
Pasitraukęs iš pareigų Čekoslovakijos 
prezidentas Benešąs. •

VISUOTINE KARO PRIEVOLE JAV
Sovietai protestuoja pries karo 

kurstytojus
New Yorkas (Dena). Kaip praneša JT 

generalinis sekretorius Trygve Lie, sovietų 
JT delegacija įteikė sovietų vyriausybės no
tą, kurioje protestuojama prieš amerikiečių 
ir olandų spaudą, kuri nusižengianti JT vi
sumos nutarimo rezoliucijai, draudžiančiai 
karo kurstymą, Sovietų delegacija dar pri
dūrė, kad šį klausimą ji vėl kelsianti rug
sėjo mėn. JT visumos suvažiavime Pary
žiuje.

Panašias protesto notas gavo Washingto
nas ir Haaga.

Sov. protesto nota tiriama Jungtinėse 
Tautose.

Sov. notos turi klt^ tikslą
Haaga (Dena). Oficialūs Olandijos 

sluogsniai dabar svarsto sovietų protesto 
notą tariamo karo kurstymo. Olandijos po
litikai tame įžiūri Sovietų Sąjungos spaudi
mą prieš Vakarų Sąjungos narį. Ta proga 
nurodoma, kad „Prawda” prieš keletą dienų 
puolė Olandijos politiką Indonezijoje.

Muštynės ital” parlamente
Rymas (Dena/Reuteris). Trečiadienio 

kare Italijos atstovų rūmuose tarp krikš- 
čionių demokratų ir komunistų įvyko su
sirėmimas, kuriame 3 atstovai buvo su
žeisti. Muštynės įvyko debatų metu dėl vy
riausybės pateiktos programos. Atstovai 
naudojosi kumščiais, kojomis ir baldais 
bei įrengimais. Muštynėse dalyvavo per 
200 atstovų. Rūmų pirmininkas panaudo
jo elektrinį skambutį, kuris ženklina po
sėdžio nutraukimą. Atstovai rungėsi ant 
grindų. Iš vieno galo į kitą salėje lakstė 
sunkios rašalinės ir portfeliai. Komunistai 
ir kraštutiniai socialistai išplūdę krikščio
nis demokratus išėjo iš posėdžių salės.
Ministeris pirmininkas de Gasperis ir jo 

didžiausias politinis priešąs Togliattis iš 
savo vietų tas muštynes stebėjo.

va-

Reikalauja JT kariuomenės
Cambridge (Dena / Reuteris). Jungtinių 

Tautų generalinis sekretorius Trygve Lie 
Harvardo universiteto studentų sąjungos 
metiniame susirinkime pasakė, -kad reika
linga būtų sudaryti JT apsaugos dalinius, 
kurie padėtų vykdyti Saugumo Tarybos nu
tarimus. Atsižvelgdamas į tai, kad JT ka
rinė komisija tarėsi be pasekmių sudaryti 
JT kariuomenę, Trygvė Lie pasakė, jog dar 
labiau reiktų stengtis tą klausimą išspręsti 
teigiamai. Sudarius nedidelį apsaugos da
linį, gal tai būtų pradžia į to klausimo 
sprendimą.

Washingtonas (Dena). Kaip praneša INS, 
senatas priėmė karinės prievolės įstatymą, 
pagal kurį visi vyrai nuo 19 iki 25 metų 
šaukiami atlikti 2-jų metų karinę prie
volę. Projektas parduotas atstovų rūmams 
patvirtinti.

Priėmus šį įstatymą, JAV karinės pa
jėgos padidėtų 1,800.000 vyrų. Sis skaičius, 
karinių expertu nuomone, reikalingas JAV 
gynybai. Senatas priėmė taip pat ir įstaty
mo projektą, pagal kurį numatoma suda
ryti 25.000 vyrų svetimšalių legionas. Sis 
įstatymas, jeigu jis bus priimtas atstovų 
rūmų, galios pradžioje tik 2 metus.

JAV rūpesčiai
Washingtonas (Dena / INS). Amerikiečių 

vyriausybės sluogsniai ketvirtadienį išreiškė 
savo susirūpinimą dėl reakcijų, kurias su
kėlė Prahcūzijoje ir Vokietijoje Londono 
konferencijos komunikatas. Buvo tikimasi, 
kad Prancūzijoje tas komunikatas bus su
tiktas pepalankiai, bet nesitikėta, jog taip 
nepalankiai jį sutiks Vokietijoje. Dėl Pran
cūzijos — tikimasi jos palankaus sprendi
mo. Rekomendacijose numatytos saugumo 
garantijos ją pakankamai apsaugoja nuo 
Vokietijos. Be to, nurodoma į Senatoriaus 
Vandenbergo rezoliuciją, kuri teikia gali
mybes laisvoms pasaulio tautoms gauti JAV 
pagalbą.

Susirūpinimas dėl vokiečių reakcijų yra 
mažesnis. Manoma, kad Vokietija Londono 
rekomendacijas priims, kada jai bus pateik
tos visos smulkmenos.

Stato lėktuvus
Washingtonas (Dena/INS). JAV karo 

aviacijos valstybės sekretorius Symingtonas 
pareiškė krašto apsaugos ministeriui For- 
restaliui, kad tuojau užsakoma pastatyti 
2201 karo lėktuvą. Tam tikslui Forrestalis 
paskyrė 1.345.165.000 dolerių iš bendros 
trijų milijardų dolerių Amerikos karo avia
cijai skirtos sumos.

Toliau Symingtonas pridūrė, jog dar nu
matyta pastatyti 243 bombonešiai, 1405 
sprausminiai naikintuvai ir 553 transporto, 
apmokymo ir gelbėjimo lėktuvai.

Marshallis su viltimi žiūri į Vokietiją
Washingtonas (Dena/Reuteris). Trečia

dienį užsienio reikalų ministeris Marshal
lis paskelbė, kad JAV vyriausybė sutiko 
su Londono konferencijos priimtomis Vo
kietijos klausimais rekomendacijomis. 
Marshallis kvietė Sovietų Sąjungai leisti 
prie Vakarų Vokietijos prisijungti taip 
pąt ir savo Rytų zonai, kad tuo 
būtų pašalinta didžiausia kliūtis 
Europai sudaryti.

Tačiau čia pat Marshallis nurodė ir są
lygas, kurių sovietai turėtų laikytis, no
rėdami su savo zona prisijungti.

Tarp kita ko jis pastebėjo suprantąs 
prancūzų baimę, kurie nuo vokiečių yra 
daug nukentėję. JAV Londono konferen
cijos rekomendacijas tvirtins, nes joms 
atrodo, kad jos teikia pakankamai saugu
mo garantijų. JAV vyriausybė mano, kad 
Londono rekomendac^os yra rimtas žings
nis į bendrąjį vokiečių, problemos spren
dimą.

Trys Vakarų valstybės, sakė Marshallis, 
veltui stengėsi palenkti sovietus priimti 
asmens ir prekybos laisvės principus, su
tikti su bendra eksporto importo proble
ma ir sustabdyti reparacijų ėmimą iš bė
gamosios gamybos.

Reikalauja pozityvios politikos
Philadelphia (Dena/INS). Buvęs ameri

kiečių užsienio reikalų ministeris Byrne-

sas savo kalboje Philadelphijos universi
tete reikalavo pozityvios amerikiečių už
sienio politikos, kurios tikslas būtų reika
lauti „politinės tolerancijos“.

Bymesas pareiškė, jog JAV pasitari
muose su sovietais neprivalo palikti abe
jonių, kad mes kiekvienu metu esame pa
sirengę abišalės pagarbos ir tolerancijos 
pagrindu gyventi taikoje. Byrnesas teigia, 
kad vesti naujus karus — J. A. Valsty
bėms nepakeliama ištaiga.

Pagalbą laisvoms tautoms
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

atstovų rūmų užsienio reikalų komisija 
antradienį visais balsais priėmė įstatymo 
projektą, kuris įpareigoja JAV teikti ka
rinę pagalbą laisvoms pasaulio valstybėms, 
kurios turi sudariusios savitarpio pagal
bos paktus.

Smarki reakcija Prancūzijoje

Berlyne. Kilusiose 
totalinė Vokietijos

kontrolės garanti-

būdu vėl 
taikingai

Paryžius (Dena). Dėl Londono konferen
cijoje priimtų Vokietijos klausimu reko
mendacijų gen. de Gaullė pareiškė, kad 
galimą įsivaizduoti, jog vieną dieną vokie
čių vienybė, susibūrusi aplik Prūsiją, vėl 
sudarys pavojų, kaip ir rytų demokratijos 
susisaisčiusios su Sovietų Sąjunga.

Jeigu neįvyktų daugiau jokių pasitari
mų, pareiškė de Gaudė, Prancūzija turėtų 
savo okupacinę zoną panašiai kaip Saaro 
kraštą politiškai ir ūkiškai prisijungti prie 
savęs. Vokiečių vyriausybės sudarymas 
Frankfurte duos pamatą sovietams suda
ryti kitą vyriausybę 
lenktynėse galutinai 
pusė paimtų viršų.

Pasiūlytąsias Ruhro
jas de Gaullė pavadino „iliuzorinėmis“. 
Eidami Išvien su D. ^Britanija ir JAV, ku
rios nesiinteresuoja Ruhro anglimi, vokie
čiai mus nubalsuos. Baigdamas de Gaullė 
siūlė Prancūzijai Londono rekomendacijas 
atmesti.

Propagandos kampanija
Prancūzijos komunistų partija pradėjo 

didelio masto propagandos kampaniją, nu
kreiptą prieš Londono konferencijos re
komendacijas dėl Vokietijos ateities.

Prancūzijos KP organas „L’Humapitė" 
paskelbė komunikatą, kuriuo pasmerkė 
Londono susitarimus. Tas komunikatas 
vėliau buvo išleistas plakato forma ir KP 
nariai stengėsi jį visur iškabinti.

Bidault ginasi
Prancūzijos užsienio. reikalų ministeris 

Bidault ketvirtadienį gynę savo pritarimą 
Londono sprendimams, kuriuos puola gau-

tyje Bidault pareiškė, kad ir be Prancū
zijos V. Vokietijai būtų duota centrinė 
valdžia. Prancūzijai nedalyvavus londoniš- 
kės rekomendacijos butų pasidariusios tik
ros sutartys.

Prancūzijos ambasadorius JAV Bonnet 
po dviejų savaičių pasitarimų Paryžiuje 
lėktuvu vėl grįžo į ,New Yorką ir tuojau 
išvyko į Wasliingtoną.

Komisija pritarė
Prancūzijos tautinio susirinkimo užsie

nio reikalų komisija trečiadienį pritarė su 
rezervais Londono konferencijos rekomen
dacijoms Vokietijos klausimais. Siūlymas 
komisijoje buvo priimtas 21 balsu prieš 20. 
Kartu komisija išreiškė ir savo pasitikėji
mą Schumano vyriausybei.

Linki pasisekimo
New Yorkas (Dena). Saugumo Taryba 

ketvirtadienio posėdyje Palestinos tarpinin
kui Bernadottei, pasisekus jam pasiekti ke
turių savaičių paliaubų, palinkėjo jo darbe 
geriausios sėkmės. Amerikiečių atstovas 
posėdyje pagyrė Bernadottės sumanumą, 
nepartiškumą ir energiją.

ST atmetė sovietų pasiūlymą pasiųsti ( 
Palestiną sovietų karininkus stebėti ginklą: 
paliaubų. ST delegatai pareiškė nuofttonę, 
kad pačiam Bernadottei reikia palikti laisvą 
pasirinkti 
dottė jau paprašė paskirti karinius stebė
tojus. Be 
Palestinos 
zervavo sau teisę tais klausimais pateikti 
dar vieną rezoliuciją.

stebėtojus. Kelis kraštus Berna-

to, Bernadottė pareikalavo laivų 
vandenims stebėti. Oromyka re-

Palestinoje paliaubos
Izraelio užsienio reikalų ministeris Mozė 

Shertokas spaudos konferencijoje trečia
dienį paskelbė, kad žydų valstybė be sąly
gų priima S. Tarybos paliaubų sąlygas.

Ta proga Shertokas pasisakė dėl žydų 
imigracijos, kuri pasak Bernadottę, turės 
būti prižiūrima J. Tautų. Shertokas pabrėžė, 
kad paliaubų metų, per keturias savaites, Iz
raelis imigrantų neapginkluos ir nemokys 
kariškai.

Trečiadienio vakare JT sekretoriatasxjMjjkxvnv gcava- ------ j ---------------------------------

1 in inkai ir komunistai. „L’Aube“ laikraš- Į cialiai patvirtino, kad žydai ir arabai
ofi
šu

Sovletij rankos ilgos
Hannoveris (Dena). Keturi vokiečiai at

sidūrė britų kariniame teisme dėl kėsi
nimosi grobti žmones ir perduoti juos į 
Rytų zoną.

Kaltinamajame akte sakoma, kad W. 
'Schmidtas 1948 m. kovo mėn. susirado iš 
sovietų zonos pabėgusį ukrainietį Ivaną 
Volijneką ir stegėsi įkalbėti grįžti atgal į 
sovietų zoną. Volijnekui atsisakius tai da
ryti, Schmidtas apskundė jį vokiečių po
licijai, kad jis turi šaunamųjų ginklų ir 
yra pabėgęs iš raudonosios armijos. Kra
tos metu pas tą ukrainietį, kuris pasisakė 
esąs užsienio vokietis ir vadinasi H. Holz- 
mannas, nieko įtartino nerasta. .

