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Malonūs Skaitytojai!

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
sukaktis

Šiandien sukako 7 metai nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atsiątymo paskelbimo 
1941 m. birželio 23. d.

Sudėjusi stambias kraujo aukas, Lietuva 
savo neatlyžtamas nepriklausomybės pas
tangas šauniai apvainikavo birželio 23. d. 
akta. Jei jam neilgas amžius tebuvo lem
tas, tai įvyko ne dėl mūsų kaltės ar dėl 
nepakankamų pastangų.

Kova dėl nepriklausomybės tebevyksta. 
Ir mes tikime, kad birželio 23. d. aktas 
bos pakopa į mūsų vilčių ir pastanga; 
Įskūnijimą. /

Mūsų pareiga ištverti! Testiprina mus 
sunkiame tremties kelyje nepriklausomos 
Lietuvos idealas.

Tarsis Vakarij unija su JAV
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsie

nio reikalų ministerijos informatorius pa
reiškė, kad D. Britanija daug tikisi iš ne-

■ trukus turėsimų pasitarimų tarp Vakarų 
unijos valstybių ir JAV. Apie tuos pasi
tarimus pirmadienį pranešė JAV krašto 
apsaugos ministerijos vienas žymus asmuo.

Kaip tas JAV valdininkas pareiškė, tie 
pasitarimai bus sekanti stadija į metą, ka
da toms valstybėms JAV teiks ginklus, 
šiais metais JAV gali teikti ginklų labai 
nedideliais kiekiais. Tik labai „rimtos kri
zės Europoje” atveju, įsimaišant Sovietų 
Sąjungai, tas JAV nutarimas gali būti pa
keistas.

Norėdamos išgauti ginklų teikimui Eu
ropos kraštams kongreso pritarimą, . ma
noma, kad JAV numatomuose pasitarimuose 
reikalaus bendro Vakarų Europos unijos 
generalinio štabo, bendrų gynimosi pla
nų ir ginklų standartizavimo.

Stambus areštas Vienoje
Viena (DPD/Reuteris).' Šeštadienį sovietų 

okupacinės įstaigos Austrijoje pranešė, kad 
jos areštavo Austrijos kriminalinės polici
jos vadą A. Mareką. Sovietai kaltina Ma- 
reką tariamu sovietų okupacinių dalinių 
šnipinėjimo organizavimu.

Kaip informuoja Tassas, tariamai ir dau
giau aukštų vidaus reikalų valdininkų da
lyvavo toje aferoje.

Austrijos valstybės sekretorius Grafas 
šeštadienį pareiškė, kad prieš tą g>udragal- 
višką sovietų sistemą reikia stoti abiem 
kumščiais, kadangi ji siekia palaužti Aus
trijos demokratinę dvasią.

Vienoje tariama, kad Marekas sulaukė to 
paties likimo, kaip ir kiti Austrijos tarnau
tojai, kurie dingo. Socialistų „Darbo” laik
raštis tašo, kad Badene prie Vienos laiko
ma nežmoniškose sąlygose 160 politinių 
kalinių.

Pagal Jgallojlmus
Washingtonas (Dena / OANS). Lenkijos 

ambasadorius JAV J. Winiewiczius Ameri
kos užsienio reikalų ministerijai įteikė no
tą, kurioje protestavo dėl Londono reko
mendacijų.

Winiewiczius spauda, pareiškė, kad Lon
dono rekomendacijas priėmė kolegija, kuri 
nebuvo įgaliota ir nebuvo kompetentinga 
iuos klausimus spręsti.

JAV užsienio reikalų ministerijos spau
dos viršininkas pareiškė, kad sovietai iki 
šiol Amerikai neįteikė jokios notos dėl 
Londono nutarimų.

Priėmė žmogaus feisltj deklaracija
New Vorkas (DPD). Jungtinių Tautų ūkio 

socialinių reikalų taryba šeštadienį priėmė 
12 balsų JT žmogaus teisių komisijos pa
ruoštą deklaraciją žmogaus teisėms apsau
goti. Sovietų S-ga, Ukraina, Gudija ir Ju
goslavija nuo balsavimo susilaikė. Prieš 
niekas nebalsavo.

Togliattis pas mokytojus
Praha (DPD/Reuteris). Italijos komunis

tų partijos vadas Togliattis po trumpo su
stojimo Prahoje išvyko į Bukareštą.

Jo vizitas neturįs oficialaus pobūdžio. 
Nei paneigiama nei patvirtinama žinia, kad 
jis norįs susitikti su Zdanovu.

Ryme vyrauja įsitikinimas, kad po Tog- 
liačio kelionės prasidės stalininės komunis
tų partijos eilėse „valymas”.

Du kupstai ERP kelyje
baigti ir sesijos pratęsimas bus būtinai 
reikalingas, atstovų rūmai ir senatas nu
mato šeštadienį būtinai posėdžius nutraukti 
iki to laiko, kol pasibaigs respublikininkų 
partijos tautinis konventas, kuris susirinks 
ateinančią savaitę Philadelphijdje.

Abeji atkaklūs
Washingtonas (Dena). Atstovų rūmų 

aprobavimų komisijos pirmininkas J. Ta- 
bera penktadienį prieš abiejų rūmų apro
bavimų komisijų bendrą posėdį nuomonių 
skirtumams suderinti dėl Marshallio plano, 
pareiškė, kad dar nepasiekta jokių rezultatų.

Marshallio plano apkarpymo šalininkai ir 
priešininkai kaip ir anksčiau atkakliai lai
kosi savo pažiūrų.

Washingtonas (Dena/Reuteris). D. Brita
nijos, Prancūzijos, Danijos ir Švedijos am
basadoriai Washingtone penktadienį pain
formavo savo vyriausybes apie ketvirtadie
nį vykusius pasitarimus su JAV užsienio 
reikalų ministerija apie ginčytinus straips
nius dvišalėse sutartyse, kurias reikalinga 
pasirašyti ryšium su Marshallio planu.

Jie prašė Europos ūkinio bendradarbia
vimo įstaigos Paryžiuje ir savo vyriausy
bių nuomonės dėl Amerikos valstybės pa- 
sekretoriaus ūkio reikalams W. Thorpo 
įvairių kompromisinių siūlymų dėl tų su
tarties straipsnių, dėl kurių Europos vals
tybės labiausiai priešinasi.

Ambasadoriai numato šeštadienį toliau 
tęsti pasitarimus su JAV vyriausybe, kad 
tas sutartis galėtų paruošti numatytu laiku, 
t y. iki liepos 3 dienos. t

Paaiškėjo ir tie straipsniai, dėl kurių 
Europos valstybės atkakliai priešinasi. Pir
mučiausia tai liečia sąlygą, kad be išimties 
visos valstybės turį pasirašyti tą pačią dvi
šalę sutartį. Toliau yra straipsnis, kuris 
įpareigoja kiekvieną Marshallio plano kraš
tą suteikti savo krašte visišką judėjimo 
laisvę kongreso priežiūros komisijai. Nors 
amerikiečiaį tvirtina, kad tai liečia pirmoje 
eilėje Graikiją ir Turkiją.

Vėliau D. Britanija ir kai kurie kiti Eu
ropos kraštai priešinasi straipsniui, kur 
įpareigojama Vokietijai ir Japonijai taikyti 
didžiausio palankumo klauzulę.

Pagaliau ginčijamasi dėl galimybių atsi
mesti nuo sutarties. Yra išsikristalizavusi 
nuomonė, kad JAV gali kiekvienu metu at
sipalaiduoti nuo ERP įsipareigojimų, tuo 
tarpu Europos tautoms tos galimybės ne
duodama.

Niekaip nesutaria dėl ERP
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV kon

greso abiejų rūmų komitetas, kuris suda
rytas dėl ERP kilusiems nuomonių skirtu
mams suderinti, ir antrame 4 valandas tru
kusiame posėdyje nepadarė jokio sprendi
mo.

Komiteto nariai pareiškė, kad ir toliau 
bus bandoma ERP apkarpymo klausimais 
atstovų rūmų ir senato, nuomones kompro
miso būdu suderinti.

šeštadienio vaigare- Amerikos kongresas 
užbaigs šių metų posėdžiavimo periodą. 
Jeigu kongreso darbus bus neįmanoma už

Priešrinkiminiai pasisakymai
Philadelphia (Dena). Šiuo metu Philadel- 

phijoje vyksta respublikininkų partijos tau
tinis konventas, kurio tikslas išrinkti parti
jos kandidatus į prezidentus ir viceprezi
dentus. Niekas nežino, kas bus parinkti kan
didatais. Ikj šiol respublikininkų eilėse yra 
trys iškiliausi kandidatai į prezidentus: Taf
tas, Deweys ir Stassenas. Be to, daug pa
lankumo JAV gyventojuose turi senatorius 
Vandenbergas.

Visas klausimas — respublikininkas ar 
demokratas bus išrinktas prezidentu. Apie 
trečiosios partijos kandidatą Wallacę, ku
ris norėjo padidinti savo populiarumą su
sidedamas su Stalinu, niekas rimtai nekal
ba. Tačiau stebėtojai sutinka, kad rinkimų 
rezultatus trečiosios partijos buvimas gali 
paveikti.

Labiausia) JAV diskutuojamas klausimas 
yra, kas bus respublikininkų kandidatu. 
Demokratų kandidatu ne labai tesiinteresuo- 
jama, nes tariama, kad jis yra žinomas — 
bus Trumahas, be to, viešoji nuomonė tei
kia mažai vilčių, kad preridentu būtų iš
rinktas demokratas. Esą, paskutiniu metu 
viešoji nuomonė labai pakrypo respubliki
ninkų naudai.

Illinoiso gubernatorius Greenas pareiškė, 
kad laimėjus rinkimus respublikininkams į 
užsienio reikalų ministeriją būsią įsodinti 
politikai, kurie suteiktų Amerikos diploma
tijai orumą kiekviename žemės rutulio kam
pe. Yra sena respublikininkų tradicija Ame
rikos įtaką padaryt) veiksmingą tenai, kur 
Amerika turi teisinių įsipareigojimų. Ta
čiau JAV visko vengs, kas galėtų sukelti 
karą... Partija negrįš prie „vakarykščios 
politikos”, nes iš patirties pasimokyta, kad 
Amerika ateities atžvilgiu turi Įsipareigoji
mų. Amerika, Marshallio planu remdama 
Europą, teisėtai gali laukti taikos ir saugu
mo. Prisiminęs Roosevelto ir Trumano ve
damą politiką, jis pareiškė, kad šie abu 
politikai anksčiau išleido iš rankų laimėji
mą, negu jį iškovojo Amerikos kareiviai.

Pagaliau

Amerika įsileidžia DP /
Washingtonas. šeštadienio 

naktį Amerikos kongreso abeji rū
mai galutinai priėmė įstatymą įsileisti 
J JAV iš Europos išvietintų asmenų 
per 2 metus "205.000 asmenų. Iš anek
suotų kraštų — Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir rytinės Lenkijos — turi 
būti įsileista ne mažiau kaip 40 •/» 
visų įsiteisimųjų DP. 30*/> visų 
įvažiuojančiųjų į JAV turi būti že
mės ūkio darbininkai, šiuo įstatymu 
galės pasinaudoti tik tie asmenys, 
kurie atvyko į vakarines Vokietijos 
zonas arba Austriją ir Italiją ne vė
liau kaip 1945 m. gruodžio 22 d.

Į tą skaičių įeina 2000 čekų, pabė
gusių nuo bolševikų teroro, ir 3000 
DP našlaičių, ne jaunesnių kaip 16 m. 
amžiaus.

Be to, 15.000 svetimšalių bus leista 
pasilikti gyventi J. A. Valstybėse, ku
rie- lig 1948 m. balandžio mėn. yra 
atvykę į JAV su laikinėmis vizomis 
kaip studentai, diplomatai, svečiai 
arba pabėgėliai.

To Įstatymo vykdymui prižiūrėti 
prezidento sudaryta speciali komisija, 
kad nepatektų į šį skaičių komunistai 
ir buVę nacionalsocialistai.

Dėl jų politikos Berlyną užėmė sovietų ka
riuomenė, Lenkiją ir didelėje Kinijos da
lyje sovietai įsiviešpatavo. Vienas ,New- 
Dealio prezidentas Potsdame prileido, kad 
sovietai išplėstų savo įtaką Balkanuose ir 
rytinėse Vokietijos bei Austrijos dalyse. Jų 
beprasmiška nuolaidų politika sovietų at
žvilgiu Lenkijos laisvę nubloškė 2 šimtme
čius atgal ir paruošė kelią Čekoslovakijos 
respublikai sunaikinti.

Nervų karas, kuris šiuo metu yra veda
mas pasaulyje, yra vien tiktai New-Dealio 
politikos pasekmė santykiuose su komuniz
mu. Komunizmo provokaciją — šį pasaulio 
apkrėtimą klaidinga pasaulėžiūra — Ame
rika turi atremti ryžtingumu ir sumanumu.

JAV militarizuojasi
Washingtonas (Dena). JAV atstovų rūmai 

penktadienį 283 balsais prieš 130 balsų 
priėmė karinio apmokymo įstatymo projek
tą. Pagal tą įstatymą nuo 1949 m. sausio 
31 d. vis) amerikiečiai nuo 19 iki 25 m. 
amžiaus turi būti pašaukti vienų metų ka
riniam apmokymui.

Senato priimtame projekte karinio apmo
kymo laikas numatyta dveji metai.

