
nes nuvykę darbininkai daugumoje kredi
tan (avansan) paima iš administracijos dar
bo rūbus, batus ar kitus reikmenis, už ku
rtus vėliau būna iš algų atskaitoma, šie su 
minėti faktoriai ir yra, esą, didžiausios 
priežastys, dėl kurių darbininkai meta dar
bą ir grįžta Vokietijon. Dabar žvilgterėki
me, ar darbo metimui yra rimto pagrindo.

Sutartyje yra numatyta, kad naujai nuvy
kę darbininkai turi būti apmokomi anglių 
kashno darbo ir tik po apmokymo duoti sa 
varankiškai dirbti. Gi praktikoje esą visai 
kitaip. Kai kuriose kasyklose iš pat pirmų
jų dienų duodama darbo įrankiai, parodo
ma darbo vieta ir darbininkas paliekamas
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savarankiškam darbui. Savaime suprantama, 
naujokas, nesusipažinęs su įrankių techniki
ne puse bei nežinodamas darbo apystovų, 
patenka į neviltį o drauge iš prižiūrėtojų 
(dešimtininkų) pusės susilaukia nemalonių 
užmetimų ir net koliojimų. Iš to vėliau se
ka nesusipratimai tarp tiesioginių, darbą 
prižiūrinčių pareigūnų, kurie neobjektyviai 
atestuoja administracijai dirbančiuosius. 
Bet kas svarbiausia tai, kad šie dešimtinin
kai kasyklose yra padėties viešpačiai ir nuo 
jų malonės priklauso dirbantysis. Pastarie
ji į atvykusius žiūri kaip į darbo įrankį ir 
visai neatsižvelgdami į naujai atvykusių 
darbo praktiką, reikalauja pasiekti to paties 
lygmefls, kaip ir senieji darbininkai.

Kasyklose nėra praktiškos darbo klasi
fikacijos, dėl ko už mažiausią atlyginimą 
stengiamasi iš dirbančiojo turėti kuo dau
giausia naudos. Dėl to atlyginimo klausi
mas priklauso nuo žmogaus laimės.

Darbo sąlygas sunkina dar ir ta aplinky
bė, kad nuvykę nemoka krašto kalbos, gi 
vertėjų čia nėsą. Kalbos nemokėjimas pa
ties darbo metu sukelia bereikalingo ner- 
vinimosi ir trukdosi sklandus darbas.

Pati informacija taip pat esanti nevyku
si ir stokuojanti. Sakysime, susižeidžia dar 
bininkas arba suserga. Tai niekas tokiam 
asmeniui, nepatars kur kreiptis ir kaip rei
kalą tvarkyti. To anglių kasyklų adminis
traciją neišaiškinanti, nors pačioje kasyklų 
periferijoje randasi specialios angFakasiams 
rajoninės ligoninės. O naujai atvykusiam 
tas sudaro didelių sunkumų.

Sutartyse yra daug kur paminėta belgų 
teisinis kodeksas. Atseit, reikalui esant dir
bantysis turėtų jais vadovautis, tačiau kaip 
praktika parodžiusi, darbininkams šie ko
dekso straipsniai visai neprieinami ir jų 
dirbantiesiems nephtiekima iš viso. Tokie 
straipsniai, esą, turėtų būtį išversti jei ne 
j gimtąją, tai bent į vokiečių kalbą ir juos 
turėtų žinoti kiekvienas dirbantysis. .

Negeriau esama ir su socialiniu aprūpi
nimu. Nors ir veikiančios taisyklės, tačiau 
nelaimingų atsitikimų atvejais primetama 
keletas tūkstančių frankų ir jau invalidą, 
visai negalintį dirbti anglių kasyklose ir 
šiaip invalidu liekantį angliakasį DP grą
žina atgal Vokietijon. Savaime suprantama, 
kad jeigu žmogus kasdamas anglis neteko 
rankos ar kojos ar kitaip liko invalidas, tai 

turėtų jo likimif rūpintis Belgijos vyriausy
bė, bet ne grąžinti beviltiškam likimui at
gal j DP stovyklas. Ir bendrai socialinis 
draudimas, esąs labai blogai tvarkomas ir 
jis nelaiduoja darbininkui ateities.