Gegužės 29 d. kaltinamieji, paskatinti 
Schmidto, atėjo į minimo ukrainiečio gy
venvietę. Jie puolė ukrainieti, surišo jį, 
užkimšo burną ir pradėjo mušti. Be to, 
ukrainiečiui buvo grasinama nudurti, jei
gu jis šauks.

Kada kaltinamieji bandė surištąjį Volij
neką (dėti j automobilį, jam 'pasisekė pa
bėgti. Dabar visas tas reikalas bus spren
džiamas kariuomenės teisme.

Varžo Ivazlavlma
Mūnchenas (Dena). Bavarijos 

policija praneša, kad nuo birželio m. 9 d. 
iš įvažiuojančių į sovietų zoną be Inter- 
zonenpaso reikalaujama dar vokiečių vie
tos įstaigų pažymėjimo apie kelionės bū
tinumą, kuris turi būti patvirtintas vie
tos (į kurią vykstama) sovietų įstaigų. Be 
šių dokumentų tarpzoniniai keleiviai ne
gali įvažiuoti j sovietų zoną.

Kokie reikalavimai tarpzoniniams kelei
viams statomi įvažiuojant į Berlyną, Ba
varijos pasienio policija neturi informaci-

pasienio

licencijuoti 
Friedės įvy- 
kad sovietų Hertta Knusinen, atleisto vidaus reik, ministerio Leino žmona, žymi Suomijos komu

nistė, dabar paskirta ministeriu be portfelio. Jos vyras Y. Leino.

Argentina derasi su Sovietais
Buenos Aires (Dena). Kad grąžintų drau

giškus diplomatinius santykius ir sudarytų 
prekybos sutartį, tuo būdu atnaujinant prieš 
metus nutrūkusias abiejų kraštų ūkio klau
simais derybas, tarp Argentinos ir Sovietų 
Sąjungos prasidėjo derybos. Kaip patiriama 
ii Vashingtono, Argentina pradėjo derybas 
dėl to, kad JAV nenumato Argentinoje Eu
ropos pagalbai pirkti maisto produktų.

Argentinos sostinėje taip pat vieši ir 
Čekoslovakijos prekybos delegacija, kuri 
nori sudaryti prekybos sutartį su Argen
tina. Tai būtų penkta iš eilės Argentinos 
Prekybos sutartis, nes jį jau sudarė sutar
tis su Lenkija, Jugoslavija, Rumunija ir

sa- 
pa-

ko-

Daug kalbų
Berlynas (Dena). Vakarų 

Berlyno laikraščiai nagrinėja 
kį „Socialdemokratas“ rašo,
licencijuota spauda nori nuplauti SMV. 
Dar neperseniai gen. Kotikovas komen
dantų posėdyje nuoširdžiai pareiškė, kad 
jis nieko nežinb apie Friedę. Kad Friedė 
sovietų zonoje rinko ūkio ir politinių san
tykių informacijas, argi tai yra špionažas, 
klausia laikraštis. Juk visi sovietų licenci
juoti laikraščiai laiko vakarų zonose 
vo pastovius' korespondentus, kurie tą 
tį daro, ką darė ir Friedė.

Diplomatinis susirgimas
Berlynas (Dena). Sovietų Berlyno

mendantas pranešė sąjungininkų štabų 
šefams Berlyne, kad dėl jo ligos sovietai ne
galės dalyvauti ketvirtadienį (11. VI) (vyk
stančiame komendantūros posėdyje.

Vėl tarsis
Londonas (Dena/Reuteris). Kaip iš pa

tikimų šaltinių patiriama, šią savaitę pra
dedami dvišaliai pasitarimai tarp atskirų 
Marshallio plano valstybių ir JAV. Nau
jasis D. Britanijos ambasadorius JAV sir 
Oliveras Franks dalyvaus kaip britų at
stovas. Taip pat. ir Prancūzija dalyvauja 
šiuose preliminariuose pasitarimuose. Ži
novai britrf ir prancūzų sostinėse spėja, 
kad tie pasitarimai nevyks sklandžiai.

Europos pagalbos programos administra
toriaus P. Hoffmano paruošti sutarčių pro
jektai dabartinėje formoje esą nepriimtini.

įgSe

Siūlo bendrą gynimąsi
Malmoė (DPD). Norvegijos užsienio rei

kalų ministeris Langė penktadienį Šve
dijoje kalbėjo apie aktualias Norvegijos, 
Švedijos ir Danijos bendradarbiavimo 
problemas. Išsamiai apžvelgęs ūkio ben
dradarbiavimo galimybes, kurias jis įver
tino patenkinamomis, tačiau pažymėjo sun
kumus, kurie trukdo tokį bendradarbia
vimą užsienio politikos srityje. Jis pažy
mėjo, kad gynimosi subendrinimas reiš
kia didelę pažangą visiems. Subendrintas 
gynimasis būtų kur kas didesnė jėga, negu 
atskirų valstybių gynimosi jėgų suma.

„Aš tikiu, pareiškė Langė, kad tarp Da
nijos, Norvegijos ir Švedijos įvyks karinis 
bendradarbiavimas viena ar kita forma. 
Aš negalvoju apie karinę sutartį, bet apie 
praktišką bendrą gynimąsi. Nėra reikalo 
slėpti, kad įvairus tų trijų kraštų karo 
meto patyrimas sukelia įvairias tų valsty
bių pažiūras aktualiais užsienio politikos 
klausimais. Mūsų trijų kraštų pažiūros dėl 
šiaurės kraštų galimybių katastrofos atve
ju likti neutralioms yra skirtingos.

Baigdamas užsienio reikalų ministeris 
Langė pareiškė, kad geriausia visai atvi-

rai konstatuoti, jog šiuo metu užsienio 
politikos pagrindiniais klausimais nėra jo
kios bendros šiaurės valstybių linijos. Rei
kia tikėtis, kad bus rastas tuose klausi
muose bendras vardiklis. Bet tam reika
linga laiko. •

Skandinavijos parlamentas.
Kopenhaga (Dena/INS). Danų vyriau

sybė oficialiai priminė Norvegijos ir Šve
dijos vyriausybėms apie Skandinavijos 
parlamento sudarymą. Tas parlamentas 
nesusiaurins atskirų kraštų suverenumo, 
bet tiktai svarstys tuos klausimus, kurie 
lies bendruosius visų kraštų interesus.

Užplaukė ant minos
Kopenhaga (Dena). 1668 to danų kelei

vinis garlaivis „Kjobenhavn“ prie rytinių 
Jutlando krantų užplaukė ant minos ir 
paskendo.

Laivas plaukė iš Kopenhagos į Aalbor- 
gą. Daug danų laivų nuskubėjo į pagalbą.

NAUJA VYRIAUSYBE
Ankara (Dena/Reuteris). Respublikos 

prezidentas patvirtino naują Hasan Sakos 
sudarytą ministeriu kabinetą. /

tiko priimti keturių savaičių ginklų paliatt- 
baš.' Abr pusės' siitiko’' priimk:’ ;piliaubas, 
kurios prasidės birželio men. 11. d. 08.00 
vai. Vokietijos vasaros laiku.

Pasak vieną Transjordanijos komunikatą,' 
arabų legiono kariams (sakyta penktadieni 
nurodytu metu sustabdyti karo veiksmus.

Egipto tautinės apsaugos ministerija, pa
sak AFP, pareiškė, kad Egipto kariuomenė," 
vykdydama ginklų paliaubų sąlygas nu-, 
traukė karo veiksmus. ...

Sustabdė ginklų pristatymą
Bevinas pranešė, kad D. Britanija sustab

dė Transjordanijai ginklų teikimą iki ginklų 
paliaubų pabaigos Palestinoje. Ginklų tei
kimas sustabdomas vien tik dėl to, kad tai 
numato paliaubų sąlygos.

Nesilaikys paliaubų
Žydų „Stern” organizacija, pasak New 

Yorko radiją žiniomis iš Telavivo, atsisakė 
Saugumo Tarybos patvarkytas ginklų pa
liaubas priimti.

Izraelio užsienio reikalų ministeris 
Schertokas su tos organizacijos nariais ta
riasi dėl saugumo priemonių Jungtinių 
Tautų personalo nariams, esantiems Pales
tinoje. 1

Izraelio vyriausybė .pirmuoju savo amba
sadoriumi Sovietų Sąjungoje yra numačiusi 
paskirti ponią Goldą Myersonienę. .Ji yra 
gimusi Sovietų Sąjungoje.

Stassenas Įspėja
Washingtonas (Dena). Kandidatas J JAV 

prezidentus H. Stassenas reikalavo atsto
vų rūmų nutarimą sumažinti 25#/o Ame
rikos pagalbą užsieniui atšauktL Jis pa
reiškė, kad tuo Jungtinių Amerikos Val
stybių garbė pastatoma ant kortos.

JAV turi pasiekti 3 tikslus
Philadelphia (Dena). Kaip praneša „Sa

turday Evening Post“, buvęs JAV atstovas 
JT Atomo Energijos komisijoje Bernardas 
Baruchas pareiškė, kad viso pasaulio taikai 
įgyvendyti JAV turi, kaip ir karo metu, 
dabar pasiekti trijų tikslų: aukštos pro
dukcijos, pasaulį apimančios strategijos ir 
spontaniško visų laisvų tautų bendradar
biavimo.

Atmetė pasiūlymą
Washingtonas (Dena/INS). Amerikos an

gliakasių profesinės sąjungos pirmininkas 
J. L. Lewis atmetė kasyklų savininkų pa
siūlymą, pagal kurį 400.000 darbininkų, 
birželio mėn. 30 d. pasibaigus dabartinei 
sutarčiai, toliau turėtų dirbti už atlygini
mą, kuris mokamas iki šiol.

1



Nr. 61 (444) 2 pusi. MINTIS 1948 VI. lt

' TRUMPOS ZIMOS K. Singerls z 2. D. karo šnipai ir išdavikai.

BRAZILIJA VOKIETIJA

Daug nuostolių. Brazilijoje, Pernambuce, 
didžiausiame cukraus valymo fabrike (vyko 
sprogimas. Žuvo 8 asmenys. 70 sužeista. 
(D/INS).

BULGARIJA
Keistas būdas. Bulgarija pasiūlė JT ge

neraliniam sekretoriui, kad Graikijos ir 
Bulgarijos diplomatiniai atstovai susitiktų 
Washingtone ir aptartų normalių santykių 

' užmezgimą tanp abiejų kraštų. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
Paskelbė dokumentus. Čekoslovakijoje ne

seniai paskelbti vokiečių okupacijos laikų 
dokumentai. Pirmoje eilėje yra daug denun
ciacijų jr laiškai tokių asmenų, kurie sten
giasi gauti Vokietijos pilietybę. (D).

Atšaukė. Čekoslovakijos vyriausybė at
šaukė bažnytinių klausimų patarėją Čeko
slovakijos pasiuntinybėje prie iv. Sosto. 
(D/R).

D. BRITANIJA

Svečiuojasi. Trylika Švedijos karo avia
cijos lėktuvų pirmadieni atskrido apsilanky
mo tikslais | D. Britanją. (D/R).

Gr|žo savo noru. Bevinas žemuosiuose 
rūmuose pareiškė, kad neseniai l D. Brita
niją bėgęs sovietų pulkininkas Tasojevas po 
trumpo pobūvio, ryžosi savo noru grįžti. 
Jis buvo nugabentas l Berlyną. (D).

Baigs repairiuoti vokiečius. Britų žemuo
siuose rūmuose pareikšta, kad britų vyriau- 
svybė vokiečių belaisvių repatriavimą iš 
Artimųjų Rytų nori baigti spalio mėnesį. 
Gegužės mėn. iš nelaisvės buvo atleista 
21.600 vokiečių iš D. Britanijos ir 4.000 iš 
Artimųjų Rytų. (D).

Pasirengę bakteriniam karui. Krašto ap
saugos ministeris Alexanders žemuosiuose 
rūmuose pareiškė, kad D. Britanija yra pa
sirengusi bakteriniam karui. Apie smulk
menas, ar tas pasirengimas vra ofenzyvinio 
ar defenzvvinio pobūdžio, jis nieko nepa
sakė. )D/INS).

GRAIKIJA

Geros perspektyvos, Amerikiečių karinės 
valdžios Berlyne direktorius pulk. Howley- 
us pareiškė, kad Londono konferencijos nu
tarimai yra pozityvus žingsnis į tai, idant 
Vokietijai būtų sudaryta galimybė vėl būti 
savita tauta ir įsijungti į demokratinių kraš
tų bendruomenę. (D).

MVD viską padaro. 1947 m. lapkričio 
mėn. sovietų sektoriuje Berlyne dingęs 
žurnalistas Friedė atsišaukė. Sovietų licen- 
cijuotas „Allg. Deutsche Nachrichtendienst” 
paskelbė, kad Friedė po priesaika pareiškęs, 
jog amerikiečių ir britų pavedimu jis šni
pinėjo jų naudai. (D).

