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Verksmas ir aimanos tėvynėje nesiliauja...
„Britanijos Lietuvis” rašo? tarbas ir dirbo ūkyje apie 10 metų už ber-

Sovietai visai kopijuoja nacius

Pasikėsinimas i TogliatlĮ
Rymas (Dena). Į Italijos komunistų par

tijos vadą Palmirą Togliattį trečiadienį ry
tą padarytas pasikėsinimas.

Išėjus iš atstovų rūmų, Togliattį užpuo
lė atentatininkas, kuris į jį paleido 4 šū
vius. Jį tuojau pat įnešė į atstovų' rūmus. 
Atentatininką suėmė.

Tųgliattio sveikatos būklė rimta. Pada
ryta skubi operacija.

Britų kareiviai turi būti paruošti
Viena (Dena/Reuteris) .Britų generali

nio štabo viršininkas feldmaršalas Mont- 
gomeris iš Paryžiaus atvyko į Vieną, kur 
jis turėjo pasikalbėjimą su prezidentu 
Renneriu ir susitiko su visais keturiais są
jungininkų okupacinių pajėgų viršininkais. 
Jis žada inspektuoti britų dalinius Steier- 
Marke ir Kaemtene.

Montgomeris, dalyvavęs bendrose britų 
amerikiečių šarvuočių pratybose . prie Ju- 
denburgo Austrijoje, pareiškė, jog jis ne
žinąs, ar bus karas, tačiau britų kareiviai 
turi būti gerai paruošti kiekvienam even
tualumui

Sumažins geležinkelių kalnas
Frankfurtas (Dena). Susisiekimo adminis

tracijas direktorius Dr. Frohnė spaudos 
konferencijoje pranešė, kad asmenų susisie
kimui bus 25’/o sumažinti geležinkelių tari
fai. Kartu bus papiginti ir primokami bi
lietai greitiesiems traukiniams.

Mes, tremtiniai, su didžiausiu dvasios 
įtempimu sekame kiekvieną žinią, kuriai 
pasiseka praaprukti iš pavergtos mūsų Tė
vynės. Liūdesys mus gaubė, kai prieš kur| 
laiką sužinojome, kad 1947 metų gruodžio 
pabaigoje Lietuvoje buvo vėl vykdomas ma
sinis mūsų brolių — seserų trėmimas į 
Sibirą.

O šiandien štai guli prieš mane laimingu 
ir originaliu būdu (kokiu-negalima išduoti 
paslapties, kad juo galėtų dar ir toliau 
naudotis) atėjęs pranešimas iš Lietuvos. 
Čion jis keliavo netoli keturių savaičių. 
Štai kaip,' jis skamba:

„Šio mėnesio (t. y. 1948 m. gegužės mėn. 
T. B.) iš 20—21 naktį buvo žiauri naktis. 
Tarybų valdžia vežė žmones | tolimą Ru
siją. Saulei tekant, pilni vieškeliai buvo ma
šinų ir vežimų, pilnų verkiančių ir vaito
jančių žmonių. Vežė visas šeimas, nepalik
dami nei mažų vaikų nei senų senelių. Iš
vežė iį Vaseikių kaimo penkias šeimas. Gai- 
lešonių dvi, Ubagų tris, taip pat ir iš kitų 
kaimų dar daugiau šeimų, ir dar ne galas. 
Visi kalba, kad dar veš, nes miesteliuose 
visur pilna mašinų ir kareivių. Išvežė ir 
Liudo Butkaus šeimą. Tik senuką ant pa
talo paliko. O mes dar šiandien namuose, 
o ryt — Dievas žino...”

Prie šio laiško tektų dar paaiškinti, kad 
čia minimas Liudas Butkus buvo to senuko

Demokratai renka kandidatas

ną su savo žmona.
Sibire kankinio mirtimi mirė vyskupas 

T. Matulionis
Vatikanas. Kipa agentūra praneša: „Iš 

Amerikos atėjo į Vatikaną žinia,'apie mir
tį Mgr. Matulionio, Kaišiadorių vyskupo, 
kuris žuvo nukankintas sovietų kalėjime. 
Mgr. Matulionis yra antras lietuvių vysku
pas, nukankintas sovietų kalėjimuose. (Pir
muoju, matyt, laiko vysk. Borisevičių. E)f

Kaišiadorių vyskupas gimęs 1873 m. Jis 
buvo tris kartus rusų suimtas: 1923 Lenin
grade, kur jis buvo pasmerktas dvejus me
tus kalėti; 1929, tuojau po to, kai buvo 
slaptai įšventintas, buvo pasmerktas ket
verius metus sunkiesiems darbams; paga
liau 1947, kada jis buvo greičiausiai išga
bentas į Sibirą. Nuo 1929 Matulionis buvo 
titulinis Malregos vyskupas,'1937 buvo pa
skirtas Kaišiadorių vyskupu. -Vokiečių, pas
kui rusų okupacijos metu jis buvo likęs 
savo postovyje. (E).

Nežinia dar, kas laimės
Londonas (Dena). Buv. Čekoslovakijos 

respublikos ministeris Dr. Ripka, kuris gy
vena tremtyje, pareiškė, kad nesutikimai 
tarp Tito ir Kremliaus yra reikšmingiausias 
įvykis nuo karo pabaigos.

Dar sunku numatyti, katra iš susiginči
jusių pusių laimės. Sovietai tiki, kad Titas 
negali priimti jokios Vakarų paramos, ne
sukėlus labai stiprios reakcijos, kuri kiltų 
dėl KP kurstymo prieš Vakarus stiprią ne-

Vyrlausybfe nusileido
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzų vy

riausybė antradienio rytą keliuose nepa
prastuose posėdžiuose priėmė 31.000 mili
jonų frankų kreditus valstybės tarnautojų 
algoms pakelti. Buvo sustreikavę 70.000 
valstybės tarnautojų, be to, 1,5 milijono 
tarnautojų laukė vyriausybės sprendimo. 
Neigiamu ' atveju jie irgi būtų prisijungę

Philadelphia (Dena/INS). Pirmadienį čia 
prasidėjo demokratų partijos tautinis kon
ventas. Spėjama, kad demokratų kandidatu 
į prezidentus bus išrinktas Trumanas, o į 
viceprezidentus — teisėjas Douglasas.

Tačiau laukiamos didelės kovos, nes ke
tinių steitų atstovai yra priešingi Trumano 
politikai. x
...Atidarius konventą, Douglasas atsisakė

apykantą.
Dėl būklės Čekoslovakijoje Dr. Ripka 

pareiškė, kad didelė tautos dauguma dabar
tinei vyriausybei yra opozicijoje.

Londonas (Dena/Reuteris). Liberalų 
„Manchester Guardian” viename savo 
straipsnyje višasovietinių savanorių sąjun
gų įjungimą j aviaciją, kariuomenę ir lai
vyną palygino su „HiHerjugendo kariniu 
mokymu”. Tos rūšies trijų sąjungų suda
rymas „Dosav, Dosarm ir Dosflot” yra dė
mesio vertas šio meto Sovietų Sąjungos 
evoliucijoje reiškinys, ir jo paralelė su 
pusiau kariniu hitlerjugendišku mokymu yra 
apglušinąs.

Tuo būdu stengiamasi berniukus paruošti 
kariškai, prieš juos pašaukiant ; karo tar
nybą, rašo laikraštis.

Jie bus supažindinti su tomis ginklų rū
šimis, i kurias vėliau jie bus šaukiami.

Jaunuomenės militarizavimas atrodo esąs 
charakteringas totalinių valstybių reiški
nys.

Nesibaigiančios provokacijos

Londonas (Dena/INS). Maskvos radijo 
komentatorius antradienį pareiškė, kad bri
tų politika Vokietijoje konsekventiškai tu
rės sunkiausių padarinių ne tik kontinentui, 
bet ir pačiai britų tautai, kadangi ji visai 
nesiderina su taikos interesais.

Tai yra anglų amerikiečių monopolinio 
kapitalo savanaudiškumo diktuojama poli
tika, kuri paruošia geriausią dirvą atgimti 
Vokietijos karingumui ir agresyvumui.

Toliau jis kaltino, kad vakarinėje Vokie
tijoje vis dar esą vokiečių karinių dalinių 
ir kad fabrikai gaminą karo reikmenis.

JAV ir D. Britanija palaikanti vokiečių 
sunkiąją pramonę, kad su vokiečių anglies 
ir plieno magnatais vėl atstatytų vokiečių 
karinį potencialą. i

Komunistai skaldo britų imperiją

Londonas (Dena). Britų komunistų parti
ja, pasak AFP, antradieni padarė viešą pa
reiškimą, kuriuo apkaltino britų darbiečių 
vyriausybę, kad ji Afrikoje vedanti impe
rialistinę politiką.

Komunistų partija reikalauja sustabdyti 
visų diskriminuojančių įstatymų leidimą, 
duoti visoms Afrikos tautoms demokrati
nę savivaldą ir išvesti britų kariuomenę U 
Afrikos kontinento.

Negali atsiskirti nuo komunistų

Rymas (Dena/Reuteris). Italų kairieji so
cialistai turėjo bendrą posėdį au komunis
tų partija, su kuria pasirašė susitarimą dėl 
bendro abiejų partijų veikimo, tačiau pa
reikalavo likviduoti prieš visuotinius Ita- 
ljos rinkimus Nennio socialistų ir komu
nistų sudarytą liaudies frontą.

Komunistų atstovai pareiškė, kad socia
listų reikalavimą dėl liaudies fronto likvi
davimo perduos savo partijos vadovybei

Haaga (Dena/Reuteris). Olandijos regen
tė princesė Julijana pavedė iki šiol buvu
siam Olandijos vyriausybės pirmininkui Dr 
Beeliui sudaryti naują Olandijos vyriausy
bę ' t

Komunistai via drąsėja

Singapūras (Dena/Reuteris). Komunistų 
teroristai Malajuose įvykdė du puolimus. 
Jie užėmė 40 km nuo Kuala Lumpuro esan
čią anglies Batu Arangos sritį ir Segan- 
go gumos plantaciją.

I įvykio vietas pasiųsti kariuomenės Ir 
policijos daliniai

Pagalbos šauksmas iš Berlyno
prie streikuojančių.

Žiemos oras D. Britanijoje
Bad Nauheimas (Dena). 'D. Britanijoje 

šiais metais yra šalčiausias liepos mėn., ko
kio nebuvo jau kelios dešimtys metų. Vi
dutinė temperatūra prilygsta praeitų metų 
gruodžio temperatūrai. Kregždės turėjo iš
skristi į pietus dviem mėnesiais anksčiau, 
negu paprastai. '

Nori susigrąžinti karalių
Briuselis (Dena/Reuteris). Belgijos sena

tas sutarė svarstyti įstatymo projektą, ku
riuo būtų atšauktas 1945 m. liepos mėn. 
priimtas įstatymas, kad karalius Leopoldas 
gali grįžti į sostą tik su parlamento suti
kimu.

Tą įstatymo projektą remia krikščionys 
demokratai. Socialistai jam yra priešingi. 
Spėjama, kad didelė dalis liberalų nuo bal
savimo susilaikys.

Bręsta Įvykiai
Bangkokas (Den^/Reuteris). Siamo minis

teris pirmininkas feldmaršalas Songkhra- 
mas antradieni spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad remiantis pranešimais apie pla
nuojamus komunistų sukelti neramumus, 
Siamo kariuomenė yra laikoma parengties 
būklėje.

Ta pačia proga jis pranešė, kad vyriau
sybė įsakė suimti visus Siamo komunistų 
vadus.

„Uri“ „Uri“
Berlynas (Dena). Sekmadienį per auto

mobilių ir motociklų lenktynes Berlyne 
įvyko incidentas. Tarp Zehlendorfo ir 
Wannsees, ant Potsdamo plento, kur vy
ko tos lenktynės ir plentas buvo susisieki
mui uždarytas, iš autostrados įvažiavo su 
keturiais sovietų karininkais automobilis.

Kadangi sovietai nepaklausė užtvarų po
licijos, du amerikiečių MP kariai motoci
klais pasivijo sovietų automobilį ir už 
Wannsees S geležinkelio stoties juos areš
tavo.

Maždaug 100.000 žiūrovų minia, sovietų 
automobiliui važiuojant lenktynių plentu, 
lydėjo juos švilpimais ir šauksmais „Uri“, 
„Uri“.

Triestu priėmė Į ERP
Paryžius (Dena/Reuteris). Paryžiuje po

sėdžiaujanti Europos atstatymo taryba nu
tarė į ERP įtraukti ir laisvąjį Triesto mies
tą. Tai pasiūlė Italijos ambasadorius Pary
žiuje Quaronis ir palaikė Austrijos, D. Bri
tanijos ir Prancūzijos delegatai.

SOVIETŲ ATSAKYMO NOTOS 
dėl Berlyno blokados trečiadieni gautos 
Undone, Paryžiuje ir .Washingtone,

kandiduofi į viceprezidentus. Tuo būdu la
bai sustiprėjo senatoriaus Barkleyo šansai.

Konvento komisija ruošia demokratų rin- 
kimų programą. Ji turi būti priimtina ir li
beralams ir pietinių steitų konservatoriams. 
Komisija provizorinę programą jau priėmė, 
kurioje, tarp kitko, numatoma skubiai ir be 
sąlygų pripažinti naująją Izraelio valstybę. 
Toliau reikalaujama panaikinti ginklų išve
žimo draudimą į Izraelį ir toliau vesti kovą 
prieš rasinį arba religinį diskriminavimą.

