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JUGOSLAVAI IŠTIKIMAI REMIA MARŠALĄ TITĄ
Jugoslavijos KP pasalino Is biuro

Bad Nauheimas (Dena). Prancūzijos ra
dijas, remdamasis Maskvos radijo praneši
mu, informuoja, kad Jugoslavijos komunis
tų partija pašalinta iš komunistų informaci
jos biuro.‘Nors Jugoslavijos KP ir buvo 
kominformo smerkiama, bet tebebuvo biuro 
narys. Iš Maskvos radijo pranešimo matyti, 
kad kominformo laikraštis nuo šiol bus lei
džiamas nebe Belgrade, o Bukarešte.

/

Globos neatsisako
Belgradas (Dena/Reuteris). Komunistų 

partijos laikraštis „Borba’ pirmadienio nu
meryje rašo, kad „Sovietų Sąjunga neap
leis Jugoslavijos”. „Mes nesijaučiame izo
liuoti, nes žinome, kad Sovietų Sąjunga, 
remdamasi savo antiimperialistine politika, 
mūsų neišduos imperialistams.

Norėdami įtikinti jugoslavus klydus, al
banai panaudoja „laukinių metodus”, rašo 
„Borba”. Draskomi Tito paveikslai ir už
drausti Jugoslavijos laikraščiai.

„Borba” laikraščio vedamajame itin ak
centuojama, kad partijos vadai yra ir vals
tybės vadai Jugoslavijoje.

Demokratai už Eisenhower!/
Asbury Parkas (New Jerseys). (Dena/INS) 

Visa New Jerseys steito demokratų delega
cija nacionaliniame konvente Philadelphijoj 
nutarė remti gener. Eisenhowerio kandida
tūrą į prezidentus nuo demokratų partijos.

Pusė Kalifornijos demokratų delegacijos 
jau pirmuose rinkimuose ketinanti balsuo
ti už Eisenhowerio kandidatūrą.

JAV itin suinteresuotos Turkijos 
nepriklausomybe

Washingfonas (BBC). JAV užsienio rei- 
1 kalų nrinišleris liepos 2- ct?*spaudos~’kdiflff-^ 

rencijoje pareiškė, kad Amerikos vyriausy
bė itin labai yra suinteresuota išlaikyti 
Turkijos nepriklausomybę ir dėl to remia 
Turkijos vyriausybę.

Paklaustas apie galimą sąjungą su Tur
kija, jis atsakė: prieš pasirašant formalią 
Amerikos sąjungą turi būti paimti dėmesin 
santykiai su kitomis valstybėmis.

Gaivališkai bijo
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 

respublikos prezidentas Auriolis savo ke
lionėje per Elzasą ir Lotaringiją Thionvil- 
lėje pasakė kalbą, kurioje įspėjo Europą 
nuo" Vokietijos karinės grėsmės atsigavimo. 
Jis reikalavo Prancūzijos sąjungininkų dėl 
to kurti stiprią ir sujungtą Europą. Jis pa
reiškė, kad Prancūzija kalba ne vien tik 
dėl savų interesų, bet ir dėl savo kaimynų 
ir sąjungininkų interesų.

Ruošia sukilimą Korėjoje
Seoulas (Dena/INS). Seoulo (Pietų Korė

jos) įstaigos pranešė, kad jos išaiškino 
slaptus dokumentus, iš kurių aiškėja, kad 
Pietų Korėjoje buvo organizuojamas ko
munistų sukilimas artimiausioje ateityje, jį 
paremiant Siaurės Korėjos ginkluotų pajė
gų invazija.

■ Sukilimo planuose, esą, buvę numatyta 
sukelti Pietų Korėjoje „mažąjį karą” lie
pos mėnesį, kada sovietų daliniai bus iš
vesti iš Siaurės Korėjos. Tas sukilimas tu
rėjęs tol trukti, kol visai Korėjai būtų su
daryta „vienintelė vyriausybė”.

Arabai atmetė taikos siūlymus
Kairas (Dena). Transjordanijos ministe- 

ris pirmininkas Abdul Paša, pasak Reuterį, 
pareiškė, kad JT tarpininko taikos siūlymus 
Palestinoje arabai atmetė. Arabai tai pada
rė todėl, kad jie negali sutikti su žydų vals
tybės egzistavimu.

Transjordanija Palestinoje neturi jokių 
teritorinių pageidavimų. Tai bus grynai 
arabų visuomenės reikalas po išvadavimo 
apsispręsti, ar ji nori susidėti į uniją su 
Transjordanija arba nepriklausomos vals
tybės forma įsijungti j Arabų Lygą.

Iki šiol paslaptyje laikyti grafo Berna- 
dottės siūlymai dėl būsimo Palestinos su
tvarkymo buvo įteikti šios savaitės pradžio
je žydams ir arabams. Žydai iki šiol dar 
nieko neatsakė. Jie tas sąlygas tiria Tel- 
avive.

Ginklų paliaubos Palestinoje pasibaigs 
liepos 9 dieną.

Sir Peakė, britų ambasadorius Belgrade, 
painformavo Beviną, kad jo nuomone, Tito 
pozicijos Jugoslavijoje yra ypatingai stip
rios. Per kraštą ritasi nacionalizmo banga. 
Belgrade viešpatauja šventiška nuotaika. 
Visas miestas yra pasipuošęs vėliavomis ir 
gėlėmis bei žalumynais papuoštais Tito 
paveikslais.

Kur pasirodo maršalas Titas, jį gyvento
jai sveikina labai džiaugsmingai. Iš visų 
krašto vietovių, o taip pat ir iš atstovybių 
užsienyje plaukia pritarimo ir palankumo 
pareiškimai.

Liepos 1 d. paskelbtoji valstybinė 3.500 
milijonų dinarų sumos paskola penkių metų 
planui finansuoti pačią pirmąją dieną buvo 
pusei sumos pasirašyta.

Iš kitos pusės O. Dimitrovas, tremtyje

Albanija nutraukė visus santykius
Londonas (Reuteris). Albanija nutraukė 

su Jugoslavija visas sutartis, kurių dalis 
buvo net 30 metų sudarytos. Nutraukti pre
kybos santykiai ir pareikalauta, kad visi 
Jugoslavijos specialistai išvyktų iš Albani
jos per 48 valandas. Tos priemonės aiškė
ja iš Albanijos vyriausybės notų birželio 
30. ir liepos L d., kurios liepos 3. d. buvo 
paskelbtos Belgrade.

Po labai ilgo Jugoslavijos politikų pasi
tarimo naktį į liepos 3. d. laukiama svar
bių pareiškimų.

Praeitos savaitės pradžioje kilusi tarp 
Maskvos ir Belgrado santykių krizė tęsia
si. Pagal oficialius pranešimus jugoslavų 
tauta tvirtai remia maršalą Titą. Kitose 
Rytų bloko valstybėse Tito įvykis sukėlė 
susijaudinimą.

Pasak AP, Jugoslavija kreipėsi J pasauli
nį banką, prašydama 500 mil. dolerių kre
dito. Kad už Triesto grąžinimą Italijai Ju
goslavija 'kaip atpildą reikalauja ją įtraukti 
į Marshallio planą, dementavo liepos 2 d. 
pats Marshallis. Vakarų valstybės dėl Ju
goslavijos įvykių pasisakyti neskuba.

Atidengė savo fasadą

Bijo „Trojos arklio"
JAV nuo Jugoslavijos įšalusio aukso 55 

mil. dolerių vertės nuėmė savo embargą. 
Tas JAV žygis nesiejamas yra su konflik
tu tarp Belgrado ir Maskvos.

JAV užsienio reikalų ministerija Ir toliau 
ruošiasi liepos 30 d. Belgrade įvyksimai 
Dunojaus konferencijai.

Britų jugoslavų prekybos derybos prieš 
metus laiko nutrukusios, vėl užsimezgė 
Londone.

Vakarų viešojoje opinijoje jaučiama abe
jonių, ar Jugoslavijos Įvykiai nėra Jsceni- 
zuoti, kad Titą „Trojos arklip” pavidalu 
įvestų į ERP stovyklą.

Albanija priekaištauja
Tirana (Dena). Albanijos komunistų par-
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gyvenąs Bulgarijos ūkininkų partijos va
das, pareiškė, kad Jugoslavijos kariuomenė 
ir policija yra Kremliaus įtakoje ir nebus 
ištikima Titui. UP iš Triesto praneša, kad 

■Gorze įvyko susišaudymas tarp prosovieti
nių jugoslavų kareivių ir Titui ištikimų 
partizanų.

Visos Rytų bloko komunistų partijos, 
taip pat Bulgarija ir Albanija, kurioms Ju
goslavija pasiūlė uniją, pasisakė už kom
informo liniją. UP žiniomis Londono 
tematiniuose sluogsniuose tikima, kad 
lotovas Varšuvos konferencijos proga 
banijos mlnisteriui'fiirrnininkui Hodžai i 
patikinimą saugoti nuo'Jugoslavijos.

Graikų sukilėlių vadas Markosas irgi 
sisakė prieš Titą. Sovietų Sąjunga dar 
paskelbė jokio komunikato ryšium su 
goslavija.

Liaudies frontas už Titą
Belgradas (Peną). Pasak Reuterį, pen

kiolika tūkstančių Jugoslavijos liaudies 
fronto narių pasiuntė generalissimui Sta
linui telegramą, kurioje prašoma visa pa
daryti, kas yra jo galioje, kad būtų at- 
jįtefttV ,;nepagrįsti kaltinimai Jtrogsolavfjos 
komunistų partijai ir centriniam komite
tui”.

Be to liaudies fronto nariai pasiuntė te
legramą Jiigoslavijos komunistų partijos 
centriniam komitetui, kurioje jie išreiškia 
savo pasitikėjimą maršalo Tito vadovauja
mam centriniam komitetui.

Jugoslavijos komunistų partijai ir tautai 
mesti kaltinimai nesumažino jų pasitikėji
mo partijos vadovybe. Jie yra įsitikinę, kad 
visi tie kaltinimai 'netrukus bus įvertinti 
kaip melas.'

New Yorkas (Dena/OANS). „New York 
Herald Tribune” penktadienio laidoje ve
damajame rašo, kad atkaklių užsipuolimų 
ant Tito ir jo šalininkų sovietai aiškiu bū
du atidengė pokarinio komunizmo fasadą ir 
priminė pasauliui tai, jog komunizmo tiks
lai yra likę tie patys, nors šūkiai ir yra 
pakeistu
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Komunistų partija buvo pavaizduota kaip 
demokratinė partija, kuri įgyvendymui 
bendrų tikslų nori lygybės principu ben
dradarbiauti su „kitomis” demokratinėmis 
partijomis. Atsižvelgiant į ypatingas vietos 
sąlygas nebuvo pasistatytas tikslas kurti pa
gal Sovietų Sąjungos pavyzdį visai suko- 
lektyvintas valstybes, bet liaudies demo
kratijas, kuriose privatus ūkio sektorius, o 
ypač privati žemės nuosavybė, turėjo būti 
palikta.

Toliau laikraštis išvedžioja, kad nuo ka
ro pabaigos visoje Rytų Europoje komu
nistai ėmėsi vadovaujančio vaidmens vyk
dyti žemės reformą ir dalijo bežemiams ir 
mažažemiams parcelėj Jš. konfiskuotų stam
biųjų žemvaldžių žemę. Kiekvienas balsas, 
kad po to seks sovietų pavyzdžiu kolekty
vizacija, buvo griežtai nuginčijama. Dabar 
kominformo pareiškimas aiškiai atskleidžia, 
kad žemės ūkio kolektyvizacija ir galutinis 
pramonės suvalštybinimas yra pagrindiniai 
tikslai, ir Jugoslavija buvo apkaltinta tiems 
tikslams nepakankamai korektiškai paruo
šusi kelią.

Tarp sovietų kaltinimų, sukėlusių krizę, 
priklauso ir tie, kad Jugoslavijos KP

I ra demokratiška ir kad ji laikosi 
| prievartos viešpatavimo”.

Jugoslavijos regimas yra labai 
sovietų režimui. Tačiau jugoslavai 
labai nepalankiai tą faktą, kad sovietų agen
tai veikia jų krašte. Jugoslavų pyktį per
šoko dar didesnis sovietų pyktis, kai ju
goslavų agentams buvo įsakyta sekti so- 
viettį agentus. Būtų daug geriau, jeigu tie 
santykiai būtų rėmęsi didesniu abišaliu pa
sitikėjimu. , *

1 tijos centrinis komitetas pareiškė savo ko
munikate, kad jis pritaria kominformo pa
darytiems kaltinimams Jugoslavijos KP ir 
maršalui Titui ir pažymėjo, kad jau kuris 
metas su Jugoslavijos centriniu komitetu 
buvo konflikte.

Jugoslavijos KP bandė primesti Albani
jai „savo metodus ir savo išdavikišką po
litiką”. Jugoslavija savo pastangomis Al
baniją „kolonizuoti” tarp abiejų kraštų ’ 
santykius labai pablogino.

Padėtis Berlyne

Griebta nota Sovieto Sąjungai

nė-

PAAIŠKĖS: KARAS AR TAIKA
New Yorkas 

fo Bernadottes 
tui likviduoti turėjo būti paskelbti sekma
dienio vakare 20 vai. tuo pačiu laiku Ro- 
doso saloje, Kaire, Telavive ir JT vyriau
sioj būstinėj.
h Laukiama, kad žydų ir arabų atsakymai 
bus paskelbti pirmadienį. Dėl spaudos 
pranešimų, kad arabai atmetę jo taikos siū
lymus, grafas Bernadottė savo pranešime 
JT pareiškė, jog iki šiol nėra jokio oficia
laus arabų atsisakymo jo siūlymams priim
ti.