Ruošiasi reformai. Maitinimo reikalų ad
ministracija yra nusistačiusi, vykdant va
liutos reformą, atitinkamiems bankų tarnau
tojams duoti maisto priedą. (D).

Uždarė. Amerikiečių karinė valdžia Ber
lyne patvarkė, kad amerikiečių sektoriuje 
būtų uždaryti FDGB skyriai. (D).

Konfiskavo. Vokiečių policija vienoje pa
bėgėlių kolonijoje prie Bayreutho konfis
kavo centnerį „naminio” tabako ir 3000 
namie dirbtų cagarečių, kurios buvo par
davinėjamos po vieną markę. (D).

"Gaus žuvies. Bizoną pasirašė su Tslandi- 
a sutarti, pagal kurią ji gaus iš Islandijos 

70.000 tonų žuvies. (D).

Japoniškas grožio traktavimas
Jo žmona Friedelė buvo paprasta ma

trona, bet daug padedanti. Ji galėdavo 
klausytis ir stebėti karinės reikšmės de
tales, nors iš visko atrodydavo tesanti pa
prasta šeimininkė ir įsigilinusi į 
čius dėl savo šeimos.

Grakšti ir aukšta Rutha stipriai 
gė anglų kalboje. Ji buvo puiki 
ir lankydavo visus svarbius visuomeninius 
pobūvis. Tolydžio sukdamasi laivyno ir 
jachtininkų klubuose, patraukdavo būrius 
vyrų, daug šaunesnių už jos šlubi meilužį 
Dr. Goebbelsą.

Tokių interesų šeima yra laiminga, tu
rėdama paprastą matroną, nė kiek neįta
riamą. Tokia moteris buvo Friedelė, kuri 
kaip kurjeris du kartus vyko i Japo
niją 1935—1941 m. būvyje.

Politiniais klausimais pašnekintas. Dr. 
Kuehnas atsiliepdavo, kad pats nemėgstąs 
nacių. Tačiau jis pirm visa ko buvo vo
kietis. Jis parašė eilę straipsnių apie se
nuosius vokiečių naujakurius salose, kurie

rupes-

pažen- 
šokėja

Vėl pasmerkė. Graiku karo (eismas Ver- 
rioje pasmerkė mirti 12 sukilėlių. (D).

INDIJA

Apsilankys. Indijos ministeris pirminin
kas P. Nehrus priėmė britų ministerių pir
mininko kvietimą apsilankyti D. Britanijoje. 
Jo kelionės tikimasi spalio mėn. (D/R).
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Tarsia. Indijos ir Pakistano vadovaujan
čių valstybės vyrų konferencija, kurioje bus 
aptarti abi dominijas liečią gyvybiniai klau
simai, prasidės birželio 15 d. (D).

Sunku tikėli. Sovietų okupuotos šiaurės 
Korėjos radijas pranešė, kad sovietų Įgu
los būsiančios žymiai sumažintos. Vyriau
sias okupacinių .pajėgų vadas generolas 
Korotkovas su savo štabo karininkais ne
trukus grįšiąs J Sovietų Sąjungą. (D/R).

Priėmė Austriją. Tarptautinė civilinė 
aviacijos organizacija priėmė savo nariu 
Austriją. (D).

Tarsis kolonijų klausimais. Kolonijų klau
simų specialistai iš D. Britanijos, Prancū- 

, zijos, Belgijos, Olandijos ir Portugalijos 
susirinko Olandijoje svarstyti kolonijų klau
simų. (D/R).

Nori pareigą atlikti. JT Korėjos komisi
ja, kaip pareišKė vienas jos narys, stengia
si ir toliau Įvykdyti laisvus rinkimus so
vietų okupuotoje šiaurinės Korėjos dalyje.

J. A. VALSTYBES

®Br^< -*t.
Libano kariuomenės vadas (šalia šoferio), prezidentas ir karo ministeris 

važiuoja lankyti kovojančių dalinių.

buvo išspausdinti vokiečių laikraščiuose, 
i Kaimynams ir pažįstamiesiems pasidarė 

(spūdis, kad Kuehnų šeima buvo turtinga. 
Kuehnas turėjo gerų investicijų Olandi
joje ir Vokietijoje. Per pirmuosius trejus 
metus salose jis gavo apie 70.000 dolerių, 
kuriuos atsiuntė Rotterdamo bankų są
junga per Honolulaus banką. Vieną kartą 
grjždama iš Japonijos Friedelė parsivežė 
16.000 dol. gyvais pinigais.

FBI ir Amerikos armijos bei laivyno 
žvalgyba teigia, kad per tą laikotarpj šei
ma gavo daugiau kaip 100.000 dolerių. Be 
abejo, dar daugiau neišaiškinta.

Turint omenyje dideles išlaidas, špio
nažas, žinoma, nėra taip gerai apmoka
mas, kaip paprastai manoma. Pradžioje 
šnipinėjimo darbas apsiriboja šnektų pra
nešimu, imformacijomis, nugirstomis iš 
baro ir prekybos laivyno jūrininkų. Pas
kum špionažas nukreipiamas i karininkus, 
ypač jei agentas yra , kaip Rutha, gudrus, 
žavus ir pageidaujamas. Bet artėjant ka
rui, iš lojalaus šnipo reikalavo vis daugiau 
ir daugiau.

Dr. Kuehnas tarnavo dviem valstybėms. 
Nors generolas Haushoferis buvo paska
tinęs japonus, Kuehnas neabejojamai dir
bo admirolui Canariui. Canaris pastebėjo, 
kad Kuehnas buvo vertingas asmuo, kurio 
negalima lengvai atsisakyti.

Japonijai siunčiamų pranešimų nuora
šus reikėjo' siųsti Canariui. Dėl to Kueh
nas tarė būsiant išmintinga paprašyti 
daugiau pinigų. Be to, jo apetitas Į aukš
tąją visuomenę padidėjo. Neatsiliko ir 
jo duktė.

1939 d. pradžioje Kuehnas galutinai 
nusprendė' kad jam reikia ramios vietelės 
japonų kalbos studijoms. Savo šeimą per
kėlė iš Honolulu i Pearl Harborą. Dabar 
veikiai pradėjo virsti kūnu japonų pla
nas, kuriam jis buvo atsiųstas j salas. 
Rutha kaip populiari favoritė pritapo prie 
jaunuomenės ir laivyno karininkų žmonų. 
Kai ji paskelbė atidarysianti grožio sa
loną, sumanymą sutiko su entuziazmu ir 
visos jos draugės laidavo remsiančios jos 
Įmonę. Nors ir ilgai ruošėsi tam žygiui, 
bet iš karto Ruthal ne kažin kaip tesisekė. 
Friedelė taip pat pradėjo daug laiko pra
leidinėti naujajame salone. Kas vakarą

Lemtingieji metai-1939

Vis dar žaidžia. JAV hutarė Sovietų Są- 
’migai ir kitiems Rytų Europos kraštams 

■ taikyti totalinio išvežimo draudimo pra
monės gaminiams. ‘ '

Kreditas Japonijai. Grupė Amerikos ban- 
’ ’jy ra numatę suteikti Japonijai 60 mil. do

rių kreditą, kad ji galėtų nupirkti 300.000 
' ilų medvilnės. (D/R).

Naujas laimėjimas. JAV karo laivynas 
’tobulino vairuojamą sviedinį, kuris kyla 
’ viršų iki 11 km ir gali būti naudojamas 
kovoti su priešo lėktuvais. (D/R).

Kaltininkas žinomas. Kinijos ambasado
rius JAV dr. Koo pareiškė, kad pasaulio 
taika yra trukdoma totalinio komunizmo 
„geležinės uždangos”. (D/INS).

Patvirtino. JAV vyriausybė patvirtino še
šių valstybių Londono konferencijos sutar
tąsias Vokietijos klausimais rekomendaci
jas. (D/R).

Rasės skirtumai aštrūs. Amerikos senatas 
pirmadieni 67 balsais prieš 7 balsus atmetė 
siūlymą drausti rasių skirtumus kariuome
nėje. (D/R).

Teisingi žodžiai. Respublikininkų senato
rius W. Morsė Amerikos senate pareiškė, 
kad atstovų rūmai padarė labai parankų 
sovietams žaidimą, sumažindami ERP pro
gramą dviem milijardais dolerių. Morsė 
mano, kad tos priemonės turį būti pasvei
kintos komunistų vadų labai džiaugsmingai, 
nes jie visada tvirtino, jog amerikiečiai 
Marsnallio planą niekada nerealizuos. 
(D/INS).

(D/R).

Pabaltijo klausimas nulėmė Europos 
ateiti

JAV užs. reikalų ministerijai šių metų 
pradžioje išleidus didelį viso pasaulio su
sidomėjimą sukėlus} Trečiojo Reicho archy
vuose rastų dokumentų rinkinį „Nazi- 
Soviet Relations 1939—1941”, sovie
tai tuojau atsakė rėkiančio turinio didoka 
brošiūra, pavadinta „Istorijos f a 1 si
ti k u o t o j a‘i”. Jie bando joje paneigti 
arba savaip aiškinti tuos dokumentus, kartu 
puldami anglosaksus ir prancūzus už jų ta
riamą ilgametę paramą Hitleriui, ypač gi 
už Milncheno susitarimą. Tuo būdu vėl ne
paprastai suaktualėjo artimoji praeitis, ypač 
1939 m., kurie pasaulio istorijoje yra virtę 
lemtingaisiais metais.

Abiejose tose knygose labai dažnai mi
nimos Baltijos valstybės, ypač Lietuva, dėl 
kurios pasidalijimo tarp nacių ir sovietų 
vyko ilgos ir 
labai godžiai 
galiau naciai 
ševikams, taj 
nors kampą 
Savo knygoj

JUNGT. TAUTOS

Prasidėjo kongresas. JT ūkio komisijos 
. Lotynų Amerikai kongresas dalyvaujant 21 

Amerikos kontinento valstybių atstovams ir 
Prancūzijos, D. Britanijos, Olandijos ir JT 
ūkio ir socialinės tarybos atstovams prasi
dėjo pirmadieni Čilėje. (D).

PRANCŪZIJA

Tikra ralzgynė. Prancūzijos vyriausybė 
per savo ambasadorių Ryme pranešė italų 
vyriausybei, kad ji sutinka su italų prašy- 

■ mu, idant tarp Italijos ir Jugoslavijos galu
tines sienas nustatytų keturios didžiosios 
valstybės. JAV ir D. Britanija irgi su tuo su
tiko. Sovietai tuo klausimu savo nuomonės 
dar nepareiškė. (D).

TURKIJA
Atsistatydinimą priėmė. Turkijos prezi

dentas priėmė krašto apsaugos mimsterio 
Birželio atsistatydinimą. (D).

labai sunkios derybos. Abeji 
žiūrėjo J Lietuvą, ir kai pa- 
sutiko perleisti Lietuvą bol- 
jie vis dėlto dar išsiderėjo 
mūsų gražiosios Sudavijos. 

, sovietai veidmainiškai aiški
nasi, kad Pabaltijo valstybes ir kitas Rytų 
Europos sritis jie 1939—1940 m. užėmę vien 
tik norėdami tinkamiau pasirengti karui su 
Hitleriu. Esą, kas būtų atsitikę visai So
vietų Sąjungai, jei ji savo fronto nebūtų 
sukūrusi žymiai toliau j Vakarus nuo tikrų
jų SSSR sienų. .Jei vietoje naujos fronto li
nijos — Vipuuri — Kaunas — Balstogė — 
Lietuvos Brasta — Lvovas būtų 1941 m. bu
vusi sena fronto linija — Leningradas — 
Narva — Minskas — Kijevas, tai, esą, 
būtų vokiečius priartinę prie Leningrado. 
Maskvos ir vidurio Ukrainos apie 200—300 
km ir vargu ar SSSR būtų pajėgusi atsilai
kyti. O kritus SSSR, esą, būtų žlugusi nuo 
Hitlerio smūgių ir Anglija. Tokiais kil
niais Europos gelbėjimo tikslais sovietai 
bando pateisinti savo grobuonišką imperia
lizmą.

Tais lemtingaisiais 1939 m. tuo pačiu 
metu Maskvoje vyko dvejos derybos: so
vietų anglų ir prancūzų ir sovietų su vo
kiečiais. Pirmosios, galima sakyti, buvo pu
siau viešos, o antrosios — visai slaptos. Ir 
tokia jau likimo ironija, kad dabar mes 
apie tas slaptąsias derybas daugiau žinom 
negu apie viešąsias. Tačiau tyrinėjant 1939 
m. (vykius, privedusius prie karo, svarbu 
smulkiau susipažinti ir su tomis nesėkmin
gomis anglų prancūzų ir sovietų derybomis, 
kurių daugelis punktų kaip tik sukosi apie

Baltijos valstybes ir jų likimą. Iš tų terybų 
ypač paaiškėja tuometinė anglų prancūzų 
linija dėl Baltijos valstybių.

Įdomios tuo reikalu medžiagos pateikia 
žinomas Baltijos valstybių bičiulis anglas 
Dr. F. W. Plekas viename straipsnyje. Dr. 
Pickas yra daug rašęs ir vis dar teberašo 
apie Baltijos valstybių skaudų likimą Ir jų 
teisę į nepriklausomą gyvenimą. Čia mes 
pateikiame kai kurias (domesnes jo straips
nio „1939: The Evidence Re - Examined’’ 
vietas.