Senatorius Pepperis atsiėmė savo kandi
datūrą į prezidentus. Jis pareiškė, kad jo 
kandidatūra dar labiau pablogintų nepalan
kią situaciją. Jis pareiškė remsiąs Trumano 
ir Barkleyo kandidatūras.

Laukiama, kad konventas pasibaigs tre
čiadienio vakare.

Senatorius McMahonas vienoje kalboje pa
reiškė, kad respublikininkų ,’,nesusiprati
mas” dėl nusiginklavimo atominėje srityje 
yra taip pat taikai pavojingas dalykas, kaip 
ir sovietų užsispyrimas.

Dar labiau supainios
Seoulas (Dena/Reuteris). Komunistų įta

koje esąs šiaurės Korėjos tautinis komite
tas, pasak amerikiečių okupacinių pajėgų 
radijo pranešimą, nutarė š. m. rugpjūčio 
m. 25 d. paskelbti rinkimus įstatymus lei
džiamajam susirinkimui išrinkti, kuris turi 
būti veiksmingas visoje Korėjoje.

Tuo nutarimu dar labiau pasunkinama ir 
supainiojama Korėjos vidaus būklė.

' Robertsonas informuoja D. Britanija
Londonas (Dena/Reuteris). Britų karinės 

valdžios Vokietijoje viršininkas gener. sir 
Robertsonas dvi valandas trukusio vizito 
metu padarė Bevinui išsamų pranešimą 
apie padėtį Berlyne.

Po to gener. Robertsonas turėjo pasita
rimą su britų generalinio štabo viršininku.

Pirmadienį po pietų gener. Robertsoną 
Bucklnghamo rūmuose priėmė D. Brita
nijos karalius. Vakare vėl įvyko pasita
rimas pas užsienio reikalų minister} Be- 
viną.

Sena Sovietų pinklė
Londonas (Dena/INS). Maskvos radijas 

savo antradienio komentare pasisakė už 
okupacinių jėgų atitraukimą iš Vokietijos 
ir sudarymą su ja taikos sutarties.

Dėl Vakarų valstybių įteiktų notų Sovie
tų Sąjungai komentare nieko nepasakyta.

Maskvos radijo komentatorius puolė 
Londono konferenciją, kurioje, esą, sudary
ta Vakarų Vokietijos valstybė ir nutarta 6 
valstybių Ruhro kontrolė be Sovietų Są
jungos dalyvavimo.

Londono nutarimai suskaldė Vokietiją ir 
pažeidė Jaltos bei Potsdamo susitarimus.

Priešingai Londono konferencijai, Varšu
vos konferencija, kurioje dalyvavo Sovietų 
Sąjunga ir Rytų Europos valstybės, nustatė 
aiškią programą tikrai ir pastoviai taikai.

Berlynas (Delia). Britų karinis Vokieti
jos gubernatorius sir Robertsonas antra
dienį iš Londono grįžo į Berlyną.

Buvęs D. Britanijos užsienio reikalų mi
nisteris Edenas, prieš išskrisdamas iš Ham
burgo į Berlyną, pasidžiaugė, kad valiutos

i reforma Vokietijoje turi tokią gerą pradžią. 
Jis sužavėtas Hamburgo pasiryžimu atsi
statyti.

♦
Berlyne amerikiečių sektoriuje JAV ka

rinės valdžios patvarkymu turėjo sustoti vi
si kruopų, makaronų ir panašūs fabrikai. 
Ta priemonė turi padėti taupyti kurą. Tos 
rūšies gaminiai būsią j Berlyną atgabenti 
lėktuvais.

Berlyno amerikiečių sektorius liepos 13, 
dvidešimtą sovietų blokados dieną, turėjo 
maisto atsargų, kurių to sektoriaus gyven
tojams gali pakakti mažiausia keturioms sa
vaitėms, pareiškė amerikiečių karinės val
džios Berlyne maitinimo viršininkas. Mais
to atsargų specifikacija yra tokia: miltų 
pakaks 28 dienoms, kruojnj ir makaronų 47 
d., riebalų 57 d., mėsos 33 d., cukraus 67 
d., pieno 36 d., bulvių 10 d.

Kadangi ankstyvųjų bulvių transportas 
lėktuvais yra visai nerentabilingas, lėktu
vai atgabena džiovintų bulvių.

Maitinimo būklė britų ir prancūzų sek
toriuose yra panaši, kaip ir amerikiečių 
sektoriuje.

♦
New Yorkas (Dena/OANS). Vadovaują 

Berlyno politinio gyvenimo asmenys, kaip

praneša „Amerikiečių demokratinės Vokie
tijoj draugija” išleido atsišaukimą į viso 
pasaulio demokratines ir laisvę mylinčias 
j ė g a s, prašydami paramos. Tame atsišau
kime, tarp kitko, sakoma, kad Berlyno gy
ventojų ryžtas nubraukė komunizmui nosį.

Tačiau dabar yra pasiekta stadija, ku
rioje nepakanka ir atkakliausio ryžto. Dabar, 
trūkstant gazo, elektros, sunkinant rmisto 
transportus, reikalinga yra materialini ir 
ideologinė parama, kad Berlynas liktų Xs- 
vas miestas.

Amerikiečiai sknba | pagalbą

Amerikos profesinės sąjungos nutarė ko- 
misarinei Berlyno (UGO) FDGB vadovy
bei oro keliu iš Amerikos siųsti Care pa- 
kietus, pranešė telegrama Amerikos darbi
ninkų sąjūdžio atstovas M. Rossas JAV. 
karinėj valdžias Berįyne darbo klausimų 
skyriaus vedėjui McCluskiul

Sovietų Įstaigos patvarkė, kad iš vakari
nių Vokietijos zonų į sovietų zoną vykstą 
asmenys be tarpzoninių pasų turi turėti tos 
vietos, J kurią nori vykti, sovietų arba vo
kiečių įstaigų sutikimą.

Jei atsakymas būtu neigiamas z

| Ukrainiečiu partizanai Čekoslovakijoje |

Londonas (Dena/Reuteris). Britų karinis 
gubernatorius Vokietijoje sir Robertsonas Be to, 
britų generaliniame štabe iškėlė klausimą 
dėl eventualaus britų dalinių sustiprinimo 
Vokietijoje. «

Savo pasikalbėjime su štabo viršininku 
Robertsonas itin atkreipė dėmesį į trans
porto lėktuvų skaičiaus padidinimą.

Čekoslovakijos krašto apsaugos ir vidaus 
reikalų ministerial paskelbė bendrą prane
šimą, kuriame sakoma, kad rytinėje Slova
kijoje vyksta smarkios kovos čekų kariuo
menės ir policijos su ukrainiečių sukilėlių 
armijos (UPA) daliniais. UPA dalinys iš 
kelių šimtų vyrų užėmė svarbią antrojo ka
ro fioziciją ir |stiprinimus.

Pranešime sakoma, kad SNB (čekų NK 
VD) apsupo UPA bunkerį, kurio įgula bu
vo iš trijų jiartizanų ir vienos gailestingos 
sesers. Sukilėliai tol kovėsi, kol turėjo 
šaudmenų, ir visi žuvo kautynėse vyras 
prieš vyrą.

Komunistų spauda informuoja, kad UPA 
mūšiuose neteko 344 vyrų; iš jų 59 žuvo, 
39 buvo sužeisti, kiti pateko į nelaisvę.

Paskutiniais mėnesiais nemažai čekų ir 
slovakų karių perėjo i UPA. Dėl to Ceko-

•

Slovakijos kariuomenės vadovybė atitraukė 
iš Slovakijos nepatikimus kariuomenės da
linius, o išsiuntė komunistinių karių „avan
gardą”, kurio daugumą sudaro buvę rau
donieji partizanai.

Čekoslovakijos komunistų partijos laik
raštis įdėjo straipsnj, kuriame teigiama, kad 
įvairiose Čekoslovakijos vietose vėl pasiro
dė maži, bet gerai ginkluoti ir drausmingi 
UPA daliniai, ir jie įtraukė Čekoslovakiją 
į savo veikimo orbitą.

Čekų komunistai jaudinasi dėl to, kad 
kartu su UPA ir jos vadovybėje pradėjo 
kovą su komunizmu ir čekų bei slovakų 
tautiniai sukilėlių sąjūdžiai. Laikraštis pa
brėžia, kad sukilėliai likviduoja komunistus 
ir „čekų liaudies demokratijos vadovaujan
čius asmenis’!.

Krašto apsaugos informatorius katego
riškai paneigė gandus, kad ketinana susti
printi britų dalinius Berlyne.

Pirmadienį Robertsonas buvo pašauktas 
į Buckinghamo rūmus, kad karaliui Jur
giui XVI padarytų pranešimą apie Berly
ną.

Pasak INS korespondentą, toks pašau
kimas pas karalių vyksta tik rimtų kri
zių metu.

Britų vyriausybė pirmadienio rytą ne
paprastame posėdyje padariusi galutinį 
nutarimą, kokių priemonių imtis, jei. so
vietai atsisakys panaikinti Berlyno „blo
kadą“. Tas nutarimas buvęs praneštas ir 
gener. Robertsonui.

Antradieni Robertsonas paliko Lon
doną ir išskrido į Berlyną.

Opozicijos vado pavaduotojas ir buv. 
britų užsienio reikalų ministeris A. Edenas 
atvyko vizito i Vokietiją

Edenas su Robertsonu vyks l Berlyną, 
jis ketina aplankyti amerikiečių, ir 

prancūzų zonas.

Amerikiečių lėktuvų rekordas

Berlyno aprūpinimą iš oro labai sunkina 
ir blogas oras. Amerikiečių lėktuvai pirma
dienį atgabeno j Berlyną 1249 to krovinio. 
Tai rekordinis dydis.

Nuo sekmadienio 18 vai iki pirmadienio 
18 vai. Berlyne nusileido 214 amerikiečių 
ir 192 britų transporto lėktuvai.

Iš Amerikos | Berlyną transportui pa
remti atskrido dar 9 „Skymaster” tipo ke
turių motorų transporto lėktuvai. Tuo būdu 
tų milžiniškų lėktuvų jau yra 54, ir jie 
dalyvauja Berlyno aprūpinime.

Britų vyriausybė (spėjo oro transporto 
bendroves būti pasiruošusioms duoti lėktu
vų, kurie reikale padėtų aprūpinti Berlyną.

Nuo trijų iki 4 tūkstančių vokiečių, ku
rie atvyko | Berlyną iš vakarinių zonų ir 
dėl sovietų blokados negali grįžti, kaip pa
informavo britų karinė valdžia, nuo liepos 
15 d. bus gabenami į Vakarų Vokietiją lėk
tuvais nemokamai.

1
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AUSTRALIJA

Australuos užsienio reikalų ministeriš dr. 
Evattas pranešė, kad Australija ratifikavo 
su Italija taikos sutarti. Tuo būdu tarp 
abiejų tautų oficialiai baigėsi karo būklė.

Orjžęs iš Berlyno į Londoną, Australijos 
ministeriu pirmininkas Chifleys, turėjo pa
sitarimą su britų krašto apsaugas ministe
riu Alexanderiu britų imperijos saugumo 
klausimais. Pirmadienio vakare Chifleys 
kalbėjo per Londono radiją.

ČEKOSLOVAKIJA
Čekoslovakijos ministeris pirmininkas 

Zapotockis pareiškė, kad bandymas iš Sa
kalų sąskrydžio padaryti politinę demons
traciją yra tolygu „reakcijos gulbės gies
mei”. Ryšium su tuo suimta 100 asmenų.

D. BRITANIJA
16 F-80 tipo sprausminių lėktuvų „Shoo

ting Star” pirmadieni startavo pirmo trans- 
okeaninio skridimo.

6 Vampire” tipo sprausminiai lėktuvai, 
pagal Reuterį, pirmadieni po pietų atvyko 
į Reykjaviką. (D).

Trys britų parlamento atstovai, kurie 
Paryžiuje tarėsi su Prancūzijos parlamento 
atstovais dėl tunelio .kasimo po Lamanšu, 
grižo t Londoną. Abi delegacijos savo 
kraštų parlamentams tuo klausimu padarys 
pranešimus. (D/R).

GRAIKIJA
Britų karinės misijos Graikijoje narys 

pirmadieni Įvykdė . savižudybę, iššokdamas 
iš ketvirto aukšto pro langą. (D).

Graikų armija praneša, kad vyriausybės 
daliniai užėmė sustiprintą Rakhio aukštu
mą i pietvakarius nuo Samarino. (D/R).

Nuo Graikijos vyriausybės ofenzyvos 
pradžias sukilėlių pusėje žuvo 1288 vyrai 
ir t nelaisvę paimta 398. Vyriausybės ka
riuomenės nuostoliai 186 žuvusių ir 1020 
sužeistų. (D).

IS VISUR

Luvrės apylinkėje 
apiplėšė sunkvežimi 
Frs. (D/INS).

Targese, Pi 
, ’ ’ ’

• ,• ... partijos generalinis sekretorius Palewskis.
pirmininku ir Lenkijos ūkininkų.partijos va- . Susirinkimą išvaikė demontrantai. Pirmi- 
du St. Mikolaičiku pirmadienį turėjo 20I njąįag sunkiai sužeistas. Palewskis pabėgo 
min. trukusi pasikalbėjimą, *U>. | pro šonines duris. Salėje buvo nutraukta

JAPONIJA , šviesa. į prezidiumą pasipylė durpių ir
1 malkų gabalai. Demonstrantai ėmė giedoti 
internacionalą. (D/R).