Taip pat, esą, kai kuriose kasyklose labai 
blogai veikia kantinai. Grįžusiems ‘po nak
tinių darbų iš kasyklų nepaliekamas šiltas 
maistas arba bendrai blogoka mityba. Gi 
susirasti butą privačiai, esą, sunkumų dėl 
lėšų stokos, ypač pradžioje.

Be to, esą, vietinė kasyklų administraci
ja nesistengia įgyti darbininkų pasitikėji
mo. Mat, čia, esą buvę anksčiau įvairūs 
belaisviai ir su jais yra įpratę elgtis kiek 
kitaip. Todėl ir su naujai atvykstančiais 
elgiamasi panašiai ir pasitikėjimo galimu
mai labai, esą, riboti. Taip pat stengiamasi' 
tautybių žmones kiek galima plačiau iš
sklaidyti, kad tuo būdu išlaikius dezorgani
zaciją darbininkų <arpe.

Tai visi šie faktoriai, esą, ir rimto pa
grindo dirbantiesiems mesti darbą ir sutar
tis nutraukti. Į dirbančiųjų pageidavimus, 
paprastai, esą, nekreipiama dėmesio ir dir
bantieji savo reikalui išsikovoti ką nors ge
resnio patys negali. Savaime suprantama, 
šių faktorių akivaizdoje, dalis .darbininkų 
sutartis vistik nutraukia ir jie pagal sutar
tį yra grąžinami atgal Vokietijon.

Su grįžtančiaisiais arba grąžinamaisiais 
belgai, esą, labai nekorektiškai elgiasi ir 
būtent štai dėl ko:

Nežiūrint sutarties nutraukimo preteksto, 
ar tai gydytojų (jų pačių) komisija pat 
pradžioje pripažino darbininką netinkančiu, 
ar tai susižeidė ir liko invalidu ir šiam 
darbui nebetinką ar dar kitaip grąžinan
čius, visus klasifikuoja į vieną grupę kai
po darbo Stengiančius. Tokius surenka, pa
prastai, iš kasyklų centrų ir po policijos 
apsauga suvežą į Belgijos kalėjimus, kuriuo 
se taikomas visas kalėjimo režimas ir tei
kiamas kalėjimo maistas. Tai pats bjau
riausias įspūdis su visaį nekaltais grįžtan
čiais DP. Belgai Į tai pareiškia kad tai yra 
daroma izoliacijai ir laukimui transporto. 
Oj faktinai, esąs nubaudimas ir apsunkini
mas išvykti,, kad užkirsti kelią ir kitiems 
mesti darbą. Tuo tarpu minėtas USFET 
raštas, 12 paragr. numato kitą grįžimo bū
dą. Visa tai gal būt, esą, būtų galima pa
teisinti, jeigu tas būtų daroma ir taikoma 

tik tiems, kurie sąmoningai ir be priežas
ties meta darbą,. tačiau dėl kitų toks el
gesys iš belgų pusės visai nesuprantamas.

Patekę į kalėjimus grįžtantieji arba šiaip 
darbo reikalus liečiančius klausimus ban
doma iškelti IGCR organizacijoje, kuri tu
rėtų rūpintis tiesiogiai dirbančiųjų reika
lais, tačiau praktika parodžiusi, kad ši or
ganizacija tetarnaujanti Belgijos anglių ka
syklų centrui. Si organizacija Į grįžtančius 
žiūri su pasibiaurėjimu ir net visus be 
išimties oficialiai vadinanti „verbrecher” ir 
tuo pačiu dar trukdantį patį’ DP sugrą
žinimą į Vokietiją.

