
Sąmokslas sąjungininkams iš Berlyno išguiti Suomiu rinkimu rezultatai
z r

Berlynas (Dena/Reuteris). Britų ambasados Paryžiuje Informatorius patvirtino, 
Jog, Paryžiaus „Figaro” laikraštyje paskelbtas komunistų sąmokslas sąjungininkams iš 
Berlyno išguiti laikytinas patikimu dalyku.

Pasak informatorių, komunistų celės Berlyne gavusios nurodymą vėliau nusta
tysimą datą demonstruoti prieš sąjungininkus. Po demonstracijų Berlyno policijai bo
sią (sakyta sąjungininkų personalą „saugoti” nuo minios.

Pagal planą numatyta, kad policija

Nori Elsenhowerl matyti prezidentu
Washingtonas (Dena/Reuteris). Nors ge

nerolas Eisenhoweris atsisakė kandidatuoti 
| prezidentus, jo šalininkai ir toliau tebesi- 
itengia generolą pastatyti kandidatu į pre
zidentus lapkričio mėn. rinkimuose.

Labiausiai tas pastangas remia Amerikos 
didmiesčių vadovaują demokratų politikai 
ir šiaurės kraštų liberalai. Jamesas Roo- 
seveltas, mirusiojo prezidento sūnus, pa
skelbė, kad šeštadienį susirinks Trumano 
priešai iš demokratų partijos.

Pietinių steitų demokratai dar nėra aiš
kiai definavę savo nusistatymo.. Kai kurie 
stebėtojai mano, kad jie rems kitas dvi 
grupes, kurios pirmučiausia yra nusista- 
čiusios prieš Trumaną ir tik antroje eilėje 
pasisako už Eisenhowerj.

Nors vienas užtarėjas
Londonu (Dena/Reuteris). Šveicarijos 

komunistų partijos politbiuras, Šveicarijos 
radijo pranešimu, pasiuntė maršalui Titui 
ir Jugoslavijos KP centriniam komitetui 
raštus, kuriuose išreiškia savo nepritarimą 
dėl Jugoslavijos komunistų partijos išbrau
kimo iš kominformo.

Sveicarijoį KP jau 1946 m. balandžio 
mėn. buvo patekusi į sovietų nemalonę. So
vietų komunistų partijos organas, „Prav
da”, tada teigė, kad Šveicarijos komunistų 
partijos eilėse esą pramonininkai. *

Naikinama kalni; priežiūra
Frankfurtas (Dena). Ūkio administracija 

antradienį paskelbė, kad nuo liepos 1 d- 
panaikinama kainų priežiūra daugeliui nor
muotų ir nenormuotų prekių. Tuo būdu 
laisvos kainos yra šioms prekėms: elektros 
lemputėms, tauriųjų metalų gaminiams, dei
mantams, augaliniams ir gyvuliniams alie
jams ir riebalams, riebalų rakštims, glice
rinui, klijams, muilui, padangoms, odoms, 
popieriui, mineralinėms statybos medžia
goms, mašinoms, radio aparatams, elektros 
reikmenims, laikrodžiams, akiniams, namų 
ruošos reikmenims, tekstilės . prekėms iš 
amerikiečių atsargų, baldams, indams ir kt.

paskelbsianti, jog negali kaip reikiant ap
saugoti ir turėsianti šauktis sovietų ka
riuomenės Berlyne pagalbos, Pastarieji są
jungininkų personalą sugabensią į specialią 
stovyklą, o iš ten išvešianti į vakarines zo
nas.

Informatorius pridūrė, kad dabar tiria
mos sąmokslo smulkmenos ir svarstomos su 
Prancūzijos užsienio reikalų ministerija.

Tačiau D. Britanijos užsienio reikalų mi
nisterijos informatorius pareiškė, kad mi
nisterija dar negavusi oficialaus pranešimo 
iš Berlyno. Britų sostinės politiniai stebė
tojai, mano, jog tikrai galima tikėtis vadi
namųjų „spontanių” demonstracijų.

Jokių laiškų negauta
Amerikiečių zonos karinio gubernato

riaus įstaiga praneša, kad negauta jokių 
laiškų iš maršalo Sokolovskio, kuriais jis 
tariamai siūlęs tartis dėl lėktuvų susisieki
mo oro koridoriuje ir dėl Berlyno.

Autų kontrolė Berlyne
Sovietų sektoriaus policijai Berlyne įsa

kyta tikrinti visų sunkvežimių krovinius, 
kurie važiuoja iš sovietų sektoriaus į .va
karinius. Nurodyta konfiskuoti krovinius, 
jei vežtų maistą, paštą, geležies laužą ir 
statybos medžiagas ir šoferius pristatyti į 
rajonų komendantūras.

Atšaukė atostogas
Britų kariams Berlyne atšauktos atosto

gos. Paaiškinama, kad kariuomenė galinti 
būti panaudota suintensyvėjusio transporto 
darbams. Turimosios oro transporto prie
monės būsiančios naudojamos ir Berlyno 
gyventojams aprūpinti.
t w Edenas vizituos Vokietiją

Hamburgas (Dena). Buvęs Britanijos už
sienio reikalų ministeris' A. Edenas liepos 
12 d. atvyks trumpo vizito į Vokietiją. Pa
sisvečiavęs pas britų civilinį guberriatorių 
Hamburge, su kariniu gubernatoriumi gen. 
Robertsonu vyks į Berlyną, o iš ten į 
Frankfurtą. '

Oro transporto išlaidos
Valstybės ministeris H. Mc.Neilas žem. 

rūmuose pirmadienį pranešė, kad Berlyno 
aprūpinimas 'oro keliu D. Britanijai kaš-

Londone Zarubinui įteikė britų vyriausy
bės protesto notą dėl blokados Berlyne.

Notos turinys nebus paskelbtas anksčiau, 
negu ji pasieks Maskvą. Joje energingai 
reikalaujama atstatyti laisvą susisiekimą 
tarp Berlyno ir vakarinių sektorių ir va
karinių zonų, ir tai yra pirmoji sąlyga, ku
rią įvykdžius bus galima kalbėti apie pasi
tarimus Vokietijos klausimais.

Washingtonas (Dena). Sovietų ambasado
rius JAV A. Pariiuškinas buvo pakviestas 
į JAV užsienio reikalų ministeriją priimti 
ministerio Marshallio notą, kurioje reika
laujama panaikinti sovietų vykdomą Berly
no blokadą.

JAV, D. Britaniją ir Prancūzija yra nu
tarusios paskelbti savo bendrą akciją, kai 
tiktai protesto notos bus įteiktos. Tačiau 
notų turinys kol \kas nebus paskelbtas.

Paniuškinas, išeidamas iš JAV užsienio 
reikalu ministerijos, atsisakė ką nors pa
reikšti spaudos atstovams.

Gerai informuotuose sluogsniuose pa
reiškiama, kad ta protesto nota turi daug 
aštrių žodžių, bet nėra surašyta „ultimatu
mo forma”. 1

Paryžius , (Dena). Prancūzijos užsienio 
reikalų ministeris antradienį po pietų so
vietų ambasadoriui Paryžiuje Bogomolo- 
vui įteikė Prancūzijos vyriausybės protesto 
notą dėl blokados Berlyne.

Jugoslavijos vadai
Sofija (Dena). Bulgarijos komunistų par

tijos organas „Rabotničesko Selin” įdė
jo straipsnį, kuriuo atsakoma Jugoslavijos 
KP organui „Borba”. Ten rašoma, kad Ju
goslavijos KP vadovaują asmens jokiu bū
du neįrodė, kad jie kominformo rezoliucijo
je padarytus kaltinimus stengiasi paneigti 
arba atšaukti.

Jugoslavijos KP sveikos jėgos, tęsia laik
raštis prie to neprileis. Jugoslavija negali 
likti sala tarp imperialistinės ir socialstinės 
stovyklos. Ji negali išlaikyti savo nepri
klausomybę ir savo liaudies demokratinio 
charakterio be demokratinės stovyklos pa
ramos, ypatingai Sovietų Sąjungos paramos.

✓

Triesto komunistai suskilo

Londonas (Dena/Reuteris). Negalutiniais 
duomenimis, pasak Helsinkio radiją, libe
ralinės partijos naujame parlamente gavo 
108, gi darbininkų partijos 92 mandatus.

1945 m. rinkimuose mandatai santykiavo: 
101 ir 99. '

Iki šiol suskaičiuota 1.772.000 balsų, t. 
y. 74.000 balsų daugiau kaip 1945' metais.

Provizorinių skaičiavimų parlamento
mandatai pasiskirsto šiaip. 
Agrarų partija — 
Socialdemokratai — 
Liaudies dem. (komun.) — 
Konservatoriai •— 
Svedų taut, partija — 
Liberalai —

Skliausteliuose pažymėti

56 vietos (+ 7);
M „ (+ 4);
38 „ (-11);
33 „ (+ 5);
14 „ (- 1);
5 „ (- 4);

skaičiai reiškia
mandatų priaugimą ar nuostolį lyginant su 
iki šiol partijų turėtomis vietomis parla
mente.

Konservatoriai priešinasi
Londonas (Dena). 5 konservatorių atsto

vai britų žemuose rūmuose pateikė pasiūly
mą, kuriuo reikalaujama atmesti britų 
amerikiečių ERP sutartį. D. Britanija pri
pažįsta JAV dosnumą, sakoma pasiūlyme, 
tačiau ji negali akceptuoti sutartyje išdės
tytų sąlygų, kurios susilpnina D. Britani
jos saitus su imperija ir britų Common- 
welthui išmuša iniciatyvą ir atsakomybę 
reikalingo vystymosi.

eina savais keliais
Su atskalūnais nieko bendro

Paryžius (Dena). Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos centrinis komitetas, kaip 
pranešė antradienį Maskvos radijas, atme
tė Jugoslavijos KP centrinio komiteto kvie
timą dalyvauti penktame tos partijos kon
grese. '

ERP sutarti pasirašė
Londonas (Dena). ,D. Britanijos, Amert. 

kas ERP sutartis „antradienio vakare buvai 
pasirašyta D. Britanijos užsienio reikalų 
ministerijoje. . ■> ' .

Britų aukštieji rūmai šią dvišalę sutarti 
dėl Marshallio plano pagalbos patvirtino. 
Prancūzų užsienio reikalų ministeris G, 
Bidault tautinio susirinkimo debatuose dėt 
ERP sutarties su JAV pastebėjo, kad nes 
gali būti jokios kalbos, jog Prancūzija 
„parduoda linčo teismui savo naujagimio 
teises už lęšienės šaukštą”.

Ta sutartis, tęsė Bidault, nepaveržlM 
Prancūzijai galimybių gintis nuo imperia* 
rištinių puolimų, iš kurios pusės jie be* 
kiltų. Amerikos pagalba niekada dar ne
pažeidė tautinio'suverenumo, lygiai ir Mar* 
shallio planas jokiu būdu nevaržo galimy* 
bių sėkmingai prekiauti tarp Europos kraš
tų.

Baigdamas Bidault pastebėjo, kad Eufo* 
pos ūkinis ir politinis bendradarbiavimas 
yra uždavinys, kurio sprendime Prancūzių 
turi dalyvauti.

Apdovanojo už senus nuopelnus
Belgradas (Dena). Pasak Jugoslavijos 

žinių agentūros Tanjung, Italijos radijas 
paskelbė, kad trečio bersaglieri pulko vė
liava už to dalinio nuopelnus Rytų fron
te, paženklinta su garbės medaliu.

Keletą dienų prieš tai penkto ir šešto 
Alpių pulko karininkai ir kareiviai dėl tų 
pačių nuopelnų, dalyvaujant Italijos kraš-
to apsaugos viceministeriui, buvo dekoruoti 
pasižymėjimo žymenimis. Kita proga buvo 
apdovanoti už drąsą 24 „juodmarškimai”, 
kovoję prieš Jugoslaviją.

Jugoslavijos KP organas tarnybinėje lai
doje rašo, kad reikalas liečia nuopelnus, 
kurie buvo įsigyti fašistinių pulkų, vado-

Tą savo nusistatymą Sovietų Sąjungos vaujamų Mussolinio karininkų, kraujo mau- 
KP centrinis komitetas pagrindžia tuo, kad Ryklėse. Esą, pažymėtina, kad tai vyksta 
prieš vieną savaitę kominformas nutarė' krašte, kurio vyriausybė gauna ERP pa- 
Jugoslavijos KP iš savo eilių išbraukti, jramą.

JAV Viduržemio laivynas i aukštąją jūra
Neapolis (Dena/INS). JAV karo laivyno 

flotilės, šiuo metu stovėjusios kai kuriuo
se Viduržemio jūros uostuose nuleidusios 
inkariis, antradienį staiga gavo įsakymą iš-

Prancūzijos delegatas J. Tautose pareiš
kė generaliniam sekretoriui principini1 savo 
vyriausybės sutikimą. Laukiama ir Belgijos 
vyriausybės pozityvaus atsakymo.

Ragina šaukti konferencljt;
Belgradas (Dena/Reuteris). P. Britani

ja, JAV, Prancūzija ir Sovietų Sąjunga 
įteikė Jugoslavijos vyriausybei vienodo 
turinio notas, kuriose formaliai pareikala
vo, kad Jugoslavijos vyriausybė liepos 30 
d. sušauktų, Belgrade Dunojaus konferen
ciją.

Jugoslavija savo ir keturių didžiųjų val- 
. stybių vardu turi išsiųsti kvietimus Bul

garijos, Čekoslovakijos, Rumunijos, Ven
grijos ir Ukrainos vyriausybėms at
siųsti f konferenciją delegatus. Vė
liau turinti būti paprašyta ir Austrija at
siųsti atstovus patarėjų teisėmis.

Revoliucija Peruje
Lima (Dena). Peraus pietuose, kaip pra

neša Reuteris iš gerai informuotų šaltinių 
kilo karinis pučas, kurio priešakyje stovį 
karininkai A. Llosa ir Isagujzrė.

Peraus vyriausybė esanti nutarusi Limoje 
įvesti nepaprastą būklę. Pranešimai apie 
revoliuciją iš vyriausybės pusės dar ne
patvirtinami. Peraus armijos generalinis 
inspektorius gener. Hurtadas paskirtas Li
mos miesto kofnendantu. Hurtadas pareika
lavo sukilėlius padėti ginklus. Revoliucija 
smarkiai plečiasi.