PopiežiuR su buvusiu Lenkuos ministeriu
I •* f rtnlztin- nUinirtlzu VA'i T-J r tzir. vi_

Visiems Japonijos komunistams policija 
Įsakė išsikraustyti iš žemės drebėjimo pa
liestos Von Fukui apylinkės, kadangi ko
munistų propaganda yra supainiojusi pa
galbos akciją. (D/R).

JUGOSLAVIJA
Tarptautinėje Dunojaus konferencijoje, 

kuri Jvyks liepos 30 d. Belgrade, laikraščių 

Savaitinė politikos apsvalf/a

TEISINGO SPRENDIMO IEŠKANT

ir radijo korespondentai galės siųsti*; savo 
pranešimus be cenzūros. Toki patikinimą 
JAV užsienio reikalų ministerijai davė Ju
goslavijos vyriausybė. (D/R).

Jugoslavijos socialistų partija, kuri kar
tu su kitomis 8 partijomis sudarė Jugosla
vijos liaudies fronto koaliciją, paskelbė, kad 
ji likviduojasi. (D/R).

J. A. VALSTYBĖS
JAV krašto apsaugos ministerijos vals

tybės sekretorius W. Drafieris ir Amerikos 
kariuomenės planavimo skyriaus viršininkas 
gen. Wedemeyeris pirmadienj, pabuvę Tur
kijoje išstartavo iš Ankaros per Istambulą 
Vokietijos link. (D/R).

JAV karo aviacijos vadovybė praneša, 
kad antradienj į Vokietiją vėl atvyko 9 C- 
54 tipo transporto lėktuvai. Tuo būdu į 
Berlyno aprūpinimą jau yra įtraukti 54 
keturmotoriai lėktuvai. (D/INS).

Į JAV atvyko Amerikos ambasadorius 
Čekoslovakijoje Steinhardtas. Čia jis turės 
su Trumanu ir Marshalliu eilini pasikal
bėjimą. (D/INS).

KINIJA
Kinijos vyriausybės daliniai, kad ir stip

riai remiami aviacijos, didžiosios ofenzy
vos su komunistais metu centralinėje Sau
sio ir Siaurės Hopei provincijoje neteko 
teritorijos. Būklė Siaurės Hopei provinci
joje, netekus strategiškai svarbaus Fančen- 
go miesto, yra žymiai pablogėjusi. (D/R).

Kinijos teismas mirties bausme nuteisė 
gen. Cau-Cing-Hiangą, kuris buvo kaltina
mas už karo veiksmų nepasisekimą prieš 
Kinijos komunistus, 
dyta. (D).

Mirties bausmė įvyk-

PRANCŪZIJA 
du ginkluoti banditai 
ir pasigrobė 13 mil.

„ , Pirėnėjų kalnuose, (vyko gau- 
llistų susirinkimas, kuriame norėjo kalbėti

TOL. RYTAI
Malajuose, netoli Lualas Lumpuro, vy

riausybės daliniai, trukdydami teroristų 
susibūrimus, nušovė tris teroristus. Netikė
tai užklupus, buvo suimta 15 teroristų iš 
„vadovaujančiųjų komunistų” sluogsnių.

....... ....... K. Singeris / 2. D. karo šnipai ir išdavikai............ _____ __ .  „___ _________

Nepamainomas sabotuotojas
Policija suėmė asmenį, kurio namų rū

syje Stockholme buvo sukrauta dinamito. 
Kažin kas Įskundė jį. Bet tai nebuvo Woll
weberis ir neturėjo nieko bendro su juo. 
Jis buvo britas, pavarde C. R. Rickma- 
nas. Be to, jis buvo britų prekybos atsto
vas, parašęs autoritetingą techninę studiją 
apie Švedijos geležies rūdos kasyklas. .JĮ 
apkaltino ir nuteisė aštuoniais metais už 
sąmokslą išsprogdinti geležies rūdos įren
gimus. Kalėjime pairo jo sveikata. Po ket
vertų metų jį paleido, britams griežtai Įsi
kišus.

Wollweberj tebemedžiojo. O jis vaikšti
nėjo Oslo gatvėmis, persirengęs nacio uni
forma. Jis prižiūrėjo pavogto dinamito pa
skirstymą, kurj slidininkai buvo atgabenę 
Į Norvegiją. Juo pasinaudojo įvairiems sa
botažo veiksmams Oslo mieste. Uždaviniams 
vykdyti jis turėjo pagalbininkų. Pvz., vien 
tik Švedijoje, policijos žiniomis, Wollwebe- 
ris turėjęs ne mažiau kaip penkiasdešimt 
pagalbininkų. Vieną kitą iš jų kai kada 
pagaudavo, bet visos grupės nesučiupo.

Sabotažo veiksmai Gothenburgo uoste 
daugelį mėnesių vyko sklandžiai. Vienas 
švedų telegrafininkas vadovavo trumpių 
bangų radijo siųstuvui, kuriuo informavo 
sovietus ir sąjungininkų povandeninius lai- 
vus apie išplaukiančius garlaivius. Tas as
muo gyveno Gothenburge. Nelaimė, kad jis 
priklausė nuo ištiso būrio padėjėjų. Vie
nas iš jų buvo savo laiku veikusio respub
likinės Ispanijos rėmimo komiteto pirminin
kas Viktoras Rydstetas, gyvenęs visai sau
giai, bet staiga pasidavęs panikai. Kartą 
susirūpinęs jis nuėjo apžiūrėti dinamito, 
kuris buvo paslėptas viename prekių san
dėlyje netoli Gothenburgo uosto. Tai buvo 
neišmintingas žygis, nes nebuvo jokio pa
grindo rūpintis. Ir tokie patikrinėjimai buvo 
uždrausti. Policija buvo pradėjusi jį sek
ti ir tą dieną Įkandin nuėjo prie sandėlio. 
Jame rado per 100 kg dinamito maišiukuo

se su Kirunos geležies rūdos kasyklos eti-’ 
ketėmis.

Rydstetą ir jo bendradarbį telegrafinin- 
ką suėmė ir nuteisė trejus metus kalėti. 
Švedų policija tardymą vedė toliau. Ant di
namito maišiukų aptiko pirštų atspaudus. 
Po savaitės Laplandijos rūdos kasyklose 
areštavo penkis darbininkus.

Vienas iš jų, O. Cederis, perėjo Į pro
kuratūros liudininkus. Jis ištraukė keletą 
dinamito užtaisų, kuriuos buvo gavęs kaip 
pavyzdžius, ir paaiškino, kuriuo būdu juos 
pritaisydavo rūdos garlaiviuose prie kūryk
los. Sprogimas įvykdavo savaime.

Cederis išpasakojo ir numatytą susitiki
mą su „Antanu”, nepralenkiamuoju sabo
tuotoju. Jį paleido. Būdamas laisvas susi
tiko su savo viršininku vieno rūdkasio na
muose netoli kasyklų. Netrukus prisistatė 
policija ir suėmė „Antaną”, iš tikrųjų Woll- 
weber}. O dar per kelias dienas areštavo 
maždaug dvidešimt bendradarbių.

Wollweberis elgėsi šaltai. Ne kartą bu
vo atsidūręs tokioje padėtyje. Darbininko 
namuose nebuvo jokio dinamito, tad — ir 
jokio kaltinamo įrodymo. Be to, jis pasi
sakė esąs sovietų pilietis. >

Švedai tuojau suprato, kad padėtis nėra 
tokia paprasta, kaip rodėsi. Kaip sovietų 
pilietis jis turėjo stiprų užnugarį. Atsiklau
sė sovietų ambasadorės Stockholme drau
gės A. Kollontayės. Pastaroji patvirtino, 
kad jis tikrai sovietų pilietis. Švedai nu
sprendė elgtis nesikarščiuodami, švelniai. 
Savo rankose jie turėjo didžiausią šių lai
kų sabotuotoją, bet neturėjo jo kaltės Įro
dymų. Sprogdino laivus Danijoje, naikino 
ar žalojo aerodromus ir povandeninių lai
vų Įrengimus Norvegijoje, geležies rūdos 
transportai skendo atviroje jūroje; bet jo
kių nusikaltimų nepadaryta Švedijoje ir ne
buvo faktų, kuriais būtų buvę galima pri
kergti Wollweberį.

Atsižvelgdami į Sovietų S-gos spaudimą 
švedai nuteisė Wollweberj 11 mėh. kalėti 
už falsifikuoto paso turėjimą, gyvenimą sve
tima pavarde ir nelegalų sienos perėjimą, 
švedų teismas taria būsiant išmintingiau 
bylos viešai neskelbti 50 metų.

Canaris ne kiek tebuvo patenkintas, ži
nodamas, kad Wollweberis nebesimaišo jo 
kelyje. Tačiau staiga ir ta iliuzija žlugo.

Neginčijamas faktas, kad Wollweberis 
sėdėjo kalėjime. Bet vis dėlto kažin kas 
keista atsitiko. Krylbos miestelyje, viduri
nėje Švedijoje. Krylba gyrėsi turinti 2000 
gyventojų, geležinkelį ir autobusų stotį ir 
smuklę. Daugumas vietinių yra ūkininkai, 
arba miško darbininkai. Ramesnės vietelės 
negalima nė įsivaizduoti.

Tačiau vieną gražią dieną Krylbos mies
telį sukrėtė baisūs sprogimai pačiame cen
tre. Visas miestelis pasidarė tikra ugnies 
jūra. Iš stoties nebeliko nė žymės.

Tardant nustatyta, kad ekspliozijos prie
žastis kilo iš trijų geležinkelio vagonų. Sto
vėdami ant bėgių jie skendo liepsnose. De
gimas truko kelias valandas.

Iš karto nebuvo galima nustatyti nelai
mės priežasties. Švedijos įstaigos aiškino, 
kad gaisras kilęs nuo perkaitimo viename 
vagone. Bet po poros dienų dalykas buvo 
per aiškus, kad bereikėtų slėpti. Visiškai 
aišku, kad tai nebuvo paprasta traukinio 
susisiekimo nelaimė. Tai buvo gudrus špio
nažo ir sabotažo darbas.

Sudegę vagonai ėjo iš okupuotos Norve
gijos Į Suomiją. Krylba buvo vidurys tarp 
dviejų ašies įtakoje esančiųjų kraštų. Suo
mija tuo metu badavo. Vokiečiai tariamai 
siuntė maistą savo alkstantiems ginklo bro
liams.

Tačiau po gaisro buvo rasta vokiečių 
bombų sprogalų ir nesprogusių bombų. 
Reikalas pasidarė aiškus. Mat neutrali Šve
dija negalėjo leisti per savo teritoriją vež
ti į Suomiją ginklų ir amunicijos, nesu- 
kompromituodama savo neutralumo. Todėl 
ant šio transporto vagonų buvo užrašyta 
„Maistas”. O Wollweberio bendradarbiai 
suuodė, kas per maistas ten buvo vežamas, 
ir pasirūpino, kad pakeliui išlėktų į orą.

Wollweberis 1944 m. atsėdėjo kalėjime. 
Jo neišdavė vokiečiams, nes sąjungininkų 
laimėjimai įgalino Švediją suprasti, kieno 
pusėje bus pergalė ir kur jai orientuotis. 
Tad Wollweberiui leido vykti į Maskvą, 

(Str. pabaiga).

Visų Anglijos ir Waleso universitetų 
studentai, suvažiavę į Oxfordą, protestavo 
dėl tarptautiniame studentų suvažiavime 
Bukarešte priimtos rezoliucijos, kurioje, 
esą, D. Britanija ir JAV varančios „impe
rialistinę politiką” kuri veda į karą. (D/R)

kuri yra žemės ūkio kraštas žymiai daugiau 
laimėtų iš gyvų ūkinių santykių su pramo
ningais vakarais atkutimo, negu nukentėtų 
nuo Rytų bloko blokados.

Koks tos visos mįslės sprendimas būtų 
teisingas, šiandien tenka konstatuoti, kad 
Triesto ir Graikijos sukilėlių problemos 
vienu mostu bent laikinai neteko savo aš
trumo. Deja, to paties negalima pasakyti 
apie bendrą padėti.