(Dena). JT tarpininko gra- 
siūlymai tPalestinos konflik-

Bernadottė vyksta į Telavivą
Arabams atmetus Palestinos taikos pla

ną JT tarpininkas Bernadottė pirmadienį 
ar antradienį vyksta į Telavivą sužinoti, 
kokia yra žydų nuomonė dėl plano.

duBernadottė vis dar tikisi, kad taikai 
rys tebėra dar atviros.

Žydų imigrantų -„Pan York” laivas 
2000 nekarinės tarnybos amžiaus žydų imi
grantų iš Kipro išplaukė į Haifą. Netrukus 
dar išplauks kitas laivas su 2.100 imigran
tų.

Žydai nelinkę aštrinti santykių

su

Montreaux (Dena/Reuteris). Žydų pasau
linio kongreso pozicinė komisija atmetė 
siūlymą boikotuoti arabų kraštus nusikaltu
sius žydų spaudimu. Siūlymas atmestas, 
kad nepadidintų įtempimo tarp žydų ir 
arabų.

Priimta rezoliucija, kuria .kreipiamasi J 
arabų tautas, kad ateityje draugiškiau 
tusi su žydais.

Washingfonas (Dena/Reuteris). Pasak 
„New York Times” JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos atstovai Londone paruošę „la^ 
bai griežtą” notą Sovietų Sąjungai dėl Ber
lyno vakarinių sektorių blokados.

JAV užsienio reikalų ministerija sekma
dieni pranešė spaudos atstovams, kad ši 
nota dar nepasiųsta sovietų užsienio rei
kalų ministerijai ir nebūsianti paskelbta, 
kol nenueis į Maskvą, kas truks maždaug 
porą dienų.

„Sąjungininkų komendantūra nebeegzistuo
ja”

Berlynas (Dena). Amerikiečių karinės 
valdžios Berlyne direktorius pulk. How
leys, kuris kartu yra ir sąjungininkų ko
mendantūroj narys, dėl sovietų pareiškimo, 
kaį sąjungininkų komendantūra nebeegzis
tuoja, pasakė: „Šio ryto sovietų štabo vir
šininko pareiškimas, kad keturių valstybių 
sąjungininkų komendantūra nebeegzistuoja, 
nėra niekas kita, kaip tolesnis vienašališkas 
sovietų komendanto veiksmas. Jeigu sovie
tų komendantas ir jo štabas nebemano da
lyvauti 'sąjungininkų komendantūros posė
džiuose, tai yra jo reikalas. Nė viena at
skira valstybė negali sąjungininkų komen
dantūros paleisti, kadangi ji yra sudaryta 
tarptautiniu susitarimu.

Yra rimtas teisės klausimas, ar rusai ir 
Joliau gali dalyvauti Berlyno administravi
me, nedalyvaudami sąjungininkų komen
dantūroje”.

elg-

Reikalauja efektingų konfrapriemonių

Washingfonas (Dena/Reuteris). Senato už
sienio reikalų komisijos pirmininkas Van- 
denbergas ir respublikininkų kandidato į 
prezidentus Deweyo užsienio politikos klau
simais patarėjas Dulles turėjo pasikalbėji
mą su užsienio reikalų ministerija apie 
būklę Berlyne.

Vandenbergas su Dulles pasiūlę tučtuojau 
griebtis. efektingų priemonių prieš 
liką dienų jau trunkančią sovietų 
nukreiptą prieš susisiekimą tarpz 
Vokietijos ir Berlyno.

gubernatoriais atsisakė duoti bet kurių pa
tikinimų dėl normalaus susisiekimo grąži
nimo tarp Berlyno ir vakarinių zonų.

Vakarų kariniai gubernatorial maršalui 
Sokolovskiui pareiškė, kad Berlyno bloka
da sukuria rimtą būklę. Jie pareikalavo iš 
Spkolovskio patikinimų susisiekimo bloka
dą nuimti kiek galint greičiau.

Sokolovskiui, tuos reikalavimus atmetus, 
būklė' paliko nepasikeitusi. Generolas Cla- 
yus pareiškė, kad oro koridorius tarp Ber
lyno ir vakarinių zonų bus išlaikytas ir su
stiprintas. Jis priminė, kad karo metu JAV 
tvirtai išlaikė praėjusio karo metu oro su
sisiekimą tarp Kinijos ir Indijos.

Pasitarimai su Sokdlovskiu užtruko tiktai 
30 minučių. ’

Berlyno vakariniams sektoriafns, maisto 
produktai ir net anglis gabenama lėktuvais.

♦
Washingfonas (Dena). Savaitinėje spau

dos konferencijoje Baltuose Rūmuose Tru- 
manas pareiškė visišką pritarimą Marshal- 
liui, kuris atkartotinai pabrėžė JAV pasi
ryžimą neužleisti savo pozicijų Berlyne.

Paklaustas nuomonės, dėl nuomonių išsi
skyrimo tarp kominformo ir Jugoslavijos 
KP, prezidentas pareiškė, kad jo žinios tuo 
klausimu ribojasi tuo, kas buvo paskelbta 
spaudoje. Todėl jis negali duoti jokio ko
mentaro. „

Trumanas, tarp kitko, pareiškė, kad de
mokratų partijos tautiniame konvente jis 
laimės pirmame balsavime ir bus išstatytas 
kandidatu į prezidentus. Lapkričio mėn. jis 
laimės prieš savo konkurentą Deweyu. Pa
sak Kanados radiją, jis sveikintų ponią E. ■ 
Rooseveltienę kaip kandidatę į viceprezi
dentus.

&
Pasibaigus tarptautinei jaunimo konferencijai Miinchene, 
NUrnberge padėtas „Taikos kaimo” („Friedensdorfo”) kertinis 
akmuo. Dešinėje: E. Roffenė (Šveicarija), žymi jaunimo 

globėja. Dena—Bild.'

vienuo- 
blokadą, 
Vakarų

Kreipsis į Maskvą
Londonas (Dena). Britų vyriausybė pra

nešė, kad trys Vakarų Valstybės yra susi
tarusios dėl pablogėjusios būklės Berlyne, 
užmegsti tiesioginį kontaktą su sovietų vy
riausybe.

Užsienio reikalų ministerijos informato
rius pridūrė, kad D. Britanija, Prancūzija 
ir JAV šiuo metu tariasi dėl to žygio for
mos: ar visos trys valstybės bendrai ar at
skirai turi paspausti Maskvoje.

Galutinis nepasisekimas
Berlynas (Dena). Amerikiečių karinės val

džios informatorius pranešė, kad sovietų' 
karinis gubernatorius maršalas Sokolovskis 
pasitarime su trimis vakariečių kariniais

Saudo be įspėjimo
Braunlage (Dena). Britų sovietų zonų 

pasienyje, ypač Harzb apylinkių; pasienio 
miškuose naktimis girdėti nepaliaujamas 
šaudymas. Keleiviai, pasiekę britų zoną, 
pareiškė, kad sovietai be įspėjimo šaudo į 
norinčius slapta pereiti sieną.

Nelegaliai pereinančių sieną į britų zo
ną atsirado vėl daugiau. Daugiausia nele
galiai pereina vyrai, kurie sovietų yra ski
riami-į urano kasyklas.

Sovietų laiškai amerikiečiams
Berlynas (Dena). Čia patvirtinama iš 

oficialių šaltinių, kad generolas Clayus ga
vo maršalo Sokolovskio raštą ir amerikie
čių štabo viršininkas gener. Howleys ga
vo majoro Lukjačenko laišką. Apie tų laiš
kų turinį iki šiol nieko nežinoma.

Epidemija mažėja
Bad Reichenhallis (Dena). Altdtingetao 

apskrities viršininkas praneša; kad nuo pir
madienio panaikinamas karantinas nes su
sirgimų skaičius pradėjo mažėti.
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TRUMPOS ZUVIOS
J. A. VALSTYBES

,.K. Slngeris / 2. D. karo šnipai ir išdavikai...

AUSTRALIJA
Neatsilieka. Australijos krašto apsaugos 

ministeris Dedmanas pranešė, kad Austra
lija toliau tęsia karinitis tyrinėjimus. Šiuo 
metu vidurinėje Australijoje vykdomi gau
sūs bandymai su raketiniais ginklais.

D. BRITANIJA
Informuoja vyriausybę. Britų pasiuntinys 

Jugoslavijoje Sir Peakė atvyko iš Belgrado 
į Londoną ir čia painformavo savo vyriau
sybę apie naują vidaus būklę Jugoslavijoje.

Vis savo. Kairiai nusiteikę britų žemų
jų rūmų atstovdi Prittas ir Millsas pa
siūlė rezoliuciją, kurioje reikalauja atsisa
kyti nuo Marshallio plano ir vietoj jo su
daryti dvišaleg sutartis su Sovietų Sąjunga 
ir Rytų Europos kraštais. (D). /,

GRAIKIJA

Amerikos Raudonasis Kryžius yra pasi
ruošęs visomis savo priemonėmis ateiti J 
pagalbą švelninti žemės drebėjimo sukeltą 
vargą Vidurinėje Japonijoje. (D).

Narkotikų policija, padedama miesto po
licijos, New Yorko mieste išaiškino per 100 
kg. narkotikų: heroino, kokaino ir morfi
jaus. Visų narkotikų vertė siekia per 2 
mil. dolerių. Jie buvo sukrauti niiesto 
šiukšlyne bulvių maiše. (D).

KANADA

i. Ir kanarėlių čiulbėsi išnaudojant I

Laimi. Dviejų savaičių Graikijos armijos 
ofenzyvoje prieš sukilėlius Grammos kal
nuose per 1000 sukilėlių žuvo arba pateko 
į nelaisvę. (D/INS).

Griežtai kovoja. Atėnų teismas padarė 
18 mirties sprendimų, kurių tarpe 12 už 
akių, asmenims 1944 m. revoliucijoje daly
vavusiems vykdant žiaurius nusikaltimus.

6 pasmerktiesiems mirties bausmė įvyk
dyta. (D/R).

IS VISUR

Kanada prabils. Artimiausioje ateityje 
Kanados radijas, kaip teigia AFP, pradės 
ypatingas audicijas Italijai, Jugoslavijai, 
Lenkijai, Belgijai ir, galimas daiktas, So
vietų Sąjungai. j(D).

Kanados vyriausybė, kaip Kanados že
muosiuose rūmuose painformavo ministeris 
piirmipinkas M. Kingas, studijuoja britų 
vyridusybės prašymą duoti lėktuvų Berly
no aprūpinimui. (D).

LENKIJA
Dementavo. Lenkijos užsienio reikalų mi- 

nisteris Modzelewskis užginčijo, kad Var
šuvos konferencijoje būtų padaryta slaptų 
karinių nutarimų. (D).

NORVEGIJA

Bijo kalbėti. Buv. prezidento Benešd bro
lis Antanas Benešąs, 78 metų amžiaus, at
vyko Į JAV. Jis pareiškė čia atvykęs pa
gal savo brolio pageidavimą, vienok jig ne
gali pasakyti, kodėl jo brolis jį čia siuntė. 
Jis bijo kalbėti. (D/INS).

Griebėsi priemonių. Malajų vyriausybė 
Lumpure stvėrėsi naujų priemonių komu
nistų terorui įveikti. Visuose Malajuose 
vedama karinė akcija. ‘(DPD/R).

Saugumo viršininku ūkiško- bendradar
biavimo administracijai ERP administrato
rius Hoffmanas paskyrė buv. Amerikos kri
minalinės policijos valdininką Yeaglei.

Nuoširdžiausiai susitarė. Transjordanijos 
karalius Abdula ir Saudi Arabijos karalius 
Ibn Saudis savo pirmame pasimatyme po 
25 metų pertraukos, nuoširdžiausiai susita
rė visais klausimais „tautiniu ir patrioti
niu” pagrindu. (D/R).

Popiežius paskyrė 120 mil. drachmų eva
kuoti graikų vaikams iš komunistų grasę-, 
mų sričių. (D/R). '

Dispenses arabams. Arabų pasninko mė
nuo Ramadan šiais metais prasideda liepos 
8 dieną. Egipto didysis Muftis nuo pasnin
ko atleido visus arabus, kurie kovoja Pa
lestinoje. (D).

Dalyvaus okupacijoje. Norvegijos parla
mentas nutarė dar dvejus metus dalyvauti 
Vokietijos okupacijoje. Viena norvegų ka
riuomenės brigada stacionuoja Harze britų 
sovietų zonų pasienyje. (D/R).

PALESTINA
JAV, Sovietų Sąjunga ir kelios kitos 

valstybės užmezgė su Izraeliu diplomati
nius santykius ir paskyrė savo diplomati
nius atstovus. Arabų lyga dėl to griežtai 
protestavo. (D/R).

PRANCŪZIJA
/ r • — ------------------

Prašo pinigų. Prancūzijos vyriausybė 
paprašė tautinio susirinkimo 309 mil; fran
kų Prancūzijos ginkluotoms pajėgoms. Šiuo 
metu tautiniame susirinkime svarstomas ka
riuomenės biudžetas. (D/R).

TURKIJA
Ruošia* iš paskutiniųių. Turkijos vy

riausybė atstovų rūmuose pareikalavo 112 
mil. turkiškų svarų-tautinei gynybai. Tuo 
būdu visų gynybai" skirtų kreditų suma 
būtų 499 mil. turkiškų svarų. (D).

VENGRIJA
Dali paleido. Nuo šių metų pradžios iš 

Sovietų Sąjungos į Vengriją grįžo 22.000 
vengrų karo belaisvių. (D).

Ilgą laiką jis dirbo pats vienas. Nežinojo, 
kuo galėtų pasitikėti Pranešinėdavo, ką su
rinkęs ir ką jam papasakodavo Rebeka.