Senatoriai ir atstovų rūmų, atstovai penk
tadienį vakare galutinai susitarė dėl priva
lomo karinio apmokymo įstatymo projekto. 
Tarnybos laikas sutarta 21 mėnuo. Naujo
kų šaukimas prasidės 90 die’nų po įstaty
mo įsigaliojimo.

Tas įstatymo projektas dar turi būti pa
tvirtintas senato ir atstovų rūmų. Po to jis 
bus pasiųstas pasirašyti prezidentui Tru- 
manui. .

Patvirtino gynybos sąmatą"
Washingtonas (DPD/Reutėris). Senatas ir 

atstovų rūmai galutinai sutiko dėl paskirtos 
sumos krašto gynimo reikalams, kuri su
daro beveik »7 milijardus dolerių. įstatymas 
pasiųstas pasirašyti.

Staigus senos valiutos išėmimas iš apy
vartos ir tikslai, kurių siekiama naujos 
valiutos įvedimu vakarinėse Vokietijos zo
nose, skaudžiausiai paliečia kaip tik mus, 
tremtinius. Jau ir tos senos, bevertės va
liutos labai trūko tremtinių masėms. Ta
čiau dar šiaip taip buvo verčiamasi iš 
savo krašto atsigabentais ištekliais. Po re
formos naujosios valiutos įgijimas yra ga
limas tik įsijungus į darbo ir gamybos 
procesą. Tremtiniams įsijungti į šį pro
cesą gyventojais perpildytoje Vokietijoje ir 
dar griuvėsiuose tebestovinčio ūkio sąly
gomis nematyti jokių perspektyvų.

Iš mus globojančios tarptautinės orga
nizacijos — IRO — finansiniuose dalykuo
se paramos netenka tikėtis. Dabartinėje 
būklėje belieka pasikliauti vien savo jė
gomis.

Vienintelė institucija, kuri žadino, pa
laikė ir ugdė mūsų dvasios aspiracijas — 
tai mūsų spauda. Ji visuomet budėjo savo 
tautinių interesų sargyboje ir laiku užaliar- 
muodavo savo skaitytojus dėl gresiančių 
pavojų. Dėl tos priežasties susidarė intymi 
ir glaudi sąveika tarp mūsų spaudos ir 
skaitytojo. ,

įšalus bankų sąskaitose už laikraščius 
atsiųstiems prenumeratos pinigams ir ma
ža vilties besant ateityje jais pasinaudoti, 
mūsų spauda atsiduria labai sunkioje 
būklėje. Šiame reikale netenka laukti pa
ramos iš niekur kitur, kaip tik iš savo skai
tytojų ir bendradarbių. Sunki mūsų finan
sinė būklė šiandien yra visuotinai žinoma. 
Tačiau, iš kitos pusės, negalima Įsivaiz
duoti padėties, kad mes galėtume gyventi 
be savos spaudos. Todėl tenka daryti tiek 
laikraštininkams, tiek skaitytojams abipuses 
pastangas savo spaudą . išlaikyti.

Valiutos reforma — įvykęs faktas
Praeitos savaitės penkiadienio vakare 

buvo paskelbta proklamacija, o kiek vėliau 
amerikiečių karinės valdžios Vokietijoje įs
tatymas Nr. 61. Tuo pačiu buvo sukurtas 
juridinis naujos valiutos įvedimo pagrindas.

Kaip žinoma, kiekvienam gyventojui pa
keičiama po 60 RM galvai i naują vokie
čių valiutą, kurių 40 RM išmokėta dabar 
ir 20 RM po vieno mėnesio.

Visus kitus pinigus šios savaitės būvyje 
reikia deponuoti bankuose. Deponuotų pi
nigų pakeitimo (jeigu toks bus padarytas) 
kursas bėra žinomas.

Sovietų zona pinigų reformoje nedaly
vauja. Sovietų okupacinės įstaigos ėmėsi 
visų priemonių, kad būtų išvengta senosios 
reichsmarkių valiutos plūdimo į sovietų 
zoną. Tam tikslui jie beveik aklinai uždarė 
zonos sieną ir pastatė stiprias sargybas.

Pirmadienio rytą Berlyno sovietų sekto
riuje sovietų priežiūroje vokiečių įstaigos 
ant gyventojų turimų senosios valiutos no
tų buvo klijuojamos ypatingos markės.

Pas sovietų karinės valdžios viršininką 
maršalą Sokolovskį šeštadienį ir sekmadie

T

Piešia bolševizmo kauke
Philadelphia (Dena). Respublikininkų par

tijos pirmininkas C. Reecė pirmadienį ati
darė partijos tautinį konventą, kuriame bus 
išrinkti respublikininkų kandidatai į prezi
dentus ir viceprezidentus.

Reecė atidarymo kalboje pareiškė, kad 
respublikininkų partija sudaro pasaulio vil
tį į laisvę, taiką ir tarptautinę tvarką. To
liau Reecė pasakė, kad šiandien pasaulyje 
yra dvi galingos politinės srovės — viena 
jų — JAV respublikininkų partija, gi kita 
— komunistų partija. Respublikininkai yra 
konstitucinės valdžios meistrai, o komuniz.- 
mas, yra ne kas kita kaip tarptautinis są
mokslas.

Washingtonas (Dena/Reuteris). Atstovų 
rūmų komisija priešamerikinei veiklai tirti 
savo išleistoje brošiūroje pareiškė, kad ko
munistai veda Jungtinėse Valstybėse šaltą 
išdavimo karą ir yra įmaišyti į sovietų va
dovaujamą sąmokslą, kuris siekia, kad JAV 
sostinė iš Washingtono būtų perkelta į 
Maskvą.

Jei kada nors mūsų kova su komunizmu 
pavirstų atviru priešiškumu tarp abiejų 
kraštų, mes turime būti pasiruošę,- kad JAV 
komunistai atvirai kovos prie šio krašto 
vėliavą. Ta brošiūra pavadinta „Šimtas 
klausimų”, ir joje yra sužymėta visa, ką 
JAV turi žinoti apie komunizmą.

Nežinodami savo skaitytojų nusistatymo 
dėl laikraščio ateities, ryžomės vis dėlto 

| jį išleisti, nustatydami šiam numeriui JDpf. 
kainą daliai išlaidų padengti, šį numerį 
išsiuntinėjame visiems savo skaitytojams ir 
platintojams, laukdami jų apsisprendimo ir 
pasisakymo dė| prenumeravimo ateityje.

Rūpestingiausiai iškalkuliavus ir atoiž- 
velgiant į sunkią finansinę tremtinių 
būklę, prenumeratos kaina laikinai nustato
ma minesiui DM. 3,—. ..

Laikraščio leidimas nesutriks. Jei pakta 
tusiomis aplinkybėmis prenumeruoti paai- 
ryžusieji sumokės prenumeratos mokestį 
platintojams iš anksto iki liepos 1 d.

Pavienių numerių kaina 30 pf. •
Gerb. platintojus prašome už šį išpla- 

tintą numerį, atskaičius sau 10*/t platinta 
mo nuolaidos, pinigus kiek galint greičiau 
atsiųsti administracijai. Taip pat prašome 
siųsti surinktą prenumeratą už liepos mė
nesį (atsiskaičius irgi 10 •/•), nedelsiant 
painformuoti, kiek bus skaitytojų, kad lai
ku turėtume žinią, kokį tiražą spausdinti 
toliau. į kreditą laikraščio negalėsime siun
tinėti. Tolesnis laikraščio pasirodymas 
priklauso nuo to, kaip greitai gausime su
rinktosios prenumeratos įnašus.

Pavienius abonentus prašome taip pat 
siųsti prenumeratos pinigus už liepos mėn. 
Bet jei kas apsispręstų nebeprenumeruofl, 
prašome už šį numerį atsiųsti 30 pf. pašto 
ženklais.

Visiems gerb. prenumeratoriams prane
šame, kad iu sumokėti prenumeratos pi
nigai yra laiku ir tvarkingai įnešti į laik
raščio s-tą banke. Paskelbus valiutos nu
vertinimo įstatymą, jei bus taikomos leng
vatos DP įmonėms, jų įnašai bus priskai- 
tyti ateičiai. „Minties” leidėjas.

nį buvo okupacinių pajėgų vadovų posė
džiai, kuriuose tartasi separatinės valiutos 
reformos sovietų zonoje reikalu,

Sovietų įstaigos Berlyno miesto vyriau
siam burmistrui poniai Schroeder įteikė 
raštą, kuriame informuoja, • kad. kartu su 
valiutos reforma sovietų zonoje bus re
formuota valiuta ir Berlyne.

Maršalas Sokolovskis apie tai painfor
mavo ir trijų vakarinių okupacinių pajėgų 
administraciją ir paprašė savo Berlyno 
sektoriuose, vykdant reformą, nedaryti jo
kių sunkumų.

Berlyno magistratui sovietai graso, kad 
tuo atveju, jei Berlyne be sovietų valiutos 
būtų dar kita valiuta, bus imtasi atitinka
mų priemonių.

Keturių valstybių atstovų pasikalbėjimai 
dėl valiutos reformos Berlyne antradienį 
pasibaigė be jokių rezultatų.

Geležinkelių valdyba praneša, kad nuo 
ketvirtadienio nebekursuos daug traukinių. 
Visiems greitiesiems traukiniams neberei
kalinga bus leidimų.

Komunizmas šiuo metu koncentruoja sa
vo pastangas, kad galėtų kiek galint grei
čiau įsiviešpatauti Afganistane, Kinijoje, 
Prancūzijoje, Lotynų Amerikoje, Irane ir 
Palestinoje.

Komunizmo planai tokie platūs, kad ji* 
nori savo Įtakos sferon įtraukti visą likusį 
pasaulį, įskaitytinai JAV.

Ta brošiūra turi būti paskleista kuo pla- • 
čiausiai. Ji yra pirmoji iš numatytų išleisti 
5, brošiūrų, kurios pavaizduos komunistų 
infiltraciją Amerikos bažnyčiose, mokslo ir 
auklėjimo Įstaigose, darbininkų sąjūdžiuose 
ir vyriausybėje.

Respublikininkai prieš komunizmą
Respublikininkų partijos rezoljucijos ko

misija patvirtino nutarimą, kuriuo reikalau
jama ir toliau tęsti Amerikos politiką, pa
grįsta tarptautiniu bendradarbiavimu. Tas 
nutarimas bus perduotas patvirtinti tauti
niam partijos konventui.

Toje rezoliucijoje yra išdėstyta partijas 
„užsienio politikos.” programa to siekia, kad 
iš tarptautinių ginčų sprendimo būtų išgy- 
vendytas Jungtinėse Tautose naudojamas 
veto. ' /

Kada respublikininkų partija Įgys pilną 
valdymo teisę, ji tvirta) pasisakys už griež
tų priemonių pavartojimą prieš komunistui,
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1 "' ~ Savaitinė politikos apžvalga
AUSTRALIJA

Didelė nelaimė. Naujosios Pietų Valijos 
šiaurėje, derlingiausioje Australijos vieto
je, siautė toks ciklonas, koks prieš 15 metų 
bebuvo buvęs. Clarences upės pylimai buvo 
išspausti, ir vanduo apsėmė 1600 kv. km 
derlingiausio ploto. (D/R).

Tarsis. Australijos ministeris pirminin
kas Chifleys liepos mėn. atvyks Į Londoną 
kalbėtis su ministeriu pirmininku Atllee dėl 
Vakarų unijos ir britų australų ūkio klau
simų. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
Laurai mirusiam. Mirusiam buv. Ceko- 

alovakijds užsienio reikalų miinisteriui' J. 
Masarykui Karlovy Vary miestas (Karls- 
badas) suteikė garbės piliečio vardą. (D).

. D. BRITANIJA
Panaikino. Britų vyriausia karinė būs- 

,tinė Paryžiuje, kuri 1944 m. buvo įkurta, 
dabar yra* likviduota. (D).

Areštavo. Bevinas žemuosiuose rūmuose 
pareiškė, kad Rumunijoje areštuotas „Bri
tish Oil Company” atstovas A. Evansas. Jis 

.išgabentas yra Į Bukareštą. Apie arešto 
priežastis Rumunijos vyriausybė nieko 
neinformuoja, kol nebus padaryta kvota. 
(D/R).

IS VISUR
Vizituos JAV. Tarptautinio Raudono Kry

žiaus pirmininkas P. Rueggeris, lydimas 
misijos, išvyko Į JAV. (D).

Imasi priemonių. Britų Malajuose ketvir
tadienį vėl įvyko du pasikėsinimai prieš 
gumos plantatorių. Britai imasi saugumo 
priemonių. Suimti 66 komunistai. (D/R).

Susikovė. Britų Gvianoje, vienoje cukraus 
plantacijoje, prieš streikuojančius darbinin
kus policija panaudojo šaunamus ginklus. 
Du darbininkai buvo užmušti. (D).

Smarkios demonstracijos. Persijoje de
monstracijose prieš ministerį pirmininką 
Husseiną Hajirą buvo sužeistas nemažas 
skaičius žmonių, kadangi policija turėjo 
panaudoti šaunamus ginklus. (D/R).

Areštavo komunistus. Siamo vyriausybė 
areštavo didelį skaičių kiniečių komunistų. 
Tame veiksme įžiūrima pradžia energingos 
antikomunistinės akcijos krašte. (D/R).

Dar pabėgo. Salzburge nusileido vienas 
sovietų rumunų orinio susisiekimo lėktu
vas. Visi keleiviai ir įgula, be pilotų, atsi
sakė grįžti į Rumuniją. (D/R).