*
Britų imperijos generalinio štabo virši

ninkas maršalas Montgomerys, kalbėdamas 
pereitos savaitės pabaigoje Paryžiaus britų 
prancūzų draugijoje, pabrėžė, kad Vakarų 
Europos Unija, kurios užnugaryje stovi 
Amerika, yra daug stipresnė, negu galvoja
ma. Prancūzija ir D. Britanija, kurios 
esančios paskutinės Europos laisvės tvirto
vės, su ta pačia Amerika sudaro tokią jė
gą, kuri žymiai pralenkia galimo agreso
riaus jėgas. Montgomerys, aiškiai siekda
mas nuraminti prancūzus, visu savo autori
tetu pareiškė, kad ateities kare Prancūzija 
nebus priešo okupuota. Atrodo, kad ta 
Montgomeryo kalba laiko atžvilgiu buvo 
rūpestingai suderinta su 3 valstybių notų 
Maskvai paskelbimu, nes kaip tik to griež
tumo ir galingumo demonstracijos tose no
tose buvo pasigesta. Tiesa, notos konstan- 
tuoja, kad sovietai yra kalti dėl susidariu
sios padėties ir sulaužė visus susitarimus, 
tačiau ne tik neturi ultimatumo charakte
rio, bet dar duoda sovietams progos, pa
lyginti, sveikiems pasitraukti iš užvirtos 
Berlyne košės. Susisiekimo suvaržymus at
šaukus, kuriuos, reikia pabrėžti, sovietai 
įsivedė tik techniniais, bet ne principiniais 
sumetimais, Vakarai sutinka Berlyno reika
lais pradėti derybas, kurių metu sovietai, 
gal būt, galės šį bei tą pešti savo naudai. 
Iš notų teksto aiškiai kyšo viltis, kad so
vietai, dar kiek patriukšmavę, tyliai atsisa
kys nuo užmačių, taip kaip jie prieš metus 
padarė pasitraukdami iš Persijos Azerbei- 
džano. Suprantama, kad neišskiriama ir ga
limybė, jog jie prieš nusileisdami dar ge
rokai pasmarkaus, kas sudarys daug pavo
jingų momentų. Kad ir kaip būtų, Vaka
rai turi laikytis savo užimtos linijos. 
Montgomerys skuba nuraminti būkštaujan- 
čius prancūzus. Kalbama, kad D. Britani
ja ir Prancūzija, prieš tolimesnius žygius 
Berlyno reikalu, nori gauti įsakmių JAV 
garantijų.

*
Švedijos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas 

grafas Folkė Bernadottė dar nepametė vil
ties pasiekti taikingo Palestinos problemos 
išrišimo. Jo pasiūlytas sprendimas — arabų 
Palestinos dalies su Jeruzalę įjungimas Į 
Transjordaniją ir tiek žydų teritorijos, tiek 
ir padidintos Transjordanijos sujungimas

Tur būt, neliko nė vieno komentatoriaus, 
kuris pereitą savaitę nebūtų vienaip ar ki
taip bandęs spręsti Jugoslavijos Įvykių mįs
lės. Netrūko ir tokių, kurie visą tą m{slę, 
anot britų žurnalistės Rebeccos Westės, va
dino „pačia {domiausia sovietų apgaule”. 
Ir tokios pažiūros šalininkai sutinka, kad 
Jugoslavija Rytų bloko valstybių tarpe tu
rėjo, tremties terminu naudojantis, savitą 
štatusą. Jugoslavijos tautos, užgrūdintos 
šimtmečius užtrukusioje kov'oje su prispau
dėjais turkais, tik išoriniai prisiėmė komu
nizmą. Širdies gilumoje jos ir toliau liko 
perdėm tautiškai nusiteikusios. Visas kraš- 

’ tas yra nusėtas slapto ar viešo pasiprieši
nimo Kremliaus valiai židiniais. Supranta
ma, kad tai nebuvo paslaptis ir pačiam 
Kremliui. Su tokiu padėties apibūdinimu 
sutinka beveik visi komentatoriai, bet to
liau nuomonėj jau skiriasi. Daugumai ma
nant, kad tokia padėtis, pridėjus dar Tito 
nepaprastą garbės mėgimą ir išdidumą, 
privedė prie rimto nuomonių skirtumo tarp 
Kremliaus ir Belgrado valdovų, klastos te
orijos šalininkai teigia, kad Titas ir toliau 
liko ištikimas Stalimli, kurs jam pavedė di
džiausio pasaulio istorijoje provokatoriaus 
rolę. Oficialiai pasmcrkus Titą ir jo pase
kėjus, visi tie, kurie veidmainiškai buvo už
sidėję komunizmo kaukę, dabar turi ją nu
simesti ir parodyti savo tikrąjį veidą. 
Tūkstančiai kitų, kurie vaidino indiferentus, 
dabar tautinio jausmo pakilimo apimti, turi 
susispiesti aplink provokatorių Titą. Tada 
Maskva, kuri turinti gerai paruoštus planus 

\vėl. Įsigalėti Jugoslavijoje, galės ne tik at
skirti pelus nuo grūdų, bet kartu, esą, 
„tvarkai atstatyti” įsivesti savo kariuome
nę, kuri iš tikrųjų užimtų išeities pozicijas 
puolimui prieš Vakarus. Taip tat sprendžia 
žmonės, kurie visur nori įžiūrėti sovietų 
klastą ir kurie, reikia pripažinti, aukštai 
vertina jų sugebėjimus. Pakartojame, kad di
lelė dauguma komentatorių ta šėtoniškos 
klastos teorija netiki. Jie yra tvirtai Įsiti
kinę, jog Tito krizė įrodo,,kad sovietų sis
temoje atsirado gilių plyšių.

Tuo tarpu Įvykiai eina toliam Maža Al
banija, Maskvos patvarkymu,, gavo tikrą 
provokatoriaus uždavinį. Ji ne tik išmetė 
iš savo Įstaigų Tito paveikslus, išvarė jo 
valdininkus, nutraukė visas sutartis (prie
šingai jų nuostatams), bet ir demonstruoja 
savo karinę galybę Tito panosėje. Čia 
Maskvos planas yra pernelyg aiškus. Titas, 
turint galvoje jo liguistą ambiciją, turi į 
tas provokacijas reaguoti, o tada Albanijai 
pasišaukus pagalbos, Maskva galės Įsikišti. 
Kartu kiti Jugoslavijos kaimynai pradėjo 
ūkini spaudimą, štai Rumunija nutraukė 
naftos teikimą. Ypač skaudus Jugoslavijai 
būtų Lenkijos anglies pristatymo nutrauki
mas, tačiau, apskritai imant, Jugoslavija, 

ūkine unija — britų komentatorių nuomo
ne, kurie visą problemą turėtų geriausiai 
pažinti, yra pats teisingasis iš visų galimų 
sprendimų. Aplamai, dauguma vilčių susi
laukti taikos Palestinoje jau nuo seno re
miasi tarmeniu, kad Transjordanijos ambi
cingą valdovą Abdullą, jam atidavus ara
biškąją Palestinos dalį, ir, gal būt, ne
gražinamą paskolą, gali pavykti išvilioti iš 
bendro arabų franto. Tos viltys yra rimtos, 
nors Abdulla neseniai iškilmingai baigė sa
vo senus kivirčus su Saudžio Arabijos ka
raliumi Ibn-Saudu viešai su juo' pasibu
čiuodamas. Galimas daiktas, kad jis tai da
rė, norėdamas daugiau gauti, šiaip ar taip, 
tie tarmeiiys tačiau tik tada turės realios 
vertės, jei žydai padarys vieną stambią 
nuolaidą, būtent, suvaržys savo tautiečių 
imigraciją į jų valdomą teritoriją. Tai yra 
sąlyga, tik kurią išpildžius galima laukti 
pastovių paliaubų, o juo labiau pastovios 
taikos. Bernadottes uždavinį labai apsunki
na Sovietų Sąjungos elgesys, kuris visomis 
išgalėmis kursto nenusileisti tiek žydus, tiek 
ir arabus. BBC komentatorius Robertas 
Grahamas neseniai aiškino, kad tam tikslui 
sovietai mielai pasiųstų ir savo kariuome
nę, ko tačiau nei britai nei amerikiečiai jo
kiu būdu neleis. Sovietų nuolaidos Berlyne 
automatiškai sumažintų jų autoritetą ir Pa
lestinoje. Žydams sutikus suvaržyti savo 
imigraciją, tuojau nušvistų viltis susilauk
ti taikos šventojoje Žemėje.

*
Tuo tarpu nuotaikos į vakarus nuo gele

žinės uždangos kiek pragiedrėjo. Tiesa, 
ateities horizontai pasiliko labai tamsūs, 
tačiau tautoms grįžo vidujinė ramybė. Jos 
pačios jaučiasi (rodžiusios savo gerą valią 
ir iš savo pusės padariusios viską, ką pa
daryti galėjo. Ar bus taika, ar karas, jos 
jaučiasi esančias teisingoje pusėje. Ta sa
vijauta pasireiškė ir neseniai įvykusiuose 
rinkimuose Suomijoje ir Olandijoje. Visur - 
laimėjo vadinamasis demokratinis vidurys 
su maža tendencija į dešinę! Ir nauja Suo
mijos vyriausybė stengsis laikytis palankaus 
sovietams' neutraliteto, o tos pačios sudė
ties Olandijos vyriausybė, gavusi tautos pa
sitikėjimą, turės Įtempti, visas jėgas gyvy
biškai svarbiam Indonezijos problemos 
sprendimui.

Savaitės pabaigoje Koblenze susirinkę 
Vakarų Vokietijos ministerial pirmininkai 
tarėsi radę teisingą sprendimą, kaip pada
ryti dar vieną žingsnį pirmyn, siekiant Vo
kietijos suverenumo atstatymo, išnaudoda
mi jiems Londono „6” konferencijos reko
mendacijomis sudarytą progą, kartu rū
pestingai saugodamiesi galimo iš vokiečių 
tautos priekaišto, kad jie, girdi, savo ran
komis prisidėjo prie Vokietijos suskladymo.

VM

JAV prezidentų nominavimo užkulisiai
to i kandidatus?
Hardingo korupcijos periodo, kuris savo 
laiku su Grundžio ir jo pagalbininkų pa
galba buvo išrinktas į Baltuosius rūmus. 
Prieš Grundžio principus Pensylvanijoj 
pats gubernatorius Jamesas Duffas pasi
sakė savo kalboje už pažangų kapitalizmą 
„tautos tarnyboje".

Duffas savaime būtų buvęs daug natū
ralesnis Deweyo sąjungininkas, nes ir pas
tarasis priklauso prie pažangiųjų respu- 
blikinlnkų sparno. Bet juos skiria senos 
sąskaitos. Kada Deweys strategiškai spren
džiamuoju momentu priėmė reakcininkiš- 
kųjų Pennsylvanijos atstovų pagalbą ir 
tuo būdu surišo su Grundžiu, kuris laiko
mas beatodairiško bei savanaudiško kapi
talizmo simboliu, paliko dėmę jo išrin
kime ir tuo niekas nesidžiaugia.

Philadelphijoj pasigirdo balsų: „Deweys 
išdavė savo principus, kad garantuotų sa
vo pozicijas.“ Prisiminta ir tai, kad jau 
1944 m. buvo padaręs panašių kompromi
sų, sutikdamas priimti kandidatu į vice
prezidentus izoliacininką ir reakcininką 
senatorių Brickerį.

Deweys savo nominavimo kalboje pa
reiškė, kad nedavęs pažadų jokiam gyvam 
asmeniui. Stebėtojų nuomone, šis teigimas 
esąs neteisingas. Žinoma, jis nepasirašė 
jokių kontraktų su tais, kurie jam atida
vė savo balsus. Bet vis dėlto jis davė pa
žadų, kurie jį saisto. Kiek toli siekia tie 
pažadai, kiek jie bus pavojingi ir kenks 
tikriesiems jo principams, šiandien niekas 
negali pasakyti. Tačiau Deweys neužsi
traukė lengvos hipotekos. Istorija rodo, kad 
aplink prezidentą susitelkę vyrai, kuriems 
dėl vienos ar kitos priežasties buvo duota 
pažadų, yra taip pat labai reikšmingi arba 
net reikšmingesni, kaip jis pats. Nebent 
jau būtų tokios stiprios asmenybės, kaip 
Teodoras Rooseweltas, Wilsonas arba 
Franklinas B. Rooseweltas.

Gal būt, -Deweyo partiniai saitai turės 
daugiau įtakos vidaus politikoje. Kai kie
no interesai per ateinančius ketverius me
tus gali būti apsaugoti geriau, negu bet 
kada per 16 praėjusių metų. Paprasti žmo
nės, gal būt, turės mokėti brangiau už vie
šuosius patarnavimus ir mažiau mokesti
nių lengvatų.

O užsienio politikoje Deweys, atrodo, 
turėtų eiti sa”' draugų — Johno Fosterio 
Dulleso ir Arthuro Vandenbergo — linija. 
Pastarieji pasisako už JAV aktyvų daly
vavimą pasaulio politikos reikaluose. Tat 
reiškia Marshallio plano vykdymą, aiškiai 
antikomunistinę politiką, aktyvų dalyvavi
mą Europos reikaluose ir sustiprintą da
lyvavimą Rytų Azijos tvarkyme, kas, De
weyo nuomone, demokratų buvo apleista, 
t,Die Tat”)

Kaip Deweys pate
Kada 1944 m. prezidento rinkimuose 

Rooseveltas palyginti maža balsų persvara 
nunešė Dewey, pastarasis pareiškė repor
teriams: „Aš esu dar jaunas. Aš ateisiu 
vėl“. Taigi Deweys vėl „atėjo“. Tas bu
vęs politinis „Wuhderkindas", dabar šiek 
tiek daugiau patyręs ir subrendęs, negu 
1940 ir 1944 metais, yra 46 metų amžiaus 
ir turi visus šansus ateinantį sausio mė
nesį persikelti j Baltuosius rūmus. Galima 
tvirtinti, kad asmeninis populiarumas pri
vedė prie New Yorko gubernatoriaus an
trojo nominavimo. Jis yra šaltas, užsida
ręs; jo šypsnis nedaro įspūdžio esant jj 
nuoširdų ir atvirą, kaip kad Roosevelto 
arba Eisenhowerio. Kaip mažai jis suža
vėti gali, patyrėme mes Philadelphijoj, ka
da jis rųpestingai, net per rūpestingai, pa
ruoštoje kalboje dėkojo už išrinkimą. De
legatai, kurie jį beveik vienu balsu iš
rinko savo vėliavnešiu, nuobodžiavo, tri
būnos pradėjo tuštėti dar nebaigus jam 
buvo įteikiamas gėlių vainikas, auditori
ja buvo beveik tuščia.