Parduotuvę reikėjo taip pat prižiūrėti. 
Jis atrodė labai uolus verslinihkas. Kasdien 
parašydavo po 20 ar daugiau laiškų įvai
rioms importo ir eksporto firmoms visoje 
Lotynų Amerikoje. Teiraudavosi įvairių 
prekių ir kaip jas galima pasiųsti laivais. 
Po truputėlį užsisakydavo šio bei to, pasi
teiraudamas, kada jis galės gauti siuntas. 
Interesuodavosi, kada bus išsiųstos iš kil
mės uosto jo nekantriai laukiamosios pre
kės ir kuriuo laivu. Thp pat rašinėdavo ir 
Amerikos firmoms. Tai buvo niekuo nedėti 
paklausimai verslo reikalais. Tačiau JAV, 

.kaip ir britų, pašto cenzūra rūpestingai tik
rino laiškus, 
smulkmenos.

Amerikiečių 
kurių nebuvo 
Vienas žinomas 
siuntinėdavo Luniui po 1500 dolerių JAV 
valiuta. Pinigai tariamai priklausę kaip di
videndas už patentą, kurį Lunis kadaise 
pardavęs vienai Amerikos firmai. #

FBI pareigūnai dabar labai susidomėjo 
šio Havanos pirklio iš Hondūro byla. Jie 
pasirausė patentų registracijos įstaigos Wa
shingtone archyvuose. Po keliolikos valandų 
ieškojimo jie galėjo pranešti J. E. Hoowe- 
riui, kad patentų įstaigoje nebuvo įregis
truota jokio išradėjo Enriko Lunio pavarde.

Pagavusi Lunį meluojant FBI turėjo pa
grindą Kubos vyriausybei, 
(tarimus. Havanos policijai 
šie dalykai:

1. Hondūre nerasta jokių 
čių.

2. Lunis, matyti, turėjo kontaktą su Pa
namos šnipų tinklu. >

3. FBI turėjo daug Lunio laiškų, pilnų 
įtartinų klausimų apie laivų judėjimą.- j ■

buvo neapsakomas, 
tučtuojau skambinti 
pastebėjo, kad kon-

JAPONIJA
žemės drebėjimas, įvykęs. Vidurinėje Ja

ponijoje, sukėlė stiprią bangą, padariusią 
milžiniškų nuostolių. Magoyos valstijoje 
žuvo 30.000 žmonių. (D).

JUGOSLAVIJA
Jugoslavijos vyriausybė pareiškė protes

tą Graikijos vyriausybei dėl susidūrimo 
Jugoslavijos Graikijos pasienyje. Notos 
nuorašas pasiųstas JT gener. sekretoriui 
Trygve Lie, reikalaujant tą klausimą iškel
ti Saugumo Taryboje. (DPD/R).

Girdėti detonacijos. Graikijos generalinis 
štabas painformavo, kad Jugoslavijos teri
torijoje buvo girdėti detonacijos. Tačiau 
pažymėjo, kad jam nieko nežinoma apie 
kovas Jugoslavijoje. Iki šiol nepatvirtintus 
pranešimus apie tokias detonacijas, kursa
vusius jau keli mėnesiai Salonikuose, pava
dino antitito grupių pradininkais Pietų 
Serbijoje. (D/R).

Apsinuodijo. Vokiečių žvejų kuterio „Bre
men” įgula jūroje apsinuodijo geltono kry
žiaus ddjomis. Laivas paskubomis buvo 
priverstas plaukti į Švediją ieškoti pagal
bos. (D).

Pasiuntė telegramą. Bizonos ūkio tarybos 
pirmininkas Berlyno vyriausiam burmistrui 
pasiuntė telegramą, kurioje reiškiamos sim
patijos Berlyno gyventojams ir pritariama 
jų kovai už laisvę ir demokratiją. (D).

SĖD partijos vadovybė priėmė sovietų 
zonai 1949—1950 metams atstatymo ir ūkio 
pianą. (NF)’.

Prie Wicsbadeno nukrito dviejų motorų, 
amerikiečių armijos lėktuvas. Žuvo visa 
Įgula — du karininkai ir du kareiviai. (D).

20.— DM banknotai yra išleisti , į apy
vartą dviejų kopiurų. Viena kopiura yra 
vienoje pusėje raudona, o kitoje pusėje mė
lyna. Antra kopiura yra žalia ir truputi 
mažesnė. Savo fonmatu ji lygsta 10,— DM 
notai. Abi kopiuros teisėtai yra apyvartoje.

Įtartinos atrodė kai. kurios

pašto cenzūra patyrė faktų, 
pastebėjusios Kubos įstaigos.

Bostono bankas dažnokai

pranešti savo 
buvo pranešti

Lunio giminai-

j uucj i uicj. <

4. Kontržvalgybos agentai buvo susekę 
VOKIETIJA žemo galingumo radijo siųstuvo pranešimus 

iš Kubos siunčiamus nacių povandeniniams.
/Kubos policija padarė ankstyvą vizitą į 

namus Teniente, Reyo'gatvėje. Kubos žval
gybos kapitonas Foyetas pasiteiravo Lunio 
kambario. Jis pasibeldė į duris. Užsimiego
jusiu balsu nustebęs Lunis paklausė, kas 
ten, nes dar nebuvo'Septynių.

— Atidaryk durį, — griežtai įsakė ka\ 
pitonas Foyetas.

Lunis išgirdo balsus ir sunkius žingsnius. 
Jis suprato, kad atėjo policija. Per anksti 

, buvo teisintis įprastiniu kanarėlių skraidy- 
i mu. Apsivilkęs pižama atidarė duris.

Policija ' negaišo,ir nesileido į kalbas. 
Greitai iškrėtė kambąrį, konfiskavo visus 
dokumentus ir pasiėmė visas knygas. Iš
krėtė klozetus ir lovą. Išvertė jo eilučių ki-

Sovieto ekspansija Azijoje
Prieš keletą dienų amerikiečių žurnalo 

„Review of Politic” leidėjas prof. W. Gu- 
rianas, kalbėdamas Stuttgarto „Amerikos 
namuose” apie Sovietų Sąjungos užsienio 
politiką, tarp kitko konstantavo, jog sovie
tinis režimas, kurio tikslas yra pasaulinė 
revoliucija, savo užsienio politika ieško 
silpnų vietų visame pasaulyje. Jei sovietai 
kur nors susiduria su stipriu pasipriešini
mu, jie tuojau pakeičia savo ekspansijos 
kryptį, nors tai jokiu būdu nereiškia, kad 
jie galutinai atsisako nuo minties vėl kada 
nors savo spaudimą atkartoti į senąją vie
tą. Profesoriaus nuomone, sovietai, susidū
rę su stipresniu Vakarų Europos pasiprie
šinimu, pasitenkins savo čia jau turimų 
pozicijų tvirtinimu ir sustiprins savo ofen
zyvą Azijoje. Prieš pora dienų visai pana
šią nuomonę pareiškė ir britų liberalų 
„Manchester Guardian” dienraštis. Jo įsi
tikinimu, sovietai dabar visą savo ofenzy- 
vinę jė&ą panaudos Azijoje.

Ir iš tikrųjų. Žinios, ateinančios iš Toli
mųjų Rytų, tą prognozę patvirtina. Kad 
sovietai turi įkišę savo nagus Indonezijos 
ir Indokinijos bylose, niekas neabejoja. Jau 
kuris laikas kai ateina naramių žinių ir iš 
Malajų pusiasalio, kur komunistų įtakoje 
esančios prof, sąjungos smarkiai veikia. Jų 
sukurstytos čiabuvių darbininkų masės pa
sidarė labai agresyvios ir kiekvienu mo
mentu galima laukti didesnių ar mažesnių 
riaušių. Taip pat ir vos prieš mėnesius 
iš brjtų Conimohwealtho pasišalinusi ir 
tapusi nepriklausoma Buriuos vyriausybė 
rado reikalo nusimestj savo kaukę. Jos mi
nisteris pirmininkas Thakin Nu neseniai kal
bėdamas vyriausybės koalicijos sušauktame 
mitinge, pareiškė, kad vyriausybė Sovietų 
Sąjungos siątemoje matanti Buriuos idealą 
ir kad ji to idealo visomis priemonėmis 
sieksianti.

Savaime suprantama, kad toks pareiški
mas sukėlė rimto susirūpinimo Londone, 
Washingtone, Haagoje, New Delhyje ir

Canberroje. Nuo Australijos iki Indijos ir 
Kinijos 'komunistai turi įsistatę savo koją. 
Vienur silpniau, kitur stipriau, tačiau visur 
jie yra pakankamai stiprūs,' kad administra
cijai suteiktų nemaža rūpesčių. Įdomu, kad 
čia visur komunizmas žygiuoja .koja kojon 
su atbundančiu nacionalizmu. Tokiu budu 
komunizmo vėliavos 'susilaukė daug pase
kėjų nacionalistiškai nusiteikusio jaunimp 
tarpe. >

„Manchester Guardian”, nagrinėdamas 
Azijoje atsiradusią padėtį, samprotauja, kad 
komunizmas, nors ir pasiekęs didesnių ar 
mažesnių laimėjimų mažesniuose Azijos 
kraštuose, negali turėti vilties tvirtai įsiga
lėti visoje Azijoje, kol neįsigalėjo Indijoje 
ir Kinijoje, arba bent vienoje iš tų milži
niškų šalių. Na, pusę Kinijos sovietai jau 
kontroliuoja, o Indijoje komunizmas, to 
paties laikraščio teigimu, yra stipriai įlei
dęs šaknis.

Tas pats „M.G.” svarstydamas Europos 
ir Amerikos pagalbos komunizmo grėsmėje

atsidūrusiems kraštams galimybes,, konstan- 
tuoja, kad- jos gali būti tik ūkinio ir kul
tūrinio pobūdžio, ūkinė pagalba turėtų iš
gydyti didžiausias socialines žaizdas, ku
rios ten tikrai nemažos, o jaunimo supažin
dinimas su Vakarų kultūra galėtų jam pa
dėti atsispirti prieš komunistinius nuodus. 
Iš tiesioginio Vakarų valstybių įsikišimo 
„M. G.” nesitiki daug naudos. Girdi, toks 
įsikišimas tik dar daugiau sukurstys tauti
nes aistras, nes į europiečius ir amerikie
čius iš tradicijos žiūrima kaip į išnaudoto
jus.

Kad ir kaip būtų, sovietinė ofenzyva Azi
joje, kurios sustiprėjimą skelbia įvairūs 
ženklai, suteiks nemažą galvosūkį Washing- 
tonui, kuris'^vis daugiau ir daugiau jaučia 
atsakomybę už visus pasaulio įvykius. Ta 
ofenzyva, su kuria kovoti bus labai sunku, 
turėtų sutvirtinti pažiūrą, kad, ■ norint ko
voti su epidemija, reikia nusausinti pelkę, 
kurioje veisiasi nuodingos bacilos. VM.

Gen, Clayus Vokietijos klausimais
Frankfurtas (Dena). Po karinių guber

natorių pasitarimo prieš konferenciją su 
vokiečių minisierių pirmininkais gen. Cla- 
yus spaudos atstovams pareiškė, kad vokie
čiai išnagrinėję pasiūlymą dėl okupacinio 
statuto sutiks, jog karinė valdžia nori pa
silaikyti sau tik minimumą kontrolėg • teisių. 
Ta kontrolė lies tik pačius būtinuosius da
lykus. Taip pat jie sutiks, kad okupacinės 
pajėgos vidaus reikalus nori perduoti į 
vokiečių rankas.

Be karinių valdžių sutikimo atidėti rug
sėjo 1 d. numatyto steigiamojo seimo su
šaukimą neįmanoma.

Toliau Clayus pastebėjo, kad politinis 
prancūzų zonos sujungimas su bizoną ne
įvyks anksčiau, negu bus sudaryta Vakarų

Vokietijos vyriausybė. Konstitucijos pa
ruošimas Vakarų Vokietijai, Clayaus nuo
mone, netruks ilgai. Sekančioje konferenci
joje Berlyno vyr. burmistro ponios Schrd- 
derienės da . vintą jis sveikintų. Berlyno 
atstovavimą Vakarų Vokietijas tautiniame 
susirinkime spręs vokiečių žemių ministe
rial pirmininkai. Jų nutarimus respektuos 
karinė valdžia.

Generalinis streikas
Rymas (Dena). Paskelbtasis generalinis 

streikas algų padidinimo reikalaujantiems 
darbininkams paremti prasidėjo penktadie
nio vidudienį. Streikas apėmė visas Italijos 
pramonės šakas. - -

Penktadienio vakare prieš vidurnaktį 
protesto streikas pasibaigė.

senes. Ir nieko įtartino.
Lunis dėjosi labai įžeistas. ■
— Turėsit už tai atsakyti. Tučtuojau pa

informuosiu savo konsulą. Tai yra nepa- 
kenčiama. Jūs neturit net kratos orderio.

Po to priekaišto jam patiesė kratos orde
rį. Paprašė jį apsirengti ’ir palydėti į jo 
parduotuvę. Ketino krėsti ir ją.

Lunio pasipiktinimas
Pareiškė, kad einąs 
Hondūro konsului, bet 
sulatas dar uždarytas.

Neliko nieko kito, kaip sėsti į policijos 
autą ir važiuoti Į krautuvę. Jis vis tebe- 
protestavo.

— Kuo mane kaltinate, kapitone Foye- 
tai? Nieko neradot mano kambaryje, nieko 
nerasit ir mano parduotuvėje.

— Gerai, pažiūrėsim dėl to, — pasakė' 
kapitonas. — Jei viskas bus tvarkoj, netu
rėsi nemalonumų. 1

Ėmė krėsti parduotuvę. Policija stengėsi 
nesudaužyti prekių. Ieškok neieškojęs, bet 
negali rasti nieko inkriminuojamo. Lunio 
vardas buvo švarus. FBI kaltinimai atrodė 
esą nelemtas nesusipratimas.

Bet prieš pat išeinant policijai, kapitonas 
pasiūlė nusileisti į rūsį. Sumišęs Lunis Įti
kinėjo, kad ten nieko nesą. Vis dėlto nusi
leido ir aptiko palaidų radijo dalių. O pas
kum rado ir daiktadėtę su siųstuvu.