Ieško oro tvirtovių. Portugalų lėktuvai 
ieško trijų Amerikos oro tvirtovių, kurios 
dingo kelionėje iš Azorų į Korsiką. Lau
kiama, kad ir tarp ieškančiųjų portugalų 
lėktuvų irgi bus įvykę avarijų. (D/R).

Paskyrė asistentą. ERP administratoriaus 
Hoffmano asistentu paskirtas J. Wadwor- 
thas. Jis vykdys ryšininko pareigas prie 
kongreso. (D/R).

Išimties būklė įvesta kai kuriose Malajų 
vietose, kur kiniečių banditai buvo nužudę 
britų plantatorius. Britų kolonijų ministe- 
ris pareiškė, kad numatoma į tą pusiasalį 
pasiųsti kariuomenę tvarka, grąžinti. Ma
noma, kad nužudymą įvykdė organizacija.

JAPONIJA
Japonijoje 

sprogimas, 
sužeisti 10 
be žinios.

.. (D/R).
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Sprogimas kasyklose, 
vienoje anglių kasykloje 
kurio metu žuvo .25 ir 
angliakasių. 8 asmenys

Pietų 
Įvyko 
liko 

dingo

Neapmokėtos elektros sąskaitos
Seoulas (Dena/INS). Iš šiaurėje esančios 

elektros jėgainės sovietai neduoda elektros 
srovės amerikiečių valdomai pietinei Ko
rėjos daliai. Kaip priežastį nurodo, kad 
amerikiečių kariuomenė nemokanti už 
elektros srovę sąskaitų. ŠitokĮ paaiškinimą 
laišku pasiuntė sovietų kariuomenės šiau
rės Korėjos viršininkas gen. S. P. Mer- 

. kulovas amerikiečių okupacinių zonų ka
riuomenės viršininkui gen. lt. J. R. Hod- 
gei.

Merkulovas' kartu dementuoja, kad sro
vės nutraukimas reiškiąs politini spaudi
mą. Gegužės 17 d. laiške amerikiečių ka- 
riumenės vadas buvo pareiškęs sovietų ka
riuomenės vadui Įtarimą, kad srovė 
traukti buvę Įsakyta iš Maskvos.

Australija ištikima
Canberra (Dena/Reuteris). Australijos 

sienio reikalų ministeris Dr. Evattas
debatus užsienio politikos klasusimais Aus
tralijos parlamente pareiškė, kad Australi
jos politika tarptautiniu atžvilgiu yra — iš
laikyti glaudžius santykius tarp britų kraštų.

Tarp D. Britanijos ir Australijos vedamos 
politikas nėra jokio skirtumo.

Jis netiki, kad Australijos ir D. Britani
jos santykiai su Pietų Afrika, turint ome
nyje pernykščių rinkimų rezultatus ir nau
ją politinę konsteliaciją, turėtų kokių nuos
tolių.

Britų tautų kombinacijoje jis mato dide
lių galimumų.

Pasaulio mitybos būklė
Londonas (Dena/Reuteris). Pasaulio mity

bos tarybos pirmininkas vikontas Bruce of 
Melbourne,
būklę aukšt. rūmuose, pareiškė, kad komu
nizmas gautų Į rankas tokį ginklą, kad ge
resnio ir norėti negalėtų, jei nebus pradėta 
valstybininkų akcija maisto produktų stokai 
pasaulyje pašalinti.

Jei nebūtų imamasi tokios akcijos, 
stoka galinti tverti neapibrėžtą laiką ir 
lint] pasidaryti neramumų ir socialinių 
kilimų priežastis.

Komunizmą tegalima sumušti, tik pašali
nus priežastis, kurios ji sukelia. Sotūs 

.Žmonės neliksią kelti revoliucijų. Pasaulio 
politinių, ūkinių ir finansinių problemų 
sprendimas glūdi mitybos klausime, <
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svarstant pasaulio mitybos

tai 
ga- 
su-

JUGOSLAVIJA

Suėmė amerikiečius. Jugoslavų jūros po
licija pasivažinėjimo metu suėmė penkis 
amerikiečių kareiviu? ir vieną italą, infor
muoja Triesto sąjungininkų karinė valdžia. 
(D/R).

J. A. VALSTYBES
Raketiniai lėktuvai. JAV kariuomenė ga

vo 7 raketinius lėktuvus, kurių greitis yra 
didesnis už garso greitį. Du tokie lėktuvai 
kaštuoja 4.300.000 dolerių. (D/R).

JUNGT. TAUTOS
Su asmenine sargyba. JT 50 uniformuotų 

sargų iš Lake Successo pasiųsta į Palesti
ną grafo Bernadottes asmeninei apsaugai 
ginklų paliaubų metu. (D/R).

OLANDIJA
Smufsas Olandijoje. Buvęs Pietų Afrikos 

unijos ministeris pirmininkas gen. Smutsas 
iš D. Britanijos atvyko Į Olandiją, kur jam 
bus suteiktas Leydeno universiteto garbės 
daktaro laipsnis. (D/R).

PALESTINA
Persiorganizavo. Žydų Irgun Zvai Leumi 

kovos organizacija, pasak BBC, iš Telavivo 
persiorganizavo į politinę organizaciją, pa
sivadindama žydų laisvės sąjūdžiu. (D).

Tikisi ofenzyvos. Izraelio ministeris pir
mininkas pareiškė, kad, pasitraukus iš Pa
lestinos britams, galima tikėtis didelės ara
bų ofenzyvos Haifos rajono link. (D/R).
. Nieko nežino. Izraelio vyriausybės infor
matorius pareiškė, kad jiems nieko nėra ži
noma apie arabų teigimą, jog žydų daliniai 
sunaikino vieną arabų vietovę Ir tuo pa
žeidė ginklų paliaubas. (D/R).

Nori bėgti. Amerikiečių konsulate Jeru
zalėje 100 Amerikos žydų stengiasi išvykti 
iš šv. miesto. Laukiama, kad didžioji dalis 
grĮš Į JAV. (D/INS).

VENGRIJA
Katalikai protestuoja. Vengrų parlamen

tui Įteikta 2449 įvairių katalikiškų organi
zacijų protestai dėl konfesinių organizacijų 
išlaikomų mokyklų suvalstybinimo. (D).

Moderniškiausias aveikinimasis. Vengri
jos valdinėse mokyklose susitikę mokiniai 
vienas kitą sveikina „Dievo nėra”. Kitas 
atsako: „Niekada jo ir nebuvo”. (D).

VOKIETIJA
OrĮžfa. Pakeliui Į Vokietiia į Triestą at

vyko iš Art. Rytų 2000 vokiečių karo be
laisvių. (D).

Tikra karštligė. Ryšium su vykdomąja va
liutos reforma Vokietijos miestuose kilo 
tikra karštligė. Parduotuves taip apgulė 
pirkėjai, kaip gerais laikais prieš didžią
sias šventes. Pirko perdėm viską, net lūpų 
šeštukus pudras, kvepalus ir tt. už diae- 
es sumas pinigų. Nūrnberge už amerikinę 
cigaretę kaina pakilo iki 22 RM. (D).

Kova dėl Berlyno
Iš milžiniškų Rytų Vakarų kovos frontų, kių antplūdžio Į jų zoną, turėjo progos ak- 

l kurie eina beveik per visą pasaulį, Berly- linai uždaryti sieną ir kaltę už tai primes- 
no ruožas yra pats gyvasis. Ir tai nenuo- ti Vakarams. Jau ir pirmiau sovietai tą su- 
stabu. Juk Berlyno komendantūra iki pas- sisiekimą taip buvo suvaržę, kad praktiškai 
kutintojo laiko buvo bene vienintelė vieta, jis buvo lygus nuliui. Visa tai turi suda- 
kur šalia JT įvairių Įstaigų beveik kasdien' 
susitikdavo 4-rių didžiųjų atstovai. Antra 
vertus, Berlynas yra lyg svetimkūnis so
vietų zonoje, todėl visiškai suprantamas ir 
jų noras tą miestą visiškai paglemžti. Pa
galiau Berlynas yra Vokietijos vienybės 
simbolis, kas dar daugiau skatina sovietų 
apetitus. Po valiutos reformos ta kova įgi
jo dar griežtesnes formas. Atrodo, kad tam 
miestui išmušė lemiama valanda. 3 Vakarų 
valstybėms, kurios Berlyne laiko savo Įgu
las, Berlynas teturi tik tiek reikšmės, kiek 
jis liečia jų prestižą. Joms sovietų prieka
bės Berlyne tėra, tiesa nemalonūs, bet tik 
„adatos dūriai”. 3 milijonams berlyniečių 
ta Rytų Vakarų kova yra kova dėl jų sie
los ir kūno.

Kaip atrodo šių dienų Berlyno padėtis? 
Vakarinėse zonose įvykdžius valiutos refor
mą,

i ryti įspūdį, kad Berlynas yra atiduotas so
vietų malonei ar nemalonei. Tik jų gera 
valia leidžia amerikiečiams, prancūzams ir 
britams laikyti savo mažas įgulas. Kiek
vienas „adatos dūris” turi parodyti berly
niečiams, kad vakariečiai čia neilgai išbus. 
Tokia politika 
nuo bet kokio 
To siekdami, 
griežčiau, negu 
tai paprašė juos išsinešdinti iš 
dijo stoties pastatų, kurie yra 
je, sovietai ilgai nedelsdami Į 
britų sektorių, pasiuntė savo karinę sargy
bą.

Berl/niečių garbei reikia pasakyti, kad 
jie iki šiol laikėsi gana drąsiai. Berlyno 
„Tagesspiegel” arba „Telegraf” malonu 
skaityti. Jie nebijo pasakyti tiesos sovie-

turi atgrasyti berlyniečius 
bendravimo su vakariečiais, 
sovietai Berlyne reaguoja 
kur nors kitur. Vos tik bri- 

Berlyno ra. 
britų zono. 
juos, t y.

sovietai gelbėdamiesi nuo galimo mar- tams j akis. Net darbininkai sugebėjo prieš
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sovietų užviešpatautą profesinių sąjungų 
konfederaciją FDGB pastatyti opozicinę 
UGO, kuri vakariniuose sektoriuose gavo 
daugiau balsų ir pasitikėjimo, negu FDGB. 
Sovietų suruoštame referendume iš 3 mil. 
gyventojų pasirašė tik 700.000, t. y. tik jų 
sektoriaus gyventojai. Tačiau juo toliau, juo 
jų padėtis darosi blogesnė. Apsupto miesto 
gyventojų moralė visuomet tolydžio blogė
ja. Berlynas nesudaro išimties. Vis daugiau 
šalininkų suranda pažiūra, kad vakariečiams 
ilgainiui nusibos visi adatos dūriaį ir jie 
vienu ar kitu būdu pasitrauks.

Neseniai paryžiškis „Figaro” taip apibū
dino sovietų planus Vokietijoje:

1. 1946 m. jie įkūrė socialistinę vienybės 
partiją, kuriaj yra pavesta Vokietiją iš vi- 
daus tvarkyti. Kitos dvi likusios sovietų zo
noje partijos — krikščionys dem., CDU, ir 
liberalai, LPD, — praktikoje tėra tik iš
kabos, po kuriomis slypi tie'patys veidai.

2. Jie suardė Maskvos ir Londono konfe- 
rencijas primesdami kaltę dėl Vokietijos su- 
skaldymo vakarams.

3. Po to 1947 m. gruodžio mėn. jie suor
ganizavo tariamai spontanų liaudies judė
jimą — liaudies kongresą, kuris reikalauja 
Vokietijos vienybės.

4. Tai paruošus ir sulaukus Vakarų Vo
kietijos Įkūrimo, jie greičiausiai paskelbs 
tariamai nepriklausomą Rytų Vokietijos 
respubliką.

5. Turint galvoje „egoistišką ir savanau
dį” vakariečių nusistatymą, Sovietų Sąjun
ga su nauja respublika pasirašys separatinę 
taikos sutartį. ,

6. Savaime aišku, kad sovietai taip pa
tvarkys, kad ta „nepriklausoma” respublika 
sektų kitų Rytų liaudies demokratijų pavyz
di, t. y. būtų atiduota lėtesniam ar greites
niam visiškos sovietizacijos procesui.

Kad tai sklandžiai Įgyvendytų, sovietams 
ne pro šalį turėti savo žinioje visą Berly
ną. Todėl jie darys viską, kad vakariečių 
padėti galint daugiau pablogintų. Da
bar varoma sovietų „taikos ofenzyva”, t. y. 
Stalino ir kitų sovietų vadų, iki Graikijos 
sukilėlių vado gen. Markoso Įskaitytinai, 
taikos siūlymai, „švelni” ranka Suomijaj ir 
kitoms Rytų valstybėms, mažinanti repara
cijas, ir „adatos dūriai” Berlyne yra sude
rinti. Jie nori priversti vakariečius pradėti 
naujas derybas visiems klausimams suregu
liuoti, užmirštant jau sudarytus ir sulaužy
tus susitarimus. Tuose naujuose pasitari
muose jie tikisi sau išsiderėti Berlyną. VM

Rusijos atsakymą*) tik gegužės 19. d. 
ambasadorius Maiskis (teikė lordui Vaii- 
sittartui. Jame TSRS norėjo pilno Įsiparei
gojimo, sutarties, trišalio karinio pakto ap
saugoti visoms kaimyninėmis Rusijos vals
tybėms. Žem. rūmuose Mr. Churchillis, tuo
met dar nebūdamas vyriausybės narys, taip 
komentavo šią Maskvos sugestiją: jei Hit
leris pultų per Estiją, Latviją ir Lietuvą, 
turėtų pradėti veikti savitarpinės pagalbos 
Įsipareigojimai. Kalbėdamas Aukšč. Tary
boje gegužės 31. d. Molotovas pakartojo šį 
reikalavimų „minimumą” — jis pareikalavo 
trišalio pakto ir garantijos visiems Euro
pos kraštams, turintiems bendras sienas su 
Sov. Sąjunga. Toliau jis net iškrypo iš te
mos, kad pasakytų, jog jis labai apgailes
taująs, kad anglų prancūzų siūlymas „nieko 
nesako apie Brit. ir Prancūzijos pagalbos 
suteikimą trims kraštams, esantiems prie 
Sov. Sąjungos šiaurės vakarų sienos kurie 
gali pasirodyti nepajėgūs apginti savo neu
tralumą agresijų atveju”.