Smutsas vėl politikuoja '
Pretoria (Dena/Reuteris). Buvęs Pietų 

Afrikos ministerių pirmininkas maršalas J. 
Smutsas pirmoje viešoje sayo kalboje nuo 
nacionalistų laimėjimo pareiškė, kad jo 
priešai laimėjo rinkimus „nepadoriomis 
priemonėmis”. ,

Jis asmeniškai stengiasi, kad 'rinkimai 
būtų teisėti ir garbingi. Smutsas grįžo kaip 

« opozicijos lyderis, būdamas įsitikinąs, kad 
- jo partija, bet ne Dr. Malano vadovauja

ma nacionalistų partija atstovauja tikruo
sius Pietų Afrikos interesus.

Danų amerikiečių puotoje Aalborge, ku
rioje dalyvavo ir Danijos ministerių pirmi
ninkas Hedtoftas, nuo apsinuodijimo su
sirgo 200 svečių, iš bendro 700 skaičiaus. 
60 asmenų nugabenta ligoninėn. Apsinuo
dijimo priežastys dar nežinomos. (D).

tuoja apie 6.000 svarų sterlingų dienoje.) 
Ministeris negalėjo atsakyti j klausimą, ka
da aprūpinimas gąlės eiti sausumos ir van
dens keliais.

Trys notos dėl blokados
Londonas (Dena). Pagal AFP, britų už

sienio reikalų ministeris Ernestas Bevinas 
antradienį po pietų sovietų ambasadoriui

Triestas (Dena). Laisvojo Triesto miesto 
komunistų partijos vadovybė pirmadienį 
paskelbė komunikatą, , kuriame sakoma, kad 
liepos 3 ir 4 d. d. vykusiame komunistų su
sirinkime tarp Triesto komunistų įvyko ski
limas: vieni pasisakė už Titą, kiti gi — už 
kominformą.

plaukti į nežinomas paskyrimo vietas.
Vienetai, kurie . iki ketvirtadienio turėjo 

būti Neapolio-- uoste, antradienio rytą stai
ga pakėlė savo inkarus. Tuo pačiu metu 
JAV kreiseriai „Fareo”, „Huntingtpn” ir 
,Juneau” išplaukė iš Istambulo udsto.

Manoma, kad visi tie laivai išplaukė, ga
vę skubų JAV ginkluotųjų pajėgų Vidurže
mio jūrų vado viceadmiroio Forresto įsa
kymą.

Rezultatas: po pirmųjų siekiama antrųjų 
paliaubų/

Rodoso sala (Dena). JT tarpininkas Pa
lestinai graf. Bernadotte žydams ir ara
bams formaliai pasiūlė pailginti Palestino
je paliaubas ir demilitarizuoti Jeruzalę ir 
naftos rafinerijas bei pilstytuves Haifoje.

Demilitarizuotas sritis saugoti būtų pa
prašyti trys kraštai: Prancūzija, Belgija ir 
JAV. Pasiūlyta Jeruzalės apsaugai suda
ryti 1.000 vyrų dalinį.

Žydams ir arabams dėl paliaubų pailgi
nimo pasisakyti ^emadottė davė laiko iki 
trečiadienio. Rašte Izraelio užsienio reika
lų ministeriui nurodoma, kad vienai ar 
antrai pusei atsisakius paliaubas pailginti, 
tektų kreiptis į Saugumo Tarybą dėl prie
monių. Žydai spėja, kad tuo atveju ST įsa
kytų paliaubas pailginti.

Izraelio valstybės politiniuose sluogsniuo-' 
se manoma, kad žydų atsakymas į Berna
dottės siūlymą bus „kategoriškai neigia
mas”, ir nebus pateikta jokio žydų siūlymo.

Du iš tų siūlymų susilaukė žydų \aštrios 
kritikos. Pagal juos Jeruzalę tektų atiduo
ti arabams, ir būtų kontroliuojama 
imigracija.

Pasak Reuterį, Izraelio vyriausybė 
skelbė komunikatą, kuriame sakoma,
paskutinėmis dienomis Egipto kariuomenė 
pietinėje Palestinoje sulaužė ginklų paliau
bas: apšaudė vieną žydų koloniją.

Žydai pasiūlymus atmetė
Telavivas (Dena). Izraelio valstybės ta

ryba, pasak Reuterl. savo posėdyje nutarė

žydų

pa- 
kad

Bernadottės pasiūlymus pilnumoje atmes
ti. Tas nutarimas, kuris buvo padarytas 27 
balsais, 4 balsams susilaikius, Bemadottei 
perduotas antradienį Telavive.

Pirmieji JT kareiviai
New Yorkas (Dena). Amerikos delegaci

ja Jungtinėse Tautose teigiamai atsakė į 
JT generalinio sekretoriaus Trygvės Liės 
raštą, kuriuo buvo raginama, Bernadottei 
pasiūlius, sudaryti savanorių dalinius Je
ruzalės demilitarizavimui. Tie daliniai turi------- ------- ---------------- 1 --------------, rųz-aies uviniinai iz.av miui. i

Bernadottė išvyko tuoj į Kairą, kad dar I būti sudaryti iš 1000 vyrų, 
prieš pabaigą dabartinių ginklų paliaubų' 
Palestinoje pasiektų kokį nors taikingą 
sprendimą.

kad
Pa- 

pra-

Sovietų Sąjunga prieš paliaubas
Saugumo Tarybos pirmininkas Ukrainos 

delegatas D. Manuilskis atmetė JAV, D. 
Britanijos ir Prancūzijos reikalavimą, 
Saugumo Taryba remtų JT tarpininko 
lestinoje grafo Bernadottės pastangas 
ilginti ginklų paliaubas Palestinoje.

Palestinos klausimas, pareiškė Manuils
kis, trečiadienį bus iškeltas Saugumo Ta
ryboje. Jis nurodė, kad jis pats ir sovietų 
delegatas A. Gromyka smarkiai puls Ber- 
nadottę, kadangi pastarasis tariamai per
žengęs savo įgaliojimų ribas.

JAV pranešė Saugumo Tarybai, kad ji 
sutinkanti iš 1000 vyrų sudaryti savanorių 
dalinį Jeruzalės apsaugai.

Evakuos JT personalą

Telavivas (Dena). Jungtinių Tautų 
neralinig sekretorius Trygvė Lie ketina 
reikalauti iš arabų ir žydų, kad po ginklų
paliaubų pabaigos jie dar tris dienas nesi
imtų karinių veiksmų ir tuo būdu būtų 
įmanoma evakuoti JT personalu

fje-
pa-

’ JAV pateiks 333 vyrus; 
Belgija turi duoti tokį 
Tas dalinys pagal JAV 
paženklinimą „Jungtinių

Prancūzija ir 
pat vyrų skaičių, 
siūlymą turi gauti 
Tautų policija”.

Kinija infliacijos ženkle

Kinijoje nuolat kovojama su dideliu de
ficitu valstybės biudžete. Šiais metais tas 
deficitas pasiekė 95.000 milijardu kinų do* 
lerių. (154.000 mid. išlaidų prieš 59.000 
mid. pajamų). , ,

Namų karui vesti skiriama apie 80% vi* 
so biudžeto. 4 mil. armijos išlaikymas kaš
tuoja brangiai. Dėl to valstybės tarnautojai 
apmokami pripuolamai. Vienintelės tikros 
valstybės pajamos yra naujų notų emisija, 
vedanti į baisią infliaciją.

1947 m. vasario mėnesį JAV doleris kaš
tavo 12.000 kinų dolerių, gruodyje—165.000 
o dabar jau per 2 mil. kinų dolerių.

Vidutinis kiniečių inteligentas per mėne* 
sį uždirbąs apie 200.000 kinų dolerių. Ki
logramas ryžių reguliuojamomis kainomis 
kaštuoja 6000, kambarys viešbutyje — 
200.000 mėnesiui, apsirengimas — 600.000 
kinų dolerių.

Realios priemonės demokratijai remti
„Nordsee-eZitung” atsišaukimas paremti 

Berlyno gyventojus maistu jų 
demokratinės laisvės Bremeno 
amerikiečių karinėje valdžioje 
tas palankiai.

Senato pirmininkas savo 
resuotame tani laikraščiui, 
Bremeno senatas sveikina tą pagalbos 
ciją ir pažada visą galimą paramą. Sena
tas yra numatęs užmegsti kontaktą su vie
na Berlyno vaikų ligoninę, kad ją paremtų 
papildomu maistu. Amerikiečių karinė val
džia pasižadėjo surinktas aukas savo kaš
tais nugabenti į Berlyną.

Vėl pragiedrulis
Berlynas (Dena). Sovietų zonos geležin

kelių direkcija telegrafu paklausė bizonos 
geležinkelių direkciją Frankfurte, ar ji su
tinka suteikti reikalingą skaičių vagonų tarp

kovoje dėl 
įstaigose . ir 
buvo surik-

rašte, 
sako,

ad- 
kad 
ak-

sovietų zonos ir bizonos važinėjantiems 
traukiniams. Kartu paklausta, ar tų dviejų 
valstybių geležinkelio kontrolės grupės 
duos tam savo'sutikimą. Reikalas liečia 
tarpzoninius traukinius MUnchenas — Ber
lynas ir Kelnas — Leipzigas.

Artinasi prie Markoso būstinės
Atėnai (Dena). Graikų vyriausybės dali-' 

niai, kaip sakoma generalinio štabo prane
šime veda sėkmingus puolimus prieš inki
lėlių atramos taškus^ Voionų kalnuose va
karinėje Makedonijoje. Epire vyksta kovos 
Smoliko apylinkėse ir Sarantapo oro srity
je-

Pagal Reuterl, vyriausybės kariuomenė yra 
tik už 11 km nuo tariamos generolo Mar
kos vyriausios būstinės, kuri yra netoli 
Albanijos sienos, Voionų kalnuose.

1
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~ TRUMPOS ŽINIOS ~
ARGENTINA

Argentinos prezidentas Peroną* pirmadie
ni Argentinos karininkų puotoje pareiškė, 
kad vienintelė Argentinos problema yra 
darbo įėgų trūkumas. Dėl to reikalinga 
imigracija, kuri laikytų tinkamame lygyje 
Argentinos ūkį. (D).

ČEKOSLOVAKIJA
Pasak Čekoslovakijos ■ žinių agentūrą, 

Slovakijos laisvės partijas generalinis sek
retorius M . P. Paulovas dingo. Jis buvo 
išmestas iš partijos dėl apgavysčių ir tu
rėjo būti suimtas. (D/R).

DANIJA

Danija pasiūlė D. Britanijai konferenciją 
Kairiems klausimams svarstyti, ypač Pie-

Scbleswigo klausimui sureguliuoti., (D).
• D. BRITANIJA

Jugoslavijos vidaus paskolos lig liepos 
4 d. pasirašyta 2 milijardai 478 mil. dinarų. 
Visa paskola numatyta 3 milijardų 500 mil. 
sumos. (D).

J. A. VALSTYBES

_ g. Slngerls / 2. D. karo šnipai ir išdavikai__ ___ __  
i

I_ _ _ _ _ Šnipu tinklas Danijoje _

Du britų Lossienmoutho (Škotijoje) oro 
laivyno bazės naikintuvai susidūrė ore. 
Vienas lėktuvas su pilotu sudužo, o antro
jo pilotas išsigelbėjo parašiutu. (D).

Britų admiralitetas pirmadieni perdavė 
Indijos laivynui 7.030 to „Achile*” šarvuo
tį. Naujoj tarnyboj jis vadinsis „Delhi".

GRAIKIJA
Atėnų telegramų agentūra praneša, kad 

12 Jugoslavijos kareivių su ginklais perėjo 
| Graikijos pusę vakarinėje Makedonijoje.

Pranešimu iš pirmadienio Graikijos ka
riuomenė, puldama sukilėlius Orammoso 
kalno srityje, laimėjo teritorijos. (D/R).

„ IS VISUR

Ties Malajų rylų pajūriu patruliuoja Bri- 
' Unijos jūrų ir oro laivyno daliniai, kad su

trukdytų atgabenti komunistų pastiprinimą. 
Vyriausybė esanti pasiryžus sunaikinti ko
munistus. (D/R).

15 Europos kraštų metereologal pirma
dieni susirinko Londone konferencijos. Jo
je svarstys, kaip oro pranešimus perduoti 
visam,pasauliui. (D/R).

Į Australiją per'-šių metų pirmuosius 4 
mėnesius imigravo 6.287 britai ir 276 ame
rikiečiai. Per tą laiką išviso imigravo 
16.444 asmens. (NF).

JAPONIJA

Japotrjfoa mlnisterių pirmininko pavaduo- 
* ' tofas Suehira Nischia (socialistas) antra

dieni pasitraukė iš savo pareigų. Jis išeik
vojo jo partijai padovanotus 5000 jenų.

JUGOSLAVIJA

Iš Jugoslavijos išftftnfas Amerikos Tele- 
press agentūros laikraštininkas J. Canannas 
šeštadieni išvyko iš Belgrado. Ištremtas už 
tai, kad atsisakė pasirašyti pareiškimą, ku
riuo metamas šešėlis jo agentūrai. (D/R).

Amerikos aviacijos vyriausias štabas pra
neša, kad ateinančiai savaitei numatytas 16 
drausminių lėktuvų pratybų skridimas į 
D. Britaniją ir Vokietiją atidėtas iki liepos 
14 d. (D/R).

Amerikos karo ministerijos valstybės 
sekretorius W. Draperis pirmadienį atvyko 
t Vieną. (D/R).

Amerikos sionistų kongresas pasmerkė 
D. Britanijos Palestinos politiką. Nuo bri
tų boikoto rezoliucijos priėmimo susilaiky
ta. (D/R).

Gale praėjusios savaitės, kai JAV šventė 
savo nepriklausomybės šventą, 265 asmens 
žuvo susisiekimo nelaimėse. 153 prigėrė ir 
57 tapo aukomis kitų nelaimių. (D).

JUNGT. TAUTOS

JT Kašmlro komisijos 5 nariai iš Žene
vos lėktuvu išskrido | Karachį. Ženevoj jie 
tris savaites svarstė planus ir priemones.

PRANCŪZIJA

Paryžiaus spaudos sąjunga paskelbė, kad 
visų Prancūzijos laikraščių kaina nuo pir
madienio bus pakelta nuo 5 į 6 frankus.