FBI buvo teisingai spėliojusi. 
buvo žvalgybinės veiklos

Havana 
centras.

vietelė labai ne- 
už storų sienų, 
Suprato, kad lo- 
aiškiai prisipaži-

Kubos kalėjimas buvo 
patogi. Dabar, atsidūręs 
Lunig atgavo pusiausvyrą. 
Šimas baigtas. Atvirai ir 
no.

Iš pat pradžių pasisakė savo pavardę.1 
Henrikas Augustas Lūningas atvirai prisi
pažino esąs kaltas už daugelio laivų sutor- 
pedavimą, plaukusių tarp Floridos ir Ku
bos. Prisipažino turėjęs santykių su agen
tais Kanadoje ir Hondūre. - Pasipasakojo 
kaip buvo mokomas kursuose Hamburge. 
Jo šeima Vokietijoje reguliariai gaudavo 
paramą iš admirolo Canario. Po 1.500 do
lerių gaudavo iš indėlio, kurį Canaris buvo

padėjęs Bostono ‘ banke prieš karą. Liinin- 
gas prašė paa jį rastuosius pinigus perduo
ti žmonai ir vaikui, kurie nieko nežiną apie 
jo nusikalstamą veiklą.

Kitų pareiškimų jis nepadarė. Penki vy
riausiojo Kubos teismo teisėjai nuteisė jį 
mirtimi sušaudytihai. Lūningasv elgėsi ne
paprastai oriai. Jis pareiškė esąs vokiečių 
patriotas ir tikįs nacizmą. Jo mirtis tesąs 
piažas karo nuotykis.

Lūningą nuvedė prie 200 metų senumo 
ispanų pilies. Prieš mirdamas prašė pasi
matyti su Rebeka. Jo prašymą atmetė, ly
giai kaip ir malonės prašymą, įteiktą pre
zidentui Batistai.

Bet Rebeka įspėjo, kad jis norėjo pasi
matyti. Sprendimo vykdymo išvakarėse ji 
išlaukė visą naktį prie kalėjimo vartų. Bet 
Lūningo maldaujamą prašymą pasimatyti 
administracija atmetė dar kartą.

Anksti rytą Liiningas ramiai paprašė 
stiklą oranžado ir cigarų. Tai ir gavo. 
Du kunigai, karininkas ir vienuolika vyrų 
nusivedė jį į mirties vykdymo vietą. Ei
nant senovinės pilies koridoriais, Liiningas 
pamatė savo karstą, kuris laukė lavono. Jis 
buvo padarytas iš paprasto pilko medžio.

Liudininkai sako, kad Lūningas labai iš
blyškęs. Sulėtindamas žingsnius kreipėsi J 
karininką:

— Juk pilki karstai Kuboje skiriami mo
terims. Argi vyrai nelaidojami juoduose 
karstuose?

Karininkas nusigręžė ir nieko neatsakė. 
O paklausęs jis buvo garsiai, kad visi gir
dėtų.

Atvyko į kiemą. Lūningą pastatė prie 
sienos. Kapralas norėjo užrišti jam akis, 
bet pasmerktasis atsisakė:

Nieko ... nereikia.
Kareiviai pakėlė savo šautuvus, kunigas 

davė Luningui pabučiuoti kryžių, 
tekant pasigirdo

— Ugnis!
Liiningas buvo 

tai buvo pirmoji 
nažą.

Už pilies stovėjo Rebeka ir sekė paskui 
vežimą su karštu. Kitą rytų ant šnipo ka
pų buvo rastas vainikas. (Str. pabaiga).

įsakymas:
ir saulei

negyvas. Kubos 
mirties bausmė

istorijoje 
už špio-

f Sovietai tebestiprina Pabaltijį
Kariški įrengimai Vilniaus srityje

Mus pasiekia žinios apie kai kuriuos so
vietų vykdomus kariško poodžio stiprini
mus Pabaltijo valstybėse, iš kurių galima 
suvokti, kad ateities kare bolševikai šiai 
sričiai skirs nemažą reikšmę. Taip antai, 
neseniai spaudoje buvo rašyta apie 
sustiprinimus, dabar >ateina žinios, 
krašto gilumoje, Vilniaus krašte, 
kai kurie grynai karinio pobūdžio 
mai.

pajūrio 
kad ir 
daromi 
įrengi-

lenkų, latvių, dirbo šiuose sustiprinimo 
darbuose. Atstatyti dokai ir kranai tarybi
niams laivams pakrauti bei iškrauti. Netoli 
Ventspilės pastatytos sunkiosios vokiečių 
tipo baterijos. Pačioje Ventspilėje ir apy
linkėje teliko 45% latvių gyventojų. Visi 
kiti jau išgabenti į Barnaulo ir kitas Pie
tų Sibiro sritis. Liepojos — Ventspilės 
rajone latvių gyventojų judėjimas iš vienos 
vietovės į kitą yra daug labiau suvaržytas,' 
kaip kitose krašto vietose.

x Lydos rajonas šiuo metu esąs stiprina
mas. 2 km nuo šio miesto MGB įsteigė 
specialų savo štabą ir oro bazę. Į vakarus 
nuo miestelio pastatytos sunkiosios bate-, 
rijos. Visoje apylinkėje įruošti požeminiai 
karinės municijos sandėliai. Lydęs aerodro
mas, kurį vokiečiai traukdamiesi sunaiki
no, dabar jau visiškai atnaujintas. Prie jo 
atstatymo darbų dirbo 23.800 rumunų ir 
austrų karo belaisvių, taip pat daugelis 
kalinių iš Kazachstano ir šiaurinio Kauka
zo. Jie j čia buvo atvežti iš Kirovo (Viat- 
kos) ir kitų priverčiamųjų darbų stovyklų. 
1946/47 metais darbai buvo vykdomi visa 
sparta. Darbininkai buvo griežtai saugomi, 
kad nesusisiektų-su vietos gyventojais. Be 
aerodromo šioje vietoje Įrengtos ir specia
lios vietos lėktuvams laikyti požemyje. 1947 
m. liepos mėnesį į šią apylinkę iš Kara
liaučiaus buvo atvežtos dvi amerikoniško 
tipo radaro stotys. Remontui reikalingos 
dalys buvo tiekiamos iš Leningrado ir Kui-’ 
byševo.

Netoli Vilniaus, Juodojo' kaimo rajone, 
pradėti statyti didžiuliai bakai benzinui 
laikyti. Čia laikomos benzino atsargos bū
siančios skiriamos raudonosios armijos da
liniams, stovintiems Lietuvoje, Lenkijoje ir 
Karpatų Ukrainoje, aprūpinti.

1947 tn.gruodžio mėn. buvęs lenkų armi
jos aerodromas Kirtimuose (Porubaneke), 
netoli Vilniaus, paverstas komjaunimo lakū
nų mokymo ir treniravimo aikšte.

Pačiame Vilniuje įsteigta parašiutininkų 
ir pilotų mokykla. >

Sustiprinimai Latvijos teritorijoje
Liepojos uostas paverstas stipria jūros 

baze. Jau 1946 m. pradėtas uosto rekons
trukcijos darbas iki šiol pažengė į priekį. 
Iš Vokietijos buvo atgabenta uosto remon
tui reikalinga medžiaga ir dalys. 1947 m. 
vasarą Kuržemės rajone, nuo Liepojos ligi 
Ventspilės uostų, rusų jūrininkai buvo mo
komi minų statymo darbų. Čia dirbo ir vo
kiečiai, minų specialistai. Minų sprogimo 
garsai buvo girdėti visą vasarą. Keli tūks
tančiai suimtųjų, jų tarpe daugelis lietuvių,

Radaro juosta traukiasi per Estiją

Jau 1946 metais buvo pradėtas vykdyti 
Leningrado krašto artilerijos perkėlimas į 
Naisarės ir Osmusarės salas. Čia įrengtos 
raketinių ginklų stotys, pastatytos ant spe
cialių platformų, varomų elektriniais gene
ratoriais. Jos skirtos tarybiniam Baltijos 
laivynui sustiprinti.

Didžiosios Estijos salos Saaremaa ir Hiu- 
ma jau nuo 1946 metų yra tik TSRS. kraš
to apaugos ministerijos žinioje. -Salose 
įrengti didžiuliai aerodromai, kuriuose lai
komi tolimų distancijų lėktuvai. Kartu su 
Suomijos salomis ir Porkala šis bazių lan
kas vadinasi Leningrado apsaugos juosta. 
Specialūs kariuomenes daliniai stovi Nar
voje, Johvi ir Valmieroj (Latvijoj). Hapsa- 
los uostas taip pat paverstas kariška baze. 
Čia yra didžiulės laivų remonto dirbtuvės. 
Uostą saugo stipri artilerija. Nuolatinė ra
daro juosta nutiesta linija Leningradas — 
Talinas — Porkala, yra 350 km. ilgio.

K. Pelėkis

/ ’
Sena Manuilskio giesmelė

New Vorkas (Dena). Ukrainos užsienio 
reikalų ministeris Manuilskis perėmė Sau
gumo Tarybos pirmininko pareigas ir ta 
pačia proga jis smarkiai puolė JAV veda
mą politiką. JAV ir kitos kolonialinės valsj 
tybės pavergė indonezų tautą, kad ir to
liau galėtų kontroliuoti savo žaliavų ir pa
galbinius šaltinius. JAV piktam panaudo
jančios JT Indonezijai paskirtą sutaikymo 
komisiją. Todėl Ukraina tos komisijos 
darbus negali pripažinti.

JAV. turi Įprotį, tęsė Manuilskis, į visas 
pasaulio dalis siųsti tarpininkavimo ko
misijas ir jas savo interesams panaudoti.

Prasidės išvykimas
Bremenas (Dena). Perplukdymas Į nž- 

sienius 800.000 išvietihtųjų asmenų, kurių 
700.000 gyvena bizonoje, turi prasidėti per 
Bremeno uostą nuo liepos 28 d., informuo
ja IRO.
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armijos daliniams įsiveržus į Lietuvos te
ritoriją, bolševikų NKVD ryžosi pašalinti 
iš visuomenės tarpo jiems nepalankų ele
mentą. Pirmiau, negu kad buvo paruošti 
planai masiniam lietuvių ištrėmimui į So
vietų S-gos gilumą, NKVD agentai turėjo 
uždavinį sukišti j kalėjimus mūsų visas in
telektualines pajo/gas bei aktyvesnius visuo
menininkus, valsiybinio aparato pareigūnus, 
prekybininkus ir visus kitus, kurie galėtų 
reikšti bet kokį pasipriešinimą prieš bolše
vikų smurtą ar jų santvarką Lietuvoje. Kaip 
iš surinktos statistikos matyti, 1940—41 m. 
bolševikų okupacijos metu per NKVD kalė
jimus ir stovyklas Lietuvoje yra perėję per 
11.500 asmenų. Iš jų 57 % buvo areštuoti 
per pirmuosius 3,5 mėnesius, t. y. nuo 
1940. VI. 15 d. iki tų pat metų XI. 1 d. 
Tai aiškus įrodymą^, kad bolševikai naudo
ja savo nuo seno išbandytus metodus: Iš 
karto palaužti kontrrevoliuciniai nusista
čiusį elementą parodant okupuotojo kraš
to visuomenei, kad su panašiu „sociališkai” 
pavojingu ir antibolševikiškai nusiteikusiais 
įsmeiimis didelių ceremonijų nedarome.

Visi areštuotieji lietuviai, su labai ma
žomis išimtimis, buvo kaltinam pagal gar
sųjį RTFSR Baudžiamojo Kodekso 58 
straipsnį, susidėjusį iš 14 paskirų punktų. 
Daugeliu 
skaitytus 
tuosime:

58-1.
kiekvienas veiksmas, nukreiptas į darbinin
kų bei valstiečių tarybų ir jų pagal TSR 
Sąjungos Konstituciją bei sąjunginių res
publikų konstitucijas išrinktų TSR Sąjun
gos sąjunginių ir autonominių respublikų 
darbininkų bei valstiečių vyriausybių vai
šios nuvertimą, pakirtimą ar nusilpninimą 
arba nukreiptas į TSR Sąjungos išorinio 
saugumo ir pagrindinių ūkinių, politinių 
ir nacionalinių proletarinės revoliucijos lai
mėjimų pakirtimą ar nusilpninimą.

DėJ visų darbo žmonių interesų tarptau
tinio solidarumo tokie pat veiksmai pripa
žįstami kontrrevoliuciniais ir tada, kai jie 
nukreipti prieš bet kurią kitą darbo žmo
nių valstybę, rtors ir nesančią»TSR Są
jungos sudėtyje.

58—1 a. Tėvynės išdavimas, t. y. TSR Są
jungos piliečių veiksmai, kuriais kenkiama 
TSR Sąjungos karinei galiai, jos valstybi
nei -nepriklausomybei ar jos teritorijos ne
liečiamybei, kaip antai: šnipinėjimas, kari
nės ar valstybinės paslapties išdavimas, 
perėjimas į priešo pusę, pabėgimas ar per
bėgimas į užsienį, baudžiami aukščiausia 
baudžiamaja priemone — sušaudymu su vi
so turto konfiskavimu, o lengvinančių ap
linkybių atveju — laisvės atėmimu dešim
čiai metų su viso turto konfiskavimu,

58 —13. Aktyvūs veiksmai ir aktyvi ko
va prieš darbininkų klasę ir revoliucinĮ są
jūdį, pareikšti atsakingoje ar slaptoje (agen
tūra) pareigybėje prie carinės santvarkos ar 
pas kontrrevoliucines vyriausybes pilieti
nio karo metu, užtraukia — socialinės gy
nos priemones, nurodytas šio kodekso

atvejų lietuviams kaliniams per
to straipsnio punktus čia paci-

Kontrrevoliuciniu pripažįstamas

pradėjo apklau- 
pagrindiniif klau- 
agitavęs žmones

įrėmęs į

kur buvo 
kapinių 

tiek pri-

58—2 str. (Aukščiausioji socialinės gynos 
priemonė — sušaudymas, arba, lengvinan
čiomis aplinkybėmis laisvės atėmimo laikui 
netrumpesniam kaip treji metai. J. R.).