Tuo būdu pasaulio akys buvo nukreiptos į 
Pabaltijį: Į Suomiją, Estiją ir Latviją — 
tris Sov. Sąjungos kaimynus — ar lygiai ir 
Į Lietuvą. Taigi, tai ir buvo Pabaltijys, esąs 
Į Rytus nuo laisvojo Dancigo miesto, kur 
turėjo kristi sprendimas dėl Europos atei
ties. Tą dieną, kai Molotovas kalbėjo Mas
kvoje, Danija sutiko pasirašyti nepuolimo 
sutarti su Vokietija, tą pat padarė Estija ir 
Latvija birželio 7 d. O Suomija, Švedija ir 
Norvegija atsisakė ją pasirašyti. Šios ma
žos valstybės darė viską, ką tik galėdamos, 
norėdamos nuošaliai išlikti, nevirsti didžių
jų valstybių pirmiau diplomatine, o vėliau 
karine arena.

Birželio 2. d. Molotovas Įteikė Sir W. 
Seedsui ir Mr. Naggiar naują sąjungos su
tarties projektą, kuriame buvo vadinamoji, 
„alternatyvinė formulė garantuoti Baltijos 
valstybes”. Sekdamas anglų lenkų pareiški
mus, jis sugestionavo užsklęsti netiesioginę 
grėsmę per Pabaltijo "valstybes: jei Brita
nija gali būti grasinama per Olandiją, o 
Lenkija — per Lietuvą (šiuo atveju jos abi 
— Britanija ir Lenkija — suteiktų viena 
kitai visą galimą pagalbą), taip Rusija gali 
būtj grasiname per Baltijos valstybes ir 
Suomiją, ir todėl vokiečių Įsiveržimas tenai, 
kaip Molotovas sugestionavo, turi būti lai
komas casus foederis.

Sis argumentas ir šjs pasiūlymas britų 
buvo priimtas. Po kelių dienų N. Chamber-

•) 2iūr. „Minties” 61.

lainas formaliai žem. rūmuose pranešė, kad 
ir netiesioginė grėsmė verstų veikti pasiū
lytą sąjungą. „Jo Didybės vyriausybė”, 
pareiškė jis birželio 7 d., „gali patenkinti 
Sovietų vyriausybę, ji yra iš tikrųjų pasi
rengusi sudaryti sutartį pagal pilną abi
šalę bazę.” Taigi, teliko tik surasti tinkamą 
formulę. Kaip iš tikrųjų rimtai britai buvo 
pasiryžę su visa savo jėga įsipareigoti prieš 
bet kurią netiesioginę grėsmę, lygiai kaip 
ir prieš aiškią tiesioginę agresiją, galima 
matyti iš protokolo, kurĮ formaliai pasirašė. 
Lordas Halifaxas Britanijos vardu ir gra
fas Račinskis Lenkijos vardu, aiškiau api
brėždami jų susitarimą dėl savitarpio pa
galbos. To protokolo str. 2, paragrafas b 
konstatuoja, kad minimi atvejai yra „Belgi
ja, Olandija, Lietuva”, taį reiškia, kad pilna 
karinė pagalba bus teikiama, jei kuri viena 
iš susitariančių šalių bus Įvelta į konfliktą 
su Vokietija ryšium su vokiečių veiksmais, 
„kurie grasintų nepriklausomybei arba 
neutralumui vienos iš šių trijų mažų tautų” 
tokiu būdu, kad tai sudarytų aiškų' pavojų 
susitariančios šalies saugumui. Toliau tame 
protokole dar sakoma (paragr. c): „Latvija 
ir Estija abiejų vyriausybių bus laikomos 
įtrauktomis i šį sąrašą,... nuo to momen
to, kai Įsigalios susitarimas dėl savitarpi
nės pagalbos tarp Jungt. Karalystės ir tre
čiosios valstybės, ribojančiosios su šiais 
dviem kraštais.

Tuo būdu D. Britanija buvo ištikima sa
vo nutarimui. Ji įsipareigojo teikti Lenkijai 
pagalbą net ir netiesioginės vokiečių agre
sijos per Lietuvą atvejyje ir rengėsi šiuos 
įsipareigojimus praplėsti, kad jie apimtų 
Estiją ir Latviją, jei tiktai trečioji valstybė, 
t. y. Sov. Sąjunga, būtų sutikusi tokiu pat 
būdu Įsipareigoti. Buvo aišku, kad tokie 
įsipareigojimai neturi būti panaudoti susilp
ninti — užuot sustiprinus — Baltijos vals
tybių nepriklausomybei ir integralumui. „Vi
sai neįmanoma, pareiškė britų ministeris 
pirmininkas , užkrauti garantiją valsty
bėms, kurios jos nenori”, kol jos nenori 
daryti kompromiso iš savo neutralumo. O 
britų užsienio reikalų ministeris Lordas 
Halifaxas atvirai paminėjo Baltijos valsty
bes kitą dieną kalbėdamas žem. rūmuose: 
„Mes nemanome, kad yra teisinga bandyti 
primesti garantiją kraštams, kurie jos ne
nori. ... Tuo pat metu reikia pripažinti, 
kad dėl savo pačios saugumo Sovietų vy
riausybė negali būti nesuinteresuota savo 
kaimynų nepriklausomybe”. •

Baltijos valstybės tikra; bijojo daryti 
kompromisą dėl savo nepriklausomybės pri

imdamos tuo momentu Rusijos garantiją, 
kuri galėtų privesti prie karinės akcijos. 
Iš tikrųjų Rusija ir buvo pasiūliusi „ben
drą okupaciją ir Britanijos, Prancūzijos ir 
Rusijos garantiją. O birželio 22 d. Moloto
vas, priėmęs Sir Seedsą ir M. Naggiar, 
skundėsi, kad jis 'negalĮs suprasti, kodėl 
Britanija taip priešinasi griežčiau pasielgti 
su Baltijos valstybėmis. O Lordas Dug- 
lassas, kuris turėjo progų matyti ministerio 
pirmininko gaunamus raštus, teigia, kad 
buvo net reikalaujama, jog Britanija su
tiktų su Baltijos trijų nepriklausomų vals
tybių jėga inkorporavimu Į Sov. Sąjungą. 
Atsisakydamas ŠĮ sovietų reikalavimą 'pa
tenkinti, N. Chamberlainas ir jo vyriausybė 
žinojo, ką tai reiškia — Molotovas tą rei
kalavimą iškėlė kaip tik tuo metu, kai vo
kiečių ambasadorius buvo grįžęs pradėti 
tęsti pasitarimus, kurie buvo vadinami 
„prekybos derybomis?’

Kitą savaitę Maskva paskelbė, kad raud. 
armijos manevrai pirmą kartą vyks Lenin
grado srityje. Rusų kariuomenės vadas at
sisakė vizituoti Britaniją, nes tą rudenį jis 
būsiąs labai užimtas. Vienas aukštas britų 
karininkas nuskrido į Suomiją, o imperinio 
štabo viršininkas Sir Ironside nuskrido į 
Lenkiją. Bet diplomatinės derybos dėl ne
tiesioginės agresijos sąvokos apibrėžimo — 
ir galimos Baltijos valstybių okupacijos, ko 
Makva norėjo — vilkinosi., Jos taip vilki
nėsi, kad kariuomenės vadai susirūpino. Ir 
kai Maskva pasiūlė pradėti anglų prancūzų 
rusų karinių štabų pasitarimus dar nesu
darius formalios sąjungos, šis siūlymas bu
vo priimtas, ir karinė misija išplaukė iš 
Anglijos rugpiūčio 5, o Maskvoje ji buvo 
rugpiūčio 11 d.

Chamberlainas buvo paprašytas parla
mente paaiškinti apie derybų eigą dėl są
jungos sudarymo, kuri sulaikytų Hitlerį ir 
laiduotų visų, didelių ir mažų, nepriklau
somybę. Ir jeigu mes iki šiol nesusitarėm 
su Sovietų vyriausybe apie netiesioginės 
sąvokos definiciją tai yra dėl to, kad jų 
siūlomoji formulė turi tą precizišką reikš
mę.” Jis negalėjo aiškiau pasakyti. Prieš jį 
buvo baisi dilema. Ar jis turi paneigti tri
jų Baltijos valstybių nepriklausomybę, kad 
sudarytų sąjungą su Rusija? Ar jis turi 
stengtis sustabdyti Hitlerio agresiją pritar
damas, netgi padėdamas, Rusijos agresijai?

O drama ėjo prie pabaigos. Rugpiūčio 
22 d. buvo paskelbta, kad rusų vokiečių pa
sitarimai sėkmingai baigti, o kitą dieną 
Ribbentropas Maskvoje pasirašė dešimties 
metų nepuolimo ir bendradarbiavimo paktą.

'Pasitraukė Irako vyriausybė
Bagdadas (Dena/Reuteris). Irako regentas 

emiras A. Ilianas, atidarydamas parlamentą, 
savo sosto kalboje pareiškė, kad atsistaty
dino Irako vyriausybė.’ -

Atsistatydinusi vyriausybė buvo sudaryta 
sausio mėnesyje Mahomedo Al Sardo. Emi
ras pareiškė, kad daromi žygiai naujai vy- 
riausybei sudaryti.

Vis naujos sovietų pinklės
Berlynas (Dena). Sovietų SMV šefo pa

vaduotojas gener. M. Dratvinąs pasiūlė 
britų Karinio gubernatoriaus pavaduotojui 
gener. Brownjohnui padaryti bendrus britų 
sovietų pasitarimus oro susisiekimo saugumo 
klausimais. Savo atsakymo rašte britų ge
ner. Brovvnjohnas tuos pasitarimus atmetė, 
pasiūlydamas tą klausimą svarstyti visų ke
turių atstovų pasitarime.

Be to, gener. Brovvnjohnas pastebėjo, kad 
jis apie sovietų rašto turinį painformuos 
vyriausias prancūzų ir amerikiečių vado
vybes, kadangi tas klausimas liečia visas 
okupacines pajėgas.

Sudanas kelyje i laisvę
Londonas (Dena/Reuteris). Britų general

gubernatorius Sudanui Sir R. Howė šešta
dienį išleido proklamaciją, kuri leidžia su- 
daniečiams pirmą kartą sudaryti jų pačių 
rinktą Įstatymų leidžiamąją ir vykdomą 
valdžią.

D. Britanija jau nuo seniau buvo numa
čiusi tas priemones, bet jos turėjo būti ati
dedamos dėl Egipto priešinimosi.

Iširus britų egiptiečių deryboms Kaire, 
ta proklamacija dabar paskelbta be Egipto 
pritarimo.

Britų sostinėje pažymima, kad Egiptas 
gali prisijungti prie to sprendimo, nes 
proklamacijoje yra numatytos klauzulės, kur 
paliekama Egiptui galimybė tiesiogiai da
lyvauti Sudano konstitucinėje plėtotėje.

Spaakas patenkintas
Briuselis (Dena/Reuteris). Belgijos minis

teris pirmininkas H. Spaakas senato užsie
nio reikalų komisijoje pareiškė, kad nėra 
pagrindo būti nepatenkintiems Londono 
konferencijos rekomendacijomis Vokietijos 
klausimais.

Saugumo klausime yra pasiektas laimė
jimas. Pasitarimuose dalyvaujančios šalys 
Vokietijos klausimu turėjo daryti nuolaidas. 
Tuo būdu tos rekomendacijos yra kompro
misų padaras.

Amerikiečių okupacinės kariuomenės lai
kymas Vokietijoje neapibrėžtą laiką sudaro 
geriausią saugumo garantija.
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Gyvenimas ir darbai
1938 m. gegužės mėn. 12 d. mirė žymus 

mūsų visuomenininkas, teisininkas, moks
lininkas prof. Petras Leonas. Tenka pri
siminti keletą datų ir ryškesnių momentų 
ii šio didelio lietuvio, piliečio ir žmogaus 
gyvenimo bei darbų.

Petras Leonas gimė 1864. XI. 16. d. Lec
kavos kaime, Gudelių valsč., Marijampolės 
apskr. Pradžios mokslą išėjo Šumsku ir 
Naumleščio mokyklose. Vėliau mokėsi Ma
rijampolės gimnazijoje, kurią baigė 1884 
m., gaudamas sidabro medalį už gerą mo
kymąsi. Maskvos ū-te iš pradžių mokėsi 
matematikos, o vėliau pradėjo studijuoti 
teisę, ir 1889 metais baigė teisių fakultetą.