RUMUNIJA
Serbų rumunų unija pirma uienį paskelbė 

rezoliuciją, -kuria smerkia maršalo Tito po
litiką Jugoslavijoje. Viena Rumunijos sos
tinės gatvė, kuri vadinosi maršalo Tito 
vardu, pakeista kitu.'(D/P).

SOVIETU S-OA
Maršalas S. Timošenka gavo aukštą or- 

deną už tait kad ilgus metus tarnavo raudo
nojoje armijoje, neduodamas pagrindo vi
siems priekaištams. (D/R)

TOL. RYTAI
Indokini|os Vietminho partijos vadas Ho- 

hiiminas išvyko t Maskvą. (D/R).
TRIESTAS

Triesto komunistų partija kreipėsi j Ju
goslavijos komunistų .vadus, reikalaudama 
pakeisti klaidingą elgesį. .Atsišaukimą įdė
tą du komunistų laikraščiai, išeiną Jugos
lavijos valdomojo miesto dalyje, buvo už
drausti. (D/R).

VOKIETIJA

Bizonos pramonės gamyba pasiekė 46»/» 
1936 m. lygmens. (D).

Oroas-Strehlitzo vietovėje, Silezijoje ras
ta daug Vokietijos generalinio štabo doku
mentų iš 1939 ligi 1945 m. (D).

Britų karinis gubernatorius Robertsonas, 
eakviestas gen. Clayaus, atskrenda į Nūrn- 

ergą karinių įrengimų apžiūrėti. (D).

Savo šnipų kolekcijoje admirolas Cana
ris turėjo vieną perlą. Kaip istorija pa
tvirtins, kad Canaris ir buvo nepralenkia
mas špionažo organizatorius, taip ji gali 
paliudyti, jog Horstas von Pflugk-Hartun-
gas buvo nepralenkiamas kaip individualus 
šnipas.

Jam reikia skirti visą knygą, o ne sky
rių. Jis buvo solidarus vyras apie 50 metų 
amžiaus. Jo tamsūs plaukai buvo pradėję 
žilti paausiais. Buvo panašus į profesorių, 
diplomatą ar mokslininką — tik nieku gy
vu- ne j šniptj. Manieros buvo be priekaiš
to. Turėjo pasisekimą moterų tarpe, kurios 
spiečiais sukdavosi aplink jį. Dažnai jos 
buvo jo subagentės.

Be vokiečių, anglų ir prancūzų kalbos, 
jis kalbėjo dar trimis skandinavų kalbomis. 
Canaris pažinojo jį seniai seniai. Jie bičiu
liavo Ispanijoje 1. D. karo metu. Jis taip 
pat buvo laivyno atsargas karininkas. Bu
vo kilęg iš žymios šeimos, jo tėvas buvo 
buvęs žymus prūsų istorikas, oficialus au
toritetas dėl Prūsų karalių.

Kaizeriui nuvirtus Pflugk-Hartungas ne
sutiko būti lojalus respublikai. Jis verčiau 
organizavo priešiškus laisvės korpusus, ku
rie paėmė teisę į savo rankas ir nužudė 
daug revoliucionierių. Pflugk-Hartungas 
buvo atsakingas už Rozos Luxemburges,
Vokietijos kom. partijos steigėjos ir Leni
no draugės nužudymą. Jis nušovė ją ir su 
savo vyrais įmetė i kanalą, tekėjusį prieš 
Bendlerstrassę, kur gyveno Canaris karo 
ministerijos rūmuose.

Ptlugk-Hartungas buvo areštuotas ir
teisiamas už žmogžudyste. Jį teisė teisėjas,
kuris Hitlerio valdymo metu turėjo pasida
ryti aukščiausiojo teismo teisėju. Tačiau 
komunistai lengvai neužmiršo savo vadės 
nužudymo. Jie prisiekė keršyti. Ir jie ban
dė keršyti, tik pataikė ne j tikrąjį asmenj. 
Frankfurte a/M. 1921 m. metė bombą j au-
tomobilį. Tiktai sprogimas į orą išnešė ne 
Horstą von Pflugk-Hartungą, o jo brolį.

Susitepęs žmogžudystę, nors ir buvo iš
teisintas, Pflugk-Hartungas nesusigyveno 
su Weimaro respublika. Jis emigravo pir
mą i Olandiją, paskum j Švediją. Bet ir

Savaitinė politikos apžvalga

Plyšiai Stalino mūre
Juokiasi puodas, 
kad katilas juodas.

Birželio 27. a. dalijo* komunistų vadas 
Palmiro Togliattis grįžo iš paslaptingos 
kelionės. Kadangi paskutiniuoju metu buvo 
plačiai kalbama-, kad kaž kur Rytuose įvy
ko komunistų kominformo posėdis, žurna
listai tuojau jį apibėrė klausimais. Tačiau 
Togliattis paneigė visus gandus ir išdidžiai 
pareiškė, jog geriausias (rodymas, jog 
kominformo posėdžio nebuvo, esąs faktas, 
kad nepaskelbtas komunikatas, kuris, be 
abejo, buvo didžiausias pereitos savaitės 
politinis Įvykis. Jo turinys buvo toks sen
sacingas, kad mažiau žiną parti jo* paslap
tis žemesni komunistinės propagandos pa
reigūnai, pvz., Varšuvoje iŠ karto jį išva
dino „kapitalistiniu šmeižtu”. Tik po 24 
valandų atėjo autentinis patvirtinimą^ ir 
iš Maskvos.

Tas sensacingas komunikatas ekskomuni- 
kavo Jugoslavijos valdovą Titą iš bolševi
kų šventųjų tarpo. Kominformas prakeikė 
Titą už tai, kad... jis elgėsi visai taip pat, 
kaip jo tėvas ir mokytojas Stalinas. Juk ka
ro metu Stalinas visomis priemonėmis šau
kėsi rusų tautos patriotinių jausmų. Šian
dien tą patį daro Titas. Stalinas veda ag
resyvią užsienio politiką. Titas jį nuošir
džiai pamėgdžioja. Stalinas prie Sovietų 
Sąjungos prijungė eilę kaimyninių kraštų. 
Titas siekia Balkanų federacijos. Bet pa
rodė, jog sena rymiečių taisyklė, skelbianti, 
kad. kas tinka Jupiteriui, netinka jaučiui, 
turi galios ir Rytų imperijoje. Stalino rei
kia klausyti, bet ne pamėgdžioti. Komin- 
formas skelbia, kad Titas esąs diktatorius, 
lyg Kremliaus valdovai keistųsi, kas metai 
po rinkimų. Titas esą* niekšas, kuris val
do slaptosios policijos pagalba, lyg Mekas 
pasaulyje nebūtų girdėjęs MVD vardo. Sta
čiai strodo, kad ždsnovas, kuriam buvo pa
vesta tuos kaltinimus suformuluoti,,bijoda
mas 
mą, 
rašė 
iius 
daro 
‘umėm mes.

suklysti, daugiau žiūrėjo į generalissi- 
negu i nusidėjusį maršalą. Teisingai 
„Manchester Guardian”, kad pasiskai- 
kominformo kaltinimus iš karto pasis 
linksma. Kartuvių humoras — saky-

♦
Nežinomi yra Viešpaties kėliai...

Praėjus tam pirmam piktam džiaugsmui 
mums tuojau kyla klausimas —>kodėl tas 
1000-iies eilučių prakeikimas paskelbtas 

‘kaip tik dabar? Kodėl kaip tik dabar smer-

mo politika ir reikalaujama kolchozų stei
gimo, kada Lenkijoje ir'Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje ir Rumunijoje, Bulgarijoje ir 

1 Ryti# Vokietijoje komunistų agitatoriai išsi
juosę mulkina žmones, teigdami, kad kol- 

’ chozai tuose kraštuose nebus [vesti, lygiai 
taip pat, kaip jie darė ir Lietuvoje? Kodėl 
dabar paskelbiamas Jugoslavijos komunistų 

1 partijų pabrėžtas tautinis charakteris, ka- 
1 da visur aiškinama, jog komunizmas never

čia atsižadėti savo tautybės, kada Vokiefi- 
’ joje bandoma vokiečių tautinius jausmus 
’ pajungti komunizmo naudaį? Kodėl tas 
‘ prakeikimo komunikatas buvo paskelbtas 

kaip tik dabar po Varšuvos konferencijos, 
kada viso Rytų bloko jėgos turi būti su
telktos, norint laimėti pradėtą kovą dėl 
Berlyno? Tie klausimai turėjo kilti ne tik 
mums. Jie dar aštresne forma turėjo kilti 
ir patiems komunistams, ypač tiems, kurie 
dar ne visai gerai pažįsta Maskvos priemo
nes? Kodėl kaip tik dabar reikėjo pade
monstruoti Rytų bloke rusenančius nesuta
rimus, kada kuriasi Vakarų Unija Ir JAV, 
D. Britanijos bei Prancūzijos bendradarbia
vimas nebuvo toks vieningas kaip dabar? 
Kaip tik Suomijos rinkimų išvakarėse? Sa
koma, ' kad Viešpats, norėdamas ką nors 
nubausti, eina nežinomais keliais. Istorija 
mums kada nors atsakys į mūsų aukščiau 
iškeltus klausimus. Šiandieną mums belie
ka padaryti tik vieną galimą išvadą. Stali
nas, kuris kaip kiekvienas diktatorius gy
vena nuolatinėje baimėje, nutarė, kad Titas 
yra per daug savarankiškas ir todėl pavo
jingas. Jis pamatė, kad kalėjimo mūre, kurį 
jis statė žmonių krauju, prakaitu ir ašaro
mis visoms-Europos tautom*, Atsirado,ply
šių, kurie gali sugriauti visą statybą. Jis 
nutarė patempti vadžias, sudrausti Titą, kaip 
kad prieš kuri laikų „Pravdos” straipsnis 
grąžino l realybę iš federacinių svajonių 
Bulgarijos ciesoriuką ir nusipelniusį bolše
vizmo apaštalą Dimitrovą. Tačiau Titas 
yra perdaug išdidus, kad pasektų Dimitro- 
vo pavyzdžiu. Jis nepadarė viešos atgailos. 
Jis jaučiasi perdaug stiprus. Užsienio ko
respondentai teigia, kad dabar Titas, šiauš- 
damasis prieš Maskvą, (gijo visos tautos 
simpatijas. Tat tą garbėtrošką paskatins 
priešintis iki paskutiniųjų ir, kas žino, ar 
neatsiras jo pasekėjų ir kitų kraštų komu
nistų partijose.

*

Nelaimė nevaikšto viena...

Toks realus politikas, kaip buv. britų
.kiama Jugoslavijos smulkių ūkininku rėmi-lužs. reik. tninW-»i- Edenas. nerei-Lplyšių jų mūre, Y M.

tą šlvaitę žem. rūmuose, įspėjo vynausynę 
jokiu būdu nesitraukti iš Berlyno. Girdi, 
pasitraukimas būtų mirtinas Smūgis britų 
draugams Rylų Europoje, prie kurių, gal 
būt, Edeno nuomone, reikėtų priskaityti 
dabar ir Titą. Juk suprantama, kad i ply
šį kalimas pleištas. Tai dar vienas moty
vas Vakarams nepasiduoti sovietų spaudi
mui Berlyne.

Sovietams pereitą savaitę nesisekė. Ir 
ne tik su neklaužada Titu. Berlyne įvykiai 
neina pagal nustatytą planą. Sovietai, ku
rie, atrodo, savo visos Europos viešpatavi- 

' mo planus laikinai padėjo i šalį ir nutarė 
iš pagrindų sugromuluoti savo jau prary
tąsias šalis, negalėjo nusiraminti, nepaban
dę Įsigalėti Berlyne. Dabartinis keturių 
režimas Berlyne yra plyšys, grasąs jų pla
nams sovietų zonoje, nes savo eksperimen- 

! tams jiems reikalinga turėti hermetiškai už
darytą teritoriją, jau nekalbant apie kitus, 
ypač prestižo sumetimus. Bevinas taikliai 
nusakė jų planą. Jie nori, šnarindami badu 

> 2,5 mil. berlyniečių, priversti vakariečius 
pasitraukti. Tačiau Kremlius apsiriko, lai
kydamas vadinamuosius „kapitalistus” nepa
taisomais cinikais, kurie be apčiuopiamos 
naudos nepajudins nė piršto. Žinia apie nu
traukimą pristatymo juokingo kiekio — 
33.000 Itr. pieno vakarinių sektorių kūdi
kiams paveikė viešąją nuomonę daugiau, 
negu visos ilgos kalbos. Ne tik didieji ang
losaksų kraštų sostinių laikraščiai, bet ir 
mažiausių provincijos laikraštėlių redakto
riai neriasi iš kailio, įrodinėdami, kad iš 
Berlyno išeiti nevalia. Kad reikia pagaliau, 
pasak Londono „Observerl”, turėti pakan
kamai moralinės galios pažiūrėti karui į 
akis ir jei Nūrnbergo teismo precendentas 
nėra tušti juokai — Staliną ir 
pasodinti j kaltinamųjų suolą už 
mus žmoniškumui. Sovietai „karą 
dikius” tuojau nutraukė, tačiau 
pasipiktinimas nepraėjo. Buv. priešų kraš
tai Kanada, Olandija siūlosi Berlynui teik
ti koncentruotus maisto' produktus — šoko
ladą, kiaušinius, cukrų. Londone sudarytas 
trijų didžiųjų veiksmams 
iš sir Williamo Strango, 
wiso Douglaso ir Renė 
amerikiečių ir prancūzų 
sukoncentruoti lėktuvai į 
maistą. įkaitusi pasaulio viešoji nuomonė 
ragina valstybės vyrus nepasiduoti. Sovie
tai blefuos iki galo, tačiau jie dar nėra nu
ėję taip toli, kad negalėtų grįžti, nors toks 
grįžimas tikrai nebūtų sucementavimas

Molotovą 
nusikalti- 
prieš kū- 
visuotinis

derinti komitetas 
ambasadorių Le- 
Massiglio. Britų, 
iš viso pasaulio 
Berlyną gabena

emigracijoje būnant ji buvo apsėdusi vie
na mintis — revanšo karas aliantams ir 
Weimaro respublikai.

Jis buvo nežinomas ligi 1930 m., kada 
Švedijos policija uždėjo savo ranką jo šau-
nioje sodyboje ties Saltsjobadenu Stockhol- 
mo archipelage. Areštavo komisaras Tors- 
tenas Soderstromas, uolus antinacis. Pflugk- 
Hartungo nusikaltimas buvo amunicijos 
kontrabanda iš Vokietijos.