Kaip matome iš čia pateiktų boševistinio 
Baudž. Kodekso straipsnių, bolševikams 
visiškai nėra sunku apkaltinti ramius ir 
visiškai nekaltus gyventojus „tėvynės iš
davikais, sociališkai pavojingu elementu” ir 
tt. Juo labiau, kada daugeliu atvejų NKVD 
pareigūnų suredaguoti parodymai yra pa
teikiami suimtajam, kad šis juos pasirašytų 
ir drauge prisipažintų kaltu visuose meta
muose kaltinimuose.

Apie pačias NKVD arešto ir tardymo 
priemones leiskime kalbėti patiems nuken- 
tėjusiems. Vienas iš jų J. K. liudija;

„1940 m. lapkričio mėn. 2 d. t. y. vėli
nėse, ir sugiedoję „Marija, Marija” minios 
žmonių skirstėsi iš Kauno kapinių. Jų tar
pe į gatvę išėjau ir. aš. Vos spėjus paeiti 
iki V-tosios valst. gimnazijos, Vytauto 
prospekte mane pralenkia du vyrai ir atsi
grįžę pareiškia, kad aš esu areštuotas. Nie
ko jiems nepasakęs, nutariau bandyti grįžti 
atgal. Tuomet aš užpakaly pastebėjau jau 
tris NKVD agentus, kurių vienas 
mano petį pistoletą pakartojo:”

— Tamsta esi areštuotas ...
Nieko kito neliko, kaip tik eiti 

įsakyta. Buvau atvestas į prie 
esantį didžiulį garažą. Jis buvo
pildytas areštuotojų, kad vos buvo galima 
ilgesnį laiką išsilaikyti ant kojų. Jie visi 
buvo buvę kapinėse. Tai buvo apie 10 vai. 
vakaro. Netrukus atvažiavo keletas lengvų 
mašinų, kurios po 3 — 4 asmenis gabeno į 
centrinius NKVD rūmus. 19 asmenų grupė 
buvome patalpinti į vieną iš rūmų kamerą. 
Netrukus atėjęs vienas NKVD pareigūnų 
pasiteiravo, ar kas iš mūsų nemokame rusų 
kalbos. Tokių suimtųjų tarpe atsirado ke
letas. Tame skaičiuje buvau ir aš. Tardy
mui buvau iškviestas pirmuoju. Pirmieji 
klausimai biivo, ar aš neturiu giminių bei 
pažįstamų Amerikoje, Anglijoje,-Vokietijoje 
ir kituose vakariniuose kraštuose. Kodėl 
negyvenu savo tėvo namuose ir ar turiu 
kokį nors, kilnojamą ar nekilnojamą turtą. 
Į visus šiuos klausimus, su trumpais pa
aiškinimais, atsakiau neigiamai. Tačiau tuo 
viskas nesibaigė. Enkavedistų buvau nuga
bentas j gretimą kambarį, kur pradėjo lu- 
pinėti nuo pirštų nagus, badyti adatomis ir 
mušti lazdomis bei pistoletų rankenomis. 
Man atsisakius „prisipažinti”, buvau pri
tvirtintas prie kažkokių tai narų ir žvėrišku 
įnirtimu mušamas iš naujo. (Nagų lupinė- 
jimų ir mušimų žymes nešioju dar ir šian
dien, būdamas DPI). Kiekvienu metu, kada 
aš pareikšdavau NKVD pareigūnams nore 
ir menkiausią pasipriešinimą žodžiu, aš su
silaukdavau vis naujas ir vis stipresnes 
smūgių atakas. Supratau, kad geriau yra 
daugiau patylėti. Grasinimai, kad būsiu 
tuojau sušaudytas, buvo eilinis grasinimas, 
prie ko visiškai pradėjau priprasti. Taip iš 
eilės visus tris kartus buvau apklausiamas 
ir po to vėl iš naujo mušamas kada paga
liau buvau įstumtas į fotelio išvaizdos kė-

dę, pajutau, kad esu purtomas stiprios elek
tros srovės. Tuo metu pirmą kartą apal
pau. Po kurio laiko atsipeikėjęs visiškai 
nesiorientavau kur esąs ir negalėjau pra
tarti žodžio. Kada iš naujo pradėjo apklau
sinėjimą, buvo rytas. Į tardomąjį kambarį 
įėjo kapitono laipsnio enkavedistas. Jis pa
žvelgęs į mane, paklausė už stalo sėdintį 
NKVD valdininką:

— Ką su šituo kalės vaiku darysite? ...
Aš išgirdau atsakymą:
— Eis vinegretui ...
Po trumpos pertraukos 

sinėjimą iš naujo. Dabar 
simu buvo tai, kad aš
prieš bolševikų valdžią ir raginęs juos su
kilti. Paprašiau, kad man keliamą kaltinimą 
konkretizuotų ir įrodytų faktais.

— Ach, faktų — tų mes turime pakan
kamai, — ramiu tonu nutęsė tardytojas ir 
staiga prasivėrus durims>aš pamačiau prieš 
savo akis du surakintomis rankomis vy
riškius. Vienas iš jų buvo apiplyšusiomis 
kelnėmis ir senu karišku mundiru, antras 
gi apsirengęs kiek švariau ir darąs daugiau 
inteligento žmogaus įspūdį. Kada mano tar
dytojas kreipėsi į juodu su klausimu, ar aš 
jiems nesu pažįstamas ir žinomas, šie nei 
kiek neabejodami atsakė, kad mane gerai 
pažįstą kaip agitatorių prieš sovietų vai
šią ir raginantį daryti Lietuvoje sukilimą. 
Iš pradžių žiūrėjau į man nematytus vei
dus apstulbęs ir nebežinodamas ką aš į tai 
turiu atsakyti. Tik susiorientavęs, kad tai 
esama tų pačių enkavedistų, kurie turėjo 
vaidinti mane pažįstą ir liudyti apie mano 
ąntibolševikiškas agitacijas, savo gynymąsi 
tęsiau toliau. Mušimas ir kankinimai prasi
dėjo iš naujo. Kada apie pietus buvau grą
žintas pas savo bendrojo likimo draugus, 
ant kojų nebepastovėjau.

Dėka įmonės darbininkų ir tarnautojų, su 
kuriais eilę metų teko drauge dirbti, rūpes
čio ir kolektyvinio prašymo, iš NKVD na
gų buvau 
du raštus, 
pasakosiu 
mi buvo 
neištęsėjimą grėsė aukščiausioji bausmė be 
jokio teismo, kaip valstybinės paslapties 
išdavikui. Antrasis raštas turėjo reikšti pa
dėką, kad aš lieku didžiai dėkingas socia
linei sovietų vyrriausybei, jog mane ištardę 
rado nekaltu ir 1940 m. lapkričio m. 7 d. 
1 vai. 30 min. (nakties) paleidžia į laisvę.

(Nukelta į 4 psl.)

paleistas. Čia turėjau pasirašyti 
Pirmas, kad niekam niekada ne- 
kur esu buvęs ir kas su mani- 
. daroma. Už šio pasižadėjimo

PIRMIEJI ŠALPOS PIONIERIAI
gyvenančių ir uždirbančių lietuvių yra ke
liolika tūkstančių Amerikos kontinente, o 
daug turtingiau už Žiūrį gyvenančių lietu
vių priskaitysi gal net porą tūkstančių. Ir, 
matyt, ne turtas ir ne uždarbis nulemia šir
dies prakilnumą; ne pelnas ir ne stora pi
niginė apsprendžia žmogaus veiklog moty
vus, o tik sąmoningas įsijautimas į reika
lą ir idealistinis požiūris į mūsų suaktua- 
lėjusią tautinę problemą.

Jei visiems Amerikos lietuviams, kurie 
domisi tremtinių gyvenimo sąlygomis, yra 
mažiau ar daugiau žinoma, kaip čia sto
vyklose gyvenama, kuo maitinamasi ir ko
kiais rūpesčiais perpildytos, mūsų kasdie
nybės, tąi Žiūriui, kaip Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos pirmininkui, yra ne tik gerai ži
nomos visos materialinės ir moralinės trem
tinių buities sąlygos, bet ir jautriai išgy
venta visi jų kryžiaus keliai. Jis daug kar
tų, kaip pirmininkas, turėjo progos betar
piškai ginti lietuvių tremtinių įvairius rei
kalus *r buvo vienas iš pirmųjų, kurs savo 
vadovaujamos Sąjungos vardu daug kalbė
jo ir rašė Amerikos įątaigoįns ir įvairiems 
atsakingiems asmenims, apie tremtinių pa-, 
dėties laikinį išsprendimą, suteikiant jiems 
galimybę persikelti j S. Ameriką. Priimta
sis įstatymas 
Ameriką yra 
rio pastangų

Malonu ir 
šis Suvalkų Kalvarijos vaikas,, tik pirmuo
sius šešis savo amžiaus metus tegyvenęs 
Lietuvoje, taip ryžtingai visomis priemo
nėmis gina savos gimtinės ateitį. Reikia ne 
paprastai, o kažkaip ypatingai vaizduotis 
savo kaimą, kad apstulbinančiame Arneri-

Neseniai viename Amerikos lietuvių laik
raštyje (Vienybėje) buvo paskelbtas advo
kato ir žinomo Amerikos lietuvio veikėjo 
Antano Olio straipsnis, kuriame jis kil
niais žodžiais pristato lietuvių visuomenei 
taurų ir gilios pagarbos vertą pavyzdį. Olis 
sakosi negalėjęs susilaikyti nepaskelbęs to, 
ką jis savo akimis konstatavęs Pijaus Jono 
Žiūrio namuose. Tai, ką jis matęs iš pašti- 
nių kvitų pas Ziūrius, sukėlę jame ne no
rą pareklamuoti vieną iš dosniausių Ame
rikos lietuvių, o bendros tautinės garbės 
jausmą — paskelbti viešai, jog lietuvių vi
suomenė gali pasididžiuoti pavyzdžiu, pra
lenkiančiu visas gražiausias kalbąs.

Jei daug ir kilniaširdžių Amerikos lietu
vių »dalyvauja savo viengenčių tremtinių 
šalpos akcijoj savo darbu, sumanumu ir iš
tekliais, tai Pijus Jonas Žiūriai neruhgty- 
niatrdami stovi tų visų pionierių priekyje. 
Išleisti 10.000 dolerių siuntiniams supirkti, 
juos paruošti, išsiųsti ir sekti, kad jie pa
siektų adresatą, neužtenka būti nei turtin
gam, nei dosniam, nei godžiam vardo ir 
slaunumo... Reikią dar kažko daugiau. Ir 
tas „daugiau” yra skaidrus širdies balsas, 
yra jokiais žodžiais neaptariamas atjauti
mas dremtiniškos nelaimės, yra krikščioniš
kos meilės ir kilnumo spindintis ženklas.

Olis Vienybėje skelbia, kad Žiūriai iki 
šiol yra pasiuntę Europon tremtiniams apie 
2.000 siuntinių. Skaitant juos vidutiniškai 
po 5 dolerius — gauname 10.000 dolerių 
sumą. Joks kitas Amerikos lietuvis nėra 
tokios sumos dar išleidęs tremtinių indivi
dualinei šalpai. Ir kiek žinoma, Žiūrys nė
ra turtingiausias Amerikos lietuvis: tiesa, 
jis gražiai gyvena savo namuose Clevelan- i
do priemiestyje, turi savo chemijos įmonę, kos triukšme dar galėtum girdėti savokrau- 
dang dirba ir gerai uždirba. Bet panašiai | jo kaimynų balsą, šaukiantį paramos savo

dėl tremtinių įsileidimo į 
tarp kita ko ir nemažų Žiū- 
rezultatas.
stačiai pasididžiuotina, kad

Kokiomis sąlygomis svetimšaliai numatomi 
priimti i Amerikos kariuomene

Rašo kpt. P. Jurgėla, mūsų bendradarbis Amerikoje

Po 5 mt. tarnybos bus suteikta Amerikos 
pilietybė

Po 5 metų patenkinamos garbingos tar
nybos jie taps piliečiais. Vyriausias pro
kuroras avo raporte tuo klausimu pareiš
kia;

1940 m. tautybės akto 324. straipsnis 
nustato, kad asmuo, garbingai ištarna
vęs JAV kariuomenėje, laivyne, marinų 
korpe ar pajūrio apsaugoje 
gali būti natūralizuotas (t. 
įgyti JAV pilietybę, — 
nęs JAV-se ne mažiau 
jeigu jis savo prašymą 
įteikia dar tebebūdamas
arba 6 mėnesių laikotarpy po garbingo 
paleidimo iš tos tarnybos.

Svarstomojo biliaus nustatymaig sve
timšaliai galėtų Įstoti į JAV kariuome
nę 5 metų tarnybai užjūry ir po 3 tar
nybos metų kaipo kariai, bet ne kaipo 
kvotiniai ateiviai, atkelti į JAV-bes, 
kur jie galėtų įteikti prašymus dėl pi
lietybės įgijimo pagal 1940 m. tautybės 
akto 324. straipsnį. z

3 metus, 
y-> gali 

neišgyve-
5 metus,

P-J-) 
kaip 
pilietybei įgyti 
karo tarnyboje

Galės būti pakelti Į Amerikos karininko 
laipsnį

Tydingas. Atrodo, šiuo priedėliu numa
tyta, kad jei į reguliarią mūsų kariuomenę 
įstojęs svetimšalis turi gabumų ir būtų pa
siūlytas, tai jis galėtų būti pakeltas ir į 
karininko laipsnį.