1889—93 m. P. Leonas dirbo teismo kan
didato darbą Suvalkų apyg. teisme, vėliau 
perkeltas tardytoju į Taškentą, prokuroro 
padėjėju 1 Samarkandą ir apygardos teismo 
teisėju Į Naująjį Margelaną. Tuo būdu ve
lionis praktiškai elgesnį laiką dirbo visų 
rūšių teisininko darbą. Už dalyvavimą 
1904—05 metų, revoliuciniame judėjime ru
sų caro valdžios buvo atleistas iš teisėjo 
pareigų ir 1906 m. grįžo Lietuvon. Apsigy
veno Kaune ir dirbo advokato darbą.

1907 metais Suvalkijoje buvo išrinktas į 
Rusijos II-ją Dūmą ir kurį laiką gyveno 
Petrapilyje. 1914 m. kilus pirmajam pasau
liniam karui, P. Leonas su šeima atsidūrė 
tremtyje ir gyveno Maskvoje. Čia dirbo lie
tuvių — tremtinių šalpos organizacijoje. 
1918 metais grįžo Lietuvon. 1919 m. sausio 
mėn. 1 d. įėjo į Mykolo Sleževičiaus suda
rytą II-jį Lietuvos ministerių kabinetą tei
singumo ministerių. Jis suorganizavo mūsų 
teismus ir nutiesė jų darbui teisinius pa
grindus. Berenkant demokratinius seimus, 
P. Leonas nuolat buvo skiriamas seimų r?n-
kimo vyr. komisijos pirmininku. Politinės 
srovės ir skaitlingi rinkikai visuomet jam 
reikšdavo pasitikėjimą. <

PROF. PETRAS LEONAS
lukaičiu ir Petru Kriaučiūnu svarstė lietu
viško laikraščio leidimo reikalus ir nutarė 
leisti „Varpą”. „Šviesoje” ir „Varpe” ra
šinėjo „Liūto” ir „Girininko” slapyvardė- 
mis. Kovojo prieš rusų caro valdžią ir da
lyvavo kitų Rusijos tautų kovose. Visuomet 
reikalaudavo įvairioms tautoms laisvės ir 
savarankumo. Lietuvių tautinis atgimimas 
buvo jo sieloje ir darbuose. 1906 m. grįžęs 
Kaunan veikė „Moksle”, „Žiburėlyje”, 
„Saulėje” ir „Dainoje”. Il-je Dūmoje prik
lausė kadetų frakcijai ir lietuvių atstovų 
grupei kartu su Andrium Bulota, dr. Pranu 
Gudavičium, Vladu Stašinskiu, A. Povy- 
lium, Kupstu ir Kumeliu. Rašinėjo į „Vil
niaus Žinias”, „Lietuvos Žinias” ir „Lietu
vos Ūkininką”. Spaudos darbo neapleido iki 
pat savo mirties. Kilus 1917 m. rusų revo
liucijai kartu su Rapolu Skipičiu įkūrė de
mokratinę laisvės Santaros partiją ir leido 
„Santaros” laikraštį. Dalyvavo 1917 m. Pe
trapilio lietuvių konferencijoje ir buvo ren
kamas į Vyr. Liet. Tarybą. Visuomeninį 
darbą labai aukštai vertino. Be mokymo ir 
auklėjimo darbo universitete, parašė keletą 
knygų teisės ir socialogijos klausimais. Vi
suomeniniame ir profesiniame darbe buvo 
labai pareigingas, laikėsi griežtos darbo 
sistemos ir visuomet vadovavosi teisingumo 
ir padorumo principais. Savo įsitikinimuose 
labai vertino žmogų ir prisilaikė liberali
nių principų. Buvo lietuv’s- patriotas, gilus 
demokratas ir labai teisingas žmogus. Daž
nai buvo vadinamas Lietuvos sąžine. Ilgus 
metus teisininko darbą pats dirbdavo be 
jokių techniškų pagelbininkų ir sekretorių. 
Savo darbui visuomet kruopščiai ir iš

Laiškas iš Australijos: 

anksto pasirengdavo, visas sayo bylas ir 
kitus darbus puikiai žinodavo ir niekuomet 
tuščiai neimprovizuodavo. Neprasmingai ir 
be reikalo nekalbėdavo. Buvo dideliu auto
ritetu teisininkams, profesoriams, studentijai 
ir plačiajai visuomenei. Daugybė mūsų tei
sininkų didžiuojasi buvę Petro Leono mo
kiniais ir jo darbo bendrininkais. Kaip žmo
gus — visuomet kuklus, santūrus, išlaikytos 
ir didelės erudicijos bei inteligencijos. Išau
gino gausią šeimą, kuri daugiausia gulė 
ant jo vieno pečių.

Prieš mirtį pareiškė norą jo kūną palai-" 
doti ne kapinėse, bet sudeginti krematoriu
me, kas ir buvo įvykdyta, sudeginant gar
bingojo Velionies palaikus Medicinos f-to 
krematoriume, Kaune.

Iškilmingas paminėjimas Reutlingene
Lietuvių Tremt. Teisininkų Draugijos 

Centro V-ba pavedė savo skyriams juo 
gražiau paminėti Petro Leono mirties 10 
metų sukaktuves. Tiibingeno — Reutlingeno 
skyrius surengė 1948 m. birželio mėn. 11 d. 
Petro Leono minėjimą Reutlingene. Susi
kaupimo minute pagerbus Petrą Leoną ir 
šio karo metu mirusius žymius teisininkus 
Mykolą Sleževičių, Vladą Stašinską, Joną 
Vileišį, Liudą Ciplijauską, Antaną Endziu- 
laitį, Antaną Merkį, Antaną Tamošaitį, An
taną Tumėną, Juozą Grigaitį, Julijoną Bo- 
reišą ir daugybę kitų, žodį tarė prof. kun. 
M. Krupavičius.

— Su Petru Leonu esame kilę iš vieno 
krašto — Suvalkijos miškingų vietovių — 
sakuotnugarįų. Velionis buvo žymiai vyres
nis. Prieš aną didįjį karą 'susitikdavom lie
tuvių organizacijose Vilniuje. Kartais pasi- 
ginčydavom, bet visuomet tinkama forma, 

išlaikytai. Petras Leonas buvo sąmoningas 
lietuvių patriotas. Lietuvybė jam sudarė lyg 
ir pasaulėžiūrą, ar politinę programą. Pa
mačius jį gatve einant buvo galima sakyti: 
lietuvis .eina. Tai buvo teisingas ir krišto
linės sąžinės žmogus.

1914 metų karo buvome nublokšti Rusi
jon, P. Leonas čia daug dirbo lietuvių ko
mitete nukentėjusiems nuo karo šelpti. 1917 
m. dalyvavome Petrapilio konferencijoje. 
Čia Petras Leonas ėjo su kairiaisiais. K. 
Škirpos minimas „Mintyje” gydytojas Na- 
gius-Nagevičius kartu su kitais atnešė kon- 
ferencijon lietuvių kanų vardu raudoną vė
liavą. Jis tada buvo socialistas — revoliu
cionierius. Lietuvių konferencija suskilo. 
Vėliau P. Leonas dėlto labai gailėjosi ir 
net nesutiko kviečiamas įeiti į Lietuvių Ta
rybą, Rusijoje.

Pasibaigus karui, P. Leonas tuoj grįžo 
Lietuvon. Sudarant II-jį Mykolo Sleževi
čiaus koalicinį ministerių kabinetą, 1919 m. 
padžioje, Petras Leonas pareikalavo, kad 
kunigai nebūtų ministeriais. Šiam reikala
vimui nepritarėm, nes kiekvienos profesijos 
žmonės galėjo eiti valstybėje aukščiausias 
pareigas ir todėl kunigams nebuvo pagrin
do drausti būti ministeriais.

Vėliau P. Leonas nuolat būdavo Vyr. 
Seimo Rinkimo K-jos pirmininku ir mes 
visuomet jam pasitikėdavom. Žinojom, kad 
jis eis teisybės ir teisės keliu.

Visi šeimos reikalai gulė ant vieno P. 
Leono pečių. Jis sukūrė lietuvišką šeimą, 
vesdamas lietuvaitę, valsčiaus raštininko 
dukterį, šeimoje P. Leonui daug teko per
gyventi, bet jis visą laiką garbingai išsilai

kė ir savo šeimą tinkamai globojo. Kartį 
visus savo vargus man atvirai pasipasakojo.

Su Petru Leonu visuomet sekdavosi svar
biausiais tautos ir valstybės reikalais susi-
tarti. Panašiai kaip ir su Kaziu Griniumi 
bei prof. Kaminsku. Dabartiniai mūsų poli
tinių srovių jaunesnieji veikėjai turėtų eiti 
šių garbingų žmonių keliais. Tuomet ir 
šiais laikais mažiau turėtume nesusiprati
mų. P. Leonas buvo dažniausiai šaltas, san
tūrus, išlaikytas, tikras mūsų lordas. Kazys 
Orinius — kaimo dėdė! Mes jį dėde ir va
dindavom. Petras Leonas buvo principų 
žmogus! Tautybė, teisė ir teisingumas*jam 
buvo principinės, reikšmės. Lietuvos istori
joje amžiams pasiliko! Jeigu jis būtų buvęs 
veikėjas didesnės nei lietuvių tautos, tai 
platus pasaulis apie jo nuopelnus kalbėtų!

Prof. D. Krivickts apibudino Petro Leo
no universitetinio darbo privalumus. Čia 
velionis daug pasidarbavo. Studentų buvo 
mėgiamas ir gerbiamas. Jis studentus taip 
pat gerai suprato ir juos užstodavo. Doc. 
F. pradėjus reikalauti iš studentų negalimų 
dalykų arba prof. B. blogai skaitant romė
nų teisę,' P. Leonas reikalą ištyrė ir minėti 
dėstytojai priversti buvo mūsų aukštąją 
mokyklą apleisti. Universiteto institucijose 
P. Leono žodis dažnai nulemdavo. Jo nuo
mone drįsdavo oponuoti tik seni, prityrę 
profesoriai. Jo autoritetas buvo didelis. P« 
Leonas parašė knygas iš teisės filosofijos 
istorijos ir teisės enciklopedijos. Be to, iš
leido veikalą socialoginiais klausimais. 
U-te Petras Leonas sąmoningai "palaikė lie
tuvišką linkmę.

Dar buvo prisiminta Petro Leono vai
singi darbai Lietuvos teismus bekuriaht in 
mūsų advolfttūrai bevadovaujant. šio minė
jimo dalyviai iš lėto skirstėsi pagerbę žy
mų lietuvį, visuomenininką ir profesorių 
Petrą Leoną. Rimas Kemeklis.

Vis nauji DP transportai pasiekia Australiją
P. Leonas skaitė paskaitas Aukštuosiuose 

Kursuose ir 1922 m., įkūrus Lietuvos u-tą, 
buvo išrinktas teisių f-to dekanu ir ilgus 
metus ėjo šias pareigas. Buvo renkamas 
u-to prorektorium ir rektorium. Ilgai buvo 
Lietuvos Advokatų Tarybos pirmininku. 
Studentų ir collegų teisininkų buvo labai 
gerbiamas.

Visuomeninį darbą P. Leonas pradėjo 
dirbti dar gimnazijos suole. Čia veikė kartu 
su Pranu Mašiotu ir Jonu Jablonskiu. Be
studentaudamas aktingai dalyvavo Maskvos 
Lietuvių Studentų Draugijoje ir įsijungė 
Jono šliupo bei Jono Basanavičiaus sukel
tu aušrininkų judėjimam 1888 m. kartu su 
Vincu Kudirka, Kaziu Grinjum, Vincu Pa

L Raudonojo Kryžiaus 30 metų sukaktuvėms besiartinant
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija 

Įsteigta 1919 metais sausio mėn. 12 d. Stei
gėjais buvo Dr. Jurgis Alekna, Dr. Rokas 
šliupas, Proviz. Jonas Makauskis ir Dr. V. 
Ingelevičius. Taigi, 1949 metų sausio mėn. 
12 d. Lietuvos Raudonajam Kryžiui sueina 
trisdešimts vaisingo darbo metų.

Lietuvos Raudonasis Kryžius ' įsisteigė 
nepaprastais metais. Prisiminkime truputį 
faktų. 1919 m. sausio mėn.-1 d. lenkų legio
nininkai, vadovaujami gen. Vejtho užėmė 
Vilnių. Iš rytų skverbėsi palaidos balševikų 
gaujos. Sausio mėn. 2 d. Lietuvos Laikinoji 
Vyriausybė nutarė pasitraukti Kaunan ir 
Vilniuje paliko savo generalinį įgaliotinį 
švietimo ministerį Mykolą Biržišką. Minis- 
teris pirmininkas Mykolas Šleževičius karš
tu atsišaukimu kvietė savanorius tėvynės 
gintu 1919 m. sausio mėn. 15 d. buvo pa
skelbta mobilizacija. Darbo pradžia 
Raudonajam Kryžiui buvo be galo 
Junki. Nebuvo normalaus gyvenimo ir rei
kalingos tvarkos. Stigo ligoninėms patalpų, 
vaistų, reikalingų įrankių, tvarsliavos, rū
bų, medžiagų ir tt. Kiek vėliau gauta pir
mai pradžia} iš Amerikos ligi dešimties 
vagonų vaistų ir kitos sanitarinės medžia
gos. Parengtas Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus statutas. Tarptautinis Raudonasis Kry
žius iš karto Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
nepripažino, nes dar nebuvo pripažinta de 
facto ir de jure pati Lietuvos respublika. 
Tuoj pradėtas svarbus ir konkretus darbas. 
To meto Lietuvos Raudonojo Kryžiaus už
daviniai f>e> darbai ryškiai matyti iš jo at
sišaukimo, kurį paduodame ištisai be jokių 
pakeitimų.