Švedijos policija buvo sulaikiusi kelis 
laivus netoli Kalmaro uosto. Skaisčioje mė
nulio šviesoje policijos laivai kaip papras
tai buvo pasiryžę medžioti degtinvežius iš 
Estijos ir Suomijos. Mat, dėl alkoholio var
žymo Švedijoje degtinės ir likerių kontra
banda yra pelningas verslas.

S( kartą Švedijos vandens policija pa
čiupo laivą, kurio krovinys buvo ne degti
nės ir likerio statinaitės, bet kelios tonos 
naujintėlaičių kulkosvaidžių ir revolverių.

Policijai nebuvo sunku nustatyti, iš kur 
kilusi ta medžiaga. Vokietijos naciai gink
lus siuntė giminiškai organizacijai Švedi
joje, kuriai vadovavo pulkininkas Munckas.

Ryšium su ta afera Pflugk-Hft-tungas tu
rėjo bėgti.' Jis nusikraustė t Norvegiją. 
Norvegijos policija su jo veikla buvo susi
pažinusi. Ji buvo gavusi jo bylos nuorašą 
ir paprašė kuo greičiausiai palikti kraštą.
Pflugk-Hartungas sutiko. Bet vis dėlto pir
miau aplankė du simpatingus asmenis Nor
vegijoje. Vienas iš jų buvo Vidkunas Quis- 
lingas, kurio pavardė pasidarė išdaviko si
nonimu viso pasaulio kalbose. Antras bu- 
būsimasis Quistingo policijos direktorius
Jonas Lie. Pfhigk-Hartungas jų pavardes
pranešė admirolui Canariui, pažymėdamas, 
kad gali pasikliauti šiais vyrais.

Po to Rflugk-Hartungas sugrįžo į Ko
penhagą, kur jo draugai iš karo ministeri
jos buvo paruošę patogų lopšį. Jam teko 
būti .žymaus „Berliner BSrsenzeitung” at-
stovu Danijoje. Žmogžudys šnipas ir amu
nicijos kontrabandininkas dabar pasivertė į 
užsienio korespondentą. Kaip ir kiti laik
raštininkai jis buvo priimtas į užsienio 
korespondentų klubą, kur aš turėjau abejo
tiną malonumą susitikti su juo.

Hitleriui paėmus valdžią Canaris buvo
perkeltas j afsakingesnes pareigas, o Hors- 
tas von Pflugk-Hartungas gavo svarbų 
slaptą paskyrimą. Be abejo, nebuvo pa
skelbta kad jį paskyrė visos Skandinavijos 
špionažo viršininku.

Iš pradžių jis teturėjo mažai padėjėjų. 
Bet norėdamas aprėpti ilgą šiaurės valsty
bių pajūri, savo tamsiai tarnybai jis turė
jo telktis vis daugiau ir daugiau agentų. 
1940 metais jų turėjo jau 750. Jų eilėse 
buvo pradedant nuo uostų locų iki žvejų, 
nuo laivų savininkų iki švyturininkų. Ne
buvo jokio uosto arba 'pajūrio kaimo Nor
vegijoje, Švedijoje arba Danijoje, kur 
būtų buvę Pfiugk-Hartungo šnipų.

Tame laikotarpyje daug tūkstančių 
kiečių politinių pabėgėlių paspruko į 
niją. Tuos pabėgėlius tvarkė Danijos
timšalių skyriaus vedėjas Maksas Pelvin
gas, ir Pflugk-Hartungas pasirinko ji sub-

ne-

vo- 
Da- 
sve-

agentu. Už paslaugas Pflugk-Hartungas j( 
dosniai atlygino. Pabėgėliug tardydamas 
Pelvingas nuodugniai išklausinėdavo apie 
jų gimines ir politinius draugus Vokieti
joje. Kvotų nuorašai būdavo siunčiami l
Berlyną per Pflugk-Hartungą.

Vėliau, 1938 m., admirolas Canaris pa
siūlė Pflugk-Hartungui padaryti vizitą vie
nam advokatui, kuris, admirolo nuomone, 
labai galėjo Tikti jų reikalui. Tas pageidau
jamasis asmuo turėjo santykių su aukštuo
mene ir vyriausybe. Tai buvo Eileris Pon- 
toppidanas, žymus, dinamiškas ir labai 
gudrus advokatas. Pflugk-Hartungas grei
tai su juo susitarė. Advokatui labai rūpėję 
pinigai. Už atitinkamą sumą jis galėjo su
tvarkyti reikalą geriau kaip kas kitas. Karš
tomis oracijomis advokatas buvo išgelbėjęs 
daug didžiausių Danijos kriminalistų. Jie 
guidė galvas už jį. Jei Pflugk-Hartungui 
reikėdavo atlikti kokį darbą, Pontoppida- 
nas žinojo ką pasiūlyti.

Praslinkus kelioms savaitėms po jų pasi
kalbėjimo, Pontoppidanas kreipėsi, kad įre
gistruotų vieno turtingo kliento bendravę 
.Kontinento radijo bendrovė buvo įsteigta 
ir įrengta moderniose patalpose Vesterpor- 
te, pačiame Kopenhagos centre. Bendrovė 
ketino prekiauti rinktinėmis, bet pelningo
mis prekėmis. Prekybos objektas buvo
Olandijos ir Amerikos radijo aparatai. Vo
kietijos Telefunkeno. radijo aparatų neketi
no laikyti. Firma buvo pasiryžusi boikotuo
ti Vokietijos prekes. Direktoriai įsakmiai 
pabrėždavo nenorį vesti prekybos su Hit
leriu ir kartkartėmis tai pareikšdavo savo
klientams.

Žinoma, tikrieji klientai padėtį žinojo ge
riau. Mat tie tikrieji klientai gaudavo Te
lefunkeno siųstuvus ir imtuvus, kuriais bu- 
vo aprūpinami uostų šnipai visoje Skandi
navijoje. Juos maskavo įtarimo nekelian
čiais radijo aparatais. Atitinkamiems asme-
nims pristatydavo juos valtimis iš Danijos- 

Pontoppidanas rekomendavo du puikius 
technikus Pfiugk-Hartungo radijo bendro
vei. Jie' vadinosi Kyrrė ir Rąmbovas. Sun
kiausios technikos problemos šiems elektro
technikos inžinieriams buvo vaikų žaisliu
kas. Tie vyrai buvo iš tikrųjų gudrūs. Jie
išvedė telefono šaką nuo laido, einančio į 
Sovietų prekybos atstovybę. Mat, atsitikti
numo dėka' pastarosios patalpos buvo tam« 
pačiame name, kuriame buvo įsikūrusi ir, 
radijo bendrovė. Maždaug 6 menesius na
cių žvalgyba klausė kiekvieną sovietų pre
kybos atstovybės telefoninį pasikalbėjimą. 
Kontinento radijo prekybos bendrovės apy
varta buvo nedidelė. Bet ji buvo patikima 
firma, o jos importuotais radijo''aparatais 
visi būdavo patenkinti. -Technikai, matyti, 
buvo kompetentingi savo specialybėje.

Jie buvo tokie sumanūs, jog nusivedė te
lefono šaką ir nuo pabėgėlių klubo laido 
Kopenhagoje. Klubo narių tarpe buvo as
menų, palaikiusių kontaktą su Vokietijos 
komunistų pogrindžio veikėjais, su asme
nimis, kurie siųsdavo ir gaudavo informa
cijas iš Vokietijos ir šmuizeliuodavo nele
galią literatūrą. (B. d.)

LIETUVA TIKI IŠVADAVIMU
Šių metų kovo mėnesį pavyko iš Lietuvos 

prasprukti vienai žydų tautybės moteriškei, 
kuri šiuo metu gyvena Pietų Vokietijos vie
name mieste. Sutikusi pažįstamą kaunietį 
lietuvį, jį suglaustai papasakojo apie da
bartinį gyvenimą Lietuvoje. Žinoma, tas gy
venimas ir įvykiai Lietuvoje, atvaizduojami 
iš tam tikro taško, įgauna, gal būt, savotiš
ką nušvietimą, tačiau ir iš to galima susi
daryti to gyvenimo už geležinės uždangos 
vaizdą.

Pabėgėlei tekę būti Rytprūsiuose, iš ku
rių pavasarį visu smarkumu buvę iškeldi
nami vokiečiai, o jų vieton atkeliami rusai. 
Šiuo metu, kaip pasakoja atbėgėlė, ten ne
turėtų būti nė vieno vokiečio. Sis iškeldi
nimas nebuvo nežinomas ir Lietuvoje, ir iš 
to lietuviai plačiai daro išvadas, kad tam, 
kas netrukus turi įvykti, sparčiai ruošiama
si. Lietuviai nė kiek neabejoja karu ir, kaip 
sako atbėgėlė, „kasdien užvertę galvas i 
dangų laukia atskrendant amerikiečių”, ku
rie juos išvaduos. Šiomis iliuzijomis gyve
na visa tauta, ir dėl to žymiai padidėjo eg
zekucijos. Masinių išvežimų nėra, tačiau 
pavieniui suiminėjama be atvangos.

Partizaninis masinis veikimas sumažėjęs, 
tačiau atskiri aktai vykdomi ir toliau, ypač 
prieš afėjūnuą, kurie paskirti vadovauti įs
taigoms ir įmonėms. Ryškus didelis antise
mitizmas, nors žydų šiuo metu Lietuvoje 
nėra daug. Atbėgėlė jų priskaito apie 
30.000; iš jų 5.000 gyveną Kaune, kiti -- 
Vilniuje. Pusė visų žydų yra atvykusių iš 
Rusijos. Žydams įsikurti mažesniuose 
miesteliuose ar kaimuose neįmanoma dėl 
lietuvių nusistatymo prieš juos. Lygiai sun
ku išsilaikyti ir atėjūnams, kurie skiriami i 
įmonių ar įstaigų viršininkais, nes lietuviai 1 
tarnautojai ir darbininkai visiškai boiko-

; tuoją juos ir kitais būdais pareiškiu save 
, neapykantą. Visiems darbininkams ir tar

nautojams be galo įkyrėję mitingai ir susi
rinkimai, kurie šaukiami net du kartus per 
savaitę.

Įvedus naująjį rublį, maisto mieste užten
ką, tačiau drabužių ir apavo trūksta kaip ir 
seniau. Apie gyvenimą kaime atbėgėlė nie
ko negalėjo pasakyti, tačiau mieste plačiai 
kalbama apie kolchozus, tad ji rpananti, kad 
kolchozai egzistuoja.

Paklausta, 'kodėl palikusi Lietuvą, atbė
gėlė prie^sties nenorėjo nurodyti, (žlv).

Eisenlfowwig atsisakė
New Yorkas (Dena). Generolas Eisenho-, 

weris, pagal INS pranešimą antradienį, at-j, 
sisakė kandiduoti į prezidentus demokratų' 
sąraše.

Savo forma Rame pareiškime Eisenhowen\ 
pasakė, kad jo pažiūra į kandidatavimą bet 
kuriam postui lieka ta pati, kokia metų pra
džioje buvo išreikšta. Jis pasiryžęs likti 
Columbijos universiteto rektoriumi.

Buvusią sąjungininkų vyriausias , vadas 
nurodė 1948 m. jo parašytą raštą, kad jis 
nenori būti identifikuojamas su bet kuria 
politine partija ir dėl to bet kurią viešą! 
tarnybą prisiimti arba dalyvauti partijų! 
varžybose jis negali. z

Rehabflitsvo D. Britaniją
Washington's (Deua/Reuteris). ERP ad-“ 

ministraforius Hofmanas pareiškė, kad 
pirmučiausia jis nori atremti prosionistinę 
Amerikos spaudą, kuri D. Britanijai darė 
užmetimus, jog ji pagal ERP gautus teiki
mus perleidžia Viduriniųjų Rytų kraštams, 
kadangi jie, išsamiai reikalą patyrinėjus, 
pasirodė esą visiškai nepagrįsti.
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Dokumentai kalba teisingumo vardu... / Jon. Riinasauskas
Kada až pakilau nuo savo šiaudinio čiu- 

fitio, jis man įsakė susirinkti visus savo 
turimus kameroje daiktus ir su antruoju 
prižiūrėtoju eiti pas budintį kalėjimo val- 
dinroką, kuris buvo rusas. Ten nuvykus 
buvo padaryta smulkiausia krata: iščiupinė
tos rūbų siūlės, išardyti švarko pamušalai, 
patikrinti batai, kojinės, gerklė ir visos ki
tes vietos, apie kurias nėra patogu ir už- 

ygiminti. Po šitokios gana ilgai užsitęsusios 
procedūros buvau išvestas į kiemą ir įso
dintas į kaliniams vežioti mašiną ir čia 
atrakintas. Antrame gana erdvios mašinos 
skyriuje buvo patalpintas antrasis, man ne
žinomas, suimtasis, kuris taip pat turėjo 
būti pristatytas XI Armijos Tribunolo po- 
sėdin. Kadangi mašinoje nebuvo nei ma
žiausio langelio, joje buvo tamsu ir tvanku, 
Kada važiavusi mašina sustojo ir buvo įsa
kyta mudviem išlipti, aš pastebėjau, kad 
mūsą esama Dzūkų gatvėje. įėjome į lau
kiamąjį. Jo duryse buvo gana didelė skylė 
pro kurią nuolatos sekė mus čekistas-mon- 
golas uždrausdamas bet kokį tarp mudviejų 
pasikalbėjimą. Po gero pusvalandžio iššau
kė mano bendrakeleivį. Kada po valandos 
laiko jį įvedė atgal, aš paklausiau kaip 
reikalai. Jis nieko nežinojo, nes posėdis 
buvo pertrauktas pasitarimui. Kada po 10 
minučių mano bendrakeleivis buvo vėl pa
šauktas į teismo salę ir netrukus iš jos grį
žo, sužinojau, kad jis buvo nubaustas mir
ties bausme.