Lodgė. Net būtinai, taip.
Tydingas. Manau, Rekordas (t. y., kon

greso protokolai, — P. J.) turėtų tai pa
žymėti ir pabrėžti, kad nėra nustatymo lai
kyti šiuos vyrus .vien fk eiliniais kareiviais 
per ištisą 5 metų tarnybą. Pvz., daugelis 
lenkų karininkų yra gerai išsilavinę ir lais
vai angliškai kalba. Ir jeigu jie įstos, kad 
ilgainiui galėtų tapti JAV piliečiais, tad 
atrodo, kad dėl savo išsilavinimo ir moks
lo jie gali greit iškilti Į 
Manau, kad rekorde tai 
mėta su tokiu supratimu, 
nebūtų jokios abejonės.

Lodgė. Kaip tik taip ir yra. Nesunku įsi
vaizduoti aplinkybės, kuriose būtų nepa
prastai naudinga turėti tokių jaunų kari
ninkų su (rodytais gabumais bei (rodyta 
ištikimybe ir mokančių svetimų kalbų ir 
žinančių sąlygas, kad jiems lygių neįmano- «

ma turėti mūsų krašte. Todėl aš labai ti
kiuos, kad šio priedėlio sąlygomis (stoju 
vyrai visi gali būti tinkami karininko tar
nybai. «.

Kelių svetimų kalbų mokėjimo nauda
Tydingas. Manau, kad senatorius LodgS 

labai patarnaus šios politikos ateičiai. 13 
tikro, bet kokiam ateities kare galimumas 
gauti kelias svetimas kalbas mokančių ka
reivių ir karininkų bus gal žymiai svarbes
nis, negu bet kada praeity buvo, jei susi
lauktume kito karo plačiu mastu. Man at
rodo, kad šio priedėlio nuostatais įstoję 
vyrai sudarytų branduolį jėgos, kuri jau 
galėtų susikalbėti įvairiomis kalbomis; tai 
būtų neapsakoma nauda ir pagalba bet ku
riuose būsimuose karo veiksmuose. Tai tu
rėtų būti viena iš tokios politikos savybių, 
kuri išsiskirtų nuo paprastų JAV piliečių, 
stojančių į karo tarnybą.

Lodgė. Nėra \{>ejonės dėl to. Kalbėdamas 
iš asmens patyrimo per 2. D. karo paskuti
nius 6 mėnesius, aš jutau tą trūkumą, 
Mums labai trūko karininkų, mokančių sve
timas kalbas. Nėra klausimo apie tai. Tai 
yra faktorius, kuris prilygsta daugeliui di
vizijų — kariško sėkmingumo supratimu.

Mes neturim labai plėsti savo vaizduotėm 
nei žiūrėti labai toli į ateitį, kad galėtume 
patirti, kiek vertingi • bus tie vyrai, ypač 
kai susijungs Atlanto bendruomenė. Pa
žvelgę į ateitį, senatoriai numatys šio prie
dėlio nuopelną tuo atžvilgiu.

karininko laipsnį, 
turėtų būti pažy- 
kad dėl to reikalo

Remkime savo spaudą
Mūsų tautos kultūriniame atgijime ir ne

priklausomos valstybės atstatyme periodinė 
spauda turėjo labai didelės ir net lemiamos 
reikšmės. Daug tiesos pasakyme, kad Lie
tuva — su plunksna atkariautas kraštas.

Sunkiose tremties gyvenimo sąlygose mes 
įstengėme sukurti savo periodinę spaudą, ir 
mūsų laikraščiai per trejus tremties gy
venimo metus atliko didelį vaidmenį. Nebus 
perdėta tvirtinant, kad periodinė spauda 
tremtyje — mūsų kultūrinio gyvenimo 
garkaulis. Be savos periodinės spaudos 
nebūtume įstengę padaryti to, ką ligi 
esame padarę.

Valiutoj reforma, kurios reikalingumas 
buvo neišvengiamas, 
lietuvius tremtinius, 
spaudą. Suprasdami
mę, negalime nesirūpinti ir nesisieloti jos 
likimu.

Šiandien tolimesnis lietuvių periodinės 
spaudos likimas .daugiausia pareis nuo to, 
kiek lietuviai tremtiniai ją parems. Ji rei
kalinga skubios, neatidėliotinos paramos, 
nes pirmieji mėnesiai po valiutos reformos 
jai yra patys sunkieji ir kritiškiausi.

Kolegas laikraštininkus^prašau ir toliau 
tokiu pat uolumu bendradarbiauti
spaudoje, nors kurį laiką ir netektų gauti 
ir minimalaus atlyginimo už savo straips
nius. Mūsų laikraštininkų pareiga savai 
spaudai sudėti didžiausią auką, kad tik ji 
galėtų išlikti ir toliau sėkmingai siekti sa
vo didžiojo tikslo — mūsų tautos laisvės

nu- 
mes 
šio!

skaudžiai palietė ir 
o ypač jų periodinę 
didelę spaudos reikš-

musų

ir nepriklausomos valstybės atstatymo.
Tremtiniai lietuviai visuomet buvo jaut

rūs savo tautos gyvybiniams reikalams, ti
kime, kad jie tokie pat bus šiandien ir sa
vo spaudai, kuri išgyvena sunkias ir kritiš
kas dienas. Be skaitytojų paramos mūsų 
spauda negalės išlikti.

Skaitytojų nusiskundžiama, kad mūsų 
laikraščiai esą per brangūs, kad jie, esą, 
galėtų būti pigesni. Teisybė, jie galėtų bū
ti pigesni, bet tik tuo atveju, kai jų būtų 
laMžiama po keliasdešimt tūkstančių eg
zempliorių, o dabar jų teleidžiama vos po 
kelius tūkstančius egzempliorių, ir šiandien 
prie naujos valiutos jie dar neįstengia savų 
išlaidų padengti.

Mes tikime, kad ir mūsų vadovaują 
veiksniai taip, pat yra susirūpinę dabarti
ne mūsų spaudos sunkia būkle bei jos to
limesniu likimu ir, kiek jų išgalės leis, ją 
rems.

Remkime savąją spaudą, .neleiskime jai 
žlugti, nes tai mūsų gyvybįnis reikalas: 
mūsų spauda padės mums tautiškai gyviems 
išlikti ir po visą pasaulį išblaškytiems iš
laikyti savą tautinę bendruomenę. Periodi
nė spauda šiandien yra vienintelis ginklas, 
kuriuo kovojame dėl savo laisvės, kuriuo 
giname savo teises. Tad nepraraskime to 
savo ginklo!

A. Merkelis, \
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Pirmininkas 
Hanavas, 1948 m. birželio 30 d.

vaikams, pabėgusiems tėvams ir sau pa
čiam. Žiūriai tą balsą ne tik girdi, bet ir 
atsiliepė į jį, jam atiduodami net trečdalį 
savo prakaito.

Mes čia prisimename tą ypatingą Žiūriu 
dosnumą ne tam, kad iššauktume ypatingą 
dėmesį materialinėms vertybėms, o tam, 
kad galėtume suprasti, jog Amerikos lietu
vių mums • teikiama šalpa reiškia daug dau
giau, negu gynimasis nuo bado, nevilties ir 
įkyrėjusio skurdo. Ji mums reiškia būtiną 
peną ir mūsų dvasiai, nuolatos primenant, 
kad ne tik mūsų troškimus, bet ir mūsų 
vargą dalinasi viso pasaulio lietuviai.

Ir tokios asmenybės, kaip Ziūrys, pri
klauso prie didžiųjų pionierių, kurie auko
dami savo sunkiai uždirbtą turtą, gelbsti 
Lietuvos ateičiai reikaiinca dvasia, i. a..

Reikia šeimos galvų fotogralijų

Augsburgo kontrolės centras praneša, 
kad Šiuo metu IRO 5. apygardos ribose iš
duodamiems pažymėjimas šeimų galvos tu
ri pateikti po dvi fotografijas. Kad nebū
tų gaišta nė vienai pusei, pravartu jas pa
sirūpinti iš anksto.

Rajoninė skautų stovykla
Neseniai įvyko skautų ir jų tėvų bend

ra gegužinė. Tėvai nori daugiau dalyvau
ti auklėjimo srityje. Netoli Augustdorfo 
įvyksta rajoninė Vestfalijos skautų stovyk
la. Tai lyg įžanga į tautinę skautų stovyk
lą, kurioje gausiai dalyvaus lietuvių 
skautų jaunimas.

JT Balkanų komisija pasirašė pranešimą, 
kurį pasiųs JT pilnačiai. CDL

Pavieniai sąjungininkai Dėdės Šamo 
uniforma

Sprendžiant iš laiškų, kuriuos gavau iš 
plataus pasaulio po šio savo sumanymo pa
skelbimo, ir iš mūsų okupcinės kariuome
nės Vokietijoj patyrimo apie Europos jau
nimą, esu įsitikinęs, kad mes gautume pui
kių piliečių šio proceso pasekmėje, nes 
mūsų kariuomenės tardymai (screeningai) 
bus nuoseklesni ir trukg ilgesnį laikotarpį, 
negu normalus imigracijos įstaigų darbas 
galėtų tai atlikti.

Kiekvienas senatorius žino, kad, mūsų 
kraštui atsidūrus keblioje būklėje, juo dau
giau sąjungininkų turėsim, juo geriau. Mes 
turėjom daug vargo ir išlaidų, norėdami 
turėti kodaugiau sąjungininkų šiame nega
luojančiame pasauly. Tai liudija ECA 
liūs 
rtat 
kiek 
rai,

bl-
no-
gal 
vy-

ir kiti Įstatymų leidimo veiksmai, 
pasidaryti kiek draugų užsiehy ir 
sąjungininkų, esant reikalui. Jauni 
kuriuos aš priimčiau į mūsų kariuo

menę, yra pavieniai J. A. V-bių sąjungi
ninkai, piliečiai kandidatai, jauni svetimų 
kraštų vyrai, kurie nori dėvėti mūsų uni
formą. Kaip gali. kas sakyti, kad sąjungi
ninkas svetimo krašto uniforma yra geres
nis ir vertingesnis draugas negu sąjungi
ninkas, kuris dėvi Dėdės Šamo uniformą?. 
Kai kas sakp, kad, imdama' rinktinius sve
timšalius į savo karo tarnybą,' tauta rodoi 
silpnumo ženklą. Tokie asmenys turėtų nu-, 
eiti prie Revoliucinio Karo paminklo York- 
towne ir pasiskaityti pavardes svetimų 
kraštų kareivių, kurie kovojo Jungtinėms 
Valstybėms sukurti. Jie turėtų nueiti į 
Gettysburgo karo lauką ir perskaityti pa
vardes žuvusių airių, palaidotų po keltų 
kryžium, vokiečių, kurių dideli būriai 
vojo mūsų kraštui apsaugoti, ir anglų, 
same pasauly buvo laisvės mylėtojų, 
rie kovojo dėl mūsų tautos saugumo.

ko->
Vi- i 
kil

Tikimasi didelio pritarimo
Morsė. Ar senatorius Lodgė numato, kad 

tarp Europos jaunimo atsirastų žymiai dau
giau savanorių, negu mes galėtume pri
imti?

Lodgė. Taip. Nėra abejonės dėl to.
Morsė. Ar senatorius nemano, kad pats 

faktas, jog toks didelis savanorių skaičius 
atsirastų, norėdamas pagelbėti mums iš-i 
laikyti laisvę Europoj, nes tai būtų vienar 
iš mūsų kariuomenės siekimų, savaime bū
tų rodymas Sovietų Rusijai, kad mūsų ko
va dėl laivės eina į priekį pasauly?

Lodgė. Tai labai įdomus pastebėjimas- 
Senatorius Morsė pasakė teisybę. Tas ro
dytų ten esamą visuotinį pritarimą tokiam 
dalykui, apie kurį senatorius Morsė kalba.

Uniforma
Robertsonas. Ar svetimšaliai dėvėtų JAV 

kariuomenės uniformą?
Lodgė. Numatyta paskirstyti juos į esa

mus vienetus tarp Amerikos kareivių.
Robertsonas. Ar uniformoje visai nebūtų 

jokių skirtingų ženklų?
Lodgė. Ne. Tai nebūtų kaip prancūzų * 

svetimšalių legionas, kurio nariai turi skir
tingą uniformą.

Robertsonas. Ar galėtų būti priimti 
sijos ir jos vasalų tautų poliečiai?

Lodgė. Armijos ministeris turi teisę 
nuožiūra išleisti nuostatus, reikalingus
gurnui. Todėl bus priimti tik tokie vyrai, 
kurių vertė bus visai įrodyta. Geriausia

(Nukelta 1 4 jai)

Rn-

savo 
sau-
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Lietuvių krepšinio komanda Prancūzijoje

' Mieste, kur populiariausias žaidimas krepšinis , j AK IMIRKSN1U g KRONIKA fs

Lietuvių tremtinių krepšinio koman
da — Charlieu miesto rinktinė 77:29 
(34:15). /

Bellagardė. 48/ 6. 20. Sekmadienis. Apsi
niaukęs dangus pranašauja artėjant! lietų. 
Visų mintys nukreiptos j oro sąlygas. įdo
mu, ar (vyks mūsų rinktinės (lenktosios 
rungtynės? Iš tikrųjų ir „prakiūra” dangus. 
Lyja. Tačiau koks žaidėjų nustebimas, kada 
atvykęs prancūzas praneša, kad mašina pa
ruošta ir rungtynės įvyks.

Skubiai susitvarkę, vėjui švilpiant ir lie
tui negailestingai į dengiantį sunkvežimio 
brezentą kertant, išvysta krepšininkai į se
kančią kovą.