„Kad ir ką antroji 20. amžiaus pusė at
neštų Europai ir pasauliui, vis dėlto ne tik 
vienų istorikų mintys dabar dažnai grjžta 
atgal Į 1939 m. (vykius ir primena tą baisų 
momentą, kai Hitleris paleido potvyni, ku
ris vis dar tebegriauna Vakarų civilizacijos 
bazę,” pradeda savo straipsnį Dr. Pickas. 
„1939 m. iš tikrųjų yra posūkio punktas 
žmonijos istorijoje, ir atrodo, kad yra rei
kalo patikrinti parodymus apie diplomati
nius pasitarimus tarp D. Britanijos ir Pran
cūzijos iš vienos pusės ir Sovietų Sąjungos 
— iš kitos. Jei tuomet būtų sėkmingai pa
vykę sudaryti trišali paktą tarp Rytų ir Va
karų, atrodo, kad, gal būt, jis būtų galė
jęs sustabdyti galutinį Hitlerio šuolį agre
sijos pagalba įsiviešpatauti Europoje. Ta
čiau nepasisekus D. Britanijai, Prancūzijai 
ir Rusijai susitarti, o vietoj to Hitleriui ir 
Stalinui 1939 m. rugpiūčio 23 d. pasirašius 
sutarti, ir buvo atidaryti užtvankos vartai: 
Europa buvo pasmerkta. Kodėl gi nepasi
sekė anglų prancūzų ir rusų derybos? Ir 
kodėl gi taip greitai ir visiškai susitarė 
nacinė Vokietija su Sov. Sąjunga?

Kiekvienas akylesnis stebėtojas, kiekvie
nas rūpestingesnis laikraščio skaitytojas jau 
1939 m. žinojo atsakymą. 1939 m. pabai
goje buvo nutarta Londone išleisti anglų 
prancūzų Baltąją knygą apie derybas su 
Rusija. Tai buvo per pirmąjį rusų suomių 
karą, kai buvo rengiami anglų prancūzų 
ekspediciniai daliniai. Tačiau 1940 m. kovo 
6 d. britų ministeris pirmininkas Žemuo
siuose rūmuose pareiškė: „Nuo to laikomės 
peržiūrėjom šį klausimą ir bendrųjų ap
svarstymų šviesoje mes pakeitėme savo nu
sistatymą.” Tuo būdu ištisos dokumentų se
rijos, jau išspausdintos, niekuomet nebe
buvo išleistos.

Tačiau užtenka ir turimų duomenų. Visa 
ta anglų prancūzų ir sovietų derybų isto
rija neabejotinai prasideda 1939 m, kovo 
mėn., kai Hitleris (žygiavo j Prahą. Atsa
kydama i tai, D. Britanija nusprendė aiškiai

parodyti' savo nusistatymą ir, priešingai 
1914 m. precedentui, paskelbė, kad ji jėga 
pasipriešins bet kuriam tolesniam'jėgos pa
naudojimui Europoje. Kovo mėn. pabaigoje 
ji garantavo Lenkiją, balandžio mėn. Įsive
dė privalomą karo tarnybą ir suteikė ga
rantijas Rumunijai ir Graikijai, o gegužės 
mėn. ji pasirašė sutarti su Turkija. Tuo 
būdu ji pasidarė svarbiausias „taikos fron
to” architektas. Liko klausimas, kaip elgsis 
Rusija?

Kovo 18. d. Sov. Sąjunga iškėlė mintį su
šaukti bendrą Europos konferenciją, kurio
je dalyvautų ji pati, Britanija, Prancūzija, 
Lenkija, Rumunija ir Turkija. Si mintis 
sukėlė Londonui baimės, kad ji kaip tik 
gali sukelti pavojų, kurio norėta išvengti ir 
gali suteikti progą Hitleriui smogti kitą 
greitą smūgį. Gal būt, šiuo atžvilgiu Lon
donas buvo kiek per atsargus; bet taip pat 
jis galėjo galvoti, kad praeities dienų visų 
tų šešių valstybių savitarpio vienas kito 
įtarinėjimai negalės būti' per vieną dieną 
pašalinti ... Turimi duomenys neleidžia 
rasti kito aiškesnio atsakymo.

Balandžio 16 d. užs. reikalų komisaras 
Litvinovas formulavo, ką Kremlius laiko 
būtinomis sąlygomis bet kuriam anglų
prancūzų rusų susitarimui. Nuo hitlerinės 
agresijos, esą, turėtų būti garantuotas Sov. 
Sąjungos integralumas, taip pat Estijos ir 
Latvijos integralumas. Šie kontūrai buvo 
pakartoti Maiskio Londone ir Surico Pa
ryžiuje balandžio 27 d. Prieš atsakant i tai, 
Londonui buvo reikalinga susižinoti su Var
šuva, Bukareštu ir Atėnais. Tuo gi metu 
Litvinovas buvo atleistas, ir jo vietą užėmė 
Molotovas, kuris priešingai Litvinovui (bu
vusiam siuvėjui Londone ir vedusiam anglę) 
visaj mažai tebuvo Vakarams pažįstamas.. 
Vis dėlto britų atsakymas Sir W. Seedsui 
buvo įteiktas, kuriame buvo pasiūlyta: ar 
negali Rusija iš pradžių pasižadėti padėti 
Lenkijai, Rumunijai ir Graikija, britų jau 
garantuotoms? Kartu jr pasitarimai gali 
prasidėti dėl formalios sąjungos sudarymo. 
D. Britanija visai pagrįstai 
jau davė labai reikšmingą 
saugumui, garantuodama 
valstybes. Tačiau ši britų siūlymą Tassas 
trumpai komentavo: „Nieko nepasakyta apie 
Britanijos ir Prancūzijos pagalbą Rusijai 
pagal savitarpinę bazę, jei Rusija būtų 
įvelta j karo veiksmus, vykdydama įsiparei
gojimus, prisiimtus atsižvelgiant l kitas 
Rytų Europos valstybes.”

galvojo, kad ji 
duoklę Rusijos 
Rytų Europos

abi raportuodavo šeimos galvai, ką nugirs 
: dusios. Iš Havajų salų šią informaciją

siųsdavo diplomatiniais kurjeriais l Vo
kietiją ir Japonijos konsulatams.

Vieną dieną Japonijos vicekonsulas Ho- 
noluluose, lieknas žemas Otojira Okuda, 
pasikvietė Dr. Kuehną. Okuda pasakė Dr. 
Kuehnui, kad dabar jau metas gauti tikrų 
informacijų apie laivyną — tikrų datų, 
tikrų faktų ir skaitmenų apie JAV laivy
ną Ramiajame vandenyne. Jis pagyrė Dr. 
Kuehną už jo darbą praeityje, bet tas dar
bas buvęs kitos rūšies. Japonai sutinką 
mokėti truputį daugiau.

Kuehnas sutiko darbą apsiimti už 40.000 
dolerių. Pagaliau jam davė 40.000 dol. 
avanso; o toliau prižadėjo mokėti po „pa
sisekimo".

Netrukus po pasikalbėjimo su Okuda, 
Dr. Kuehnas pradėjo kasdien vaikštinėti 
ties Pearl Harboro sutvirtinimais, lydimas 
savo sūnaus Joachimo, aprengto jūrininko 
uniforma. Jis aiškino vaikui apie laivus, 
kuriems jo „galva buvo pramušta".

Po kurio laiko Dr. Kuehnas nuvyko pas 
Japonijos konsulą Okudą ir pasakė, kad 
sudaręs signalizavimo sistemą. Ji buvo 
skirta perduoti žinioms apie Amerikos 
laivų skaičių ir rūšj Pearl Harboro uoste 
ir apie laivų judėjimą aplamai.. Konsulas 
davė patarimų sistemai suprastinti, bet 
sutiko, kad ji buvo paranki signalizuoti 
Japonijos laivynui.

Dr. Kuehnas turėjo nedidelį nameli 
Kalamoje, netoli Pearl Harboro. Ponia 
Kuehnienė nusipirko labai stiprų Bau- 
scho ir Lombo binoklį; tiesą sakant, poniai 
pirkti toki binokli buvo nepaprastas da
lykas, nes kasdieniniams reikalams jis buvo 
per stiprus. Be to, dėl savo didelio didi- 
namumo jis buvo pernelyg jautrus virpe
siams ir patogiasia naudojamas tegalėjo 
būti padėjus ant trikojo ar kitokios atra
mos. Bet niekas to pirkimo neįtarė. Mo
tiną lydėjusi ^Rutha ■ čiauškėjo perkant, 
kaip smagu bus turėti toki binokli bu
riuojant.

Šviesos signalai turėjo būti siunčiami 
pro stogo langeli. Kuehnas, konsulas Oku
da ir ketvirtasis konsulato sekretorius Ta- 
desis Morimura, sudarė parankią šviesos 
signalizaciją. 1941 m. gruodžio 2. d. jie 
pirmą kartą išbandė šnipinėjimo sistemą. 
Tą pačią dieną vicekonsulas Okuda gavo 
amerikiečių laivų skaičiaus, tipų ir tiks
lios situacijos lentelę. Kitą dieną Japoni
jos generalinis konsulas Nagoa Kita, Oku- 
dos viršininkas, trumposiomis bangomis 
pasiuntė duomenis Japonijos laivyno žval
gybai. t

Dabar viskas buvo paruošta išdavikiš
kai Pearl Harboro atakai.

Dr. Kuehno stoglangis buvo pradėtas 
naudoti 1941 m. gruodžio 7. d. Washing
tone tebevyko taikos derybos, kai japo
nai davė smūgį Amerikos laivynui. Signa
lizavo pats Dr. Kuehnas. Japonų bombo
nešiai, gavę visas reikalingas informaci
jas, kaukė virš galvų, sėdami pražūtį. Vis
kas vyko tiksliai, pagal Kitos, Okudos ir 
Kuehno planą.

Bet jų planas nepavyko tik vienu at
žvilgiu. Japonijos konsulas buvo patvar
kęs, kad atplauktų japonų povandeninis 
Kuehno 
bėgimą 
blaiviai, 
likę net 
pinigus.
radę 26.000 dol. indėlį.

Tačiau nors Pearl Harboro uoste viešpa
tavo sąmyšis po katastrofos, bet JAV žval
gybos pareigūnai pastebėjo šviesos ženk
lus iš Dr. Kuehno namo langelio. Kuehną 
su visa šeima suėmė atplaukiant japonų 
povandeniniui. Profesorius elgėsi arogan
tiškai ir dėjosi nieko nežinąs. Bet visi įro
dymai kalbėjo prieš ji. Buvo rasta signa
lizacijos sistema ir per daug pinigo, kurio 
dalis buvo japonų valiuta. Buvo surastas 
binoklis ir pranešimų nuorašai, rašyti vo
kiečių kalba. Pagaliau Kuehnas atvirai 
prisipažino. Jis stengėsi apsaugoti savo 
žmoną ir dukterį ir teigė, kad už viską 
atsakingas jis, bet nebuvo patikėta tuo. 
Jo šeimą internavo.

1942 m. vasario 21. d. teismas nuteisė 
Dr. Kuehną sušaudyti. Patekę j kalėjimą 
naciai nustoja buvę antžmogiai. Kuehnas 
pradėjo bijotis. Eilę metų jis tarnavo ja
ponų ir vokiečių žvalgyboms, dabar pasi
siūlė tarnauti amerikiečiams. Jam pasakė, 
kad jis negalės išsipirkti tuo būdu; Ame
rikos vyriausybei nereikia nacių šnipų 
tarnyboje. Mirties sprendimas buvo pasi
rašytas. Celėje Kuehnas jautėsi kaip be
protnamyje. Lig šiol jis sugebėdavo išsi
sukti, bet šj kartą ne.

Jis maldavo pasigailėti ir žadėjo išpa
sakoti viską, ką žinojo apie ašies špiona
žą. Be abejo, jam nepažadėjo nieko. Ką 
jis pasakė, nežinoma, bet mirties sprendi
mas buvo 1942 m. spalio 26. d.pakeistas 
penkiomis dešimtimis metų sunkiųjų, dar
bų kalėjimo.