Pagaliau buvau iškviestas ir aš. Į teismo 
posėdžių ’salę mane įleido du pistoletais 
ginkluoti mongolai. Teismo salė, tiksliau 
pasakius 10—12 kvadratinių metrų kam
barys, susidėjo iš dviejų dalių. Pirmoji da
lis, kurioje dabar buvau aš, buvo skirta su
imtiesiems ir užėmė labai mažą kambario 
plotą. Ją skyrė nuo antrosios dalies gal 
vieno metro aukščio grotelis. Antroje da
lyje, viduryje stovėjo didelis rašomasis 
stalas, ant kurio buvo padėta keletas raša
linių, presų ir kitų raštinės reikmenų. Už 
stalo stovėjo 4 kėdės, trys šone ir viena 
gale stalo. Dešinėje pusėje, tarp didelio 
stalo ir medinių grotelių buvo antras ra
šomasis stalas, ant kurio netvarkingai buvo 
pamesta keletas bylų ir popieriaus. Čekis
tai man liepė atsisėsti ant suolo, o patys 
laikydami rankose pistoletus stovėjo prie 
durų. Kairėje esančioms durims prasivė
rus, vienas iš čekistų sukomandavo: „Ra
miai!” Pirmuoju į kambarį įėjo vyr. leite
nanto laipsnyje, dėvįs žalią uniformą pa
sienio karininkas, antrasis buvo pulkininko 
laipsnyje aukšto ūgio, gana žiaurios iš
vaizdos ir 'paniūrusių akių raudonarmietis. 
Tai buvo Tribunolo pirmininkas. Šį lydė
jo du kapitonai ir gana elegantiškos išvaiz
dos dama, kuri čia ėjo vertėjos pareigas. 
Aš ir mano Sargybiniai stovėjome nejudė
dami.

Teismo pirmininkas rusiškai užklausė 
mano pavardės. ir kitų biografinių smulk
menų Paskui pradėjo klausinėti nuo kada 
iki kada tarnavau Lietuvos kariuomenėje, 
kokioms organizacijoms priklausiau, ar ne
dalyvavau gen. Plechavičiaus bandose ir tt. 
ir tt. Po to perskaitė kaltinamąjį aktą ir 
pasausė ar prisipažįstu kaltų Mane kal
tino šnipinėjimu. Kuomet mano atsakymas 
buvo neigiamas, pradėjo apklausimą iš 
naujo, šiuo kartu klausimai buvo konkre
tesni: kuriam tikslui turėjau ginklą, kodėl 
pabėgau iš kariuomenės, • kada norėjau pa
bėgti į vieną kaimyninę valstybę ir ku
riems tikslams. Teisėjas žalioje uniformoje 
klausinėjo pro kurią vietovę iš Lietuvos 
norėjau bėgti, kas pabėgimui vadovavo ar 
bent padėjo paruošti planą bei kas drauge 
turėjo bėgti. Trečiasis iš teisėjų, kapitono 
laipsnyje, išklausinėjo apie visus turimus 
gimines ir' draugus. Čia reikėjo nurodyti 
smulkius jų, adresus, o ypač tais. atvejais, 
kai jie rasdavosi užsienyje.

Po visos šios procedūros Tribunolo pir
mininkas paklausė, ką norėčiau pasakyti 
savo paskutiniame žodyje. Daug negalvo
jęs pareiškiau, kad visiškai nesijaučiu kal
tas ir kad iš kalėjimo kaip toks turėčiau 
būti išlaisvintas. z

Teismo pirmininkas Įsakė mane čekis- 
tanų išvesti. Po 10 min. pertraukos vėl bu
vau grąžintas atgal į teismo salę. Teisėjus 
jau radau savo vietose. Jiems sustojus teis
mo pirmininkas perskaitė Teismo sprendi
mą Aš buvau nubaustas aukščiausiąja gy- 
uos priemone — sušaudyti. Kada pirminin
kas paklausė mane ką dar norėčiau šiuo 
atveju pasakyti, aš kiek kilstelėjęs galvą 
ištariau:

— Spasybo vam!
Teismo pirmininkas Įsiutęs už tokį mano 

išsireiškimą sušuko:
— Bieryte etavo svolačia!
Žvėriškai įnirtusių čekistų buvau tiesiog 

nešte išneštas iš teismo salės. Kiek palūkė
jus laukiamajame, mudu su bendrakeleiviu 
gavome po sprendimų nuorašą. Jie buvo 
lietuvių ir rusų kalbomis. Dabar penkių 
ginkluotų čekistų lydimi buvome grąžinti į 
mašiną. Mano draugą nugabeno į kalėjimą, 
o mane atvežė i NKVD rūmus tardymui.

Galės įstoti užsienyje
Tydingas. Norėčiau paklausti, ar tie sve

timšaliai galėtų stoti į kariuomenę, laikinai 
gyvendami JAV-se ar užsieny.

Lodgė. Jie galėtų įstoti, būdami užsieny.
Tydingas. Pavyzdžiui, jei svetimšalis Bri

tanijoj norėtų įstoti į JAV kariuomenę, ar 
is galėtų tai^padaryti Britanijoj?

Lodgė. Manau, kad jis galėtų įsirašyti 
mūsų karo atstovo (attache) raštinėje Bri
tanijoj.
Kuriose pasaulio dalyse( savanoriai tarnautų

Ffanderas. Kai senatorius Lodgė pateikė 
savo siūlymą, jis turėjo minty šią svetim
šalių grupę laikyti okupuotose srityse. Da
bar gi siūloma laikyti juos Karibų srity, 
Aliaskoje ir kitur, tik ne JAV-bių ar Euro
pos žemynuose.

Lodgė. Aš galvojau apie jų naudojimą 
Europoje. Bet pati kariuomenės vadovybė 
priėjo išvadą ir nori laikyti šiuos vyrus 
Karibų srity, Aliaskoje ir Tolimuosiuose 
Rytuose. Taip sutvarkius nebus progos pa
sireikšti senoms karo meto nuotaikoms. Tas 
klausimas man nerūpėjo, nes šiomis sąly
gomis įstoję vyrai bus visai atsidavę 
drausmei ir stengsis išlaikyti gerą savo 
vardą, kad nesukeltų jokios problemos Eu
ropoj, kaip kai kurie asmenys bijojosi. Bet 
dėl čia nusakytos politikos to neįvyks. Bet
gi tai pareis nuo kariuomenės vadovybės 
nusistatymo. J
Laivynas ir aviacija galės pageidauti sve

timšalių
Sausą; žiūrint į šį siūlymą, jis gali kiek 

gąsdinti. Bet kaip gi kitaip mes gausime 
kareivių, mokančių įvairias kalbas ir taip 
svarbių mums? Iš anksto užtikrinu, kad 
šiam siūlymui likus įstatymu laivynas ir 
aviacija, nerimties metu, taip pat norės 
gauti kai kurių iš šių svetimšalių karinin
kų dėl jų kalbų mokėjimo.-O susirėmimo 
atveju tiek laivynui, tiek aviacijai jie bus 
reikalingi, kaip ir armijai.

Savanorio šeimos likimas
Hawkesas. Kas atsitiks’su žmonomis ir 

vaikais tų svetimšalių, kurie bus priimti į 
kariuomenę ir po to taps JAV piliečiais? 
Pagal esamus įstatymus natūralizuotas pi
lietis turi teisę atsigabenti visą savo šei
mą Į JAV-bes.

Lodgė. Veikiantis natūralizacijos įsta
tymas bus taikomas kaip ir panašiais vi
sais tokiais atvejais šiandien. Jokių atski
rų nuostatų jiems nebus išleista.

Hawkesas. Kitais žodžiais, tokių asmenų 
šeimos atvyks į JAV-bes pagal kvotas ati
tinkamų kraštų, iš kurių svetimšaliai yra 
kilę, ar ne?

Lodgė. Šeimos atvyks į JAV taip, kaip 
ir natūralizuotų piliečių šeimos atvyksta 
šiandien. Priedėlis nedaro jokių pakeitimų 
tuo atžvilgiu.
Pabaltijo tautų bevalstybiams (DP) žada

mas pirmumas
Knowlandas. Mano Įsitikinimu, šis prie

dėlis turi didelio nuopelno. Girdėjau se
natorių sakant, kad prieš tekiems asme
nims įstojant Į mūsų jėgas reikės gauti 
Europos vyriausybių sutikimas, susitarimu 
ar kitaip. Noriu paklausti: kokioje būklėje 
yra Baltai, kurių kraštus Rusija pasiėmė 
vien savo sprendimu? Tie Baltai neturi 
jokios savo vyriausybės savo kraštuose, 
nors vyriausybė gaįi būti kažkur tremty. 
Tas pat gali būti pasakyta ir apie lenkus, 
kurie įsitikinę, kad negali grįžti Į Lenki
ją, ir kurie vis dėlto labai gerai kovojo 
sąjungininkų pusėje per karą.

Lodgė. Manau, labai didelė vyrų pro
porcija ateis iš bevaistybių (DP). Aišku, 
šiems vyrams nereikės jokios svetimos vy
riausybės sutikimo. Jei bus norima gauti 
savanoriu iš Anglijos ar Prancūzijos ar

— Esi nubaustas sušaudyti, tai geriau 
prisipažink viską, tuomet dar galėsi išlikti 
ir gyvas, kitaip — pakarsime ...
, Prasidėjo kankinimai: mušė lazdomis, 
spardė čekistai batais, šontK ir pirštų pa
nages badė ylomis, prosino prosu ir pan. 
Kada buvau nustojęs visiškai sąmonės, už 
kojų buvau pakartas žemyn galva ir taip 
paliktas kaboti keletai valandų

Atgavęs sąmonę pasijutau esąs Kauno 
Raud. Kryžiaus ligoninėje. Čia sužinojau, 
kad jau prasidėjęs rusų-vokiečių karas ir 
kad NKVD batas manęs nespardys.

Mano bendrakeleivis į teismo posėdį, kaip 
vėliau sužinojau, buvo sušaudytas.

Kaip matome iš bolševikų karinio teismo 
eigos, jo posėdin pakviesti šalių liudinin
kus yra „nebūtina”. Pakanka, kad NKVD 
kvotų skyriaus valdininkai jau iš anksto 
nustatę nusikalstamumo eigą, su atitinkamo
mis išvadomis suimtojo bylą perduoda bet 
kuriam sovietų teismui. Virš 90% į Sovietų 
S-gos vergų stovyklas ištremtų lietuvių ka
linių buvo nubausti Ypatingojo už 
akių veikiančio NKVD Teismo Mas
kvoje. Šio teismo procedūra būdavo kur 
kas paprastesnė. Jam pakakdavo gauti bet 
kurio NKVD operatyvinio skyriaus Lietu
voje kvotos davinius apie kontrevoliuciniai 
nusiteikusį asmenį ir reikalas tuojaus bū

davo išsprendžiamas. Po kurio laikotarpio, 
kalinys tik gauna pasirašyti atitinkamą to 
teismo sprendimo ištrauką, pagal kurią jis 
yra siunčiamas nuo 3 iki 12 metų privers
tiniams darbams į Rusijos gilumą. Šitokiu 
keliu, kaip jau buvo minėta, 1941 m. ba
landžio mėn. 30 d. buvo ištremta apie 500 
lietuvių tremtinių. Gi pagal rastas to teismo 
sprendimų ištraukas matyti, kad jei 1941 m. 
birželio mėn. 22 d. įvykiai nebūtų su
trukdę NKVD planų, iš Lietuvos kalėjimų 
turėjo išvykti sekahtig transportas, kuris 
būtų pareikalavęs iki 35% visų politinių 
kalinių

Pagaliau sugriaudė patrankas. Birželio 22 
dienos rytas Lietuvai išaušta paženklintas 
išsilaisvinimu iš bolševikų „rojaus”. Ant mo
tinų skruostų nenudžiūvusias ašaras, ku
rias išspaudė 14—15 dienos naktis, lydi vil
tis, kad svetima koja nemindžios mūsų že
mės ir mūsų sodybų Kad mes ir vėl savo 
gimtajame krašte liksime savais ir šeiminin
kais. Bet įtūžęs priešas nesnaudžia. Krauju 
ir aukomis jis dar nepasisotinęs. Kraujas 
liejasi ne tik Telšiuose, Pravieniškėse ir 
Zarasuose. Jo banga užlieja visą kovai pa
siruošusį kraštų Per silpna yra anuos šiur
pulingus vaizdus stebėjusio plunksna, kad 
j: galėtų išryškinti tikrąjį bolševiko veidą. 
Ir šiuo atveju leiskime prabilti patiems pri-

Kokiomis sąlygomis svetimšaliai numatoma priimti į Amerikos kariuomenę
Rašo kpt. P. Jurgėla, mūsu( bendradarbis Amerikoje

Italijos ar kitų kraštų su nusistatyta vy
riausybe, tuo atveju reikės susitarti su 
tuo kraštu. Bet aš tikiu, kad kaipo prak
tiškas dalykas lenkai, baltai ir kiti beval- 
stybiai sudarys labai didelį savanorių 
skaičių.

Ir vokiečiai galės Įstoti
Wherrys. Kurių tautų vyrai turės tei

sę įstoti? Pav., ar būtų vokiečių kvota?
Lodgė. "‘•Jokia imigracijos kvota nerei

kalinga.
Wherrys. Ar vokiečių kilmės vyrai ga

lės įstoti?
Lodgė. Aišku, nenaciai vokiečiai galės 

stoti. Ir manau, kad kariuomenė gaus ge
roką jų skaičių.

Wherrys. Ar etninės vokiečių kilmės vy
rai už Kurzono linijos taip pat galės stoti, 
jeigu jie yra nenaciai?

Lodgė. Tai pareis vien nuo karinės va
dovybės sprendimo,

Gurneys. Senatorius pasakė, kad ne
naciai vokiečiai galės stoti. Senatoriaus 
priedėlis to nenumato^ . Z. .. ..

Lodgė. Žinoma, ne.
Gurneys. Tai taikoma visų tautybių sve

timšaliams?
Lodgė. Taip, svetimšaliams.
Gurneys. Tad galės stoti ne tik nena

ciai, bet visokį vokiečiai?
Lodgė. Bet kas. Kariuomenės vadovybė 

galės priimti, ką tik norės.
Didelis uolaus senatoriaus laimėjimas
Aukščiau patiekta mums įdomesnės se

natorių kalbos, pastabos ir pareiškimai, 
kurie apibūdina numatomus nuosta
tus svetimšalių savanorių priėmimui Į 
Amerikos kariuomenę ir išreiškia palan
kumą bevalstybiams tremtiniams bei ka
ro sūkurio nuskriaustoms Pabaltijo tau
toms.