Atvykus | Charlieu, paskubomis pasiekia
ma krepšinio salė, kurioje vyksta karštligiš
kas prancūzų darbaš- Kadangi jie nenorėjo 
praleisti progos pamatyti geras rungtynes, 
todėl nutarė iš kino salės padaryti krepši
nio aikštelę. Bet po pietų švysteli saulutė, 
ir prieš pat rungtynes pragiedrėja dangus. 
Pakeičiama rungtynių vieta,%ir nutariama 
žaisti aikštelėje priešais salę.

Rinktinės priešag — jauni prancūzų vy
rai, kurie parodė dideli atkaklumą ir pran
cūzams priprastą greiti. Tačiau šį kartą 
nebuvo jokio dvejojimo dėl rinktinės žaidi

mo. Viskas ėjo laikrodžio tikslumu, ką pa
rodo ir pasiektas rezultatas. Nuo pat pir
mos žaidimo minutės iki kėlinio pabaigos 
mūsų krepšinio rinktinė, rinkdama tašką 
jx> taško, baigia pirmąją rungtynių pusę 
rezultatu 34:15.

Dėl oro antrasis kėlinys vyksta salėje. 
Čia ir vėl tenka matyti vyrų gražius me
timus, kurie vis pasiekia savo tikslą. To
kiu ’ būdu, rezultatu 77:34 užbaigiamos 
rungtynės, kurios sutraukė didelį būrį žmo
nių, j kurias mokytojai atvedė surikiuotus 
mokinius ir kuriose dalyvavo didelis dva
sininkų skaičius. ■ l

Neturėdami* net laiko nusiprausti skuba 
rinktinės žaidikai j sunkvežimi, kuris turi 
nuvežti juos atgal į Roannę, kad laiku 
suspėtų j Montbrisonan einantį traukinį. 
Tą pačią dieną reikės tiems vyrams lošti 
antras rungtynes prieš MontbrisonoFC, kur 
mūsų žaidėjas Varkala bus jau mums prie
šininkas. Gaila, bet Varkala turi už savo 
klubą žaisti.

Šiose rungtynėse pelnė taškus: Gailius — 
9, Varkala — 14, Andrulis III — 20, Lau
raitis 13, Oinčauskas — 14, ir Birutis, 
kuris težaidė vieną kėlinį — 7.

linyje suteikė įdomių žaidimo akimirkų. F. 
C. Montbrison, kurios eilėse žaidžia ir mū
sų žaidėjas Varkala, rodo gražų, greitą 
žaidimą, garantuotus metimus iš po len
tos. Be to, priešo žaidėjai, turėdami aukš
to Ogią centro puolėją — lietuvį Varkalą, 
drįsta mėtyti iš įvairių padėčių, žinodami, 
kad lietuvis Varkala, populiariai „mamon” 
vadinamas, sugraibys prie priešo lentos 
kamuolius to arba grąžins savo vienetui, 
arba pats padarys metimus. Tačiau ir mū
sų vyrai, būdami tik penkiese, kietai kovo
ja. Taupydami jėgas lemiamam antram kė
liniui, veda ramų, apgalvotą žaidimą, ka
muodami priešą žaibiškais padavimais i ir 
akylai dengdami savo draugą Varkalą. Taip 
ir baigiasi kėlinys rezultatu 18:19.

Antrame kėlinyje vaizdas keičiasi. Mūsų 
rinktinė pradeda vesti greitą žaidimą, ir 
pavargęs priešas nespėja mūsų vyrų už
dengti. Gražiais metimais ir puikiu žaidi
mu rinktinė laiduoja laimėjimą. Pati rung
tynių pabaiga duoda keletą gražių priešo 
derinių, kas sumažina jiems pralaimėjimą.

Gausiam žiūrovų apgailestavimui, kad 
baigtos tokios įdomios rungtynės, palieka 
krepšininkai svečių aikštę, išsinešdami nau
ją laimėjimą prieš gerą prancūzų komandą 
rezultatu 43:36 (18:19).

Nuosirdzlausias lietuviu krepšinio rinktinės 
, priėmimas

Nugalimas 43:36 (18:19)' rezultatu 
garsusis Zigmo Varkatos — FC. Mont
brisono sportu klubas. Revanšinėse 
rungtynėse, kurios Įvyko kitą dieną, 
žaidžiant Varkalai rinktinės tarpe, pa
siekiamas 62:37(34:9) laimėjimas. 48.6. 
20. to 48. 6. 21.

• Po rungtynių krepšinio rinktinė nepasil- 
sėjusi išskubėjo į savo sekančias rungty
nes. Tur būt, ne vienam kils klausimas, ko
dėl tie krepšininkai žaidžia taip dažnai ir 
tiek daug rungtynių. Pasikalbėjus su jais, 
paaiškėja ir tikroji priežastis;

Savaime suprantama, kad kartą Įvažiavus 
Į Prancūziją, reikia sulošti kiek galint dau
giau rungtynių, (vairiausiose vietose, tuo 
būdu darant tautai, tremtiniams ir krepši
nio sportui kuo didžiausią reklamą. Bet tai. 
įmanoma būtų ir kitu būdu pasiekti. Galima 
lošti per savaitę dvejas rungtynes ir i kiek
vienas stoti gerai pasilsėjus. Tačiau ši kar
tą padėtis yra kita. Mūsų krepšininkai ne
turi tiek lėšų, kad galėtų per savaitę 2—3 
dienas išsilaikyti savo pinigais. Viešbutis, 
maistas to kelionpinigiai devyniems vyrams 
sudaro kasdien didžiulę pinigų sumą. O 
krepšinio rinktinė, kuri gavo paramos iš 
tremtinių organizacijų ir atskirų asmenų bei 
lietuviškų dalinių, neturėjo progos padoriu 

• pinigų kursu realizuoti gautąsias RM, nes 
tuo metu (birželio mėn. 12 —14 dienomis)

nepaprastai sunku buvo aplamai ką nors už 
vokietines markes pirkti.

Aišku, kad piniginė būklė verčia žaisti 
eilę rungtynių, kad būtų Įmanoma kaip nors 
išsilaikyti iki liepos ' mėn. pradžios, kada 
yra numatoma stoti į kovą su Prancūzijos 
rinktine Paryžiuje. O tai ir yra pagrindi
nis rinktinės tikslas, žinoma, jeigu prancū
zai Į mūsų siūlymą duos teigiamą atsaky
mą. Be to mūsų vyrus kviečiantysis klubas 
niekad ilgiau nepajėgia, kaip 1 % dienos 
juos išlaikyti. Tbkiu būdu krepšininkai pri
valo kuo daugiau žaisti. Nepaprastai geras 
maistas ir kiekvienos laisvos valandos iš
naudojimas poilsiui suteikia reikiamų 
rungtynėms jėgų.

Dėl visų minėtų sąlygų, teko krepšinio 
rinktinei žaisti dvejas rungtynes šį sekma
dieni ir revanšines rungtynes Montbrisone 
pirmadienj. Tačiau vyrų padėtis yra gera. 
Visi sveiki ir pasiryžę ištverti, kartu pa
siekti" tai, ko nepadarė laisvos Lietuvos 
krepšinio rinktinė, būdama. Europos meis
teriu, turėdama pakankamų piniginių re- 
sersų ir savo valstybės teisišką globą — 
didelę tumę po Europą ar po kokią nors 
valstybę.

Gražus oras kalnuotoj 'Montbrisono vie
tovėj, į jaukią lauko aikštelę sutraukė di
džiulę žmonių masę. Drjstu pasakyti, kad 
tie žmonės neapsiriko, ateidami j šias rung
tynes. Beveik lygus žaidimas pirmame kė-

Komandos žaidė ir taškus pelnė:
F. C. Montbrison: Varkala — 12, Cottė

— 3, Laffay — 11, Jaegy — 8 t., Janetta— 
2, Boyer — 0, Rey —0.

L.K.K. — Andrulis III — 14 t, Gailius
— 7, Birutis — 14, Lauraitis — 6, Gin- 
čiauskas 2 t

Pirmadienio rungtynėse, kuriose atsilan
kė gražus žiūrovų skaičius, mūsų rinktinė 
žaisdama su Varkala, pirmąjį kėlinį sužai
dė labai gerai to pasiekė 34:9 rezultatą. 
Kadangi laimėjimas labai aiškus, o be to, 
tai buvo lyg ir parodomosios rungtynės, 
nebuvo reikalo ir daryti didelių pastangų, 
nes žaidėjų jėgos buvo labai reikalingos 
ateinančioms kovoms. Vesdami ramų lais
vą žaidimą, baigia ir šias rungtynes trem
tinių lietuvių krepšinio komanda rezul
tatu 62:37.

Kalbant apie viešnagę Montbrisono 
mieste, reikia tik džiaugtis nuoširdžiu lie
tuvių priėmimų, pareiškiant padėką ir ten 
gyvenančąm lietuviui sportininkui Z. Var
kalai. Jo rūpesčiu ir/*pastangomis, mūsų 
rinktinė rado tikrai nuoširdų priėmimą, 
kartu gaudama progos maloniai praleisti 
trumpą laiką prancūzų sportininkų tarpe.

Aras

Red. Henr. Žemelis, 
prieš kiek laiko staiga susirgęs, gydosi li
goninėje.

Pavykus operacijai, tikimasi, jog po kelių 
savaičių grįš prie savo pareigų.

Dėl adreso

Kokiomis sąlygomis
' Dar kartą primename mums rašantiems, 

kad „Minties” pašto dėžutės Nr. yra pa
keistas. Rašant laiškus dabar reikia žymėti:

(Atkelta iš 3 psl.) 
duoti Armijos ministeriui galią leisti tokius 
nuostatus, nes jis gal turės juos kartais 
keisti.

Alga
Roberfsonas. Ar jie gautų tokią pat algą, 

kaip Amerikos kareiviai?
Lodgė. Taip.
Roberfsonas. Sutinku, kad gal atsiras 

daugiau savanorių, negu bus galima pri
imti. JAV kariai gauna žymiai didesnę algą 
negu kitose kariuomenėse, tad aišku, tas la
bai vilios.

Lodgė. Armijos ministeris gali nemokėti 
visos Amerikos kareivio 'algos. Galimas 
daiktas, jis priims j.uos su žymiai mažesniu 
atlyginimu ir paskiau padidins algą, kai jie 
parodys savo vertę.

Roberfsonas. 5 metų tarnybos pabaigoje 
jie galėtų gauti pilną atlyginimą, ar ne 
taip? i

Lodgė. Taip. Manau, tas gali būti pa-’ 
daryta pat, pradžioje. Yra tiek daug* vyrų, 
kurie stotų j kariuomenę, nes jie tiki i mū
sų tautos pagrindus, kad mums nereikia 
mėgint traukti tokios rūšies vyrus, kuriems 
baugiausia rūpėtų didesnė alga.

Priesaika

Roberfsonas. Kokio, pobūdžio priesaiką 
tie svetimšaliai duotų, įstodami į kariuo
menę? ' > x

Lodgė. Mano supratimu, jie prisiektų 
ginti JAV konstituciją. Jie turėtų pasižadėti 
ištikimybę mūsų kraštui.

Savanoriai aukosis daugiau, negu paprasti 
ateiviai

Tydingas. Ateivis atvyksta J mūsų kraštą 
ir pagal mūsų įstatymus tampa piliečiu be 
jokios atsakomybės tarnauti valdžiai. Šie 
vyrai, kad parodytų meilę kraštui, patrio
tiškumą ir norą tapti JAV piliečiais, sutin
ka tarnauti ginkluotose jogose 5 ilgus mė
tos. Kitais žodžiais, iie atsiduoda aukščiau

siam savo vertės bandymui, kad taptų mū
sų respublikos piliečiais. Kiti ateiviai, ku
riuos Jsileidžiam, nepareiškia jokios atsa
komybės. Jų tinkamumas netiriamas jokiu 
kitu būdu, išskiriant tik tiek, kad nėra 
silpnapročiai ir nėra komunistai. Tai be
veik viskas, ko reikalaujam iš ateivių, ku
rie normaliai atvyksta pagal kvotų sistemą. 
Ragai senatoriaus Lodges priedėli šie vy
rai per 5 ilgus metusvvykdys aukščiausią 
pilietybės prievolę ir tuo būdu daug auko
jasi.

Tarnyba truks 5 ilgus metus. Nėra leng
va palikti savo namus, savo gimtinę, savo 
mylimuosius, draugus bei šeimyną ir ke
liauti toli už* jūrų i svetimą kraštą, kur 
vartojama svetima ' kalba. Tarnybos laiko
tarpis sudarys 5 labai ilgus metus. Tie vy
rai sumokės aukštą kainą už pilietybę. Ir 
sumokėję tokią kainą jie būtų verti mūsų 
palankumo.

Karo vadovybės pritarimas
Lucas. Ar kariuomenės štabo viršininkas 

ir armijos ministeris pritaria šiam priedė
liui?

Lodgė. Kariuomenės vadovybė pritarė ir 
atsiuntė raštą su pritarimu. Po to planas 
nuėjo i užsienio reikalų ministeriją dėl 
diplomatinių sumetimų ir ten užkliuvo už 
netikslių stabdžių, kur šių reikalų nesu
prasta ir pareikšta nepalankumo. Dėl to 
kariuomenė atšaukė savo raštą. Tuomet 
ministeris Marshallis, kai reikalas pagaliau 
jį pasiekė, pareiškė, kad sumanymas vertas 
rimtai apsvarstyti. Tad prieš keletą mėne
sių kariuomenė pritarė priedėliui, bet ji 
atšaukė savo pritarimą ne kariniais sume
timais, bet vien tik dėl užsienio reikalų mi
nisterijos nepritarimo. Paskiau kariuomenė 
vėl pritarė. Turime tris ar keturis raštus tuo 
reikalu.

Esn labai dėkingas senatoriui Tydingsui 
už dramatišką pobūdį, kuriuo jis apibūdino 
skirtumą tarp asmens, stojančio į armiją 5 
metams, ir paprasto ateivio. (B. djl

o s t f a c h Nr. 2.
„Minties” Administracija

Pagalvokit, kol dar nevėlu!
Juk ne visi Į Siaurės Ameriką pateksit. 