Jo sūnus Leopoldas Kuehnas, kuris buvo 
likęs su Goebbelsu, su ta šeima ir žuvo 
sovietams užėjus. Friedelė Kuehnienė ban
dė nusižudyti, bet jai sutrukdė. Gražiosios 
Ruthos nebebuvo, kai jos salonas buvo 
parduodamas iš varžytynių. (Str. pab-ūga).

paimti ir nugabenti į Tokiją. Pa- 
Kuehnal buvo apskaičiavę visai 
Nieko nesipakavo. Jie būtų pa- 
dantų šepetėlius ir tepasiėmę tik 
Mat, nuvykus į Japoniją jie būtų

ORGANIZUOTAI ATITINKAMOMIS REZOLIUCIJOMIS IR MEMORANDUMAIS REIKALAUKIME

2



LIETUVIAI RUSŲ
(Tęsinys iš MINTIES Nr. 58) 
Z Lietuvių žygis j Brjanską

• Maskvos ciklo bylina „Kunigaikštis Ro
manas ir du lietuvių karaliaus brolvaikiai” 
pasakoja apie lietuvių žygi į rusų žemes. — 
Gyveno du broliai, du Livikai, karaliaus 
brolvaikiai. Kalbėjo broliai: „Ach, mūsų 
dėde, karaliau Cimbale, karaliau lietuviškos 
žemės! Duok mums 40.000 vyrų ir 100.000 
pinigų, tada trauksime mes j šventąją Rusi
ją, pas kunigaikšti Romaną Mitrijevičių i 
kilmingą puotą. ” Kalbėjo Cimbalas, lietu
viškos žemės karalius: „Ei jūs abu bro
liai, jūs karališki brolvaikiai! Neduosiu aš 
jums 40.000 kariuomenės, neduosiu jums 
leidimo ir palaiminimo joti į šventąją Ru
siją, pas kunig. Romaną į puotą. Kaip daž
nai aš į Rusiją jojau, niekados nesugrįžda- 
vau laimėjęs. Jokite jūs t Livonijos žemę: 
snaudžia ten miegamuosiuose jauni karžy
giai, nusistovėję tvartuose jų eiklūs žirgai, 
margi drabužiai dūlėja ant aukšto, aukso 
lobis rūsiuose laikomas. Ten jūs turėsite 
laimės, narsūs jauni karžygiai, ten Įsigysite 
margus drabužius, ten Įminėsite nesuskai
tomą aukso lobj.”

Pabalnojo skubiai jie žirgus, greitai nu
jojo i Livonijos žemę, laimėjo eiklius žir
gus ir tt Išjojo abu broliai toli į gryną 
lauką, ištiesė drobinę palapinę, pradėjo 
valgyti ir gerti,- džiūgauti ir linksmintis. 
Taip 'jie kalbėjo: „NeĮsigysime karžygių

kariuomene (družina)l Darykit, kas paliepta: 
pjaukite liepinius pagaliukus, užrašykite 
kiekvienas savo vardą ir meskite l Smoro- 
dinos upę. Kam bus lemtą žūti, to pagaliu
kas kris kaip akmuo t dugną; kam bus 
lemta būti sužeistam, to pagaliukas plauks 
prieš srovę; kas sveikas išliks, to pagaliu
kas plauks pasroviui.” Trys šimtai nu
plaukė pasroviui. „Nereikia man 9.000, man 
reikia tik 3.000.” Ir toliau. Įsakė Romanas: 
„kai aš pirmą kartą sukranksėsiu kaip juo
das varnas drėgname ąžuole, tada skubiai 
balnokit žirgus; antrąkart sukranksėsiu — 
sėskit ant žirgų; sukranksėsiu tretjkart — 
būkit arti manęs plačiame lauke.”

Pasivertė kunigaikštis i pilką vilką, nu
bėgo plačiais laukais iki prie*šo palapinių, 
(lindo J arklių tvartus, iškandžiojo gerkles 
eikliems žirgams ir išmėtė jas i gryną lau
ką; jlindo jis j ginklų sandėlius, išsukinėjo 
šautuvams užraktus ir išmėtė juos 1 gryną 
lauką; stangriems lankams nukandžiojo 
temples ir išmėtė jas į gryną lauką. Pasi
vertė jis ' baltu laibu šermuonėliu, (lindo 
greit j baltą palapinę. Pamatė ji dviejų 
mėnesių berniukas ir kalbėjo: „Ach, mano 
miela motina! Mano dėdė Romanas bėgio
ja po baltą palapinę, kaip laibas baltas šer
muonėlis.” Pradėjo abu broliai Livikai 
gaudyti šermuonėlį po palapinę, mesti ant 
jo sabalo kailinius, tačiau mirtis dar ne-

garso, jeigu nejosime į šventąją Rusiją, į 
puotą pas kunig. Romaną.” z

Greitai pabalnojo jie eiklius žirgus, pa-
eiėmė narsius karius, drąsius šaulius, šau
nius karžygius. Prijojo pirmą kaimą, Slavs- 
koje vardu, trys bažnyčios ten buvo, trys 
katedros, jie sudegino ugnimi kaimą, sunai
kino bažnyčias, ūkininkus išžudė. Prijojo 
jie antrą kaimą. Koročajevo vardu, šešios 
bažnyčios ten buvo ir tt. Prijojo jie trečią 
kaimą, visų puikiausiąjį, Pereslavskoje var
du, devynios bažnyčios ten buvo ir tt. Pa
ėmė nelaisvėn jie jauną Nastaziją Mitrije- 
vičną, kartu su jos dviejų mėnesių sūneliu. 
Didžiai džiaugdamiesi išjojo jie toli į gry
ną lauką, 1 plačią lygumą, ištiesę drobines 
palapines pradėjo valgyti, gerti ir . džiū
gauti.

Tuo metu kunig. Romanas nebuvo namie, 
medžiojo jis plačiame lauke, baltoje pala
pinėje /ilsėjosi. Atskrido iš lauko paukštelė, 
nutūpė ant baltos palapinės, pradėjo giedoti 
ir čirpauti:

„Ei, tu kunig. Romane Mitrijevičiau! Tu 
miegi ir nepabundi, tu nežinai nelaimės, 
kuri tave aplankė. Atjojo du broliai, du ka
raliaus brolvaikiai, sunaikino tris tavo kai
mus ir tt.” Greitai pašoko Romanas ant 
kojų, pagriebė savo didįjį durklą, sviedė jį 
Į ąžuolinį stalą, perskrodė stalą, pramušė 
plytines grindis, iki drėgnai žemeį nuėjo. 
Kalbėjo jis: „Ach tu gyvuly, tu stabmel
diškas bestija! Ar jūs, šunes, juoksitės? Su 
jumis, šunes, aš susidorosiu!”

Surinko jis 9.000 vyrų, pasiekė Smoro- 
dinos upę, taip kalbėjo: „Ei, tu mano narsi

„Šviesos“ atsiradimas ir
DVIEJŲ METŲ SUKAKTĮ MININT

S. m. pavasarį suėjo dveji metai, kai Įsi
steigė Akademinio Jaunimo Sąmbūris 
„Šviesa”. Ta proga visuose skyriuose vyko 
atitinkami minėjimai, o centro valdyba š. 
m. birželio mėn. 13 d. TUbingene ruošia 
dviejų metų sukakčiai atžymėti iškilmes su 
menine dalimi, į kurias yra pakviesti sam7 
būriui artimi asmenys ir organizacijų bei 
skyrių atstovai. Kadangi visuomenė apie 
sambūrį. mažai informuota, šio dvimečio 
minėjimo proga ir tenka bent trumpai pa
minėti „Šviesos” įsikūrimą ir jos tikslus.

Kai kas aiškina, esą „Šviesa” atsiradusi 
kaip reakcinė prieš čia Vokietijoje ir Lie
tuvoje veikiančias ar veikusias studentų 
korporacijas. Toks aiškinimas klaidingas, 
„šviesos” ideologinėse gairėse nė šešėlio 
nerasime, kas galima vadinti reakcionieriš
ka. Priešingai, ideologinėse gairėse vietoje 
reakcionieriškumo visur akcentuojams soli
darumas, konsalidacija ir humaniškumas. Tą 
patj matome ir praktikoje, nes „Šviesos” 
sambūris stengiasi, kaip su akademinėmis, 
taip ir su visuomeninėmis organizacijomis 
palaikyti kuo geriausius santykius. Aiškini
mas kad „Šviesos” sambūrio atsiradimas 
yra Įvykęs pasėkoje reakcijos, yra neteisin
gas ir mūsų tikslams svetimas. Taip pat 
yra visiškai lengvabūdiškas aiškinimas esą 
„Šviesoje” susispietęs ateistinis elementas! 
Čia nereiktų plačiau šios nuomonės atremti, 
nes pačios „Šviesos” gairės tai paaiškina, 
kur pabrėžtinai sakoma: „Bet kokie įsiti
kinimai religijos atžvilgiu yra gerbiami”.

LIETUVIAI STUDENTAI AUSTRIJOJE DĖKINGI BALF’ui
Kai mes studijavome Lietuvoje, mūsų 

svajonė buvo užsienio studijos. Visai neti
kėtai ir nenumatytomis apystovomis patekę 
į užsienį, gavome galimybių studijuoti už
sienio universitetuose. Deja, Jos išsvajoto
sios užsienio studijos mus apvylė. Tiesa, 
mes radome čia gražius pastatus, dideles 
bibliotekas, turtingas laboratorijas, žymius 
profesorius, daug čia išmokome, daug pa
tyrėme. Visa tai yra neginčytina; tuo at
žvilgiu mes pasisėmėme čia tikrai daug nau
dos. Tačiau užsienio universitetuose, Jiuo 
atveju galvoju apie Austrijos universitetus, 
mes neradome, akademinės dvasios, pasige
dome akademinio bendradarbiavimo, nepa- 
tyręme tarptautinio akademinio solidarumo. 
Kiek gi yra kalbama ir rašoma apie gra
žias bendradarbiavimo idėjas, apie tarptau
tinės vienybės įgyvendinimą! *

Austrijos akademikai ypatingai daug kal
ba apie tas gražias idėjas, jie stengiasi Įsi
gyti kultūros pasaulio pasitikėjimą ir ti
krųjų demokratų vardą. Deja, tai yra tik 
gražūs žodžiai. Tų kalbų veidmainiškumą 
geriausiai patyrėme mes, benamiai trem- 
tipiai studentai, kuriems likimas lėmė stu
dijuoti Austrijos universetetuose. Per trejus 
mūsų studijų metus Austrijoje mums ne
teko patirti iš austrų akademikų jokio už
tarimo, jokios moralinės pagalbos, jokio 
mūsų nelaimingos padėties supratimo. 
Priešingai, visą laiką mes buvome perse-

Šioje pasaulinės epochos pasikeitimo pa
sekmėje, toli nuo savos tėvų žemės sunai
kintos Europos griuvėsiuose, iš jautriausios 
ITetuvių visuomenės dalies, išėjęs akademi
nio jaunimo būrelis 1946 metų pavasarį įžie
bė „Šviesą”, kuri turi tikslą visomis išga
lėmis talkininkauti kovojantiems tėvynėje 
broliams už Lietuvos laisvę ir tinkamai pa
siruošti naujosios Lietuvos gyvenimo tvar
kymui. Šitaip Vertinti „Šviesos” atsiradimo 
priežastis, kurios yra susijusios ypač su 
Europos pokarinio laikotarpio naujaja era, 
bet neišeinančio grynai iš vieno ar kelių 
asmenų privačios iniciatyvos, su vienokiais 
ar kitokiais išskaičiavimais. „Šviesos” stei
gėjai, pirmieji susivokė šiame epochos lū
žyje ir ėmėsi garbingo darbo.

„Šviesa” į savo eiles spiečia energingiau
sią, gilaus patriotizmo persunktą, pasiauko
jimo pasiryžusi, kovos dvasios kupiną aka
deminį jaunimą. Iš to išeinant, savaime su
prantama, kad sambūris negali ramiomis 
akimis tik sekti tą žūtbūtinę kovą, kuri 
šiandien vykdoma mūsų brolių ir seserų 
tremtyje už Lietuvos laisvę. Taigi, „Švie
sos” sambūris stato sau tikslu kiek tik 
Įmanoma palaikyti dvasinius ryšius su pa
silikusiais Lietuvoje tautiečiais ir derintis 
su jų aspiracijomis. Antrąją savo prievole 
„šviesa”, laiko kaip būtina visiems savo 
nariams, vykdyti visomis leistinomis prie
monėmis ir visais galimais būdas, įtempus 
savo fizines ir dvasines jėgas iki kraštuti
numo ribų, šventąją laisvės kovą už pa-

BYLINOSE
buvo jam skirta: jis (lindo j kailinių siau
rą rankovę, iš rankovės prie langelio, per 
langeli i gryną lauką.

Pasivertė šermuonėlis j juodą varną, at
sitūpė Į drėgną ąžuolą, sukrankė pirmąkart. 
Kalbėjo broliai Livikai: „Ei tu varne, juo
dasai varne, pavargęs. dvėsenos ėdike! Orei) 
spęsime mes tamprius lankus, dėsime kie
tas strėles, nušausime tave juodąjį varną, 
tavo kraują paliesime į drėgną žemę, tavo 
plunksnas išbarstysime gryname lauke” Su
krankė varnas antrąkart, kalbėjo broliai ir 
tt. Sukrankė varnas tretįkart. Pašoko abu 
broliu ant kojų, nuėjo į ginklų sandėli, 
griebė tamprius lankus — templės nudras
kytos, gryname lauke išbarstytos. Čiupo jie 
šautuvus — užraktai išsukinėti. Puolė prie 
eikliųjų žirgų — gerklės išdraskytos. Iš
bėgo broliai j gryną lauką, ten pasitiko juos 
Romano kariuomenė. Vyresniajam broliui 
išlupo jie akis, jaunesniajam išsuko kojas, 
užsodino jaunesni ant vyresniojo ir pa
siuntė juos pas dėdę Cimbalą, lietuvių že
mės karalių. Tada tarė jiems pats kunigaik
štis: „Tu beaki nešk bekojj, o tu rodyk 
jam kelią.”