. Iš viso protokolo ir kitų šaltinių gerai 
patyriau, kokį kryžiaus kelią turėjo eiti 
tas uolus, geros valios kupinas, ryžtingas 
senatorius ir garbingos senos Lodges gi
minės ainis. Eidamas senatoriaus pareigas 
ir dalyvaudamas senato bei jo komisijų 
posėdžiuose, Henry s Cabotas Lodgė, Jr. 
nuolat veikė ir kovojo daugiau kaip pus
meti ligi senatas birž. 8 d. nusprendė svar
styti jo siūlymą ir pagaliau priėmė jį, 
nors ir gerokai pakeistą ir taisytą.

Jo sumanytas planas pat pradžioje nu
matė sudaryti atskirą Amerikos svetim
šalių legioną iš 50.000 tremtinių, daugiau
sia bevaistybių. Norėjo į legioną priimti 
daugiausia lietuvių, latvių, estų, lenkų ir 
tinkamai parinktų vokiečių. Toks planas 
reikalavo iškrypti iš senos savitos ameri
konų tradicijos, kuri smerkė bet kokio pa
vidalo „samdinius“ JAV kariuomenėje ir 
neleido naudotis bet kokiais atskirais sve
timšalių (ne Amerikos piliečių) daliniais 
plačiosios Amerikos apsaugai. Pavieniai 
svetimšaliai savanoriai buvo kas kita. Da
bar gi jis sumanė ir siūlė priimti išsyk net 
tokį didelį svetimšalių skaičių — 50.000 
ir dargi nekaro metu. Toks siūlymas bu
vo perdaug staigus ir nepaprastas ir ypač 
amerikonų tradicijai svetimas. Kur tik 
kreipėsi su šiuo savo planu (pas savo ben
drus Senate ir pas vadovaujančius gene
rolus), vieni iš jų mielai pritarė, žadėjo 
paramą, kiti kritikavo įvairiais sumeti
mais arba ragino sušvelninti ir gerokai 
pataisyti, o dar kiti atkakliai priešinosi ir 
statė visokių kliūčių.

Karinė vadovybė nuo pat pradžios susi
domėjo ir ėmė svarstyti tą naują ir ypa
tingą planą, tuo labiau, kad taikos metu 
negaudavo pakankamai savanorių iš JAV 
piliečių ir taip jau mažai kariuomenei. Ne
gana to, pradžioje labai pasipriešino už
sienio reikalų ministerija, kur, matyti, dar 
po šiai dienai tebėra Rusijos sėbrų, ne
žiūrint „skryningų“, jiems patiems tai
komų. Pagaliau tik šios ministerijos vadas 

sikėlusiems iš ano pasaulio. Štai kaip vie
nas iš tokių pavardės prašęs neskelbti, 
nors šiuo metu yra išvykstąs į Kanadą, ap
rašo savo mirties ir merdėjimo valandas. 
(Pavardes ir vietoves išleidžiu. J. R.).

„1941 m. birželio mėn. 24 d. vidudieny, 
apie 18 komunistų milicininkų ir raudon
armiečių apsupo mano ūkį ir padarė kra
tą. Nieko įtartino neradę, ėmė mane muš
ti ir reikalavo ginklų. Aš jų neturėjau. Ta
da jie stumdydami ir mušdami mane ba
są ir vienmarškinį nuvarė į valsčiaug areš
tinę, esančią P. miestelyje. Daboklėje pa
darė smulkesnę kratą, atėmė laikrodį, pini-, 
gus ir bent kokį geležinį daiktelį ir uždarė 
į kamerą. Kameroje radau dar tris suim
tuosius; vienas iš jų apie 35 m. amžiaus 
S., to paties valsčiaus, š. girininkijos giri
ninkas, kuris buvo suimtas girininkijos raš
tinėje; antras apie 19—20 m. amžiaus R., 
to paties valsč. Š. bažnytkaimio smulkaus 
ūkininko sūnus, paimtas iš ūkio; trečias M. 
apie 24 m. K. kaimo smulkaus ūkininko 
sūnus, paimtas nuo paties kaimo gatvės. 
Pas visus kratos metu nieko nerado. Visi 
keturi ,be tardymo ir maisto išbuvome iki 
birželio mėn. 26 d. ryto. Minėtos dienos ry
tą iškvietė visus keturių į P. miliciją. Ap
klausinėjimas labai trumpas: gimimo data 
ir vieta, organizacijoms priklausomumas.

generolas Marshallis pritarė tam planui, 
kai su juo susipažino, ir pasiūlė rimtai ir 
atsargiai apsvarstyti.

Pabrėžiu, šis planas buvo amerikonams 
per didelė staigmena ir naujybė. Pagalvo
kite amerikono protu. Ambicingas politi
kas taikos metu siūlo kelias dešimtis kaž
kokių ten neaiškių ir nežinomų svetimša
lių priimti į karinę tarnybą tekiai galin
gai ir turtingai demokratinei tautai, ku
ri vos prieš porą metų paleido namo ga
lingiausius priešus nugalėjusią 13-kos mi
lijonų vyrų kariuomenę! Tai buvo ne tik 
staigmena if naujybė, bet ir tokio reikalo 
aktualumas buvo visai sumažėjęs, kai 
Amerika pati rengiasi savo žemyno ka
riuomenę padidinti beveik ligi milijono 
vyrų jėgos. Tad visai aišku, kad Senato 
sutikimas priimti 25.000 svetimšalių j savo 
kariuomenę yra tik palankumas ir malonė 
tiems svetimšaliams ir ypač bevalstybėms 
tautoms.

O kaip sunku, bet kokių malonių iš
gauti toms mažoms tautoms! Taip, čia — 
demokratinėje Amerikoje! Milijonų ir bi
lijonų dolerių pagalba čia nesunku duoti 
kitoms valstybėms ir net imperijoms, dar
gi be jokių sąlygų. Bet, pavyzdžiui, pir
ma vokiečių ir dabar rusų naikinamos lie
tuvių ir kt. Pabaltijos tautoms tenka tik 
malonūs užtarimo pažadai ir šių tautų 
nuopelnų bei kilnių savybių pagyrimas! 
Bet ir tokie pažadai bei komplimentai 
gaunami ne už dyką — tik už balsus rin
kimuose, kuomet labai paisoma ir tų tau
tinių mažumų.

Prez. Roosevelto laikais demokratų par
tijos centre prieš rinkimus veikė net 25 
tautų skyriai. 1936 ir 1940 mm. kaipo šio 
centro lietuvių sk. reikalų vedėjas vedžiau 
propagandą net 9 valstybių (steitų) lietu
viuose. Be propagandinės literatūros, ra
šinių spaudoje ir kalbų per radiją, mitin
gai buvo reikšmingiausi. Šios partijos šu
lai man žadėjo atsiųsti J 2—3000 lietuvių 
mitingą kalbėti gubernatorių ir bet ku
riuos kelis demokratų kongresmanus, ku
rių tik pageidaučiau, o į 10.000 mitingą net 
patį Prezidentą! Tie žymus amerikonai sa
kydavo puikias kalbas ir įspūdingai kom- 
plimentuodavo lietuvių ir kitas Europos 
tautas, turėdami noro ir laiko iš anksto 
patyrinėti tų tolimų mažų tautų istoriją 
ir to meto problemas. Ir ne vienu atveju 
keliose valstybėse šios tautinės mažumos 
nusvėrė bent Prezidento rinkimų svarsty
kles demokratų naudai. Tik — deja — po 
rinkimų greit užmirštamos ne tik tos nu
sipelniusios tautinės mažumos, bet ir jų 
užtariamos tautos Europoje. Lietuviai nie
kad neturėjo ir neturi nė vieno ‘savo at
stovo kongrese. Gausingesni lenkai turi net 
keletą, iš kurių keli labai veiklūs. O kiek 
gi užtariama ta pati Lenkija, Rusijos pris
lėgta!? Ir kokiais kryžiaus keliais slinko 
tremtinių įsileidimo problemai

Iš gaunamų laiškų patyriau, kad pasi
rengę į Amerikos kariuomenę lietuvių sa
vanoriai nepatenkinti anksčiau mano pas
kelbtais senatoriaus Lodges argumentais 
dėl kai kurių klausimų. Tikiuos, dabar tai 
visa bus pakankamai nušviesta, kad bent 
mūsų tautiečiai nepasitenkinimu šiuo ar 
tuo ir kai kurių problemų kritikavimu ne
pakenktų sau, savo cenzui ir gerajam sa
vo vardui, kai priartės pasisiūlymo va
landa. Dėl to viso reikia tik džiaugtis bent 
tokiu senato nutarimu. >

Kai kuriose senatorių kalbose tar. Isto
riniam posėdyje pažinau kai kurias savo 
mintis bei argumentus, kuriuos Iškėliau sa
vo susirašinėjime su kongresmanais. To
dėl siūlau ir raginu lietuvių tremtinių 
draugijas ir pavienius asmenis nebijotis 
siųsti laiškus, reiškiant padėką pasirink
tiems iš protokolo senatoriams Išskiriant 
senatorius Gumey, Hawkesą ir Robertsoną, 
visi kiti protokole minėti senatoriai bal
savo už siūlymo priėmimą ir ypač sena- 

Apie bet kokį nusikaltimą neužsiminė. Vii 
sus keturis grąžino | daboklės kamerą. Vii 
si nebuvom įvykdę bet kokio nusikaltimo^ 
bet drąsiai jaustis negalėjome, nes žinojo- 
me, kad bolševizmas vykdo inteligentijos it 
ūkininkų likvidaciją. Kas dedasi už daboki 
lės ribų nieko nežinojome, nes nieko nei 
prileido. Be maisto ir rūbų leidome va
landas nežinioje. Apie 16 vai. atsidarė'kai 
meros durys ir iššaukė girininką S. Už siei 
nos gretimam kambary pasigirdo du pistoi 
lėto šūviai ir žjnogaus ant grindų griuvii 
mas. Tuoj po to iškvietė ir mane. Kambary 
pamačiau vieną pistoletu ginkluotą raudon
armietį ir P. milicijos vadovą V. E. Rau
donarmietis mane Įvedė Į gretimą kambarį, 
kur gulėjo nušautas S. Liepė šiek tiek pa- 
sukti ir pakelti galvą, kad būtų' patogiau 
pataikinti į smilkinį. Nuo vieno raudonar
miečio šūvio kritau be sąmonės. Kas dėjosi 
su likusiais — nežinau. Birželio mėn. 27 
d. atgavau sąmonę ir pamačiau visus tris 
draugus gulinčius ant grindų. .Jaučiausi 
visiškai bejėgis. Dviejų draugų palaikomas 
buvau nuvestas pirmąja! pagalbai, nes nei 
komunistų nei raudonarmiečių mūsų apy
linkėje nebuvo.

Buvau miręs, bet stebuklingai likau gy
vas, nustojęs vienos ausies klausos, keturių 
dantų ir sveikatos. Gal būt, sudrebėjo rau
donarmiečio ranka, kad vietoje smilkinio 
pataikė į skruostą ir kulipka išmušusi ke
turios dantis išlindo pagal ausį”.

Pagaliau esame laisvo ir civilizuoto pa
saulio krašte. Mūsų tautos pakeltą skausmą 
ir knrvinas žaizdas išdrįskime atidengti vi
sata kultūringajam pasauliui. Esame vieni 
iš nedaugelio galį pačia išgyventa tikrove 
liudyti, kokiomis priemonėmis yra vykdo
mas mirties sprendimas tame krašte, iš kur 
visam pasauliui yra šaukiama, kad žmogui, 
kaip didžiausiai vertybei, mirties bausmė 
yra panaikinta.

Turime liudyti, kad rudojo totalizmo me
todai prieš laisvę mylinčias tautas yra 
kartojami raudonojo totalizmo. Laisvės ne
tekusių kraštų kovotojai, atvertas žaizdas 
gestapo rūsiuose, šiandieną jas pagilina už 
geležinės sienos steigiamose koncentracijos 
stovyklose.

Tai liudyti mus Įpareigoja Lietuva. 
(Pabaiga).

Juodas biznis
— „Dirvos” 19 Nr. rašoma, kad JAV

Komercijas Departamentas išaiškino, kad 
įvairios kooperatyvinės organizacijos, kaip 
CARE, Send., ir kt., varo didelę juodą rin
ką su maisto pakietais, skirtais badaujan
čiai Europai remti. Todėl dabar Departa
mentas reikalaus iš minimų organizacijų, 
kad jos pateiktų sąrašus siuntinių, siun
tėjų ir gavėjų Europoje. Kaip „Dirva” 
praneša, siuntėjai galės siųsti tik 5 siun
tinius vienu kartu. . >

— Iš Detroito pranešama, kad JAV vy
riausybė išleido potvarkį, pagal kurį už
daro svetimšalių radijo stotis ir neleidžia 
daryti transliacijų. Galvojama, kad tuo 
būdu norima kovoti su bolševikais ir jųjų 
propaganda, bet kai liko uždarytas Ameri
kos Lietuvių Balso Detroite klubas, tai 
vietos lietuviai negali atsistebėti, šis rei
kalas yra atsidūręs teisme, bet jau lietu
viško balso per radijo negalima girdėti.

— Nuolat Amerikos lietuvių spaudoje 
galima užtikti skelbimus ar pranešimus apie 
ruošiamus pobūvius, gegužines ir koncer
tus, kurių pelnas, kaip skelbimuose ar pra
nešimuose rašoma, skiriamas tremtinių šel
pimui. Tokie pobūviai ar koncertai Ameri
kos lietuviams sudaro galimybes surinkti 
keliolika dolerių ir jau galima vieną kitą 
šeimą tremtyje sušelpti maisto siuntinėliais.

toriui Lodge!, Jr. už Pabaltijo ir kt. be
vaistybių tremtinių užjautimą, įvertinimą, 
užtarimą ir drąsų pritarimą svetimšalių 
priėmimui J JAV kariuomenę. Taip pat 
reikėtų prašyti juos naudoti savo įtaką ir 
rūpintis, kad būtų priimta kiek galint di
desnis lietuvių % Ir sudaryta bent lietu
vių kuopos reguliarioje JAV kariuomenė
je. Sen. Lodgė daug tokių laiškų iš sve
timšalių rodė kitiems senatoriams ir kele
tą skaitė posėdy. Adresuoti: Senator X, 
U. S. Senate, Washingtone, D. C k

Iš savo pusės su kitų veikėjų taika rū* 
pinsiuos, kad senato nutarimas būtų at
stovų rūmuose stipriai paremtas ir papil
dytas leidimu sudaryti iš svetimšalių sa
vanorių bent kuopas pagal tautybes. Nuo 
lietuvių savanorių skaičiaus didumo ir nuo 
mūsų pastangų Amerikoje priklausys lie
tuvių dalinių problemos išsprendimas. Tu
rime daugiau veikti tuo tikslu, kai yra pa
lankiausia aplinkybė šiais rinkimų metais. 
Taip pat turime siekti, kad bent esamos 
lietuvių sargybų bei darbo kuopos nebūtų 
panaikintos,‘paliekant jose vyrus per 35 
mt. amžiaus Ir jaunesnius, nepriimtus ar 
nestojusius Į JAV reg. kariuomenę.