Deweys nėra toks populiarus ir mėgia
mas, kaip Stassenas, bet jis yra tas ką 
amerikiečiai vadina „slick operator“, su
manus derybininkas už scenos.

Ne kartą prieš jo nominavimą Deweys 
pasirodė milžiniškoje ir tvankioje „Con
vention Hali“. Savo būstinę buvo įrengęs 
aštuntame „Bellevue“ viešbučio aukšte. 
Čia jis porą dienų prieš partijos kongre
są, asistuojant balsų gaudymo manageriui 
Herbertui Brownelliui, priėmė smulkaus 
veido, inteligentingą vyrą, truputį pri
menantį filmų žvaigždę Adolfą Menjou, 
baltaplaukį Buffalo „bosą“ Edwiną Jae- 
ckelj ir jo sekretorių Paulių Lockwoodą, 
buv. laikraščių reporterį, kuris jau visais 
politinių intrigų vandenimis trinktas,' ir 
daugelĮ delegacijų vadų pasitarti dėl jų 
balsų kainos.

Ta kaina remiasi pažadais kabineto vie
tų, diplomatinių postų ir „patronažų“, tai 
yra vietų, kurias užėmus atsiranda gali
mybė paskirti sau palankius tarnautojus 
ir tokiu būdu per tam tikrą metų skaičių 
ūkiškai ir politiškai savo valią atskiroj 
valstybėj įgyvendyti.

Sprendžiamosios Dewey „derybos" vy
ko pirmą ir antrą partijos dieną, kurios 
jam laidavo laimėjimą ir tuo pačiu prie
šingų frontų suskaldymą. Buvo deramasi 
su Joe Grundžiu, nevainikuotu Pensylva- 
nijos karaliumi ir vietinės įmoninįnkų są
jungos prezidentu. Grundys, šiandien 85 
metų amžiaus, priklauso prie tos grupės 
kapitalistų, kurie mano (pasak „ Time “ 
žurnalą), kad „valstybei yra geriausia tai, 
kas geriausia bizniui“. Ką jis tuo supranta, 
Amerika žino iš nelaimingo prezidento
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LIB centro komiteto atstovai EUCOMe Juo tolyn - juo smarkyn
Nelšsiinokaiitieji tegrįžta į stovyklas. — Ketinama suprastinti sveikatos tikrinimą. — EUCOMas kontroliuoja IRO 

Pabaltijiečio sąvokos nustatymas 
liutos tatai nesudarė didelių sunkumų, bet 
dabar tokie važinėjimai į perein. stovy
klas DP yra nepakeliami. Ar negalėtų ka
rinė valdžia šią procedūrą suprastinti?

— Sis klausimas EUCOMui nėra nau
jas. Mes galvojame, kaip tą reikalą su
prastinti arba padengti kelionės išlaidas. 
Tuo reikalu tariamasi su IRO ir tikimės 
pasiekti DP pageidaujamų rezultatų.

— Maitinimas stovyklose pasidarė ne
pakenčiamas. Ar EUCOMas negalėtų pa
veikti IRO, kad pastaroji teiktų geresnį 
ir šviežią maistą, ypač dabar, kada vokie
čiams maisto normos yra žymiai padidin
tos.

— EUCOMas j maitinimo ir aprangos 
reikalus nesikiša. Tai dabar yra pavesta 
IRO ir su ja tuo reikalu reikia tartis.

— IRO buvo žadėjusi nuo š. m. liepos 
m. 1 d. teikti geresnį maistą, bet deja, li
gi šiol maistas nepagerintas.

— Jeigu turite kokįų konkrečių nusis
kundimų dėl blogo maisto teikimo (supu
vusios bulvės, pašvinkusi mėsa, ir tt.) pra
šau man pranešei. EUCOMas j IRO veiklą 
nesikiša, bet ją kontroliuoja.

— Ar jau gautos instrukcijos dėl DP 
įstatymo vykdymo?

— Instrukcijų dar neturime. Jūs nere
tai daugiau ir geriau 
Amerikoje, negu mes 
kurie jus liečia).

— Ar bus reikalingi
atsakė Squadrillis. — Remian- 
dvagia, efldevitai bus reikalin-

Sąskaitų 
jie galės

žinote, kas dedasi 
patys (reikaluose,

rūpinasi efldevitai?

Liepos m. 6 d. LTB Centro Komiteto 
pirmininkas P. Gaučys ir I vicepirminin
kas A. Kalvaitis buvo nuvykę į Heidelber
gą ir su EUCOMO Civilinio Skyriaus DP 
reikalų viršininku A. E. Squadrilliu išaiš
kino visą eilę bendruomenei rūpimų klau
simų. Pasikalbėjime buvo išaiškinti šie 
klausimai:

— Naujai įvestoji vokiečių markė smar
kiai palietė visą DP masę, o ypačiai pri
vačiai gyvenančius tremtinius. Naujasis 
pinig. įstatymas suardys visą mūsų švie
timo sistemą, nes geroka dalis mokytojų 
negauna algų iš vokiečių burmistrų ir iš
laikoma iš aukų, surinktų iš tremtinių so
lidarumo mokesčio. Privačiai gyveną da- 
bar atsidūrė ypač sunkioje būklėje, nes 
nuomos pasilieka tos pačios, o nuvertinus 
senąjį pinigą, jų santaupos nuėjo perniek 
ir jie paliko tikri beturčiai; Be to, turime 
karitatyvinių įstaigų, šelpusių labiausiai 
nukentėjusius ir ligonius. Jų indėliai sudė
ti bankuose, ir jos nebegali tęsti toliau 
šalpos darbo. Mes bėgdami netekome viso 
savo turto, o dabar nuvertinus seną pi
nigą mūsų įmonės galutinai nubėdnėjo. 
Dr. Auerbachas yra išgavęs iš Bavarijos 
Finansų Ministerio- 600.000 DM išmokėti 
žydams pašalpų. Prašytume mokėti mū
sų privačiai gyvenantiems iš jų 
tam tikras mėnesines sumas ligi 
išemigruoti.

— Raudonojo Kryžiaus įnašais
Mr. Hughes (Squadrillis bandė jį surasti, 
bet biure tuo metu jo nebuvo), Jis tuos 
reikalus tvarko ir su juo reikia kalbėtis. 
Dėl privačiai gyvenančių DP, tai jeigu jie 
turi DP statusą ir nuo seniau gyvena ame
rikiečių zonoje, tesikreipia jie per Control 
Center'us, prašydami priimti į stovyklas. 
Jeigu pasirodys, kad jie beturčiai, jie tu
ri būti priimti į stovyklas. Dėl išmokėtos 
pašalpos žydams aš žinių neturiu ir gal
voju, kad žydai neturėtų turėti privilegi
jų prieš kitus DP.

Pinigų reformos klausimu Squadrilliui 
įteiktas platus memorandumas.

— Iki šiol DP studentai mokėdavo už 
mokslą nuo 400—600 RM per metus. Tai 
buvo įmanoma anksčiau, bet dabar nau
jomis markėmis studentai jokiu būdu neį
stengs tokių sumų mokėti. Ar Military Go- 
vernement negalėtų šiame reikale musų 
studentų užtarti.

— Karinė valdžia nesikiša į vokiečių 
tvarką. Patarčiau studentams kreiptis į 
Land Military Governement Mūnchene, 
Stuttgarte ir Wiesbadene. Šis reikalas yra 
opus ne file DP studentams, bet ir vokie
čiams. . Ir jie . atakuos savo vyriausybes, 
prašydami sumažinti mokslapinigius. Tai
gi, visai bus pravartu, jei ir DP studentai 
prie tos akcijos prisidės.

— Pagal dabartinę tvarką ruošiami 
įkurdinti DP turi vykti į pereinamąsias 
stovyklas bent 5 kartus sveikatos pati
krinti Ir formalumų atlikti. Prie senos va-

bilių 40% skiriama pabaltijie-

— Kur reziduos komisija, kuri spręs DP 
įsileidimo į JAV reikalus?

— Mano supratimu, — tęsė Squadrillis, 
ta komisija reziduos JAV. nes jos uždavi
nys ne tiktai DP pergabenti, bet taip pat 
juos ir įkurdinti. Europoje, greičiausia, 
bus paskirti direktoriai Vokietijoje ir 
Austrijoje.

— Koks Tamstos, Squadrilli, nusistaty
mas dėl DP įsileidimo į JAV?

— Galiu Jus patikinti, mes esame pa
lankūs tam, kad kuo didžiausias DP skai
čius patektų j JAV.

Šia proga SquadrilMo ir jo asmenyje ki
tiems EUCOMo bendradarbiams buvo pa
reikšta didelė padėka už ypatingą globą 
ir pabaltijiečių užtarimą. — Mes pasis
tengsime būti naudingi JAV ir tuo atsidė
kosime Jums.

P. Squadrillis buvo labai sujaudintas 
tuo pareiškimu ir savo ruoštu mums dė
kojo.

Toliau dar buvo iškelta keletas kitų 
smulkesnių klausimų kaip pvz., siuntinių 
dingimas vokiečių paštuose, Australijos ir 
Kanados vyriausybių nesilaikymas pažadų, 
duotų išvykusiems į tuos kraštus vyrams 
jų šeimas atgabenti po 6 mėnesių, ben
druomenės pareigūnų važinėjimų lengva
tos ir kiti, į kimiuos Squadrillis atsakė, 
nurodydamas, (jas darytina kiekvienu 
konkrečiu atveju.

Pasikalbėjimas, kaip ir visad, praėjo la
bai nuoširdžiai ir užtruko daugiau kaip 
valandą laiko.

— Taip, 
tis biliaus 
gi.

— Pagal
čiams ir rytų lenkams. Koks nuošimtis iš
to skaičiaus teks pabaltijiečiams ir ar bus 
daromi tarp pabaltijiečių kokie skirtumai? 
O gal emigruojančių skaičiai bus nustatyti 
pagal JAV gyvenančių atskirų tautybių 
skaičių.

— Ar nebus kokių palengvinimų svei
katos atžvilgiu ir ar ir toliau konsulatai 
taip griežtai tikrins išvykstančiųjų svei
katą?

— Ir“ ši problema mums nenauja. Kai 
lankėsi Europoje Ugo Carusis, prezidento 
Trumano DP reikalų — komisaras, aš jam 
dėsčiau, kad jei ir toliau veiks tos pačios 
taisyklės sveikatos atžvilgiu, tai Vokieti
joje nesurasime nė vienos šeimos, kuri 
visa galėtų būti išvežta į JAV. Ponas Ca
rusis žadėjo šį reikalą sutvarkyti, grįžęs į 
JAV.

— Kaip bus,nustatyta pabaltijiečio są
voka? Kitais žodžiais, kas nuspręs, kad as
pirantas tikrai yra pabaltijietis?

.— Pirmiausia panaudosime užrašus, 
esamus stovyklose dar iš 1945 metų. Jie 
bus dokumentinis įrodymas, kad pabalti
jietis tikrai yra kilęs iš Pabaltijo. Be to, 
mes planuojame, kad į komisijas būtų 
priskirti atskirų tautybių atstovai, kurie 
žodžiu galėtų iškvosti ir patikrinti, kad 
tas asmuo tikrai yra pabaltijietis.

LTB

Lubecko laikraščiai įsidėjo liepos 8 d. 
Schleswig-Holsteino landtago posėdžio 
aprašymus. Landtago posėdyje jo narys, 
Lūbecko burmistras Passargė (SPD) pa
daręs tokį patį pranešimą, kaip prieš sa
vaitę Lūbecko miesto taryboje, sušuko: 
„Taurė prisipildė! Lūbecko gyventojai ren
giasi patys imtis priemonių ir aš nema
nau jų tam trukdyti!“

Pagal burmistrą visi DP yra teroristai, I 
o jų stovyklos — „švarcmarkto“ centrinės.

Visus panašius burmistro šūkius „Lūbeck- 
ker Freie Presse“ — vietos SPD laikraš
tis įsidėjo riebiu tekstu.

Visus DP J Prancūziją...
Burmistro Passargės nuomone, karinė 

valdžia visoms negerovėms tuojau galą 
padarytų, visus DP išsiųsdama Prancū- 
zijon... Jis reikalavo, kad krašto val
džia tuo tuojau pasirūpintų.

„Kolonijiniai metodai“
Tame pačiame posėdyje^kitas atstovas, 

prof. GUlichas, (taip pat SPD), griežčiau
siais žodžiais protestavo prieš vokiečių 
specialistų iš Schleswig-Holsteino telkimą 
į Prancūziją. Tas telkimas vykstąs pagal 
Anglijos ir Prancūzijos susitarimą, kuris 
padarytas vokiečiams nedalyvaujant ir dėl 
to patį telkimą jis vadina „kolonijiniais 
metodais“. Išradingas prof. Gūlichas atra
do įšeitį, pasiūlydamas vieton telkiamų 
vokiečių pasiūlyti prancūzams DP!