Pietų Amerikoje yra vartojama ispanų kal
ba. Todėl jau dabar pradėkite mokytis is
paniškai, namuose, patogiu ir lengvu būdu. 
Liejxis mėn. pradedama antroji kursų laida. 
Gavęs atsakymui pašto ženkliuką tuojau iš
siųsiu pavyzdines pamokas ir platesnes in
formacijas. Pamokos siunčiamos ir ne Vo
kietijoje gyvenantiems lietuviams. Rašykit: 
Česlovas Jovaišas, 14a Schwab. Gmiind, 

Postlach |9.

Sostinė puolama iš dviejų pusių
, — ir kyla klausimas, ar mes, politiniai emigrantai, turime būti užsimerkę ir už
sikimšę ausis?

„Pirmasis puolikas — šitai raudonasis fofalizmas. Nors „Tėvynės Balsas”, 
„Tiesa” ir Vilniaus radijas didžiuojasi, kad tik „tarybinė santvarka” apsaugos, at
statys ir ištobulins amžinąją mūsų sostinę, ir ta proga paduoda TSRS ministrų ta
rybos nutarimą Vilniaus pertvarkymui, tačiau mes į visą aną propagandą, supla
nuotą politiniams emigrantams j anapus geležinės uždangos nuvilioti, o Tėvynėje 
pasitikusiems broliams būsima sostinės apsauga ir pažanga vilioti, žiūrime di
džiai skeptiškai. Nes kas iš to, jei bolševikai, bešeimininkaudami Vilniuje, vieną 
sostinės gatvę ir išgrjs, bet ja, ta gatve, važiuos NKVD sunkvežimiai, išvežą lie
tuvius 1 TSRS gilumą. Juk Vilnius teatstątomas tik tiek, kiek tas atstatymas rei
kalingas raudonosios armijos planams prieš Vakarus. AP ir CNS pranešimais, 
75% Vilniaus gyventojų — šitai kolonistai iš Rusijos gilumos: kacapai, kalmukai 
ir kt. Kalmukai — kaip ir kitos TSRS pavergtos tautos, atsidūrę Lietuvoje kaip 
generalinės VKP(b) žmonių perkeldinimo linijos aukos; su jais, kaip pasakojama, 
ir dabar žmoniškiau sugyvenama, ir ateity, atsistačius Lietuvos Valstybei, skubiai 
pargrjš j stepes. Kacapai — tai jau dėlė, iš seno, nuo pat Kotrynos II laikų, čiul
pianti mūsų tautos gyvybės syvus. Juo painiau, kad kolonistai kacapai, sugužėji 
Lietuvon kaip skėrės, gauna ne tik ištremtųjų lietuvių ūkius, bet ir pavardes. Tai 
planinga raudonojo panslavizmo „Drang nach Westen” akcija, i

Antrasis puolikas — šitai, deja, tremties nedalios bendrininkas, būtent — eg- 
zilinės lenkų vyriausybės Londone rikiuojamieji lenkai, atstovaują baltųjų pansla- 
vistų imperializmą. Pilstidski ir Želigovvski jau mirę, kitaip tariant — imperato- 
rai pasitraukė, bet užtat liko generolai, pryšaky su Andersu ir Komorowskiu, ku
rie kaip ir buvę tebėra, su liūdesiu turime konstatuoti, ištikimi Suvalkų sutarties 
sulaužymo tradicijoms. 1

Toli esame nuo mūsų amžinosios sostinės Vilniaus, tačiau tatai nė kiek neat
palaiduoja nuo pareigų Tėvynės politiniam suverenumui ir jos teritoriniam inte
gralumui. Šituo dėsniu besivaduojant, privalu pasižvalgyti priešo, kuris Vilnių puo- „ 
la iš pietų, parengties pozicijose.

Štai „Dziennik Polski i Dziennik žolnierza” Nr. 129 skiltyse įdėta atsišaukimas 
l lenkus, esančius už Lenkijos ribų. Atsišaukime, tarp kita ko, sakoma:

„Lenkijos Rytinių Sričių Sąjungų iniciatyva suorganizuotasis Rytinių Sričių 
Fondo Komitetas nutarė pradėti plataus masto ir visos lenkų bendruomenės lėšo
mis' remiamą akciją”, kuri vyks per paskaitas, laikraščius ir specialius Įvairiom* 
kalbomis spaudinius. Fondo komitetas iškėlė šūkĮ:

„Duokite mums priemones pasaulio opinijai painformuoti ir priešui Įveikti’*.
Atsišaukime primenama, kad „Lenkija be Vilniaus ir be Lvovo neįmanoma 

laisva ir nepriklausoma gyventi.”
Fondo garbės komitete matome, be kitų, tokias pavardes:
W. Charkiewicz — Vilniaus dvarininkų „Slowo” bendradarbis, s^vo publicis

tika, ypač vaivados Bocianskio laikais (1935—1938 m.), rėmęs Vilniaus krašto 
lietuvių nutautinamąją politiką.

St. Mackiewicz — „Slowo” vyr. redaktorius, kuris 1938 tn., Lenkijai ir Lietu
vai užmezgus politinius ryšius, ir viešajai karo prieš Lietuvą opinijai atslūgus, 
šaukė „I cuž?” (Ir kas iš to?). Jo teigimu, Lenkijos ultimatume Lietuvai turėjo 
būti nuostatas, reikalaująs sugrąžinti lenkams dvarus, atseit — panaikinti Lietu
voje žbmės reformą. Šiuo metu Londone leidžia savaitrašti „Wilno i Lwow”.

W. Wielhorski — neseniai išleisto pamfleto „Litwa a Polska” autorius. Žino
mas nuo pat P.O.W. laikų. Syk| Vilniuje pusiau uždarame susirinkime Lietuvą ši
taip apibūdino; „Panaši i kriaušę, bet jau gerokai papuvusią”.

St. Lochtin: — ultimatumo dienomis jo pažiūrų sėbras Chom-Homski Lietuvą 
pavadino „išsigimėlių gentimi” (už tai Vilniaus lietuvis Pr. Zižmaras iššaukė ji į 
dvikovę). St. Lochtino ir ten pat pasirašiusio adv. Kodžio grupė inspiravo arki
vyskupą JalbrzykowskI siaurinti lietuvių katalikų teises Vilniaus krašto bažnyčiose.

Vykdomajame fondo komitete, be kitų,zužtinkame lietuviams žfnomą(l) pre
latą W. Meysztowicziu. -

„D. P. i D. 2.” Nr. 131 lenkų egzilinės vyriausybės prezidentas A. Zaleski 
Vilniui atkovoti rinkliavą paremia Kosčiuškos šūkiu: „Laisvė, teritorinis inte
gralumas ir nepriklausomybė”. Čia tenka paklausti: kas ta laisvė, jei eitų per ki
tų (šiuo atveju Lietuvos sostinės) nelaisvę?

J,D. P. i D. Z.” Nr. 132 premjeras. Bor-Komorowski rinkliavą paremia šitaip: 
„Rytinės Lenkijos sritys — nuo amžių lenkų paveldėjimas ir geriausių sūnų tė
viškė — yra neatskiriamoji Rzeczyspolitos dalis. Lvovas ir Vilnius — lenkų kultū
ros ir klestėjimo židiniai — yra būtini pilnutiniam lenkų tautinio organizmo vys
tymuisi”.

Savo viduje te sau lenkai svajoja ir gyvena iliuzijom iš nelemtos baudžiavos 
dienų. Bet, neužmerkime akių į tai, kad vyriausias fondo uždavinys bus tarp kita
taučių ieškoti simpatijų ir Vakarų kovą prieš bolševizmą sujungti su Vilniaus 
lenkams sugrąžinimo reikalu.

Dar atsimintina, kad gegužės pradžioje D. Britanijoje Įvyko pirmasis tremty
je lenkų krikščionių demokratų partijos suvažiavimas, kuris, pasisakė, kad „Vil
nius negali būti jokių derybų ir mainų objektu” ir dar pridūrė: „Vakaruos Len
kijos siena turi eiti Oderiu ir Neise, o šiaurėje — rašoma jų nutarimuose — sie
kiame Įjungti Į Lenkiją Karaliaučių ir visą Prėgliaus upės rajoną”.

Tai toks, Gerb. Skaitytojai, lenkų emigrantę kėsluos pasižvalgymo rezultatas. 
Ir ką mes j tai? Atleiskite, bet nutylėti nebegalime. Nesibraunama Į rikiuojančių 
veiksnių politiką ir sąžinę, čia kvieste kviečiama visa, be profesijos, konfesijos, 
pasaulėžiūrų ir visų kitų skirtumų, mūsų bendruomenė:

— Į Vilnių, aukštaičiai, Į Vilnių, žemaičiai, Į Vilnių visa Lietuva, j Vilnių 
visomis mintimis ir visais veiksmais!

Laikas Vilniaus fronte dirba mūsų nenaudai. J. CICĖNAS

Mielą mokslo dienų draugę

Danguole PasVanyte
jos tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučia

Lionė ir Vladas Šeštokai

1

Dokumentai kalba.
(Atkelta iš 3 psl.)

Netoli namų, manęs laukė mano puspro- 
lis. Sis man pranešė, kad į savo butą nei
čiau, nes ten esu laukiamas dviejų vyrų, 
kurie yra uždraudę mano šeimos nariams 
išeiti iš namų (pusbrolis gyveno už sienos). 
Jo paklausęs užsukau pas pažįstamus ir 
ten išlaukiau iki ryto. Sugrįžęs į namus 
svečių neradau. Radau tik jų paliktą raš
telį, kuris buvo tokio turinio:

„1940 m. lapkričio mėn. 8 d. 23 vai. 30 
min. skambinti telefonu iš Šančių telel. au
tomato, esančio prie Halės. Mūsų nr. 
Kviesti dargą Orlovą”.

Ką šitas įsakymas paskambinti galėjo 
reikšti, aš numaniau. Jie būtų mane ten 
suėmę ir kur nors nugabenę nužudę. Arti
miausiomis dienomis pasistengiau apleisti 
Kauną.

Prasidėjus rusų — vokiečių karui, 1941 
m. liepos mėn. 26 d. asmeniškai dalyvavau 
Petrašiūnų kapinaitėse' prie bolševikų nu
žudytų kalinių atkasimo. Iš rūbų ten esu 
atpažinęs du asmenis, su kuriais drauge te- 
,ko būti areštuotam vėlinių vakarą. Vienas,

iš jų buvo Lietuvos kariuomenės karinin
kas, antrasis — eilinis”.

Sis kuklus pasipasakojimas aiškiai nuš
viečia NKVD darbų sunaikinimo metodus. 
Pamačius tūkstantines buv. 1940 — 41 m. 
polit. kalinių bylas, matyti, kad veik 70/80°/o 
užpildytų specialių tardymo lapelių yra 
atžymėti vidurnakčio t/y. 23—5 vai. laiko
tarpyje. Gi dienos metu kalėjimo namuose 
miegojimas buvo griežčiausiai uždraustas. 
Tokiu būdu nesunku yra įsivaizduoti, į ką 
yra paverčiamas be poilsio ir maisto žmo
gus, kuomet laikas nuo laiko ant jo kailio 
yra išbandomos visos NKVD pareigūnams 
žinomos tardymo ir kankinimo priemonės.

Dalis tokių kalinių ilgainiui atsidurdavo 
mirti gabenamam automobily, karinio Tri
bunolo Teismo salėje, ar pagal Maskvoje 
„už akių” veikiančio teismo sprendimą, So
vietų S-gos koncentracijos stovykloje.

Štai vieno mirti pasmerktojo asmens pa
sipasakojimas:

„1941 m. birželio mėn. 21 d. 9 vai. ryto, 
vienas iš kalėjimo prižiūrėtojų, pravėręs 
kameros duris pašaukė mano pavardę.

(B. d.),

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by US Army European Com
mand Headquarters Civil Affairs Di
vision * License No. UNDP 203 * 
Appears 3 times weekly * Editor in 
Chief and Authorised Licensee' J. Vasaitis, 
(13b) Memmingen, Postfach 2, US Zone, 
Germany * Population to be served 
20,000 • Circulation 4,000 • Printed by 
Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH, Memmingen, Schrannenplatz 6.

Leista JAV Kariuomenės Vyriausios Būs
tinės Europoje * Licenzijos Nr. UNDP 
203. Vyr. redaktorius ir leidėjas J. Vasai
tis. Redaktoriai; Henr. Žemelis ir St,' 
Kalvaitis * Laikrašti^ leidžiamas pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais * 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,—, 
Atskiras numeris 30 pf. * Į užsienį mė
nesiui DM 4,—. Į Sovietų Sąjungą, Japo
niją, Ispaniją ir Austriją laikraštis ne- 
siunčiamas ‘ Einam, sąskaita 1) Post- 
scheckkonto Mūnchen 14210 ir 2) Volks
bank Memmingen GmbH, Memmingen 
Nr. 9149 • Adresas: „MINTIS”,
(13b) Memmingen, Postfach 2. Telef. 2677. 
Nedarbo valandomis skambinti telef. 2546 * 
Spausdina , Verlagsdruckerei Dietrich & 
Schuster GmbH, Memmingen, Schran

nenplatz 6.

Skelbimai priimami tik iš anksto už juos 
apmokėjus * Skelbimai iki 10 petito eilu
čių DM 3,—; toliau už kiekvieną eilutę 
po 25 pL * Už skelbimų turinį redakcija 

neatsako.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go ir taiso savo nuožiūra * Honoraras 
mokamas tik nuolatiniams bendradarbiams 

Anksto susitarus.

i

4


	C1BLNB1F85FC41-1948-Liep.5-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1948-Liep.5-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1948-Liep.5-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1948-Liep.5-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