Ši bylina, kurioje tobulai panaudoti visi 
epinės kūrybos kompoziciniai dėsniai, yra 
labai būdinga^ ryškj ir galima sakyti pa
vyzdinė epinei rusų kūrybai. Kai kurie

/ D r. J. Balys
motyvai randami ir kituose liaudies kūri
niuose: paukštelis kaip pasiuntinys, burti
ninko herojaus galėjimas pasiversti gyvu
liais, kariuomenės pašaukimas triskart pu
čiant ragą (čia kranksint varnu) randamas 
ne tik rusuose, bet ir vokiečiuose (karalius 
Rother). Kariuomenės atrinkimo epizodas 
primena Sen. Testamento Teisėjų knygos 7 
skyr.: atrinkti tik tuos karius, kurie prie 
upės laks vandenj kaip šunes. Bausmė va
gims, — apakintas neša apluošintą, — ži
noma jau XII a. Viena „istorinė daina” apie 
Skopin — Šujskl (XVII a. pradžioj) pasa
koja, kad stabmeldžiai lietuviai laiko užėmę 
Maskvą, Šujskis pasiverčia šermuonėliu, 
sunaikina Maskvoj priešo ginklus ir žirgus 
(Hilferding, Onežskaja byliny Nr. 88). To
kiu būdu iš visur surankioti atskiri epizo
dai tapo labai vykusiai supinti i vienalyti 
kūrinį.

Viso užrašyta 11 šios bylinos variantų, 
kurių net 9 iš Onegos srities. Be abejojimo 
ji turi ryšio su lietuvių puldinėjimais j ru
sų žemes, iš to kylančiais vaidais ir keršta
vimais, apie kuriuos jau 1093 m. mini Nes
toro kronika. Tačiau taip tolimų laikų ši 
bylina nesiekia. Jos prototipas gali siekti 
XIV a., tačiau dabartini savo pavidalą ji 
gavo tik XVII—XVIII a. Nuodugniai šią by
liną nagrinėjo A. Markovas žurnale „Et- 
nogr. Obozrenie” (1904, Nr. 2 p. 115—138),

MUSŲ BENDRADARBIO AUSTRIJOJE

klojami ir varžomi, pravardžiuojami ir už
gaunami. Į universitetą Įsibrovėme pfe jė
gą su okupacinės valdžios pagalba. Austrų

jos tikslai
vergtos tėvynės išvadavimą, tuo pačiu su
trumpinant tėvynėje pasilikusių tautiečių 
kančias ir vargus.

Kaip akademinis jaunuomenės sambūris, 
„Šviesa” labai svarbiu faktoriumi laiko pa
ties žmogaus tinkamą išugdymą, kuris tu
rėtų būti ne tik pilnai pasiruošęs savo pro
fesinį darbą dirbti, bet ir gerai susipažinęs 
su kitų, o ypač lietuviu tautos, valstybiniu, 
kultūriniu ir ūkiniu gyvenimu. Nereikia 
pamiršti, kad dabartinė studentija bus ne
priklausomo gyvenimo kadrai, kurie turės 
vairuoti visas mūsų valstybės sritis. Jeigu 
taip, tai čia nepakanka vien paviršutiniško 
vieno ar kito reikalo pažinimo. Todėl „Švie
sa” savo nariams stato reikalavimus su tau
tos kultūrinėmis, ūkinėmis ir socialinėmis 
problemomis ne tik susipažinti, bet jas ge
rai ir išstudijuoti.

Nors „Šviesos” nariams jokie klausimai 
ir problemos nėra svetimi, pradedant kul
tūriniais ir baigiant politiniais, tačiau 
„Šviesos” sambūris griežtai atsiriboja nuo 
bet kurios partinės politikos. Vadinasi, vi
sų pirma pats ambūris „Šviesa” neveda jo
kios partinės politikos, o antra „Šviesa” 
nėra susirišusi su bet kuria kita partija.

Šios kelios mintys teparyškina „Šviesos” 
sambūrio atsiradimą ir jo siekimus, kad 
plačioji visuomenė susidarytų tikresnį vaiz
dą apie šį akademini sambūri, švenčiant 
dviejų metų įsikūrimo sukakti.

J. P. Kedys 

akademinės Įstaigos visą laiką statė mums 
nuolatines kliūtis; nėra buvę nė vieno se
mestro, kuriame užsieniečių studentų regis
tracija nebūtų nutęsta toli iki semestro vi
durio. Vieną sykj trūksta dokumentų origi
nalų, kurie žuvo karo liepsnose, kitą sykĮ 
reikalaujama apsigyvenimo leidimo, kur} iš
duoda nedraugiškai mums nusiteikusios po
licijos Įstaigos, trečią sykį sugalvojama 
pravesti pakartotiną visų studentų politini 
patikrinimą, užmirštant, kad tokie patikri
nimai jau seniai yra pravesti ir taip toliau 
ir taip toliau. Studentų Atstovybė turėdavo 
kiekvieno semestro pradžioje klebenti visų 
akademinių ir kitų įstaigų duris ir kovoti 
dėl registracijos, dėl teisės studijuoti Aus
trijos universitetuose, tos Austrijos, kuri 
drauge su Hitlerio Vokietija kovojo prieš 
visas Europos tautas ir kartu naikino kitų 
tautų kultūrines vertybes ir mokslo įstai
gas.

Tas kliūtis statė mums ne tik oficialiosios 
įstaigos. Mūsų collegos, austrų studentai 
nekartą yra skaudžiai pažeidę akademinį so
lidarumą. Visam mūsų gyvenimui liks mums 
atmintina Austrijos Studentų Atstovybės re
zoliucija, įteikta austrų parlamentui, kurioje 
buvo prašoma amnestijos naciams studen
tams ir reikalaujama šalinti užsieniečius 
studentus iš universitetų, kadangi jie esą 
karo nusikaltėliai ir sudarą didelį pavojų 
„nepriklausomai” Austrijos valstybei. Į to
kius „reikalavimus” teko atsakyti griežtais 
protestais ir reikėjo nutraukti santykius su 
austrų studentais. Ar tai yra „tarptautinis 
akademinio jaunimo bendradarbiavimas?” 
Ar tai nėra nacionalsocializmo nelemtų 
idėjų palikimas? Šovinizmo ir tautinės ne
apykantos idėja vis dar tebėra gyva austrų 
studentų tarpe!

Nežiūrint tos sunkios moralinės priespau
dos nepabūgome ir iškentėjome. Kiekvie
ną sykį kovojome dėl vietos universitete,' 

jo išvadas papildė R. Trautmannas. Oau-< 
naši maždaug toks vaizdas. Bylinos hero-, 
jus yra Brjansko kunig. Romanas Michajlo- 
vičius. Hypatiaus kronika pasakoja, kad 
1263 m. Mindaugas pasiuntė per Dnieprą sa-> 
vo kariuomenę prieš Romaną Brjanskiet), 
tačiau neturėjo pasisekimo. Stryjkovskis 
rašo, kad Mindaugas pasiuntęs prieš 
Brjanską du savo brolvaikiu Erdvillą ir 
Zivibundą. Bylina užpuolikus vadina ,,dva 
Livika”, nes jie pirmiausia užpuolė Livoni
ją. Kai kuriuose variantuose sakoma „dva 
Livika, dva litovskiich”, pradžioje greičiau
siai buvo kalba apie „dva Litvina”., Smo
rodina upė reiškianti Bereziną. Galėjo būti 
taip: du Mindaugo giminaičiai, norėdami 
pulti Brjansko kunig. Romaną, pirmiausia 
pasuko j Livoniją, ten turėjo pasisekimo ir 
apsirūpino reikmenimis karo žygiui. Tada 
peržengė Bereziną ir Dnieprą, apiplėšė ir 
sunaikino keletą vietovių Brjansko apyl. ir 
pasuko namo. Grįžtant prie Berezinos juos 
pasivijo Romanas su savo kariuomene, su
mušė ir atsikeršijo. Šiaip ar taip ši bylina 
atrodo turinti kai kurių istorinių reminis
cencijų. Kovos su lietuviais buvo neleng
vos: metant burtus pasirodo, kad tik treč
daliui karių lemta sveikiems išlikti. Visas 
laimėjimas remiasi burtininko klasta, tai ne 
taip jau garbingas žygdarbis. Iš viso ši 
bylina, būdama taip gausi burtavimais, man 
atrodo, susidarė veikiant stipriai suomiškų 
tautų Įtakai, kur burtavimai yra svarbiau
sias herojų ginklas. (Tęs. sek. kult. lit. psL) 

niekados dėl austrų persekiojimų nepame- 
tėme studijų. Priešingai, tai buVo akstinas 
tvirčiau susispausti ir greičiau baigti savo 
studijas. Lietuviai studentai yra pasiekę toje 
srityje gražių rezultatų. Iki šiol Austrijos 
universitetus yra baigę 30 jaunų lietuvių: 
4 diplomuoti ekonomistai, 11 ekonomikos 
daktarų, 10 medicinos daktarų, 2 filosofijos 
daktarai, 2 diplomuoti inžinieriai ir 1 teisės 
daktaras. Be to, 10 studentų tikisi dar šiais 
metais baigti studijas. Lietuviai studentai 
įsigijo profesorių tarpe gerą vardą. Jie pa
sižymėjo kaip darbštūs ir- sąžiningi stu
dentai, kurie tikrai uoliai mokosi ir rimtai 
dirba. Nors mes savo skaičiumi sudarome 
vieną mažesnių grupių, tačiau mokslų pa
žangumo atžvilgiu stovime pirmoje vietoje.

Esant šaltiems santykiams su austrų stu
dentais, visas akademinis gyvenimas kon
centravosi savo tarpe arba' bendradarbiau
jant su kitais užsieniečiais studentais. Mū
sų studentai yra susispietę į studentų Sam
būrius „Lithuania” Innsbrucke, Graze ir 
Salzburge. Yra tai akademinės organizaci
jos, kurios sleidžia lietuvišką mint} ir jun
gia visus coilegas ( vieną kolektyvą. Parti
nių kovų nebuvo; joms nebuvo nej laiko, 
nei noro. Visa energija tikslingiau yra su
naudoti studijoms ir darbui. Tai visuomet 
duoda teigiamų rezultatų.

Labai sklandžiai ir darniai vystėsi ben
dradarbiavimas tarp užsieniečių studentų. 
Vienodo likimo prispausti visi jautėsi soli
darūs ir vieningi. Nors ginčams tarp pa
skirų tautybų pagrindo yra daugiau negu 
reikia, bendras veikimas nebuvo sutrukdy
tas jokių nesusipratimų. lusbruko universi
tete visi užsieniečiai studentai kartu vei
kia, bendrai pasisako visais aktualiais 
studentų klausimais, organizuoja bendrus 
kultūrinius pobūvius. Mūsų tarpe vystėsi 
tikras akademinis bendradarbiavimas!

Keliais žodžiais paminėtini yra santykiai 
su užsienio studentais. Pasaulis mažai žino 
apie DP studentų studijas aplamai ir apie 
jų vargus. Tačiau kartas nuo karto užsie
nio studentai, kaip pav. World 'Students 
Relief organizacijos atstovai, besilankydami 
Austrijoje, susiinteresuoja taip pat ir mūsų 
likimu ir rodo noro padėti. Toji parama 
buvo iki šiol tik moralinė. Mūsų apysto- 
vose yra tai tačiau didelė parama, kadangi 
tai rodo, kad pokariniame pasaulyje yra dar 
tam tikrų prošvaisčių, yra noro siekti tai
kingo tautų bendradarbiavimo. Deja, karo, 
palikimas yra dar toks didelis,'kad jis nus
telbia tas gražiąsias mintis, kurios tik pa
mažu prasiskverbia į platesnį pasaulį.

Materialinės mūsų studentų sąlygos bu
vo nelengvos. Mes negavome jokios para
mos nei iš UNRRA, nei iš aŪantų, nej iš 
IRO. Vienintelė parama, kurią mes ga-t 
vome, tai buvo BALE stipendijos ir siun
tos rūbais bei maistu. Mūsų studentų gy
venime BALF suvaidino labai didelį vaid
menį. Be BALF paramos mes čia Austri
joje tikrai nebūtumėm galėję studijuoti. Tai 
yra taip pat BALF nuopelnas, kad toks di
delis mūsų studentų skaičius galėjo Austri
joje baigti studijas.

(Nukelta 1 4 pusi.)
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Buvo susirinkusios pabaltietės moterys AKIMIRKSNIU KRONIKA
Wiirzburgas. Norėdamos pagyvinti savo 

veiklą bei aptarti savo organizacinius rei
kalus, š. m. birželio mėn. 5 d. Wurzburge 
(latvių stovykloje) buvo susirinkusios Bal
tijos Moterų Tarybos narės savo visuotinio 
suvažiavimo.

Suvažiavimas pradėtas pamaldomis, kurių 
metu atitinkamuose pamoksluose dvasinin
kai sveikino pabaltietes moteris, linkėdami 
joms sėkmės, sprendžiant svarbius reikalus. 
Pats suvažiavimas' vyko latvių gimnazijos 
patalpose: Gausiai susirinkus !š Vokietijos 
okupacinių zonų pabaltietėms moterims, su
važiavimą atidarė Baltijos Moterų Tary
bos lietuvių tautinės grupės pirmininkė dr. 
Marija Žilinskienė. Ji nurodė svarbiausiąjį 
tikslą, suvedė krūvon visų trijų Pabaltijos 
tautų moteris. Sis tikslas — tai bendra kp- 
va dėl mėsų tėvynių išlaisvinimo.