Tai reiškia, kad pagal prof. GUlichą DP 
„kolonijiniais metodai“ tinką, jų pačių 
atsiklausti nereikia . > . Tik .nelieskite 
„Herrenvolko!“

Spaudos akcija
Lūbecko vokiečių spauda išsijuosi daly- ' 

vauja paties burmistro vadovaujamoje ak- , 
cijoje prieš DP. Ypač „Lubecker Freie 
Presse“, SPD organas, visus burmistro

tai- 
DP. 
su- 
DP

kurstymus pasistengia perduoti visuome
ne! riebiausiomis raidėmis bei šaukiančio
mis antraštėmis, šiam laikraščiui vis! „aus- 
laderiai“ yra teroristai.

Neatsilieka ir nepartinis „Liibecker Nach- 
richten“, kuris betgi ilgame, 3 skilčių, 
straipsnyje „Die Stimme der 134 Ermorde- 
ten“ rado reikalo įterpti, kad visa tai 
koma prieš tam tikrą elementą tarp 
Įspėja tačiau dėl galimo neteisingo 
bendrinimo. Laikraštis sako, kad tarp
yra daugybė, kurie savųjų banditų ir plė
šikų nusikaltimus taip pat smerkia, kaip 
visi padorūs žmonės kad daro. Vadinasi, 
būtų neteisinga, jei apie visus DP, kaip 
apie nusikaltėlius, būtų kalbama. Bet tai 
tik pora protingesnių sakinių visoje kal
tinimų jūroje. O’ ir tiražas „L. N.", kaip 
nepartinio, dešimtį kartų mažesnis!

Ką eilinis vokietis galvoja
„Kodėl nevažiuojate namo arba kur 

nors kitur?“ —‘ klausia dažnas vokietis. 
Jo manymu, tam tereikia tik susippkuoti 
čemodaną ... Gi „daugiau žinantieji“, 
bet taip pat turintieji savų tikslų, savie
siems paaiškina: „Gauna dvigubas nor
mas, gauna dangą, nieko nedirba, sėkmin
gai spekuliuoja, kur jie' geriau ras? To-* 
dėl ir nevažiuoja.“

Daugelis vokiečių mane klausė kiek DP 
gavo išsikeisti markių. Pasakius, kad 40, 
traukė pečiais ir nerodė noro patikėti. Pa
sirodo, kad tarp vokiečių skleidžiami gan
dai, kad DP buvo iškeista po 400 DM . .

Tiranoje labai iškilmingai buvo sutikta 
sovietų karinė delegacija. Ta delegacija, 
vadovaujama gen. pulk. Orišino, atvyko 
kviečiama Albanijos krašto apsaugos mi- 
nisterio dalyvauti tautinėje pergalės šven
tėje. (D/R).

Amerikos lietuviu politinio veržlumo dokumentai

Skaitytoju laiškai
Dėl „Stiklinių namelių” 

Pone Redaktoriau,
„Minties” Nr. 58 A. Ciočys iškelia klau

simą dėl reikalingumo suderinti mūsų elge
sį tremties gyvenime taip, kad neapkalbė
tume vienas antro, kad neskleistume kokių 
prasimanymų apie kitus žmones ir tt. Be
keldamas tokį klausinę pats straipsnio au
torius vis dėlto nesilaiko savo nurodymų, 
kuriuos nori kitiems pasiūlyti. Nors jis, 
teisybė, paliečia mūsų netolimos praeities 
gyvenimą nepriklausomoj Lietiivoįe, bet 
tuo savo palietimu meta kažkokį neaiškų še
šėlį ant tų žmonių, kurių vieni yra likę 
Lietuvoje, o kiti yra atsidūrę tremtyje ar
ba jau yra visai bolševikų sulikviduja'ti. Ir 
mesdamas tą šešėlį, autorius neteisingą iš
vadą daro. Būtent, jis labai trumpai ir sa
votiškai charakterizuoja nepriklausomos 
Lietuvos administracijos pareigūnus,
kažkokius neprieinamus arba sunkiai pri
einamus ir pasipūtusius individus.

Žinoma, imant pavienius atsitikimus, kaip 
ir visose be išimties valstybėse, galima bu
vo rasti direktorių, nesiskaitančių su žmo
nėmis. Bet dėl pavienių atsitikimų negali
ma daryti tokių apibendrinimų. Juk, pa
vyzdžiui, vagių ir žmogžudžių 
kiekviename krašte, bet 
šiandien prisimenu, kai 
kaltina visos tautos ar 
1940 metais bolševikai

- irgi aprašinėjo mūsų direktorius bei kitus 
aukštesnius pareigūnus ir kaltino dar tuo, 
kad prie jų negalėję žmonės lengvai pri
eiti ir tekdavę ilgai laukti prie referentėlio 
durų. Ir aš tada maniau, kad bolševikų su
organizuotose įstaigose būsią visada leng
va prieiti prie komisarų ar kitų aukštų pa
reigūnų. O iš tikrųjų pasirodė viskas at
virkščiai.

Pagaliau mes, vadinamieji tremtiniai, pas
kutiniais metais esame išbandę beveik vi
soje Europoje priėjimo galimumus prie vi
sokių direktorių arba viršininkų ir galime 
daryti išvadą iš tų visų palyginimų bei su
gretinimų. Ir drąsiai galime vis dėlto pa
sakyti. kad panašiais atvejais Lietuvoje tas

kaip

pasitaiko 
niekas už tai ne
įsibrovę į Lietuvą 
valstybės. Dar ir 
savo laikraščiuose

priėjimas prie tam tikrų pareigūnų buvo 
žymiai lengvesnis ir demokratizmo pasi
reiškimas buvo žymiai didesnis. Nors kai 
kuriuose kituose kraštuose dažnai mėgstama 
girtis savo demokratiškumu ir demokratiš
komis institucijomis, bet mūsų žmonės ten 
patekę tuojau pamato tokius servilizmo pa
sireiškimus ir tokias keistas senoviškas 
dicijas, kurios tėra tik seniai buvusios 
gijos liekanos. A. K-tis

Nėra vienodumo
Pone Redaktoriau,

Prieš kiek laiko skaičiau laikraštyje,

tra- 
ver-

Prieš kiek laiko skaičiau laikraštyje, kad 
prašoma nerašinėti Kanados konsului laiš
kų dėl imigracijos į Kanadą, ries jis ne
galįs nieko padėti. Mat, į Kanadą tegalį 
įvažiuoti asmenys, turį turtingų giminių, 
draugų ir kt.

O dar anksčiau kitame laikraštyje buvau 
skaitęs, kad išvažiuoti norintiems „pataria- 
kreiptis tiesiai į jį (konsulą) šiuo adresu...” 
ir tt.

■ Tai aš paėmiau ir parašiau. O dabar ma
ne graužia sąžinė, kad sutrukdžiau gerb. 
konsului brangų laiką. Bet čia kalti laik
raščiai, kad klaidingai praneša skaityto
jams. Tai prašom rašyti tikrą teisybę, kad 
nebūtų niekam nemalonumų. M. Petraitis 
Kasselis

Tremtiniams ir jų geradariams žinoti.

Pranešame, kad „.Minties“ redakciją iš 
daugelio vietų pasiekė žinios, jog gau
nami iš Amerikos laiškai yra kontroliuo
jami, juose randami doleriai yra konfis
kuojami ir atiduodami vokiečių bankui, 
o į laišką yra įdedamas raštelis, kad pi
nigai yra konfiskuoti. Todėl visų intere
sas yra kuoskubiausiai painformuoti savo 
gimines bei laiškų siuntėjus, kad jie laiš
kuose pinigų nesiųstų, nedarytų sau nuo
stolių ir nepraturtintų vokiečių banko.

Maskvos miesto sovietas apdovanojo mar
šalą Staliną 800 metų Maskvos miesto su
kaktuvių medaliu už tai, kad jis rėmė ir 
globojo Sovietų Sąjungos socialistinės sos- 
tinafi adafatvma. (DL

Priimtasis JV DP įsileidimo bilius užsie
nio spaudos yra vertinamas kaip palankiau- 

i sias baltams. Esą baltai sugebėję susirasti 
draugų, kurie jų reikalą atkakliai gynę ir 

“ kongreso sferose. Esą baltai jau išpopulia- 
' rinę ir baltų universiteto ar akademijos 
. steigimą Jungtinėse Valstybėse.

Su pasitenkinimu ir pasididžiavimu gali- 
: me pažymėti, kad šitas nuopelnas daugiau

sia priklauso Jungtinių Valstybių lietuviams. 
Jų organizaciniai centrai ALT-a ir BAL- 
F-as užsimojo plačiai ir teisingai: į lietu
vių tautos gelbėjimą, į kovą dėl Lietuvos 

■ valstybės įtraukti ne tik lietuvius, bet ir 
! amerikiečius; lietuvių reikalą paversti bend

ru amerikiečių reikalu.
Šitos taktikos vaisiai yra akivaizdžiai 

efektyvūs: gausios .amerikiečių aukos per 
BALF-ą tremtiniams, imigracijos biliaus 
palankumas, Lietuvos politinių teisių pa
rėmimas tarptautinėje opinijoje.

Žemiau spausdiname Amerikos lietuvių 
rezoliucijas, kurios yra to paties politinio 
veržlumo padarinys. Jose Amerikos lietu
viai, kaip Jungtinių Valstybių piliečiai, 
svarsto amerikietinės politikos aktualias 
problemas. Jose kaip lietuviai, su visu ame- 
rikietiniu atvirumu kreipiasi į savo ben
drapiliečius lenkus dėl problemos, kuri le
mia lietuvių lenkų sugyvenimą.

Praverstų Amerikos lietuvių politinį ar 
karitatyvinį dinamizmą ne tik sau konsta
tuoti, bet patogia proga duoti ir ji^ps su
prasti, kad jų pastangas įvertiname, o jų 
siekimus laikome ir mūsų nusistatymų iš- 

i raiška. '

Ąmcrikos' lietuvių draugijų konferencijos 
rezoliucijos

Amerikos lietuvių draugijų New Yorke ir 
New Jerseyje konferencija, įvykusi New 
Yorįto mieste 1948 m. birželio 6 d., pri
ėmė šią rezoliuciją;

Užsienio politika
Amerikos užsienių politika turėtų pradė

ti aktyviai vykdy’ti programą, kuri vestų į 
tikrą išlaisvinimą Europos kraštų — nuo 
Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Len
kijos ligi Jugoslavijos. Dabartinė politika 
— tylėti visais svarbiaisiais klausimais, 
liečiančiais žmogaus vertės, apsisprendimo, 
politinės bei ūkinės laisvės ir demokrati
nės savivaldos atstatymą — yra netinkama 
ir žalinga šio krašto interesams.

Dėl to Konferencija prašo Prezidentą ir 
Valstybės Sekretorių mesti pasyvaus pasi
priešinimo tolimesnei komunistų ekspansi
jai politiką ir pradėti aktingą išlaisvinimo 
politiką pagal Atlanto chartą, kuri buvo 
rodoma okupuotiems kraštams karo metu.

Konferencija taip pat prašo Jungtinių 
Valstybių Kongresą užprotokoluoti, kad 
amerikiečių tauta niekad nepatvirtino slap
tųjų Teherano, Jaltos ir Potsdamo pertrak- 
tacijų ir kad vyriausybė nebeprivalo laiky
tis tų slaptųjų susitarimų, kurie privedė prie 
visuotinio pasaulinės padėties pašlijimo.

Visuotinis karinis parengimas
Aiškiai suvokdami, kad Sovietų Sąjunga 

yra užsimojusi bauginimu ir ginklo jėga 
nukariauti laisvąsias tautas, delegatai krei-

piasi j abejus JV Kongreso rūmus, prašy
dami paspartinti išleidimą įstatymo, kurio 
dėka mūsų šalis pasidarytų kariškai stipri 
ir laisvės priešų gerbiama.1 Karinis paren
gimas ir karinė prievolė yra aiškiai reika
lingos priemonės, kurias amerikiečių tauta 
mielai priims mūsų demokratiniam gyveni
mo būdui išlaikyti.

Lietuvių — lenkų santykiai
Dvi rasiškai skirtingos tautos, lietuviai 

ir lenkai, penkis šimtmečius gyveno bend
rą laimėjimų ir kančios istoriją. Jų santy
kiai tebuvo sudrumsti XX amžiuje, kada 
narsioji lenkų tauta pasiekė visiškai nusi
pelnytą politinį suverenumą, bet po to pa
sirinko kelią skyrium nuo kaimyninių lie
tuvių ir ukrainiečių tautų, buvusių Lenki
jos Lietuvos respublikos partnerių, pareikš- 
daini pretenzijas į etnografiškai nelenkiš
kas sritis, kuriose yra stambios nelenkiškos 
mažumos.

1920 m. Versaly Lenkija pareiškė pre
tenzijas į buyusias Lietuvos sritis, kurios 
niekad nebuvo buvusios lenkų, nebent ta 
prasme, kad tos sritys su Lenkija buvo su
rištos Lietuvos dalyvavimu su Lenkija kon- 
federacinėj respublikoj.

Ta lenkų politika prieštaravo farptau- 
tiškai pripažintam tautų apsisprendimo 
principui, kurio dėka ir Lenkija, ir Lie
tuva atgavo savo nepriklausomybę ir į 
kurį lygiai tokias pat teises turėjo ir 
tebeturi ir ukrainiečiai su gudais.
To principo pažeidimas ir lenkų karinis 

išsišokimas prieš atkurtas Lietuvos ir Uk
rainos valstybes Lenkijos kaimynuose sukė
lė nepasitikėjimo ir kartėlio nuotaikas. 
Lietuvos atveju Lenkijos smurto aktas, su
laužęs 1920 m. Suvalkuose sudarytą tarp
tautinę sutartį, privedė prie nutraukimo vi
sų santykių tarp tų dviejų artimų kaimy
nų, penkis šimtmečius išbuvusių glaudžioj 
bendrystėj.