P. Šilo teigimu iki šiol iš Belgijos esą 
sugrįžę apie 1000 asmenų. Daugumą suda
ro lenkai ir ukrainiečiai. Lietuvių tegrįžę 
apie 30 iš kurių sutartį nutraukė dėl ligos 
apie 50 %. Briuselio ir kituose provincijos 
kalėjimuose esą dar žymus skaičius lau
kiančių grįžimo.

Taip pat p. Silas nusiskundė ir dėl ten 
esančių jau iš anksčiau lietuvių nepaslan
kumo. Esą negalima prisikviesti nei vieno 
atstovaujančio lietuvių reikalus asmens ir 
niekas čia nesuteikia patarimų nei duoda 
nurodymų. Net ir iš dvasiškių pusės Į jų 
šauksmą nebuvę atsiliepta. Tuo tarpu kitos 
tautybės savo darbininkų reikalais labai 
rūpinasi ir lanko. Tai iš lietuvių pusės, esą, 
negražus ir nedovanotinas elgesys.

Pabaigoje savo pranešimo p. Šilas pada
rė bendresnes išvadas. Atseit, Belgijoje gy
venimas esąs normalus ir net prabangiš- 
kas, tik reikalinga turėti pinigų. Jaunį ir 
sveiki vyrai ir nevedę Belgijoje ir anglių 
kasyklose gali surasti sau ateitį ir ten ne
blogai įsikurti. Pašalinus čia išvardintus 
trūkumus ir įnešus pataisas į anglių kasy
klų administracijos elgesį ir tinkamiau su
siorganizavus, darbo sąlygos žymiai page
rėtų, atpultų didelė dalis bereikalingų ne
susipratimų ir tada įsikūrimo galimumai 
žymiai palengvėtų, tuo labiau, kad mūsų 
geresnės sąlygos ir kitur nelaukia.

Tai maždaug, bendrais < bruožais, taip 
atrodo pagal grįžusio angliakasio p. P. 
Šilo pasakojimą, Belgija iš arti.

Reikia manyti, kad čia pareišktas p. Ši
lo mintis pastudijuos atatinkami mūsų va
dovaują šiam reikalui žmonės ir stengsis 
šią padėtį nuodugniau ištirti ir, kiek bus 
galima, ją pagerinti.

Manau, kad gal ir daugiau šiuo klausi
mu iš grįžusių ras galimybės pasisakyti ir 
p. Šilo pranešimo mintis papildytį ’ ar pa
ryškinti. J. Janušaitis.

ANSBACHO ŽYDAI DP BUVO PAGRO
BĘ DU AMERIKIEČIŲ KARIUS

Apie 50 asmenų dydžio žydų DP būrys 
praeitą savaitę Ansbacho gatvėse pagrobė 
du amerikiečių karius, nugabeno Į Bleidor- 
nos barakų stovyklą ir ten, 1300 stovyklos 
gyventojų akivaizdoje, primušė. Pa
galiau stovyklon įsiveržė kelį ameri
kiečių karininkai ir kareivius išgelbėjo nuo 
tolimesnių kankinimų.

Abu amerikiečiai yra vienos karinės mo
kyklos auklėtiniai ir vidurnaktyje kiekvie
nas atskirai buvo pagauti įvairiose vietose 
prie stovyklos.

Brigados generolas Watson pareikalavo 
stovyklos administraciją išduoti kaltininkus, 
bet ji užsigynė suteikti bet kokias žinias. 
Zydaį šiuo aktu norėję atkeršyti už tą pa
čią dieną įvykusį amerikiečių kareivių už
puolimą kelių minėtos stovyklos žydų. Vyr. 
vado pavaduotojas Europoje generolas lei
tenantas Huebners šį užpuolimą, net jei jis 
būtų ir išprovokuotas, įžiūri kaip rimtą 
paniekinimo atsitikimą prieš amerikiečių 
kariuomenės uniformą. Jis yra pareikalavęs 
tiesiogiai ir smulkiai reikalą ištirti. (NYHT)
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