įį visuomenę.
Pilietės ir Piliečiai! Kada Lietuvos že

mę ėmė terioti priešininkai kada pa
sklido po visą kraštą kovos obalsis, Lie
tuvos vyrai būrių būriais, užsidegę tė
vynės meile, stoja karžygių eilėsna tė
vynės laisvės ginti. Nevieną narsuolį gal 
aplankys nelaboji liga, ne vieną gal 
kliudys priešininko ginklas, atverdamas 
žaizdą

Kauno mieste š. m. sausio 12< d. įsis
teigė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Draugija, kurios tikslas kovos metu pir-, 
muSauėia teikti pagalbos sužeistiesiems 
karžygiams. Kaune jau veikia dvi Liet.

Kjįjžjaps ligoninės. Marijam-jrudgjg nacių bangoms- L, R. K«jtžėatis darb$

vis nauji DP transportai pasiekia Austra
liją. Atrodo, kad žadėtoji kvota — 18.000 
DP — skubama ištesėti. Be pabaltiečių 
(čia jau spėjusių išpopuliarėti) atvyksta ir 
riedidelė dalis kitų tautybių atstovų — 
lenkų, jugoslavų, ukrainiečių. Atvyko jau 
ir vienas šeimų transportas. Beveik visi 
atvykusieji patenka į Bonegillos stovyklą, 
kur perėję „australizacijos“ kursą skirsto
mi į darbus. Pastebėtina, kad „australi
zacijos" laikas vis trumpėja, ir kąd sten
giamasi „naujuosius australus“’ vis grei
čiau pristatyti prie darbo.

Kiekvieną atvykusį Į Australiją imi
grantą, be tautybės skirtumo, liečia įsta
tymas, leidžiantis vyriausybei du metus 
kontroliuoti jo darbovietę ir gyvenamąją 
vietą. DP šis įstatymas taikomas visu

polėje ir Vilkaviškyje veikia jau Draugi
jos skyriai. Mūsų broliams — karei
viams aprūpinti reikalinga baltinių pa
klodžių, antklodžių, šienikų, įpilu, ap
valkalų, rankšluoščių, milų apsiaustams 
gaminti. Visų tų daiktų sunku gauti, o 
pagalba reikalinga tuojau.

Lietuvos Pilietės: motinos ir sesutės! 
Jūsų jautrios širdys atjaus, o duosni 
ranka neapleis sužeistųjų sūnų ir bro
lių. Tat padėkite kuo kas galite! Auko
kite ar parduokite reikalingos medžiagos 
įrengimų ligoninių, kur mūsų ligonys 
karžygiai ras palengvinimą ir poilsį. 
Neškite į Vietos ir Apskrities Komitetus 
ką galite. Kiekvienos pilietės ir piliečio 
pareiga palengvinti mūsų tėvynės gynėjų 
skausmą. Vietos Tr Apskričių Komitetai 
prašomi surinktuosius daiktus pasirū
pinti pasiųsti , Kaunan. Kaune reikia 
kreiptis į Raudonojo Kryžiaus ligoninės 
raštinę Nr. 1, Laisvės Alėja Nr. 7.”

Tuomet Lietuvoje buvo kovų metas. Lie
josi kraujas, plaukė sužeistieji, tai ir Rau
donasis Kryžius kūrėsi sužeistiesiems ir 
karo aukoms pagelbėti, juos pagydyti, su
šelpti. Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo darbuose Lietuvos Raudonasis 
Kryžius vaidino ne paskutinę rolę. '

Po kovų sekė taikos ir kūrybos metai. 
Lietuvos Raudonasis Kryžius plačiai veikė. 
Steigė ligonines, ambulatorijas, sanatorijas, 
vaistines, rūpinosi profilaktiniu gydymu ir 
šiems reikalams tvarkė žymesniuosius ku
rortus. Kas neprisimena gražiai veikusią L. 
Raudonojo Kryžiaus ligoninę su ambulato
rija ir vaistine, Kaune, Birštono, Likėnų 
kurortų statybą, sanatorijas ir tt Lėšas L. 
Raud. Kryžius mobilizuodavo visuomeni
niais ir loterijos keliais. Broliai Amerikos 
lietuviai visuomet jautriai rėmė lėšomis L. 
R. Kryžiaus darbus. Didesniuosius darbus 
paremdavo ir valstybės iždas. Liet. Raudo
nasis Kryžius pilnateisiu nariu dalyvavo 
Tarptautiniame Raudonajame Kryžiuje ir 
palaikė artimus ryšius su kitų kraštų šio
mis organizacijomis. Jo veikla plačiai buvo 
žinoma už Lietuvos ribų.

1940 m. birželio mėn. 15 d. užėjus pir
mąja; boševikų okupacijai, L. R. Kryžiaus 
darbas buvo sustabdytas. 1941 m. užgriuvus

aktyviai rūpinasi lietuvių suorganizavimu. 
Tikimasi visur, kur tik yra 7—10 lietuvių, 
suorganizuoti lietuvių sąjungos skyrius ar
ba klubus.

Krepšinis Australijoje nelabai populia
rus. Čia jis laikomas daugiau moterų 
sportu. Bet šaunūs lietuviško penketuko 
laimėjimai, vis dėlto atkreipė dėmesį. Lie
tuviai krepšininkai dėjo nemaža pastan
gų patekti į vieną darbovietę ir išlaikyti 
vienetą. Deja, darbo įstaigos pareigūnai 
buvo nepermaldaujami ir krepšininkai ta
po išblaškyti po visą kraštą.

Mūsų „australizaclja“ vykdoma visomis 
įmanomomis priemonėmis. Bonegillos sto
vykloje susiorganizavęs estų chorelis rodė 
puikią pažangą ir tol klibino darbo įstai
goj duris, iki buvo (!) in corpore paskirtas 
į vieną darbovietę. Deja, neapsidžiaugė 
vargšai. Pateko Į puslaukinius, civilizaci
jos nemačiusius miškus, kur apie bet ko
kį kultūrinį darbą tik svajoti tegalima.

Prie labai (vairių darbų patenka čia at
vykę tremtiniai. Vienur sąlygos geresnės, 
kitur ne tokios geros, bet pasitaikė, kad 
jos buvo tiesiog baisios. Keletas pabaltie- 
'čių buvo paskirti į New South Wales miš
kus apie 200—300 mylių nuo artimiausios 
civilizuotos žmonių gyvenamos vietos. Dar
bas buvo nepaprastai sunkus, o atlygini
mas palyginus labai žemas. Gyventi teko 
lietaus perlyjamose būdose, o geriamas 
vanduo buvo gaunamas iš lietaus prilytų 
griovių. Į tuos gyvačių pilnus miškus mai
stą, rūkalus ir paštą atveždavo kartą sa
vaitėje, gi maistą pasigaminti tekdavo pa
tiems.

Nebegalėgami pakęsti tokio gyvenimo, 
nelaimingieji iš ten pabėgo ir atvyko į 
Bougeillos imigracinę stovyklą, kur pri
sistatė darbo įstaigai. Tokių „pabėgėlių“ 
atsirado net iš kelių darboviečių. Pra
džioje darbo įstaigos pareigūnai baudė 
juos gana rūščiai priimti, bet išgirdę pra
šymą geriau siųsti Vokietijon, negu gra- 
žinti prie buvusių darbų, atlyžo, net ma
lonūs pasidarė. Jie buvo paskirti į nau
jas darbovietes.

Atrodo, kad .Australija labai bijo suga
dinti savo prestižą, nors ir tokių nereikš
mingų DP akyse.

Australijos vyriausybė laukia, kad jūs

griežtumu. Gal būt, labiausiai dėl to ne
lemto įstatymo nukenčia mūsų kultūrinė 
ir organizacinė veikla. Nors į šį kraštą at
vykusių intelektualų būrelis jau yra vi
sai gražus, bet jie išblaškyti po visą Aus
traliją ir pririšti dažnai prie neįprasto ir 
nelengvo darbo, sunkiai begali pasireikšti 
visuomeniniame darbe. Neįmanoma suda
ryti nei meninį vienetą, nei sporto koman
dą, net biuletenio išleidimas dėl jėgų iš
blaškymo yra sunkiai įveikiama kliūtis.

Sidnėjaus lietuvių sąjunga, atrodo, pa
jėgs suburti Australijos lietuvius. Į val
dybą vicepirmininko pareigoms yra kop-. 
tuotas pirmojo lietuvių transporto komite
to pirmininkas dipl. inž. Jonas Motiejū
nas. Jis, nors ir dirbdamas fizinį darbą 
Tasmanijoje, bent korespondenciniu būdu 

labiau sunkiose sąlygose dirbo L. Savitar
pinės Pagalbos Draugija. Ji suregistravo 
bolševikų išžudytus ir išvežtus lietuvius ir 
pilnus sąrašus patiekė Tarpt. Raudonajam 
Kryžiui, Ženevoje, bei pasiuntė. Amerikon. 
Tremtyje L. Raud. Kryžius 1945 m. vasarą 
savo darbą atnaujino ir sėkmingai vykdo 
tremtinių šelpimą. Ir šiuo metu amerikiečių 
lėšos bei gėrybės visą darbą nuolat remia. 
Be vyriausios vadovybės, beveik kiekvie
noje didesnėje lietuvių stovykloje veikia 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos 
skyriai, kurie vietoje renka aukas ir šelpia 
labiau pavargusius.

Iki šiol Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pir
mininkais buvo Dr. Rokas Šliupas, Dr. Jur
gis Alekna, Dr. Aloizas Petrikas, Prof. 
Ignas Končius ir Dr. Domas Jasaitis. Ma
lonu pažymėti, kad Dr. V. Ingelevičius, bu
vęs L. Raud. Kryžiaus steigėjas, per visą 30 
metų sėkmingai vykdė šios svarbios mūsų 
organizacijos uždavinius ir šiuo metu trem
tyje taip pat aktingai dirba L. Raud. Kryž. 
Vyr. Vadovybėje. Iš steigėjų' ir provizorius 
Jonas Makauskis tremtyje eina svarbias L. 
Raud. Kryžiaus generalinio įgaliotinio pa
reigas. Nežinomas likimas Lietuvoje pasili
kusių steigėjų Dr. Roko Šliupo ir Dr. Jur
gio Aleknos. Be visų minėtų daug Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui pasidarbavo, pre
latas Šaulys, prof. dr. Vincas Kanauka, 
Dr. Matukas, Dr. B. Matulionis, inž. Šimo- 
liūnas, inž. Kriščiukaitis ir daugybė kitų. 
Jų visų darbai laukia platesnio apibūdinimo.

Besiartinant Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus trisdešimties metų sukaktuvėms labai 
svarbu tinkamai joms pasirengti ir jas pa
minėti. Pirmoje eilėje reikia jau dabar iš
plėsti L. R. Kryžiaus veiklą lietuvių trem
tinių gyvenamuose vietose Vakarų Vokie
tijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje, Anglijoje, Olandijoje, Švedijoje, 
Italijoje ir kitur. Svarbu nepalikti be reika
lingos globos kiekvieną lietuvį kur tik jis 
begyventų. Svarbu pasirūpinti šelpimu tau
tiečių Sibire ir kituose pasaulio kraštuose. 
Reiktų tuoj pradėti rūpintis per tarptautines 
organizacijas išaiškinti šalpos darbus taip 
daug vargstančioje Lietuvoje. Svarbu taip 
pat gerai ir tiksliai šalpos darbus organi
zuoti, kad juo didesnį skaičių vargstančių 
paremti ir kad pati parama būtų juo efek-

(Nukelta į 4 guskj Į 

visi po trumpo laiko tapsite čionykščių 
profesinių sąjungų nariais, — kartą išsi- 
reiškė darbo ministerijos stastovas pabal- 
tiečiams. Reikalas pasirodė rimtesnis, ne
gu pradžioje buvo manyta. Kai kurie 
tremtiniai atsisakė tapti profesinių orga
nizacijų nariais, buvo susilaukta rimtų įs- 
pėjimų net ir iš darbdavių pusės. Ir patys 
darbininkai australai labai nepalankiai tai 
vertina. Atsisakymo priežasčių, gal būt, 
mokėti nario mokesčio, kuris jau nėra 
toks aukštas — maždaug vienos dienos už
darbis metams. Kita priežastis yra .baimė 
tapti nariu komunistų kontroliuojamos 
organizacijos. Čia reikia pabrėžti, kad iš 
370 Australijos profesinių sąjungų tik ke
lios yra komunistų vadovaujamos. Gi, šiuo 
metu parlamente yra svarstomas 
įstatymo projektas, draudžiantis ko
munistams užimti vadovaujančias pozici
jas profesinėse organizacijose. Bet pagrin
dinė priežastis bene bus lietuvių baimė 
būti bet kokios politinės organizacijos na
riu, visiškai užmirštant, kad dcmokratl-i 
nėję valstybėje profesinės organizacijos 
yra nepolitinės.