Tais visokiais savo žygiais ir pastango
mis palaikysime karinę dvasią Ir nelei
sime jai užgesti gerokai aptriuškintoje ir 
demokratinėje mūsų tautoje. Sąmkimės 
stiprybės ateičiai, dvasios akimis žvelgda
mi į sukruvintą Tėvynę, kur mums kil
niausią pavyzdį rodo garbingi lietuviškie
ji Margiai žaliose girių pilyse! (Pabaiga)'
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krepšinio komanda Prancūzijoje

Puiki kova Alpiu pašlaitėje AKIMIRKSNIU KRONIKA

mūsų rinktinė parodė 
per visą savo kelionę, 
visas nuovargis, rūpes-

neduoda progos savo jėgas išnaudoti re
zultato didinimui.

Šiose rungtynėse 
gražiausią žaidimą 
Atrodo, kad dingo
tis, ir krepšininkai žaidžia lyg namuose.

Pirmasis kėlinys, kuris visuomet yra 
skiriamas tikslioms ir greitoms pasuotėms 
priešininkui nuvarginti ir išblaškyti, neduo
da aukšto rezultato. Vyrai nesistengia bė
gioti — telaksto prancūzai. Ir taip be var
go, parodę gražų kamuolio valdymą, grei
tas pasuotes, įvairius apgavimus, kas su
keldavo prancūzų žiūrovų katutes, baigia 
kėlinį mūsų rinktinė tik 16:12 savo naudai.

Antrasis kėlinys parodo priešinga vaiz
dą. Prieš prancūzų greitį yra pademons
truojama gaivališka lietuvių sparta. Priešo 
zoninį dengimą suardo mūsų žaidėjų kom
binacijos. Tašką po taško rinkdama, mūsų 
rinktinė, parodžiusi tikrai nuostabiai gra
žų žaidimą, baigia rungtynes 41:20 rezul
tatu.

Žaidė ir taškus pelnė: Birutis — 5, Gai
lius — 5, Lauraitis — 12, Varkala — 12, 
Andrulis III — 6.

Rungtynių teisėjai — vietinis prancūzas 
Darmet ir lietuvis V. Grybauskas — vedė 
rungtynes be priekaišto.

Laimėjimas prieš Alpiu meisteri

aš- 
iš 

kad 
di-

Nugalima viena geriausių Prancūzi
jos komandų E. V. Bellegarde, ku
rios du žaidėjai yra prancūzų rink
tinės, vykstančios į Londono Olim
piadą, dalyviai, 41:20 (16:12) rezul
tatu.

Bellegardė. Pilna gražių įspūdžių ir pri
siminimų apie malonų priėmimą Montbri- 
Isone, mūsų rinktinė patraukė link Sveica- 
jrijos pasienio į Alpitf kalnų miestą — Bel- 
l-legardę. Jau būdami Montbrisone, rinkti- 
‘nės žaidėjai, kaip ir jų treneris buvo įs
pėti, kad E- V. Bellegarde yra puikus vie- 
netag. Tačiau tie žodžiai, atrodo, nepagąs- 
dino krepšinio rinktinės. Atvirkščiai, jie 
ieško stipresnių priešų, kad pasiekti efek
tingesnių laimėjimų. Tai bėra lengva, nors 
ir rinktinė yra davusi savų siūlymų visoms 
geriausioms Prancūzijos komandoms, ta
čiau ne iš visų yra gautas sutikimas. Sa
vaime aišku, kad ne su ypatingu malonumu 
nori, pvz., Prancūzijos meisteris rungtis su 
kažkokia iš Vokietijos atvykstančia lietuvių 
komanda ir ko gero dar pralošti. Be to, ir 
'laikag yra nepatogus. Šiuo metu geriausi 
Prancūzijos žaidėjai turi atostogas ir var
gais negalais tas sporto klubas, su kuriuo 
mes žaidžiame, juos pagauna. Kiek teko 
girdėti, Prancūzijos krepšinio meisteris — 
Marseillės komanda išyra, ir visi žaidėjai 
yra pakely, ieškodami naujo sporto klubo, 
kuris galėtų suteikti „šilčiausią” prieglobs
ti-

Tačiau vis dėlto iki šiol mūsų rinktinei 
pavyko „pagauti” rungtynėms garsius 
prieštainkus įvairias komandas su titulais 
ir turinčias savo sudėtyje rinktinės žaidi- 
kus. , .

Rinktinės balansas yra puikus. Per 
tuonias dienas — devynios rungtynės 
kurių 8 laimėjo. Reikia pripažinti, 
prancūzai prieš rungtynes daro labai
dėlę reklamą. Kai kuriuose miestuose, net 
specialios mašinos važinėdavo po gatves, 
skelbdamos mūsų atvykimą, pranešdamos 
kas mes, iš kur ir kokios mūsų pasiektos 
pasekmės. Didžiuliai skelbimai įvairiose 
miesto dalyse, su į akį krintančiomis di
džiulėmis raidėmis, garsino lietuvių rink
tinės atvykimą. Nors ir kuklus mūsų pasi
rodymas, apsirengimas, tačiau devyni vy
rai, „pasipuošę” savo kukliais treningais, 
ant kurių yra išsiūtos mūsų tautinės spal
vos ir Lietuvos vardas, atkreipia visų 
prancūzų dėmesį. Savo užsibrėžtą tikslą 
rinktinė pasiekė. Po tą dalį Prancūzijos, 
kurioje vyksta mūsų kelionė, skamba mūsų 
tautos vardas. Iš anksčiau aplankytų vietų 
vejasi mūsų žaidikus įvairūs vadovai (diri
gentai) su savo siūlymais atskiriems žaidė
jams, kviesdami juos pasilikti Prancūzijoje 
ir siūlydami geriausias sąlygas. įdomu, ar 
susivilios bent vienas žaidikas ir pasiliks 
Prancūzjoje, ar vis dėlto grįš į Vokietiją?

Lietuvių tremtinių krepšinio rinktinė, ne
šama dideliu greičiu einančio ekspreso, ku
rio kelias vingiuoja tarp žavių Alpių kal
nų, sekdama akimis prabėgančius puikius 
vaizdus (žaidėjai turi progos viską tik pro 
traukinio langą matyti, nes šiaip visi il
sisi viešbutyje), atvyksta į gražų Bellegar- 
dės miestą. Juo3 sutinka malonus prancū
zų vadovas, kalbąs vokiškai. Nuveda į gra
žų viešbutį ir praneša, kad rungtynės įvyks 
.22 vai., lauko aikštelėje, prie pat Rhonės 
upės.

Lygiai 22 vai. išbėga mūsų vyrai, gelto
nai žaliomis uniformomis į nuostabiai ge
rą lauko aikštelę, kuri turi geriausią ap
švietimą, kokį jie yra sutikę per visą ke
lionę Prancūzijoje.

■ Jau pirmasis mūsų priešininko pasirody
mas sudaro gerą vaizdą. Aukšti vyrai, tu
rį gražius metimus. Iš tikrųjų ir pačios 
rungtynės parodė, kad jie moka žaisti ir 

;mėtyti. Tik laukinis, be sistemos vedamas 
jų žaidimas, nuvargina juos nereikalingai ir

Aix-les-Bains, 48.6.24. Gražus laimėjimas 
Bellegarde suteikė ir mūsų rinktinės žai
dėjams paguodos, bei pasitikėjimo savimi. 
Reikia pasakyti, kad per visą kelionės ir 
rungtynių laiką žaidikai rodo susinervavi
mo 
mas 
nio 
sos 
nės 
ra tikra pati savimi. Suprantama tačiau 
yra viskas. Jauni vyrai, nors ir pilni en
tuziazmo, pasiaukojimo sportui, tačiau be
teisiai kaip ir mes visi tremtiniai, tur būt, 
niekad negalvojo patekti j užsienį. Ši, taip 
netikėtai ir staigiai pavykusi kelionė davė 
progą Įgauti jiems žaidimo rutinos.

Grįžę į Voketiją ir atlaikę pirmąjį sun
kų bandymą Prancūzijoje, mūsų krepšinin
kai bus jau užgrūdinti ir ateityje juos jau 
nebejaudins ir nebenervins bet kokia išvyka 
ir bet koks varžovas, 
pridėti, kad kiekvienas 
atsakingumą prieš visą 
Kiekvienas jų klausia: 
žmonės mūsų padėtį ir ar pateisins pralo
šimą prieš Lyoną vienu tašku?” Sunku yra 
juos visus nuraminti. Tas neklysta, kas ne
dirba. Tas nepralošia, kas nelošia. Juk ir 
Lietuvos rinktinė būdama Eufopos meiste-. 
riu ir turėdama savo sudėtyje 3 lietuvius 
amerikonus, pralošė 1938 meta i s Paryžiuje 
tarpvalstybines rungtynes su prancūzais 
septynių taškų skirtumu!

Sutikti vietinių vadovų ir pasveikinti jų 
su stiklu aperatyvo, rinktinės žaidikai pa
traukia į nedidelį, patogų bet ne liuksusi
nį viešbutį — kavinę „De Sport”. Čia 
jiems pranešama, kad miesto burmistras, 
kuris yra šių rungtynių globėjas, suteikia 
priėmimą. Ir štai vėl problema: eiti reikia 
būtinai, bet kaip apsirengti? Juk - tie vyrai 
galima sakyti nieko neturi, palyginus su 
šiuometiniu prancūzų apsirengimu! Nubliz
ginę batus, apsiprausę ir išlyginę savo vie
nas teturimas kelnes, uždėję savo vyšnių 
spalvos švarkiukus, vedami 
gentų ir C.S.O. klubų pirmininko, 
prieš vakarienę patraukia link 
miesto pastato — burmistro 
jie įvedami į didžiulę svečių 
valdininkas išdėsto ant ilgo, 
kambarį einančio stalo vyno 
jau Prancūzijoje paprotys, 
svečius reikia juos pavaišinti vyno stiklu). 
Pasirodo ir pats vyriausias burmistras, šio 
miesto galva mons. Dussuel. Kiekvienam 
žaidėjui paspaudžia ranką, pasiteirauja apie 
kelionę ir savijautą. Po to jis nueina prie 
savo paaukštinto stalo kambario vidury ir 
taria žodį, sveikindamas atvykusią lietuvių 
krepšinio komandą, paminėdamas apie pir
mutinius ir tolimesnius sportinius santy
kius, apie 
rezultatus, 
me mieste 
mūsų šioj
Lietuvą. Mūsų rinktinė padėkoja ir atsily
gindama kelia taurę už Prancūziją.

žymes. Nepasitikėjimas savimi, trūku- 
pakaitų, nepalankios prancūzų krepši- 
taisyklės, žaidimas prie elektros švie- 
ir lauko aikštelėj ir yra tos pagrindi- 
priežastys, kodėl krepšinio rinktinė nė-

Prie to reikia dar 
iš tų vyrų jaučia 
mūsų visuomenę. 
„Ar supras mūsų

vietinių diri- 
dar 

senoviško 
įstaigos, kur 
salę. Atėjęs 
aplink visą 

stiklus (toks 
kad sveikinant

mūsų vyrų kelionę ir pasiektus 
kviesdamas ilgiau pasilikti šia- 
ir gale, palinkėdamas sėkmės 
kelionėj. Jis pakelia taurę už

Lankėsi Tarpt Skautu Biuro atstovas
. Memmingenas. Birželio 19—20 d. vietos 
skautus-es aplankė Tarptautinio skauttį 
Biuro Londone atstovas Mr. J, R. Monuet. 
Svečias apžiūrėjo skautų buklus, apsilankė 
jų laužo programoje, susipažino su prak
tišku vienetų darbu. Savo kalboje jis pa
reiškė labai daug simpatijų pabaltiečių 
skautams ir žavėjosi jų gerai suprastu 
skautiškumu. Kartu svečias apgailėjo, kad 
tremtinius globojančios įstaigos nesupran- 

. tančios savo globojamųjų reikąlų. Mr. Mo
nuet pažadėjo ateityje padėti suorganizuoti 
pagalbą mūsų skautams. Tremtinių skautams 
žadą padėti U.S.A., Kanados ir Didžiosios 
Britanijos skautai, aukodami -uniformas, 
avalynę ir maisto produktus. Šią vasarą DP 
skautus Vokietijoje aplankysiąs pats Tarp
tautinio skautų biuro direktorius Mr. Vil
entus.

Atskaitoma už aprūpinimą stovykloje
Augustdorfas. Neseniai buvo skelbiama, 

kad netrukus tremtiniai turės mokėti už iš
laikymą, gaunamą stovykloje. Nuo gegužės 
10 d. tas virto faktu. Algas už gegužės 
mėn. išmokant, iš jų 'buvo atskaitytas ir 
mokestis. Jis nustatytas 28 Rm. mėnesiui 
suaugusiam ir 14 Rm vaikui. Netrukus tu
rės paaiškėti, ar tokio pat dydžio mokestis 
liks ir naujomis vokiškomis markėmis. Pats 
mokestis ir nėra aukštas, tačiau atsižvelgus 
į duodamus maisto trupinius, jų blogą ko
kybę ir į prastas ir ankštas barakines pa
talpas, kyla klausimas, ar (ik nustatytas 
mokestis nėra per brangus?

— VI. 24 d. čia lankėsi Haban „Atžaly
nas” ir suvaidino Moljero „Tariamąjį li
gonį”. Nors ir po valiutos reformos, salė 
baro pilnutėlė publikos.