Tačiau aišku, kad Lietuva norėjo būti 
geras kaimynas ir Lenkijos draugas. Len
kijos egzilinė vyriausybė 1939 m. nesvy
ruodama pareiškė lenkų tautos dėkingumą 
Lietuvai už itin humanišką ir plačiaširdį 
lenkų civilių bei karinių pabėgėlių pri
ėmimą i^už pagalbą jiems išvykti į Angli
ją bei Prancūziją kovoti su nacių Vokieti
ja. Lietuvių ir lenkų kančios draugystė 
buvo atnaujinta po to užėjusiose rusų ir 
vokiečių okupacijose.

Pirmuosius ryšius užmezgė abiejų tau
tų pogrindžio rezistencijos sąjūdžiai. 
Tie ryšiai išaugo į pogrindinių ginklo 

pajėgų bendradarbiavimą, 
kai Ka,tyno giraitės nusikaltimą susekus 
lenkų į Staliną sudėtos viltys išgaravo. Po
grindinės rezistencijos pajėgos bendradar
biauja ligi šiog dienos, nepaisant nacių ir 
komunistų pastangų sėti nesantarvę, nepa
sitikėjimą ir tautinį antagonizmą.

Amerikos lietuviai jaučia, kad jie geriau
siai supranta aspiracijas savo tautiečių 
Lietuvoj ir tremty; jie taip pat jaučia, kad 
Amerikos lenkai lygiai tiek pat kvalifikuo-. 
ti pareikšti tikrąsias aspiracijas savo tau
tiečių Lenkijoj ir tremty. Tų abiejų elemen
tų veikla gali vienodai prisidėti prie toli
mesnio išugdymo santykių tarp jų tautie-

čių svetur ir gali daug pasitarnauti paveik- 
i darni tų santykių linkmę.

Turėdami tai galvoj,
Amerikos lietuviai su dideliu nerimu 
stebi nuolat matomą reiškinį, kad Ame
rikos lenkų viešoji opinija užsimoja at
naujinti nereikalingą ginčą šu Lietuva 
' dėl Vilniaus miesto ir srities.

Lenkai po išlaisvinimo tebegalvoja tęsti 
savo klaidingą agresinę politiką prieš Lie
tuvą Vilniaus klausimu. „Wilno i Lwow” 
pasidarė šūkiai, simbolizuoją būsimuosius 
pasikėsinimus prieš taiką tarp kaimynų. 
Tokie veiksmai savaime gali paraližuoti 
visišką bendradarbavimą kitų veiksnių, nuo 
kurių draugiškumo priklauso Lenkijoj sau
gumas ir tarptautinė padėti^.

Amerikos lietuviai tam nerimą kelian
čiam reiškiniui nemato jokio pagrindo, kai 
Varšuva, Krokuva ir visa Lenkija dūsta nuo 
sovietų agresijos. Mes nenorim, kad Len
kija būtų izoliuota ir be draugų, lygiai 
kaip nenorim, kad Lietuva būtų be draugų ' 
ir viena. Mes norim, kad lietuvių — lenkų 
santykiai būtų tokie intymūs kaip tarp lie
tuvių, latvių estų bei tokie draugiški kaip 
tarp lietuvių ir ukrainiečių. Išdraskius Ryt
prūsiuose susimetusį vokiečių sąmokslo liz
dą visi kraštai tarp Baltijos, Juodųjų ir 
Adrijos jūrų turi priklausyti nuo Lietuvos 
Lenkijos santykių kaip jų saugumo rakto 
nuo rusų agresijos, kuriai šimtmečiais pa
stojo kelią jungtinės lenkų ir lietuvių 
tų pastangos.

Dėl to Amerikos lietuvių draugijų 
Yorko ir New Jerseyo konferencija 
perduoti savo delegatų jausmus ir nuomonę 
savo draugams Amerikos lenkams.

Mes norim visiškai bendrtujarbiauti, o 
taip pat ir lenkų bei lietuvių tautoms, 
įvykdyti mus laukiančią didžiulę misi
ją — grąžinti' žmogaus vertingumą, pa
grindines teises, demokratiją ir laisvę 
beafodairės sovietų diktatūros pavergtų 

kraštų tautoms.
Mes norim bendradarbiauti, ka|p ir karo 
metais, kad be jokių apribojimų atliktume 
visas savo pilietines pareigas kovos ir na
mų fronte. Tačiau toks bendradarbiavimas 
tegalimas, jeigu abi šalys 
žins tam tikrus principus, 
džia jų bendras pastangas. Mes esam Jsiti' 
kinę, kad Lietuva nebuvo 
lietuvių daliniai gindamiesi kovėsi savo pa
čių teritorijoje ir kai po Suvalkų sutarties 
1920 m. spalių 7 d. priešinosi tolimesniam 
veržimuisi „sukilėlių”, aprengtų lenkiško
mis uniformomis ir Varšuvos valdžios at
siųstų.

Vilnius buvo Lietuvos sostinė mažų ma
žiausia nuo 1323 m., ir lietuvių tautos 
širdyse jis niekad nenustojo buvęs sos
tine. Lietuvos draugiškumo negalima 
statyti pavojun palaikant 1920 m. avan

tiūristinę klaidą ar su ja sutinkant.
Teritoriniai ginčai tėra menkniekis tjta«- 

niškoj kovoj dėl laisvės, ir mes tikim, kad 
mūsų draugai Amerikos lenkai ras galima 
sutaikyti savo politinius požiūrius bei su
derinti savo pastangas su mūsų požiūriais( 
bei pastangomis bendram užsimojimui, ne- • 
puoselėdami jokių agresinių planu, pagrįs
tų praeities klaida. (E).

tau-

New 
nori

vienodai pripa- 
kurie apspren-

užpuolikė, kai
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Kokia bus i JAV imigravimo tvarka
Galutiniai vykdomieji nuostatai dar neaiškūs. - Kelionės išlaidas apmokės JAV iždas. - Organizacijų elidevltai at
šaukti. - Reikės darbo sutarčių ir būsto liudijimu. - Pirmenybę turės giminės lig 3. laipsnio ir vertęsi žemės ūkiu

Rašo Alena E. Devenienė <

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Paprastas žmogus

Išėjo naujas imigracijos {statymo papil
dymas, taip lauktas DP įstatymas. Ryšium 
Bu juo mes tikimės sulaukti daugiau mū
sų lietuvių tremtinių iš Vokietijos.

Tas įstatymas, ypač jo vykdomoji tech
ninė pusė, dar nėra visiškai apdorotas ir 
pasikeitimų kaip ir papildymų jame dar 
ilgai bus. Bet mums, lietuviams, čia ir 
tremtyje svarbu orientuotis kuo skubiau
siai, kad galėtume pasirengti ir išnaudoti 
galimybes ateičiai.

Buvęs prez. Roosevelto įstatymo papil
dymas dėl DP įvažiavimo su jo pirmumais 
mus, lietuvius, mažai palietė, nes 1945-46 
metais mažai buvo informacijų šioje sri
tyje, mažai kalbėta apie imigraciją, efi- 
devitus ir tuo būdu nedaug JAV konsu
latuose ir įsiregistravo atatinkamu laiku 
ir teisėmis.

Jau' ir tas įstatymas duos pajusti anas 
klaidas, nes visi anksčiau įsiregistravę bus 
įleisti pirmoje vietoje, o juk tokių galė
jome turėti ir daugiau.

Manoma, kad pagal naująjį įstatymą:
1. Bus sudaryta vyriausioji trijų asme

nų komisija, kuri šį darbą vykdys. Si ko
misija, atrodo, veiks savarankiškai, bus 
pati savaime įstaiga, glaudžiai bendra
darbiaujanti su užsienio reikalų ministeri
ja, karo ministerija, o taip pat su IRO.

2. Prie konsulatų, manoma, ta komisija 
skirs vadinamuosius „selectors“ — parte
kėjus, — kurie kartu su konsulais darys 
prašančiųjų įvažiuoti asmenų atrankas.

3. Galės įvažiuoti iš visų trijų Vokieti
jos ir Austrijos zonų, būtent, amerikiečių, 
prancūzų ir anglų.

4.. Pirmieji atvyks tie, kurie jau turi 
pradėję savo bylą JAV konsulatuose, iš
tirti CIC, daktarų ir laukia kvotos nume
rių.

5., Kelionės išlaidas, atrodo, apmokės vy
riausybė. Amerikos vyriausybė jau pas
kyrė 2 mil. dolerių šiam tikslui, be to, 
IRO karo ir laivyno ministerijos prisidės 
darbu ir transportacija, tuo būdu bus ap
mokėtos kelionės išlaidos laivu ir iki lai
vo.

6. Organizacijų (corporate) efldevitai 
tuo tarpu atšaukti, nes nauju įstatymu 
pirmoje vietoje reikalingi samdos -ir ap
sigyvenimo liudijimai, o efldevitai galimi 
panaudoti tik tam tikrais atvejais.

7. Reikalinga darbo ir apsigyvennimo liu
dijimai. Sis dalykas beveik esminis, visai 
naujas ir iš dailės pakeičia efldevitus. Tas, 
kuris nori atvykti į JAV pagal naująjį 
įstatymą, turi pristatyti šiuos dokumen
tus:

a) kad jis turės tinkamą butą, t. y. ap
sigyvenimo vietą arba kad jis pasidalins 
butu su kitais įnamiais ir kad jis neiš- 
krausto ir neskriaudžia kito gyventojo. 
Turi būti pateiktas tikslus * apsigyvenimo 
dėtos adresas. Patogiausia gauti liudiji

mas, kad giminės ar draugai pasidalins 
savo butu su atvykstančiais.

b) Antras-darbo liudijimas, lyg ir darbo 
kontraktas. Įstaiga, įmonė, fabrikas, far
ms, biznierius, profesionalas ar amatinin
kas gali samdyti už akių (atvykstantį, 
prašantį) asmenį. Jis pažymi, kad turi jau 
darbą, kad dėl jo neatleidžia kito darbi
ninko ir kiek jam mokės atlyginimo.

Pridėti samdytojo ir samdinio tikslius 
adresus.

Toks samdymas už akių yra sunkus, 
tačiau jis mažiau ir įpareigoja, bet ka
dangi tuo tarpu to reikalaujama, mes tu
rime pasistengti taip ir daryti.

Moterys, be kitų darbų, gali būti sam
domos šeimininkėmis. Iš esmės atrodo, 
kad tokie du liudijimai (samdos ir apsi- 
gyvehimo) turėtų būti gaunami daug leng
viau, negu efldevitai, nes jų davėjas ne
siima jokio atsakingumo už atvykusį, ka
dangi teduoda darbą ir pastogę, ir tuo 
viskas baigiasi.

8. C. W. Service, ' National Catholic ir 
Int. R. Rj Co. „misijos“, atrodo, bus ir 
toliau pagalbinės įstaigos prie konsulatų. 
Be to, joms pavesta daug darbo tremtinių 
įkurdinime Amerikoje.

9. Giminės iki. 3.. laipsnio turės pirmu
mą (priority) įvažiuoti. Efldevitai čia rei
kalingi, kad įrodytų giminystę ir pajėgu
mą išlaikyti prašomuosius įsileisti DP.

10. Efldevitai bus, tur būt, reikalingi ir 
senesnio amž.- žmonėms, kurie negalės 
gauti darbo liudijimų.

11. Lietuvos (kaip ir kitų pan. kraštų) 
kvota nėra visai hipotekuota „mortgaged“ 
ateičiai.

Buvo manoma, kad įsileidus tiek daug 
imigrantų, kvotos skaičius bus išsemtas 
daugeliui metų pirmyn. Tuo būdu lietu
viai, gyveną Švedijoje Prancūzijoje ar kur 
kitur, iš kur jie, neturėdami DP teisių, ne
galėtų įvažiuoti į Ameriką ir daugiau 
kaip dvidešimt metų laukdami.

Išspręsta, kad Lietuvos kvota (386 asm. 
metuose) hipotekuota tik 50%, tai yra ne 
DP lietuvių galės įvažiuoti 193 asm. kas
met. Jų įvažiavimo taisyklės pasilieka se
nos, ir įstatymo papildymas jų tiesiogiai 
neliečia. Manoma tik, kad jų galimybės 
padidės, nes iki šiol beveik visa kvota iš- 
sisemdavo Vokietijoje.

Taip pat gauna pirmumų (priority) tie 
DP, kurie buvo „engaged if agricultural

1945 metų gruodžio 22 d. Dėl šito punkto 
yra daug nepatenkintų, nes įžiūri nely
gybę arba privilegijas krikščionims.

Atvykstantieji, atrodo, bus vežami karo 
laivyno i Philadelphijos, Bostono ir New 
Yorko uostus.

Eina derybos dėl galimybių įkurdinti 
didesniais kiekiais. Bijomasi, kad toks 
staigus įkurdinimas dabartinėse apsigyve
nimo ir darbo sąlygose, bus sunkus vi
siems, ir todėl prašoma pagalbos iš visų 
vietos gyventojų, o jau ypač iš tų, kurių 
tautiečiai atvyks.

Jeigu šis projektas eis sklandžiai ir at
vykę tremtiniai parodys teigiamą įna
šą Amerikos gyvenime, tai galima tikė
tis, kad kitas kongresas praplės įvažiavi
mo galimybės dar daugiau. Bet tat labai 
daug priklausys nuo pačių tremtinių, ku
riems, be abejo, rūpės pasilikusiųjų atei
tis.