BMT latvių grupės pirmininkė Tekia 
Erdmanis padarė išsamų pranešimą apie 
emigraciją. Ji aptarė būdus, kuriais šiuo 
metu emigracija vykdoma, konstatuodama, 
kad toli gražu padėtis nėra tokia, kuri būt^ 
mums priimtina. Šiuo metu emigraciją vyk
dantieji kraštai renka iš mūsų tik pačius 
pajėgiausius mūsų bendruomenės narius, 
kitus palikdami likimo valiai. Tuo rūpinasi 
patys DP ir jų tragišką likimą suprantan- 
tieji įtakingi jų globos įstaigų asmens. Čia 
ji pabrėžė Baltijos Moterų Tarybos pada
rytus emigracijos reikalu žygius, pranešda
ma, kad IRO emigracijos gen. sekr. Mr. 
Sack, kuriam Taryba memorandumu buvo 
išdėsčiusi tragišką pabaltiečių išvietintųjų 
asmenų padėtį dėl nūdienės emigracijos 
būdo, savo pažadą išlaikė, ir šiuo metu la-

bai remia projektuojamą emigraciją su šei
momis.

Prelegentės siūlymu suvažiavimas nutarė 
gęn. sekr. Mr. Sack pasiųsti padėkos tele
gramą.

Po pietų suvažiavimo programa buvo to
liau tęsiama. Šiuo 
Tarybos prezidiumo 
einanti estų tautinės 
Mal Jurma padarė 
BBMT veiklą nuo pat jos darbo , pradžios. 
Nors ši organizacija bąigė tik vienerius 
savo darbo metus, bet bendrais mūsų trijų 
Pabaltijo tautų kovos už laisvę ir mūsų so
cialiniais bei kultūriniais reikalais yra iš
varius; gilią vagą. Tai vis įnašas į mūsų 
bendros kovos darbų lobyną.

Suvažiavimo pabaigai sudaryta Pabalti
jo Moterų Taryba, kurion įėjo visų trijų 
Pabaltijo tautų tautinių atstovybių valdy-

metu Baltijos Moterų 
pirmininkės pareigas 

grupės pirm. fil. mgr. 
platų pranešimą apie

bos. BMT iš eilės dabar pirmininkės pa
reigas perėmė latvė T. Erdmanis.

Lietuvių Moterų Tremtinių Tautinės At
stovybės sudarymo reikalu lietuvių moterų 
posėdžiai vyko tą pačią birželio mėn. 5 d. 
laisvomis nuo bendrų pabaltiečių moterų 
suvažiavimo posėdžių valandomis. Pir
mininkaujant med. dr. R a s 1 a v ič i en e i, 
susirinkimas perskaitė ir pasvarstęs 
priėmė Lietuvių Moterų Tremtinių At
stovybės statutą bei išrinko Lietuvių 
Mot. tremtinių valdybą ir revizijos komi
siją. Į Valdybą išrinktos: adv. B. Novickie- 
nė, dr. M. Žilinskienė, Kirlytė, Oriniuvienė, 
Reklaitienė, Saulaitiene, Tamulevičienė, Gar- 
buzaitė ir Dirgnienė. Į Revizijos komisiją 
išrinktos: Babickienė, Galdikienė ir A. In
drulytė. Susirinkimas pasiuntė sveikinimus 
vadovaujantiems mūsų asmenims bei orga
nizacijoms tremtyje ir užjūriuose. S. N.

Žemės ūkio mokykla išvietintiesiems
Nonenhofas. Gegužės mėnesio pra

džioje pradėjo darbą PCIRO įsteigta žemės 
ūkio mokykla prancūzų zonoje, Mokykla 
randasi ant Dunojaus krantų Nonnenhofo 
stovykloje, apie pora kilometrų nuo Sigma- 
ringeno. Šiuo metu joje mokosi tik kelio
lika įvairių tautybių tremtinių, bet mokykla 
yra pasirengusi priimti iki šimto mokinių. 
Visas mokyklos mokomasis personalas yra 
lietuviškas. Mokyklai vadovauja ilgametis 
Fredos sodininkystės — daržininkystės mo
kyklos vedėjas agronomas Antanas Nasvytis.

Mokyklos tikslas — neturintiems specia-

arba norintiems ją pakeisti tremti- 
padėti įsigyti naują specialybę žemės 
Visas mokslas mokykloje tęsis vie- 
metus. Dėstomoji kalba — vokiečių 
Tačiau susidarius didesnei lietuvių

Kooperatyvas, paskyręs bendruomenei 46.000™.
Ingolstadtas. Ingolstadto lietuvių 

kooperatyvas „Neris”, įžengęs į antruosius 
savo veiklos metus, yra išvaręs rimtą ba
rą ne tik kooperatinio darbo talkoje, bet ir 
stipriai parėmęs įvairiausias bendruomeni
nio gyvenimo šakas.

Darbą užmezgęs 1946 m. gruodžio 15 d. 
ir apyvartą pradėjęs 1947 m. sausio pirmo
siomis dienomis, „Neries” kooperatyvas sa
vo gegužės 31 d. visuotiniame susirinkime 
turėjo progos pasidžiaugti gražia sėkme: 
atsargos (apyvartos) kapitalas šiuo metu 
siekia 26.000 RM, pajų kapitalas 17.580 
RM, o 46.000 RM išleista įvairiausiems 
bendruomenės reikalams. Kooperatyvo na
riai; kurių yra 175, patys išgyvendami ben
druomeninius rūpesčius, didžiąją pelno dalį 
skiria: švietimo įstaigoms ir organizaci
joms paremti, studentams ‘‘šelpti, skiriant 
nuolatines stipendijas, kapams tvarkyti, bib
liotekai ir tt. Atskiromis pozicijomis, „Ne
ries” kooperatyvas ligi šiol yra iš viso 
paskyręs? studentų stipendijoms — 19.335 
RM, vietos bendruomenės komitetui — 
7.200 RM, Raudonajam Kryžiuj — 3.700 RM, 
eksponatams lietuvių parodai Amerikoje —. 
3.500 RM, „Tauro” ir „Šešupės” skautų 
tuntams — 2.020 RM, Dr. V. Kudirkos gim
nazijai — 2000 RM, stovyklos bibliotekai — 
2000 RM, lietuvių kapams, tvarkyti — 1500 
RM, kursams — 1200 RM, bažnytiniam ko
mitetui —' 1000 RM, ir tt. Ypačiai pažymė
tinas kooperatyvo stipendijų fondas, kurio 
dėka 11 stovyklos studentų yra papildomai 
prie kitų stipendijų paremiami. Koopera
tyvo stipendijų dydis 75—300 RM mėnesiui.

Be krautuvės, parūpinančios stovyklai rei
kalingiausių reikmenų ir komiso prekybos, 
kooperatyvas stovykloje yra įrengęs sve
tainę, barą, įkūręs biblioteką, finansuoja 
anglų kalbos kursus. Kooperatyvo valdybą

sudaro: K. Banys — pirmininkas nuo pat 
įsisteigimo dienos, nariai — V. Bražys, A. 
Impulevičius, J. Petrauskas, J. Rekašius, J. 
Šileikis ir Pr. Totilas. Revizijos komisijoje 
— St. Griganavičius, J. Jeneckas ir V. 
Matulevičius.

Didelis „Neries” kooperatyvo įnašas 
bendruomenės narių patogumui bei organi
zacinių sambūrių parąmai vertintinas, kaip 
pozityvus veiksnys savitarpinės pagalbos 
būdu tremties sąlygoms lengvinti, o visa 
kooperatyvo veikla vaizdžiai parodo, kad 
bendra talka įgalina nugalėti daug kasdieni
nių sunkumų, kuriems išvengti dažnai kitų 
kėlių ir nėra- V. Balys.

lybės 
niams 
ūkyje, 
nerius 
kalba. _____ ________ ______  ______,
klausytojų grupei galėtų būti dėstima lie
tuvių kalba. Praktikos darbai atliekami di
dokame mokyklos ūkyje.

Į mokyklą priimama neatsižvelgiant į 
išeitą mokslą ir amžių. Mokiniai apgyven
dinami Nonnenhofo stovykloje ir gauna sun
kiai darbančiojo maisto davinį, su specialiu 
priedu. Taip pat gauna darbo rūbus ir dar
bo avalynę. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis į mokyklos vedėją agronomą A. 
Nasvytį, Nonnenhofo stovykla prie Sigma- 
ringeno.

Iš lietuvių pusės susidomėjimas šia mo
kykla kol kas nedidelis. Gal būt dėl to, kad 
iki šiol trūko tikslesnės informacijos. O 
susidomėti reikėtų. Juk ir kongrese svars
tomasis bilius pirmenybę numato žemės 
ūkio darbininkams. Vieniems iš mūsų sun
ku bus įrodyti, kad tokiais esame, neturtin
tiems jokios specialybės gera proga ją įsi
gyti. Be to, gali būti atvejų, kada neužteks 
vien to, kad esi žemės ūkio darbininkas ir 
reikės pasakyti, kurioje žemės ūkio šakoje 
specializuotas!. Pagaliau ir šiaip jau nau
dinga būtų turimas žinias pagilinti. Sąly
gos geros, bent maitinimas tikrai neblogas, 
todėl šią gražią progą reikėtų išnaudoti.
.' ‘ a r-

Vokietis nušovė lenką

(Atkelta iš 3 pusi.)
Lietuvių studentų skaičius Austrijoje ma

žėja. Dabartiniu metu čia studijuoja apie 
50 lietuvių studentų, kai tuo tarpu karui 
pasibaigus šis skaičius buvo pasiekęs 200. 
Priežastys tam yra įvairios. Daugelis stu
dentų persikėlė, gyventi į Vokietiją, kiti 
nuo studijų visai atsisakė. Dabar studijuo
jantieji daugumoje yra baigiantieji ar stu
dijas įpusėję. Jie nori savo studijas čia 
baigti ir reikia tikėtis, kad tai jiems pasi
seks. Mesti studijas būtų nepateisinamas 
žingsnis, nes nežiūrint visų sunkumų ir 
moralinių priespaudų, mes čia Europoje 
dar galime studijuoti. Tą progą reikia tad 
būtinai išnaudoti ir jos nepraleisti. Austri
jos lietuviai studentai kviečia tuo keliu vi
sus collegas Vokietijoje ir kitose šalyse 
nenustoti vilties ir ištvermingai tęsti stu
dijas iki sėkmingos pabaigos. Studijuoti ir 
mokytis nežiūrint koks būtų spaudimas, 
baigti studijas ir pasiruošti kelionei per 
pasaulį. Tai yra mūsų pareiga prieš mus

J. B.

Augustdorfas. Lenkų grupė vokišku 
sunkvežimiu gabenosi iš miško malkų. Ne
toli stovyklos juos sulaikė ginkluosiąs vo
kietis girininkas, ginkluoto vokiečio poli
cininko lydimas. Sunkvežimiui sustojus, gi
rininkas pareikalavo tučtuojau iškrauti ve
žamas malkas, nes jas iš miško imtis už
drausta. Lenkai nesutiko iškrauti, siūlydami 
vykti kartu į stovyklą, arba užsirašyti ma
šinos Nr., pavardes ir tt. Kilo barnių. Vie
nas susiginčijusių pasitraukė už keletos 
metrų prie ramiai stovėjusio palydovo po
licininko ir su juo kalbėjosi. Tuo tarpu gi
rininkas be pagrindo šovė vieną kartą į 
viršų, o sekantį šūvį paleido į kalbėjusį su 
policininku lenką. Nelaimingasis sukniubo ir 
krito nebegyvas. Užmušėjas buvo perduo
tas anglų pareigūnams. Šis žiaurus įvykis 
smarkiai sujaudino stovyklos gyventojus. 
Neseniai du vokiečiai plėšimo tikslu įvi
liojo į mišką latviško — vokiško kilimo as
menį ir ten jį užmušė. Žudytojai buvo' nu
bausti mirties bausme,’ kuri jau tapo įvyk
dyta.

įvyko Dievo kūno procesija. Buvo įrengti 
keturi altoriai, kurių vienas lietuvių. Pro
cesijoje katalikai labai gausiai dalyvavo. 
Pakaitomis giedojo lietuviai ir lenkai.

Dipiečiai kimba į liesus smiltynus. Sto
vyklos gyventojų daugumas prie savo bara
kų palangių užveisė daržus. Kadangi že
mė labai prasta, tai žmonės su kibirais ar 
rankiniais vežimėliais atsigabena kiek tin
kamesnės žemės iš kitur. Bendras tikslas 
užsiauginti bent pomidorų, ar kitų daržo
vių.

Išvyko kai kurie dainininkai. Iš čia į 
Oldenburgą išsikėlė solistas Kutkus su 
žmona (sol. Vencevičiūte). Prieš kurį laiką 
taip pat persikėlė ir solistas Baltrušaitis. 
(S. A.).

buvo duotos pačios blogiausios patalpos, 
beveik be jokio apstatymo ir reikalingiausių 
baldų.
— Stovyklps gyventojai nusiskundžią, kad 
maistas, nežiūrint gyventojų protesto, iš
duodamas labai bloga /tvarka. Šeimos mais
tą gauna kiekvieną savaitės dieną, kiek
vienas narys atskirai. Taigi - jam atsiimti 
bestovint eilėse sugaištama labai daug va
landų taip brangaus laiko. Laukiama, kad 
PCIRO vietinė vadovybė, kuri yra lietuvių 
rankose, šį klausimą greičiau sutvarkytų.