Įspėjo tremtinius

Augustdorfas. Vietos direktorius įspėjo, 
kad „The Guarian Trust Co of Montreal”, 
žadanti gabenti DP į Kanadą už 500 dol., 
veikia nelegaliai. Apie asmenis, kurie atsto
vautų tai bendrovei, turi būti pranešta sto- 
vyklps direktoriui. (S. A.).

Oficialidji dalis baigta. Vyrai skuba va
karieniauti ir pasilsėti prieš rungtynes.

21 vai., JJ kartą dengtoj salėj, stoja krep
šininkai į savo devintąją kovą. Pasirodo, 
kad priešas šį kartą nėra jau toks baisus. 
Iš titulo „Alpių meisteris” mūsų vyrai lau
kė žymiai daugiau. Tiesa ir ši, kaip ir vi
sos prancūzų komandos turi greitį, tačiau, 
deja, trūksta tikslių metimų. Nors ir daug 
mėtydami, nors ir greitai žaisdami nepa
jėgia šis meisteris parodyti ypatingą pasi
priešinimą.

Krepšinio rinktinė, perdaug nesistengda
ma ir nesivargindama laimi rungtynes, "pa
siekdama vieną iš savo geriausių pasekmių. 
Rungtynes gražiai pravedė šiaurės Prancū
zijos krepšinio s-gos p-kas mons. Breie- 
troff, kuris šiuo metu gydosi Aix-les-Bains. 
Jis, be" to pakvietė mūsų rinktinę į LHlę.

Sekančioji ir dar pusė kitos dienos skir
ta, poilsiui. Reikia truput} vyrams atgauti 
jėgų prieš patenkant į Rivierą. Apžiūrimos 
garsiosios maudyklės, kurias jau nuo senų 
senovės naudojo romėnai 
cūzai romėnų pavyzdžiu, 
derninę pastatė nuostabiai 
pastatą. Žaidėjams teko 
vietas, kur kadaise buvo 
vanduo. (B. d.). Aras.

ir kurias pran- 
tdk labai sumo- 
gražų ir garsų 

aplankyti ir tas 
tas mineralinis

Pinigu ir dvasios reforma
Reikėjo, kad ūkinis kelias krypteltų, ir jis kryptelėjo. Kiekvienas karo nugai

rintos. Vokietijos gyventojas ir jos laikinas svetys birželio 20. išvalė kišenius nuo 
senų mokėjimo priemonių ir įsidėjo į juos po porą čežančių naujų pinigėlių. Jie 
kelia kiekvienam ir naujų rūpesčių ir naujos vilties. Gal būt, su jais pradėsime 
žmoniškesnį gyvenimą, jeigu tik bus, kas už juos pirkti ir iš kur jų paimti. Ir jau 
kiekvienas suvokia, kad bus labai neprotinga pfenig| išleisti, tikros bėdos nepri- 
spįrtam ir reikalų pirmumo nenustačius. Garsiai svarstome, kad sviestas, kiaušinis 
ir būtiniausias drabužis gal dabar lengviau bus pagaunami ir kad jų naudai rei
kės atsisakyti nuo knygos, laikraščio ir teatro.

Ar neklystam tik, — ir tai likimiškai žiauriai! kasdienius reikalus sulaipsniuo
dami? Ar nereiktų tik, kad mums šiandien kas sušuktų, kaip prieš kelerius metus 
vokiečių tautai:

— Patrankos vietoj sviesto! ' ‘ ,

Vokiečių tauta negalvodama pakluso, ir jos nesuvalgytas sviestas sužlugdė ją 
ir sugriovė Europą. Bet susivaržymo dvasia, kurią ji savo pražūčiai parodė, mums 
tremtiniams būtina, kad galėtume išlikti ir išaugti. Mums ji būtina, kad galėtume 
savo šventą rezistencinę paskirtj įvykdyti. Tik mes parafrazuojame savo nusitei
kimų tikslą:

— Kultūros žodis vietoj sviesto!
Būkim nuoširdžiai atviri ir prisipažinkim, kad kai iki šiol pirkom knygą ir ki

tokią spaudą, kvietėmės „Čiurlionį” ir rėmėm kitą meną, tai davėm tik kruopely
tes nuo suvartojamojo sviesto ir neišreiškėm pasiaukojančios meilės savajai kul
tūrai. Dabar jau šitos proporcijos toli ir toli nepakaks. Kai norėsim pirkti naują 
knygą ir atėjusi laikraštj, nueiti | koncertą ar meno parodą, reikės visa narsa nu
galėti kūniško apetito priekaištavimus. Ima baimė, kad daug kas bus jų nugalėti.

Bet ar ne per ankstyva ir pagrista baimė? Duok Dieve, kad taip Ir būtų. 
Bet rašau šį {spėjimą, jau ir nesmagios patirties pamokytas. Turiu galvoje ką tik 
D.P. vardo nusikračiusius mūsų emigrantus. Daug kas jų, uždirbdami per dieną 
po 6, 8 net iki 12 dolerių (ir iki šiol beveik visi be šeimų!) jeigu galina per mė
nesi nusipirkti už doleri Europos tremtinių lietuvišką leidinį, atsisako nuo jo su 
šventu pasipiktinimu. Taip sunkiai uždirbtas doleris už vieną knygą! Argi šitie 
neatidavė pirmumo kūniškiems apetitams, kuriuos sotinti tiek daug galimumų karo 
nepaliestuos kraštuos?

O kas mes būtume svetimųjų vandenynuose be savo organizacijų, savog spau
dos ir savo menininkų žodžio? Tik eiliniai darbo vergai, žmonės be savo veido, 
pasmerkti nutausti ir būti trąša svetimoms kultūroms. T,oki mes neturėtume tei
sės girtis esą kovotojai už tėvynės laisvę, esą partizanų broliai, tvirtai apsikasę 
to

vo 
ga

fronto pozicijose. •
Pinigų reformos metas tebūna ir mūsų dvasios reformos metas! Laikykime sa- 
patriotine pareiga ir garbės reikalu, kad nei viena lietuviška kultūrinė pastan- 
dėl lėšų stokos nežūtu

V. MARION AS

v
Iš Amerikos lietuviu^ spaudos

ALT stovi tėvynės ir tremtiniu sargyboje
Neseniai Washingtone įvyko Amerikos 

Lietuvių Tarybos Valdybos suvažiavimas. 
Suvažiavime paaiškėjo, kad ALT tvirtai 
stovi tremtinių ir Lietuvos laisvės reikalų 
sargyboje. Kiek plačiau suvažiavime buvo 
sustota prie įstatymo dėl tremtinių įsilei
dime) į JAV. O bendrai nutarta paruošti 
programą pagal kurią galima būtų Ame
rikos lietuvių veikėjams sueiti į kontaktą 
su įtakingesniais Amerikos politiniais vei
kėjais ir reikalauti iš jų pasisakymo Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymo klausi
mu. Taip pat norima, kad lietuviškų kolo
nijų veikėjai Lietuvos Nepriklausomybės 
klausimą galėtų populiarizuoti Amerikos 
spaudoje. Suvažiavimas pritarė ALT Vyk
domojo Komiteto pastangoms tęsti Lietuvai 
Gelbėti Vajų, kurio tikslas yra sukelti dau
giau lėšų 'ir pasiruošti ateities įvykiams, 
tiek Amerikoje, tiek Europoje. Taip pat 
nutarta remti Europoje esančio Vliko dar
bą ir ALT toliau su Vliku koorperuos.

—i Berne, Šveicarijoje mirė Jurgis Wein- 
gartas ilgametis Šveicarijos garbės konsu
las Lietuvoje. Paskutiniuoju laiku jis dirbo 
Šveicarijos federalinėje svetimšalių polici
joje Berne. Konsulu Kaune buvo nuo 1922 
m. iki 1936 m. Netoli Kauno buvo įsigijęs 
ūkį ir buvo gerai pramokęs lietuvių kalbą. 
Velionis į Šveicariją grįžo bolševikams oku
pavus Lietuvą.

— Kanados gydytojų draugija, „Dirvos” 
pranešimu, pasisakė prieš profesionalų įsi
leidimą į Kanadą. Galvojama, kad tas nu
tarimas padarytas konkurenciniais sumeti
mais.

— Jau dvylika metų kai Baltimorės lie
tuviškų draugijų Tarybos rūpesčiu per 
Lietuvos pasiuntinybę Washingtone buvo 
gautas iš Lietuvos ąžuolaitis ir buvo pa
sodintas prie Marylando steito rūmų An- 
napolyje. Sis ąžuolas primena Lietuvos 
Nepriklausomybės laikus ir primena tas 
dienas, kai Marylando steitas pasveikino 
Lietuvą kaip laisvą šalį. 1935 m. Marylan
do senatorius Joseph M. Wyatt įnešė re
zoliuciją, kad kasmet vasario 16 d. būtų 
švenčiama Marylande kaip Lietuvos Res
publikos diena. Šią rezoliuciją priėmė Ma
rylando sehatas ir atstovų rūmai. Tais pa
čiais metais gegužės mėn. gubernatorius 
Harry W. Nice pasirašė po ta rezoliucija 
ir nuo to laiko kiekvienais metais Mary
lando steitas skelbia kiekvieną vasario 16 
d. Lietuvos Respublikos diena.

Tokiu būdu šiam reikšmingam Įvykiui 
įamžinti buvo pasodintas ąžuolaitis. Pats 
sodinimas prieš dvylika metų buvo atliktas 
su didelėmis ceremonijomis. Ir po to Ma
rylando steito lietuviai kasmet gegužės mė- 

,nesį keliaudavo aplankyti ąžuolo. Pereitais

metais ąžuolo aplankymo ceremonijose da
lyvavo ir dabartinis steito gubernatorius 
W. Preston Lane. Šiais metais taip pat 
buvo iškilmės. Tai dienai gubernatorius 
leido atstovų rūmų patalpose vykdyti 
ramą. Tą dieną plevėsavo lietuviška 
va ir Marylando lietuviai gausiai į 
mes atsilankė, (vj).

prog- 
vėlia- 
iškil-

LENGVAATLEČIŲ DĖMESIUI

Skubiai pranešame, kad turėjusios įvyk
ti lietuvių 1. atletikos pirmenybės Augsbur
ge liepos mėn. 17—-18 d. d. yra atidedamos 
į rugpjūčio mėn. 14—15 d. d. Augsburge. 
INKOPF varžybos, turėjusios įvykti šio 
mėnesio pabaigoje Nurnberge, yra taip pat 
atidedamos į rugpiūčio 28—29 d.„taip pat 
Nurnberge.
Vyr. FASK-fo Lengvosios Atletikos Vadovas

PRANEŠIMAS
Platintojams pranešama, kad „Šviesa” Nr.

5 kainuoja DM 0,50. Platintojams 10%.
Administracija

SKELBIMAS NR. 39
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame 

skelbime išvardinti asmens. Ieškomieji, ar
ba jų likimą žinantieji, prašomi kreiptis į 
C/Kartoteką per vietos LTB padalinius, 
kariu nurodant skelbimo eilės Nr. ir savo 
adresą.
641. BL1UMELDAS Vytautas su žmona iš 

Panevėžio; PETRUTIS Petras iš Pane
vėžio; ANDRIUKAITYTE Gesė iš Ta- 
mošavos; SONKAI Jonas ir Vincas iš 
Jomantų.

642. MOCKEVIČIENE Ona ir MIKALAUS
KAS Antanas nuo Gudelių; MUNIN- 
OIS Pranas iš Žagarės; MATUTAITE 
Kazė iš Kuliu; JUŠKA Juozas su šeima 
iš Kvėdarnos.

643. JANUŠKA Boleslovas; KAROS1ENE- 
Wasileif Amelija; TAMULEVIČIUS 
Pranas iš Marcinkonių; VOSYLIUS 
Juozas iš Biržų; kun. VENCIUS Sta
sys iš Marijampolės.

644. UŽUBALYTE Marcelė iš Geidžiūnų;
SARKIENE Genė iš Domininkų; KAU
PAS Albinas iš Ramygalos; POCIUS 
Adomas ir jo žmona Pranė iš Plekių.

645. URŠUT1S Jonas (17 mt.); MERKEVI- 
CIAI ir RINKEVICIAI nuo Vilkaviš
kio; PUGIRCIENĖ Ona iš Kairiškių 
(palikimo jAv reikalu); POCIŪTE Re
gina iš Kauno.

646. KAVALIAUSKAS Romanas iš Plun
gės; ŠIDAUGA Alfonsas su žmona Lu- 
cija iš Joniškio; ABAZORIUS Eduar
das iš Uchtės; JAGELAVICIU& Jonas 
nuo Jurbarko. ,

647. Mrs. Mary Kazalaitis-Jakavičiūtė (ki
lusi iš Popiškių), 26 Mendon St., Wor
cester, Mass./USA — prašo atsiliepti

]os gimines ir pažįstamus. i
LTB C/Kartotekos Vedėjas |

PRANEŠIMAS
Langvvasserio Lietuvių Stovykloje, MoO- 

renbrunne ūber Feucht, (13a) yra įvairių 
senų rūbų ir kitų daiktų šių dingusių As
menų: PAUŽOS, Antano ir JARUŠEVI
ČIAUS, Valdemaro,

Minėti asmenys arba jų teisėti įpėdiniai- 
prašomi minėtus daiktus atsiimti iki š. m. 
rugpjūčio mėn. 1 dienos minėtu adresu. 
Neatsiėmus iki nurodyto termino, šie daik
tai bus atiduoti Lietuvos Raudonajam Kry
žiui: .

LTB Langwasserio Apylinkės Komitetas

SKELBIMAS ,
Lietuviai, buvę Italijoje, Riminio stovyk- 

' . ...... ; " 'j su kun.
prašomi. atsiliepti 

adresu;
Mr. Stepas Radvila 

E. V. W. Hostel 
West Fen Road

Ely, Camb’s. England.

loję, ir turėję piniginių reikalų 
Bernardinu Graushu, prašomi 
šiuo

Lietuvių Tautodailės kursai 

turėjo įvykti Freiburge, liepog mėn.kurie
15—17 d., dėl sunkumo gauti patalpas, ati
dedami.

L. Dailės Instituto Valdyba

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by US Army European Com
mand Headqiiarterg 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 * Laikraštis 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 Mejnmingen 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 iž anksto už juos 
apmokėjus * Skelbimai iki 10 petito eilu
čių DM 3,—; toliau už kiekvieną eilutę 
po 25 pf. • Už skelbimų turinį redakcija 

neatsako.

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

iš anksto susitarus.
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