Vietinė spauda skundžiasi, kad Anglijos 
vyriausybė neleidžianti emigruoti į Aus
traliją savų architektų ir inžinierių, kurių 
didelis trūkumas čia jaučiamas. Šitos aus
tralų aimanos atrodo net neįtikėtinos ir 
paradoksiškos, prisiminus, kad dešimtys 
puikų stažą turį pabaltiečių inžinierių ir 
architektų Australijoje yra įpareigoti kasti 
griovius. Sakoma, tai esanti britiško kraš
to charakterio išlaikymo politika.

Graudu, kai politikos auka tampa žmo
gus. *

Lietuviai labai vieniši ir atskirti jau
čiasi Australijoje. Išblaškyti po visą didelį 
kraštą, jie sunkiai tegali palaikyti tam
presnius tarpusavio ryšius. Gi nuotoliai! 
nuo egzillnių mūsų kultūros centrų yra 
milžiniški. Spauda Australiją pasiekia tik 
2—3 mėnesius. Visa tai, gal būt, ir bus 
geriausias „australizacijos“ talkininkas, na 
o posakis „ne vien duona žmogus gyvena“ 
iškyla visa savo realybe. Reikia vilties, kad 
ir čia bus surastos galimybės išvystyti 
lietuviškai kultūrinei veiklai ir aktyviai 
prisidėti prie Lietuvos laisvės kovos.

Romualdas Marius^

L. Skautę S-gos Taryba posėdžiauja Schw. Gmilnde, sukaktuvinės skautų 
parodos proga. V. Bacevičiaus nuotr.
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Bananai vietoj' bulvių . . . AKIMIRKSNIU KRONIKA
Čia pateikiame neseniai Į Kanadą iš- 

vykusio lietuvio, dirbančio žemės ūkyje, 
kai kurias laiško ištraukas, kur jis apra
šo dajbo ir gyvenimo sąlygas. Red.

„Važiavome iki St. Thomas, iš kur mus 
Ūkininkai išsivežiojo po formas. Laive 
skirstė grupėmis nuo vieno iki aštuonių. 
Manėme, kad ta visa grupė pateks į vieną 
farrną, bet pasirodo, kad mūsų apsirikta.

Kraštas gana gražus, išraižytas kvadratų 
formos keliais. Keliai gana geri. Kur yra 
svarbesnis susisiekimas kelias asfaltuotas, 
kur taip sau-žvyruotas. Visi keliai tiesūs, 
retas kuris turi vingį. Pilni keliai važiuo
jančių mašinomis. Kaip Vokietijoje daug 
keleivių traukininais, taip čia atvirkščiai: 
traukiniai pustuščiai, o mašinomis keliau
ja daugybė. Gal čia toks didelis judėjimas 
todėl, kad gyvenu netoli JAV sienos. Nei 
jokių leidimų kanadiečiui nereikia pra
važiuojant sieną. Mums atvirkščiai — 
reikia gauti leidimą norint važiuoti į JAV. 
Važiuojant per sieną tegalima pasiimti tik 
20 dolerių, nes nenorima leisti spekuliuoti.

ūkiai suskirstyti vienkiemiais. Daugu
mas ūkių gana dideli: nuo 100 ha ir dau
giau. čia mažų ūkių labai maža. Užsiima
ma daugiausia gyvulių auginimu. Beveik 
kiekvienas augina po 20 — 30 veršių, ku
riuos paauginę iki atitinkamo dydžio par
duoda mąž daug po 200, dolerių. Mano 
šeimininkas irgi jų turi 58. Atrodo, paims 
gražaus pinigo. Melžiamų karvių, apla
mai imant, laikoma nedaug; kai kurie tik 
dėl šeimos pienui. O kurie turi daugiau, 
tai jas melžia elektra 'ir grietįpę atiduoda 
j miestą. Kiaulių augina daugiausia tie, 
kurie turi didesnį skaičių karvių, nes nu
griebtu pienu tas kiaules šeria.

Žemė dirbama traktoriais, nors dirba
mos žemės mažoka, nes daugiausia pievos 
arba kultūrine žole apsėti laukai. Kar- 

> vėms ir veršiams ganykla labai puiki.
Karves šeria šienu ir iš kukurūzų pada
rytu silosu. Kukurūzų ir kviečių sėja dau
giausia. Kai atvažiavau, dar spėjau apie 
20 ha apsėti kukurūzais. (Rašantysis į 
Kanadą išvyko š. m. balandžio mėn. 19 d.). 
Visi laukai kvadratinės formos ir aptverti 
vielų tinklu. Piemenų, pasirodo, kaip bu
vo kalbėta, čia nereikia. Arkliais dirba 
mažai kas, o važinėjimui beveik kiekvie
nas ūkininkas turi gražią mašinėlę. Pės
čiom mažai kur eina, tik iki tvarto. Trak
toriams kuras pigokas 22 centai litras. 
Traktoriai labai praktiški, beveik visi JAV 
fabrikų darbo. Jais gana smagu dirbti. Vi
si sunkieji darbai dirbami mašinoms.

Išleistuvių tradicijos plinta

Keliuosi 8 vai., jau saulutė gana aukš
tokai; panašiai kaip ir pas jus, tuoj pus
ryčiai, o po pusryčių į darbą. Pietūs 12,301 mas 6 doleriai.'

Iš sukaktuvinės L. Skautų S-gos parodos Schw. Gmūnde — įvertinimo ko
misija apžiūri eksponatus. V. Bacevičiaus nuotr.

Visuomenės šulai
Negalima pasakyti, kad mūsų visuomenė būtų labai linkusi vadovauti. Neretai 

stovyklose reikia po kelis kartus šaukti susirinkimas, kad susidarytų kvorumas vie
tiniam komitetui ar R. Kryžiaus skyriaus valdybai rinkti. Dažnai pasitaiko net 
taip, kad susirinkta tik tiek, kiek vos ne vos užtenka vykdomiesiems organams iš
rinkti. Tai be abejo blogas reiškinys ir su juo reikia kovoti. Toks abuojumas vi
suomeniniam reikalui yra nedovanotinas. Tačiau ta aplinkybė neatleidžia nuo 
principo, kad vadovauti turi patys geriausi ir labiausiai sugebą tą darbą darbti.

Nepatinka man vadinama vadų atrankos taktika, kurią praktikuoja totalitaris- 
tiniai režimai. Nepatiko man ir savo laiku Lietuvoje kai kieno populiarinama min
tis apie vadinamą elitą. Saugok Dieve nuo elitui skiriamų gimnazijų, lygiai kaip 
ir nuo visokių „fuehreršulių”. Tačiau lygiai blogai, kai kiekvienas Įsigalvoja, kad 
jis gali vadovauti. Negalėdamas pritilpti prie bendro stalo, jis tuojau užsimoja or
ganizuoti atskirą stalą, prie kurio jis būtinai norės užimti kertinę padėtį. Mūsų 
liaudis turėjo gražų dvieilį:

„Nebenoriu daugiau siūti,
Muzikantu noriu būti”.

žinoma, kad iš siuvėjo gali pasidaryti muzikantas, tai nieko nuostabaus. Bet 
yra darbų, kuriems ne kiekvienas tinka. O gyvenime dažnai pasitaiko, kad grie
biamasi tokio darbo, kuriam žmogus nėra visiškai pasiruošęs. Nepagalvojama, kad 
tam tikras postas uždeda ir tam tikras pareigas. Kiekvienas imdamasis kokių nors 
pareigų privalo pagalvoti, ar jis sugebės jas atlikti, ar neatsirastų kitas, kuris su
tiktų ir sugebėtų geriau tas pareigas atlikti. O pas mus pasitaiko, ir tai pačiuose 
aukščiausiuose postuose, žmonių, kurie nesvarbu kuriais sumetimais, užima tokias 
pareigas, kurių tikrai nesugeba atlikti. Žinoma, normaliais demokratiniais laikais 
tokiam vyrui seimas pareiškia nepasitikėjimą ir jis nors ir raivydamasis turi iš to 
posto pasitraukti, kaip neseniai turėjo pasitraukti Suomijos vidaus reikalų ministe- 
ris. Deja, mes to šiandien, ypač kai kuriose institucijose, negalime padaryti. Ta
čiau negi tie žmonės patys nesusipranta.

Šiandien visose srityse turi lemti ne kokie kiti sumetimai, bet sugebėjimas 
darbą dirbti. Mes esame karo padėty, o karo padėties kabinetai dažniausiai yra 
specialistų kabinetai. Užimti tam tikrą vietą tik dėl to, kad ji būtų užimta, tai 
būtų panašu Į tuos Puškino akademikus, kurie sėdi akademijoje tik dėl to, kad turi 
sėdimąją.

Ir juo aukštesnės pareigos, juo tas sugebėjimas turi būti didesnis. Dieviškasis 
Plafonas buvo nustatęs tiesiog vienuoliškas regulas tiems, kurie pašaukti valstybei 
vairuoti. Net meilės valandėlės jiems buvo sureguliuotos. Na, mūsų laikų žmones 
sunku taip sureguliuoti, tačiau tam tikras minimumas turi būti.

Visuomenė, kuri to neboja, arba nusigyvena, arba paskęsta anarchijoje. Ypač 
tokios anarchijos pavojai dideli emigrantinei visuomenei. Dėl to ir tas šaukima
sis ,kad kiekvienas užimtų tą vietą, kuri geriausia jam tinka, gal ir nebus visiškai 
pro šalį.

Iš ne savo vietoje sėdinčių visuomenės šulų kadaise gražiai pasijuokė P. Vai
čiūnas. Iš kai kurių tokių šulų būtų galima pasijuokti ir šiandien.

V. TRUMPA.

Birželio U-tos minėjimas

Tvartai daugiausia paskutinio modelio, 
praktiški. Vanduo tvartams paduodamas 
vėjo turbinomis. Gyvenami namai gražūs 
ir gana prabangingai įrengti. Virtuvė tai 
svarbiausias kanadiečio kambarys. Val
gyti mėgsta gerai ir sočiai. Daugumas pa
tiekalų saldūs, kas mano lietuviškam sko
niui neįprasta. Labai daug vartoja bananų, 
daugiau negu bulvių. Prie kopūstų bana
nai, prie makaronų bananai ir vakarienei 
dažniausiai bananai su saldžia grietinė. 
Mėsą beveik visi farmeriai laiko mieste 
šaldytuvuose, kurie įrengti kaip banko 
seifai. Duonos patys nekepa: kas antrą 
dieną pravažiuoja per farmerius kepyklos 
mašina su šviežia balta duona.

Darbo rūbus perkamės iš savo algos ir 
jeigu jie suplyšo, taisykis pats arba pirk 
naujus. Jiems tai nesvarbu. Šešis mėnesius 
gausiu po 45 dolerius, o už šešių mėn. po 
80 dol. Per šešis mėn., atsieit, užsimokame 
už kelionę. Metus laiko turi atidirbti pa^ 
farmerį kokį nori. Tas nepatinka — eik 
pas kitą. Svarbu tik nustatytas laikas ati
dirbti žemės ūkyje.

vai. ir po pietų apie valandą laiko poil
sis. Jie sako, kad vakarienė, bet mano ma
nymu, tai bus pavakariai, 17,30 vai. Dirbu 
iki devintos valandos ir 10 vai valgau, 
mano manymu, vakarienę. Gulti einame 
dažniausia 11 vai. Seimininkai keliasi anks
čiau, kas man įdomu: kodėl manęs neke
lia kartu?

Mano kambariukas labai puikus. Visai 
neatrodo^ kad esu „baueris“. Kambariuką 
įsirengiau lietuvišku stiliumi. Seiminin
kams labai tai įdomu.

Montrealio stotyje mums atvažiavus, pa
sitiko Lietuvių Komiteto Pirmininkas, pa
dovanojo po du numerius „Nepriklauso
ma Lietuva“.

Atrodo, kad nepersidirbsiu; jaučiu pa
lengva vėl grįžta į kūną gyvybė ir vietoj 
vandens gyslomis pradeda vėl kraujas 
sroventi. Atrodo ir raumenyse atgausiu 
prarastą stangrumą. Malonu ir dirbti, kai 
negalvoji apie alkį, o be to žinai, kad už 
dolerį gali ką nori įsigyti. O čia vitrinos 
labai viliojančiai atrodo. Rūbų kainos ne
aukštos. Maistas kiek brangokas. Neblogas 
konstiumas kainuoja nuo 40 iki 60 dolerių. 
Dviračio kaina 45 dol. Darbo visas kostiu-

(J)

Ingolstadtas. Birželio 14 d. stovyklos ben
druomenė surengė pirmąjį atsisveikinimo 
aktą, išleisdama gausesnį būrelį — 23 as
menis — į Australiją ir Prancūziją. Atsi
sveikinimo kalboje komiteto pirmininkas 
apibūdino nuskarsiančių tremtinių tauti
nius uždavinius ir priminė ryšius, kurie iš
vykusius visada jungtų su savaisiais: lietu
višką žodį, dainą ir ilgesingą tėvynės mei
lę. Sunkioms tremties dienoms ir bendruo
menės sugyvenimui atmintį kiekvienas iš
leidžiamasis apdovanotas knyga su atitin
kamu Įrašu. Išvykstantieji ir liekantieji iš
gyveno jautrų atsiskyrimo momentą, ryš
kiai primenantį klaikią klajoklišką tremti
nio dalią ir nežinomą rytojų. Išvykstančių 
vardu žodį tarė T. Valikonis.