— Birželio 4 dieną stovyklą lankė bol
ševikų politrukai. Tremtiniai jų vizitu ne
sidomėjo ir niekas į jų ruošiamą mitingą 
nėjo. „Draugai” pasidairą išvažiavo. K. PI.

AUKŠTAS SVETYS STUD. SKAUTŲ 
TARPE

Pabaltijo Universiteto stud, skautų samb! 
VYTIS vizitavo Tarpt. Skautų Biuro Įgalio
tinis skautin. Moinmet. Aplankė korp! bū
klę, kur valandėlę šnekučiavosi su korpo- 
rkntais ir pasakė kalbą užgirdamas stu
dentų' skautų veiklą ir pažadėdamas Tarpt. 
Skautų Biuro visokeriopą paramą ir pa
galbą. Išvykstant, jam buvo Įteikta lietu
viška juosta prisiminti liet, studentus skau
tus Pabaltijo Universitete. A-is.

pasaulį. Tai yra mūsų pareiga 
pačius ir prieš mūsų visuomenę.

IESKOJIMAŠ
Stasė Lankauskaitė-CepreckisStasė Lankauskaitė-Cepreckis ieško sa

vo seserų ir brolio Preikapės kaimo, Kė
dainių apskr. Elenos, Onos, Antaninos ir 
Prano Lankauskų bei Martyno Grigo, iš 
Prieivapės kaimo, Kėdainių apskr. Rašyti: 
530 Hemilton, St Harsson. N. Y. USA, 
Steik Cepreckis.

memmingenAs.
Glaudus ryšys tarp memmingeniečių ir 

iš čia į USA išvykusių lietuvių nenutrūksta. 
Šiomis dienomis čia buvo. gauti 4, kad ir 
kiek yokiečių pašto apvogti, maisto pakie- 
tai, kuriuos mokyt. Augustinavičienės pas
tangomis pasiuntė Liet, tremtinių draugija 
Clevelande. Moksleiviai savo geradariams 
yra labai dėkingi.

— Neseniai į Aerodromo stovyklą buvo 
perkelti lietuviai, iki šiol tebegyvenę Mem- 
mingeno mieste. Perkėlimas buvo įvykdytas 
prievarta. Kai kurie lietuviai atsisakė 
PCIRO' globos. Aerodromo stovykloje jiems

Vyr. FASK-tas skelbia
1. INKOPF rengiamoje 17 tautų sporto 

šventėje (Olimpiadoje) turės būti atstovau
jami ir lietuviai plaukikai.

Sporto klubai įpareigojami nedelsiant 
pranešti plaukikų pavardes ir vardus, gimi
mo datą ir kokiose distancijose numatoma 
dalyvauti. Taip pat registruojasi klubuose 
neregistruoti lietuviai plaukikai.

Registracija siunčiama iki ši m. birželio 
mėti. 19 d. šiuo adresu: Inž. Juozas Riauba, 
Kempten/Allg., Litauisches DP-Lager, P. O. 
B. 229.

2. Taip pat pakartotinai raginame visus 
sporto klubus užsakyti Vyr. F. A. S. K - to 
sekretoriate sportininko pažymėjimus. Spor
tininkas, neturįs šio pažymėjimo, negalės 
dalyvauti INKOPF-o rengiamoje Sporto 
šventėje (Olympiadoje) arba bet kokiose 
Vyr. F. A. S. K-to rengiamose sporto varžy
bose.

Anksčiau užsisakiusiems šie pažymėjimai 
bus išsiųsti dar iki liepos mėn. 1 d.

Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas.

Ieškojimas
Stanislovas Karpis ir Veronika Jusiūtė — 

Karpis iš Pocių kaimo, Švėkšnos parapijos 
ieško'savo giminių.

Žinančius maloniai prašoma rašyti šiuo 
adresu: Stella Rupeikis 311 W 16 St., Lin
den New Jersey, USA-

Dar dėl Lietuvių Kultūros Fondo
Vienas geras mano bičiulis teisininkas rašė disertaciją apie negimusio kū

dikio teises. Nežinau, ar karas ir kiti negalai jam nebus sutrukdę tą darbą už
baigti. Skaitydamas J. Mažiulio straipsnį „Pasaulio lietuvių bendruomenės orga
nizacija ir Kultūros Fondas” („Žiburiai”, 1948 m. birželio 5 d.) nenoromis pri
simeni tą disertaciją. P. J. Mažiulis rašo irgi jeigu ne disertaciją, tai jau šiaip 
labai įmantrų ir pretenzingą straipsnį apie negimusios pasaulio lietuvių bendruo
menės organizacijos teises. Iš esmės nieko negalima pasakyti nei apie ano jauno 
teisininko nei apie p. J. Mažiulio, kuris atrodo būsiąs senas ir prityręs teisinin
kas (jeigu jis išdrįsta švaistytis tokiomis frazėmis, kaip „iš ką tik cituoto to 
fondo tikslų nepreciziško nusakymo matyt, kad tai humanitaro, ne teisininko for
mulavimas”, nors kiek mums žinoma, LKR statutą ruošiant, aktyviai dalyvavo ir 
teisininkai ir tai ne tokie jauni) užmačias kalbėti apie negimusio kūdikio teises. 
Kiek man žinoma, pasaulio lietuvių bendruomenės organizacija dar tikrai yra toks 
negimęs kūdikis. Nors jos reikšmė mūsų tautai galėtų būti labai didelė, bet bau
gu, kad tuo keliu einant, kuriuo ligi šiol prie tos organizacijos steigimo buvo ei
nama, tas kūdikis gali ir visiškai negimti, arba gimti, su labai didelias defektais. 
Bet palikdami tą reikalą kol kas nuošalėje ir tikėdamiesi, kad prityrusiai akušerei 
kartais pasiseka ir nenormaliai gimstančio kūdikio gyvybę išsaugoti, norime ke
letą žodžių pasakyti tik apie Lietuvių Kultūros Fondą.

Lietuvių Kultūros Fondas jau yra gimęs. Mūsų visuomenė, spauda ir įvairios 
kultūrinės organizacijos parodė labai didelį susidomėjimą tai akcijai, nes, kaip 
rašo A. Merkelis, „pagaliau tremtyje įgyvendėme tai, ko nepajėgėme padaryti 
daugiau kaip per dvidešimt metų nepriklausomoje Lietuvoje” („Mintis”, 1948 m. 
gegužės 14 d.). Nieko nuostabaus, kad spaudoje pasirodė v^sa eilė kritiškų pastabų 
dėl užsimoto darbo 
mės prieš tą gražią 
tojų draugija, kurią 
ganzacijos.

Visišku unisonu 
straipsniu. Tiesa, prieš Kultūros Fondo idėją ir jis nepasisako, bet aiškiai siekia 
subagatelizuoti tą darbą, kuris jau pradėtas dirbti, kuris jam sukelia „savotiškas 
reflekcijas” (sic!). Jo galva, „tam tikras kultūros fondas jau lyg ir yra”, bet kad 
tai tėra nors ir pagirtina, tačiau vis viena „privatinė iniciatyva” (ar rašytojų 
draugijos darbai yra privatinė iniciatyva?), kad jų užsimojimai gali išvirsti” 
kartas į separatinę veiklą, užuot talkinančią bendrajam reikalui, jį kliudančią” ir 
tt. Dėl to esą „reikėtų nedelsiant šias privatines tremtinių kultūrininkų pastangas 
suderinti su visa gimstančiąja PLB (pasaulio lietuvių bendruomenės) organiza
cija”.

Viskas gal būtų labai gražu, jei toji organizacija iš tikrųjų jau būtų gimu- 
si, arbg bent jei ji būtų netoli to. Tačiau kol taip nėra, kol net iš viso galima 
abejoti, ar tos organizacijos steigimo kėlias yra teisingas, kol net galima abejoti, 
kad ji kartais gali įr visiškai negimti (o kad būčiau klaidingas pranašas!), jau 
gimusio kūdikio egzistenciją paaukoti tos menamos organizacijos kaprizams, arba 
jos organizatorių kaprizams, būtų tiesiog prasikaltimas. Nors p. J. Mažiulis Kul
tūros Fondo organizatoriams ir primeta humanitariškumą, tačiau tai, ką jis pa
sako apie tą būsimą pasaulio lietuvių bendruomenės organizaciją, ypač jo paci
tuoti prof. K. Pakšto žodžiai apie „pasaulinės lietuvių imperijos pirmavaizdį” net 
šių laikų realistams humanitarams atrodo per didelė fantazija.

Kol "pasaulio lietuvių bendruomenės organizacija nėra gimusi, nenoriu aš čia 
jos smerkti. Tačiau nenorėkime gimusio kūdikio teises paaukoti negimusiam kū
dikiui. Kultūros Fondas jau yra, visų pareiga jį remti, pasitaikančias klaidas nuo
širdžiai taisyti, o ne kalbant apie vieną ‘kūdikį būti jo akušere, o kalbant apie 
kitą (Kultūros Fondą) būti jo prokuroru. v. TRUMPA.

organizavimo, tačiau berods niekas nedrįso pasisakyti iš es. 
iniciatyvą, kurios pirmiausia ėmėsi lietuvių tremtinių rašy. 
vėliau entuziastingai parėmė žurnalistų sąjunga ir kitos or.

čia nuskambėjo tik p. J. Mažiulis su savo aukščiau cituotu

Padėka
Mirus mario vyrui a. a. kpt. Juozui 

Strikui, ypatingai daug padėjus jo 
sunkioje ligoje Augsburgo DP ligo
ninės, chirurginio skyriaus vedėjui 
Dr. A. Maciūnui, ligoninės kapelio-’ 
nuį J. Griganavičiui, ligoninės per
sonalui ir Memmingeno stovyklos dr. 
Juodakienei ir asmeniškai mane pa- 
rėmusiems sunkioje valandoje mora
liškai ir materiališkai prof. kan. K. Ste
ponavičiui, pp. Daškevičiams, Br. 
Kvikliui, Jurevičienei, Navickienei, 
Jurgutavičienei, Sadauskaitei, Cho- 
deckams, L. R. Kryžiui, Moterų ko
mitetui, Memrhingeno stovyklos ka
riams, „Dubysos” ir „Lituanicos” 
tuntams ir visiems palydėjusiems mą- 
no vyrą į amžiną poilsio vietą bei 
pareiškusiems man užuojautą, nuo
širdžiai dėkoju. Elena Strikienė.

Buvusiai ilgametei bendradarbei 
į mokyt. Elenai Strikienei, jos myli
mam vyrui

A. A. kpt. Juozui Strikui 
mirus, širdingiausią užuojautą reiškia 

Izokaičių šeima.

Elenai Strikienei liūdinčiai dėl savo 
vyro

A. A. kpt. Juozo Striko
mirties, nuoširdžiai užjaučiame

Liutkevičių šeima.

Mielai sesei
sktn. Elenai Strikienei

L. S. S. Skaučių Seserijos skaučių 
skyriaus vedėjai, Jos brangiam vy
rui Juozui Strikui mirus, reiškia 
seserišką užuojautą.

L. S. S. Skaučių Seserijos Vadija.

Poniai Elenai Strikienei, jos bran
giam vyrui

kpt. Juozui Strikui
mirus, nuoširdžiai užjaučia

Algimantas Dailidė.

SKELBIMAS
Nauji mokslo metai Lietuvių Aukštesniojoje 

Technikos Mokykloje Augsburge I, II kurse 
prasideda 1948 m. liepos mėn. 1 d., o, III 
ir IV kurse 1948 m. rugsėjo mėn. JĮ d.

Į I kursą naujai priimami mokiniais as
menys, baigę keturias gimnazijos klases, 
arba tolygias mokyklas.

Į 11 kursą naujai priimami mokiniais as
menys, baigę astuonias gimnazijos klases ir 
išlaiko papildomus egzaminus iš mechani
kos, elektrotechnikos, techninės braižybos 
ir braižomosios geometrijos (metų bėgyje).

Į III ir IV kursus naujai priimami as
menys iš tolygių technikos mokyklų tuo 
pagrindu, kad jų išeitas specialių dalykų 
mokslas prilygtų dviejų ar trijų kursų 
mokslui Lietuvių Aukštesniojoj . Technikos 
Mokykloj Augsburge.

Prašymai Mokyklos Direktoriaus vardu 
paduodami į I ir II kursą iki 1948 m. bir
želio mėn. 20 d., o į III ir IV kursus iki 
1948 m. rugpiūčio mėti. 15 d. Apsigyveni
mo galimumu Augsburge, norintiems iš 
kitų kolonijų mokyklą lankyti, mokyklos va
dovybė suteikti negalės — visi suinteresuo
ti dėl apsigyvenimo Augsburge turės eiti 
normalių kebu, kreipdamiesi asmeniškai į 
IRO atitinkamus pareigūnus. Prašymus 
siųsti: Aukštesnios Technikos Mokyklos Di
rektoriui, Augsburg-Hochfeld, Litauisches 
■Komittee.
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