— Skaudžiąsias birželio sukaktuves In- 
golstadto pabaltiečiai — lietuviai, latviai 
ir estai minėjo drauge birželio 14 d. I mi
nėjimą apsilankė vietos IRO direktorius su 
pareigūnais, vokiečių spaudos atstovai, len
kų ir ukrainiečių stovyklų atstovai. Pabal- 
tiečių įgaliotiniai savosiomis kalbomis, iš
verstomis čia pat į vokiečių ir anglų kalbas, 
apibūdino 1940 ir 1941 metų birželio įvy-

L. Raudonojo . . .
Atkelta iš 3 pusi.) 

tingesnė. Būtina sutelkti juo daugiau lėš’ų 
šiam darbui, bet taip pat svarbu šias lėšas 
tinkamas i sunaudoti, šio didelio darbo 
griežta kontrolė visuomet reikalinga. Labai 
naudinga daugiau tautiečių suburti į Liet. 
Raud. Kryžiaus organizaciją. Dominavimas 
šiame visų lietuvių bendriniame darbe ku
rioj nors vienos politinės srovės ne tik ne
reikalingas, bet aiškiai žalingas, nes ma
žina pasitikėjimą visa Liet. Raud. Kryžiaus 
veikla. Visame darbe tenka laikytis viešu
mos ir demokratinių principų. Be to, labai 
svarbu sukaktuvių proga iš anksto surinkti 
rimtą medžiagą apie Liet. Raud. Kryžiaus 
trisdešimties metų veikimą, ją tinkamai su
redaguoti ir išleisti atskiru leidiniu. Būtų 
svarbu parengti leidinį ir svetimomis kal
bomis, kad tinkamai kultūringąjį pasaulį 
painformuoti apie šią svarbią ir humani
tarinę lietuvių veiklą, šį darbą turėtų or
ganizuoti Liet. Raud. Kryžiaus Vyr. Vado
vybė, skyriai ir jį aktingai paremti visa lie
tuvių visuomenė. Iki sukaktuvių dienos lai
ko yra gana maža, o darbų bei kliūčių 
daug, tai nepraleiskime veltui nei vienos 
valandos! Tinkamai paminėkime Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus darbo garbingas suk- 
luves! R. K.

kius, tebevykstančius ir dabar, pateikdami 
eilę duomenų ir išryškindami viltingą tikė
jimą į demokratijos laimėjimus būsimai tai
kai, išvaduojant pavergtąsias tautas. Lenkų 
ir ukrainiečių atstovai savo stipriose kalbo
se pabrėžė giliai suprantą Pabaltijo tau
tų kančias ir skausmą, drauge tikėdami į 
netolimą laisvę. Koncertinėje dalyje pasiro
dė estų, latvių ir lietuvių stovyklų chorai.*'

Lietuvių stovykla savybės minėjimą pra
dėjo birželio 13 d., pakeldama gedulu vė
liavą ir iškilmingomis pamaldomis už žu
vusius. .Kan. A. Steponaitis pasakė jautrų 
pamokslą.

— Keistu sutapimu, birželio 15 d. į DP 
stovyklas atvyko sovietų politrukas, stip
riai saugomas keliolikos ginkluotų ameri
kiečių policijos karių. Bendroje DP salėje 
jis kalbėjo, kad Sovietų Sąjunga labai rūpi
nantis savaisiais piliečiais, dedanti visas 
pastangas jiems susigrąžinti, tam reikalui 
yra išleidusi nemažai lėšų ir t.t. Jo pasi
žiūrėti buvo susirinkę patenkinti smalsumo, 
kuris lygiai vienodai traukia ir į cirką ar 
■zoologijos sodą. Užgirdą pirmąsias nesą- 

| mohes, klausytojai ėmė skirstytis, likusieji 
ūžė, kaip bičių avilys. Po kelių klausimų, į 
kuriuos politrukas nerado tinkamų atsaky
mų ar pasiteisinęs nesąs informuotas, ūži
mo palydėtas išvyko. Iš po vakarykščio 
skaudaus minėjimo jo apsilankymas nu
skambėjo disonansu.

— Birželio 12 ir 13 dienomis Ingolstadto 
lietuvių dramos mėgėjų kolektyvas buvo 
apsilankęs Dillingene, kur suvaidino P. 
Vaičiūno „Tuščias Pastangas” 'ir Moljero 
„Šykštuolį”, (a).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. Ing. Jurgis Gimbutas, Das Dach dės 

Litauischen Bauernliauses aus deni 19. Jahr- 
hundert, Ein Beitrag zur Geschichte dės 
Holzbaues. Stuttgart 1948.

DP Baltic Camp at Seedorf, Gausiai ilius
truotas leidinys iš lietuvių, latvių ir estų 
gyvenimo Seedorfo stovykloje. Paruošė S. 
Narkeliūnaitė. Nuotraukos V. Augustino ir 
Br. GrossO.

Leon Blum, Tavo kelias į socializmą. Iš 
vokiečių kalbos išvertė L. Garlauskaitė. Iš
leido „Talka”, Stuttgartas, 1948 m.

B. Babrauskas, Lietuvos keliu, skaitiniai 
lietuviškai ištrėmimo mokyklai, II-ji dalis. 
Išleido „Atžalynas”, 1947 m.

J. Švaistas, Siela lagamine, novelės, Iš
leido „Atžalynas”, Kaina RM 7,—, 1948 m.

Current News on the Lithuanian Situa
tion, No 9—10 (86—87). Compiled by Li
thuanian Legation, Washington, D. C. 
March—April, 1948.

Amerikoje renka kitaip

Berlynas (Dena). Per Rias Berlyno ra
dijo stotį amerikiečių karinės valdžios in
formatorius pasisakė dėl bekonkurencinio 
visais balsais KI. Gottwaldo išrinkimo 
Čekoslovakijos respublikos prezidentu.
,Esą, reikalinga paklausti, ar aplamai ga

lima kalbėli apie prezidento rinkimus, jei
gu nebuvo jokio pasirinkimo, nes Gottwal- 
das buvo vienintelis kandidatas.

Kur iškyla Įvairūs interesai, ten negali 
būti išrenkama „visais balsais”;

Jis atkreipė dėmesį į tai, kad dar prieš 
penkis mėnesius per 6 % visos Cekoslova- 
kų tautos balsavo prieš Gottwaldą ir jo 
partiją. •

Informatorius čia padarė palyginimą su 
JAV prezidento rinkimais ir pažymėjo, kad 
JAV tarp atskirų partijų vyksta atkaklios 
rungtynės ir į kandidatų parinkimą įtaką 
daro tauta. • .

Vieha galima konšiStuoti: sekantis JAV 
prezidentas nebus išrinktas visais balsais ir 
į Amerikos užsienio politiką prezidento 
rinkimai neturės jokios įtakos. Marshallio 
planas bus respektuojamas ir remiamas tiek 
respublikininkų tiek demokratų.

Trunianas Graikijos klausimais
Washingtonas (Dena). Prezidentas Tru- 

manas kongrese pareiškė, kad JT Balkanų 
komisija turį savo rankose aiškių įrodymų, 
kad Graikijos šiaurės kaimynai remia suki
lėlius.

Trumanas tą pareiškimą padarė ryšium 
su pranešimu apie Amerikos pagalbą Grai
kijai ir Turkijai. Tame pranešime pabrė
žiama, kad praeitą rudenį ir žiemą apšau
dant Salonikus sukilėliai naudojo jugoslavų 
patrankas ir sviedinius.

Graikijos kaimynės, Jugoslavija, Albanija 
ir Bulgarija, nevykdė JT pilnaties rezoliu
cijos, kurioje buvo reikalaujama neremti 
graikų sukilėlių.

Pagalbos programa Graikijai ir Turkijai, 
sakė Trumanas, paveikė stabilizuojančiai 
rytinėje Viduržemio jūros dalyje tiesioginę 
ar netiesioginę komunistų agresiją.

Ateityje abiems tiems kraštams ūkinė pa
galba bus finansuojama iš ERP fondo. Ne
seniai paskirti Graikijai ir Turkija; remti 
275 milijonai dolerių buvo panaudot; išim
tinai kariniams tikslams:

Trumanas pažymėjo, kad kaip "anksčiau 
taip ir dabar Graikijos karinė būklė yra 
lemiamai reikšminga. Dar ilgai gyventojai 
ir to krašto atstatymas bus grasomas gink
luotų bandų. , '

Dedelstorfas. Visa birželio 14-tojį buvo 
skirta šios sukakties minėjimui. Visuomenei 
ir moksleivijai dalyvaujant, 10,30 vai. pa
kelta ligi pusės stiebo vėliava. Žodį tarė 
gimn. insp. A. Samusis. 11 vai. atlaikytos 
gedulingos pamaldos. 19 vai. stovyklos teat-

VYKSTANT1EMS Į GARMISCHĄ ŽINOTI
Gar ra i schas. Laikraštyje „MINTIS” 

buvo idėta žinutė, kad įsikūrus Garmische 
lietuvių stovyklai, mūsų tautiečiams susida
rys galimybė aplankyti Vokietijos kalnus, 
nes stovykloje galima bus gauti nakvynę.

Iki šiol ta galimybė buvo. Tačiau birže
lio mėnesyje pradėjus keliauti į Garmischą 
daugybei ekskursijų bei vykti suvažiavi
mams šita galimybė susiaurėjo, nes lovų 
skaičius yra ribotas, o pirmoje eilėje ten
kinami tik tie, kurie užsisako nakvynę iš 
anksto. Todėl, kad stovyklos vadovybė ga
lėtų tvarkingai patarnauti lietuv. visuome
nei, visi, ar tai pavieniai asmenys ar dides
nės grupės, kurie lankydamiesi Garmische 
norėtų pasinaudoti stovyklos nakvyne, turi 
gauti iš Oarmischo stovyklos vedėjo (Camp 
Leaderio) raštišką sutikimą. Priešingu at
veju, nėra jokių garantijų, kad dėl vietos 
stokos stovyklos nakvyne galima būtų pa
sinaudoti. Garmischo Stovyklos Vedėjas.

Aid. Valeišaitės išraiškos šokio koncertas
Išraiškos šokio šokėja Aldona Valeišaitė, 

ligi šiolei tremtyje davusi visą eilę kon
certų solo ir dalyvavusi kitų ruošiamose 
programose, š. m. birželio mėn. 20 d. 
Mūnchene, Volkstheater patalpoje ruošia 
savo solo koncertą. Koncerto pradžia 10.30 
vai.

Aldona Valeišaitė 1944 m. Kaune baigė 
Danutės Nasvytytės išraiškos šokio moky
klą; tų pačių metų birželio mėn. 21 d. Jau
nimo Teatre suruošė baigiamąjį koncertą, 
kuriuo prisistatė mūsų publikai kaip rimta 
savo srities menininkė. Nors ir tremties są
lygomis gyvendama, menininkė savo dar
bo neužleidžia, be pertraukos dirbdama ir 
koncertuodama. S. N.

Amerikos karinės pagalbos tolimesnis 
teikimas rodo JAV ryžtą apsaugoti Graiki
jos laisvei; ta pagalba kelia graikų tautos 
moralę ir mažina sukilėlių drąsą jų veda
moje kovoje.

Pradėjo ofenzyvą
Atėnai (Dena/INS). Graikijos vyriausy

bės kariuomenė, pafiaudodama penkias re
guliarias divizijas, šiaurės vakarų Graiki
joje 300 km. ilgio fronte pradėjo prieš su
kilėlius didelio masto ofenzyvą.

Vyriausybės dalinius kovoje remia Spit
fire lėktuvai naikintuvai. .

Vienoje fronto dalyje po aštuonių valan
dų mūšio buvo išmesta iš pozicijų ir pri
versta bėgti viena didesnė sukilėlių grupė. 
Pranešimuose iš fronto sakoma, kad suki
lėliai turėjo didelių nuostolių. »

Kovos labiausiai koncentruojasi Oram- 
ntos kalnuose, Albanijos pasienio srityje. 

ro salėje kartu su latviais suruoštas minė
jimas, kurį pradėjo gimn. dir. J. Vedegys 
savo paskaita apie birželio 14-tos liūdną 
sukaktį. Trumpa susikaupimo valandėle bu
vo pagerbti žuvusieji. Tai dienai parinktų 
eilėraščių (B. Brazdžionio ir K. Bradūno) 
padeklamavo Ą. Jasaitytė. „Aušrinės” cho
ras, ved. dirigento M. Liuberskio, pagiedo
jo: „Iš gilumos”—J. Zdanavičiaus ir „Par
vesk!, Viešpatie” — J. Strolios, pritariant 
solistui A. Caplinskui.

Antrąją dalį atliko latviai taip pat su pa
skaita, deklamacijomis ir giesmėmis.

Pabaigai, šios liūdnos sukakties proga 
buvo priimtos rezoliucijos, kurias perskai
tė lietuvių lyderis J. Caplinskas ir latvių 
lyderis R. Zalanš. Dvylika šimtų Dedelstor- 
fo stovyklos lietuvių ir latvių savo rezo
liucijoje kreipiasi į visą kultūringąjį pasau
lį, išdėstydami jam savo ir savo tautos bei 
valstybės patirtąsias ir dar tebevykdomas 
raudonojo okupanto skriaudas, prašydami 
pasaulį paramos bei reikalaudami nutraukti 
pagaliau tą gėdingąją tylą, kuri gaubia 
Pabaltijo Valstybes. i.

Po rezoliucijų susijungęs „Aušrinės” cho
ras ir latvių stov. choras sugiedojo latvių, 
lietuvių ir anglų himnus. S. N.
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