Mūsų viena didelė darbo pastraipa — 
DP įstatymo priėmimas —• pasiektas. Bet 
kad jis nebūtų veltui ar kitiems, turime 
padėti tremtiniams įsiregistruoti čia įsi
kurti.

Svarbu siųsti skubiai darbo ir apsigy
venimo liudijimus ir tiek, kiek kas gali. 
Jų adresų visi turime tiek ir tiek, ir 
greit pradės plaukti laiškai su prašymais, 
neatidėkime jų į šalį.

Juo daugiau pasidarbuosime, juo dau
giau jų atvyks, galimybės mums duotos. 

Waterburys, Liepos mėn.

pursuits“ — vertėsi žemės ūkiu. Sename 
įstatyme buvo pasakyta „skilled agricul
turist“, atrodo, kad šis Įstatymas praplės
tas, nes skilled reiškia profesiją, t. y. 
agronomai, pienininkai ir panašūs. Dabar 
bus reikalingi ne vien mokslo, bet daugiau 
kvitai ir įrodymai, kad buvo ūkininkas.

Sis įstatymas paliečia tik tuos DP, ku
rie gyveno tose trijose zonose nuo

Efidevitininkai — pirmieji į JAV(?)
JAV vicekonsulas, reziduojąs Stuttgarte, 

neseniai, rinkdamas medžiagą apie pabalti
jiečius DP, lankėsi vienoje Wiirttembergo 
lietuvių įstaigoje, kur turėjo ilgesnį pasi
kalbėjimą. Vicekonsulas buvo labai paten
kintas, gavęs tvarkingai paruoštus davi
nius apie lietuvius DP WUrttemberge. Pla
čiau buvo aptartas neseniai priimto įstaty
mo reikalas ir jo suteikiamoji pabaltijie
čiams pirmenybė. Nors ir negauta smulkių, 
nurodymų, tačiau vicekonsulas manė, kad 
apie pusė visų lietuvių trethfinių iš vaka
rinių zonų galės būti įsileisti dvejų metų 
būvyje j JAV. Neabejotina, kad pirmenybė 
priklauso efidevitų turėtojam^ (? Red.), o 
ypač tiems, kurių visi dokumentai tvarkiu-, 
gai yra įteikti konsulatams ir sumokėtos 
kelionės išlaidos. Šie visi asmenys, kuriems 
globą, aprūpinimą ir darbo suradimą lai
duoja efidevitų davėjai, tuo nuimdami nuo
valstybės rūpesčių dalį, išplauksią į Ameri
ką pirmaisiais transportais, žinoma, jei tie 
asmenys atitiks visus įsileidžiamųjų j JAV 
reikalavimus. Po efidevitininkų eisią ūki
ninkai ir kitų specialybų asmenys, (žlv).

■ . , C •
Lietuvių krepšinio komanda Prancūzijoje ;

Puikus laimėjimas prieš 2 miestų rinktinę
Lietuviai krepšininkai laimi prieš Taras- 
con-Arles miestų rinktinę 99 : 4 (51 : 2) 

Gražus mūsų vyrų parodomasis žai
dimas, visais atžvilgiais palikęs 
daug geresnį įspūdį, kaip čekų „Šo
ko!“ vieneto pergalė.

Palikusi Viduržemio jūros pakraščius, 
lietuvių tremtinių krepšinio rinktinė, nors 
ir ne visos sudėties (trūksta Norkaus I, 
Norkaus II, Andrulio II), tačiau sėkmin
gai pradėjo savo antrąją rungtynių eilę, 
Prancūzijos gilumoje.

Po penkių valandų kelionės pasiekia
mas Tarascono miestas kurio krepšinio 
vadovai, norėdami parodyti savo žmonėms 
gražų ir modernų krepšinį, pakvietė lietu
vių rinktinę vienerių rungtynių. Tie pa
tys vadovai, žinodami mūsų vyrų pasiek
tus rezultatus prieš geriausias Prancūzi
jos komandas, nesitikėjo saviškių laimė
jimo, tačiau nutarė stengtis sir visas jė
gas surinkus, priešintis kiek įmanoma.

19 vai. savo žaliomis kelnaitėmis ir ža
liais marškinėliais išbėga lietuviai J krep
šinio aikštelę. Po įprasto žaidėjų pristaty
mo, vietiniai prancūzai padaro lietuviams 
staigemą: viena prancūzė įteikia rinkti
nės kapitonui Andruliui III, gražią gėlių 
puokštę, palydint abipusiu tradiciniu pasi
bučiavimu.

Apie patį žaidimą nėra kas sakyti. Vi
sose žaidimo padėtyse, metimuose, padavi
muose ir dengime lietuviai pasirodė mo
kytojais.

Vargšai prancūzai, teįstengę per du kė
linius padaryti po vieną metimą, kraipė 
galvas ir nematė jokios galimybės pasi
priešinti. Esu tikras, kad mūsų rinktinės 
priešininkai jautėsi nepaprasti laimingi,

kada teisėjo švilpukas paskelbė rungty
nių pabaigą. Visai priešingas jausmas yra 
žiūrovų tarpe. Visuomet po rinktinės žai
dimų <ra jų tarpe apgailestavimas, kad 
šis žaidimas taip greit baigėsi . . .

Po savo gražaus žaidimo visus rinktinės 
dalyvius pakvietė Tarascono sporto klubo 
pirmininkas į namus ir pavaišino skania 
kava. Reikia pasakyti, kad sporto klubo 
p-kas yra filosofijos profesorius ir puikiai 
žino Lietuvos ir lietuvių tremtinių padėtį. 
Savo atsisveikinimo kalboje palinkėjo mū
sų tėvynei atgauti prarastą laisvę, o mūsų 
vyrams geros sėkmės tolesniuose žaidi
muose.

Teišsipildo malonaus prancūzo linkėji
mai! . . ,,

Mūsų vyrai skina svarbių rungtynių 
pergalės žiedų!

Tokiu būdu į Tarasconą buvo pakviesti 
ir geriausieji Aries miesto' krepšinio žai
dėjai. Tačiau tai nesudarė jokio skirtumo 
mūsų vyrams. Lietuvių žaidimas kiekvie
ną dieną gerėja. Tas žaidimo laipsnio ki
limas pareina nuo sekančių priežasčių. 
Pirmiausiai lietuvių krepšininkai priprato 
prie senų prancūzų krepšinio taisyklių 
(kurias ketina po Londono olimpiados pa
keisti) ir prie prancūzų teisėjų teisėjavi
mo. Bet to, antroj savo kelionės dalyje 
krepšininkai nėra priversti žaisti rungty
nes kiekvieną dieną. Susidaręs tarp rung
tynių vienos dienos tarpas yra pakanka
mas poilsis. Kartu reikia pripažinti, kad 
mūsų krepšininkai per visą eilę rungty- 

dų, įgavo pasitikėjimo savimi ir rungty- 
dų patyrimo. Dingo visas susijaudinimas, 
atris apimdavo juos prieš artėjančias 

rungtynes. Kartti pakilo visas rinktinės 
darbas ir, vyrai puikiai susižaidė, o kartu 
parodytas gražus krepšinio žaidimas.

Vieną iš daugybės kartų, mūsų vyrams 
lenką žaisti prie dienos šviesos. Tai įvy
ko todėl, kad aikštelės apšvietimas, baigus 
krenšinio sezoną, yrą nuimamas,

Nugalima žinomas krepšinio viene- 
: tas, dalyvaująs aukščiausioje (Exel- 

lance) Prancūzijos krepšinio klasėje 
61 : 13 (28 : 7) rezultatu.

Palikę vaišingą Tarasconą, lietuvių spor
tininkai išvyko į garsų universiteto Mont
pellier miestą, kuriame susitiko su vienu 
geriausų Prancūzijos krepšinio vienetu — 
C. R. E. P. S. Šitame mieste krepšinio 
žaidimas yra populiarus ir j žiūrovų ir 
sportininkų tarpe. Jis yra mėgiamas uni
versiteto studentų, kurie prieš pat rung
tynes užmezgė draugišką pašnekesį an
glų kalba su mūsų krepšininkais. Be to, 
reikia pabrėžti, kad prieš mūsų vyrus 
stojo ne vien minėto prancūzų vieneto 
žaidėjai, tačiau visa regiono (apygardos) 
rinktinė su savo treneriu — prancūzų 
žaidėju iš Stade France, Paris priekyje.

Tašką po taško rinkdami, kiekvieną 
priėjimą prie varžovo krepšio išnaudo
dami, mūsų rinktinės žaidėjai, lydimi žiū
rovų pasigėrėjimo šauksmais, baigia pir
mąjį kėlinį rezultatu 28 : 7.

Ir antrame kėlinyje vaizdas nesikeičia. 
\Gražus žaidimas, paįvairintas staigiais

puolimais, vedamas lietuvių rinktinės, ne
ša artėjančią pergalę. 61 : 13 rezultatu 
baigiamos šios įdomios krepšinio rung
tynės.

Negalima pamiršti ir mūsų priešininkų 
vieneto, kuris parodė eilę gražių šuolių ir 
neblogų tolimų metimų. Tai yra vienetas, 
turįs savo ateitį. Visi žaidėjai jauni vy
rai, vidurkis 22 metai. Jiems tereikalin- 
ga gero mokytojo ir eilės gerų priešinin
kų — tada šis prancūzų vienetas galėtų 
pasiekti gražių rezultatų.

Po rungtynių teko nugirsti prancūzų žiū
rovų kalbas. Visur girdėti — puikus žai
dimas, tikslūs mėtymai. Ir reikia pasaky
ti, kad tie žiūrovai visai neperdėjo.

Prancūzų krepšinio vadovas M. Cazalis, 
norėdamas parodyti tikrąjį krepšinį ir ki
tam miestui, pakvietė mūsų rinktinę pa
rodomųjų rungtynių Setės mieste, kuris 
yra Ispanijos pasienyje. 48. 7. 7. mūsų vy
rai, autokaru važiuos į Setę ir mėgins ne
apvilti vietinių žiūrovu. Palinkėkim sėk
mės!

Aras,

Nors komunistinė banga, kuri tuojau po 2. D. Baro atrodė užlies visą neko
munistinį pasaulį, pamažu pradeda atslūgti (tai rodo paskutiniai rinkimai Italijo
je, Suomijoje/ Olandijoje ir kt.) tačiau neišmintinga jos jėgą tyčiomis mažinti. 
Įvykiai Graikijoje, Kinijoje, o ypač Indonezijoje, Burmoje, Malajų valstybėlėse ir 
kai kur P. Amerikoje rodo, kad su tuo pavojumi negalima nesiskaityti. Neužtenka 
būti pačiam įsitikinus, kad bolševizmas yra žmonijos rykštė, ir manyti. kad ir visi 
kiti tuo tikės. O žmones įtikinti ir labai aiškiu dalyku nėra taip lengva, nes jis 
kaip tas „Tamošius Netikėlis” kol pats piršto neprikiša, netiki. O kai pirštą pri
kiša, jau būna per vėlu, nes tada ar tiki, ar netiki, turi vaizduoti tikintį. Žinomas 
kairiųjų rašytojas, didelis kovotojas su visais totalizmais, A. Koestleris dar 1944 
m. parašė įdomų straipsnį viename JAV žurnale: „Kodėl netikima žiaurumais”. 
Tame straipsnyje tarp kita ko skaitome: „Visais laikais buvo pranašų, pamoksli
ninkų ir apšviestųjų, kurie keikė savo amžininkų apakimą — o padėtis vis liko ta 
pati. Visuomet yra, kurie staugia krematorijumuose ir yra žmonių, kurie praeina 
pro šalį. Jie turi ausis, bet neklauso, turi akis, bet nemato”. Dėl to suprantama, 
kodėl ir mūsų propagandininkams nelengva šiaipjau išmintingą Vakarų pasaulį 
įtikinti bolševikinio pavojaus realumu ir rimtumu.

Bet šiandien norime paliesti kitą klausimą. Ne propaganda ir ne policinėmis 
priemonėmis (nors jos gal efektingesnės) galima sulaikyti žmones nuo blogo. Daug 
svarbiau panaikinti paties blogio šaknis. Ne kažin kokie bedieviški ar nebedie- 
viški liberalai, kaip mano Dr. A. Maceina, yra bolševizmo perintojai, bet socia
linė ir rasinė nelygybė, skurdas, išnaudojimas, analfabetizmas, aplamai tamsumas 
ir bet koks, net ir religinis, fanatizmas.

Kas seka dabartinę sovietų propagandą, tas atkreipė dėmesį į paskutiniu metu 
ypač akcentuojamą jos vieną bruožą. Ji nuolat ir nuolat apeliuoja į prastą žmo
gų. Tai esąs Stalino politikos gudrumas, kad ji nukreipusi akis ne į kapitalistus 
ir aukštuosius, bet į tą prastą vargšą žmogelį, kuris jį supranta ir jo ilgisi. Ir rei
kia pasakyti, kad šiuo atžvilgiu jų propaganda neklysta. Ne tuose kraštuose, kur 
yra ko daugiausia liberalų ir bedievių, bet tuose kraštuose, kur yra daugiausia tų 
prastų vargstančių žmogelių, sovietinė propaganda randa didesnį atgarsį. Žinoma, 
mums aišku, kad tas prastas žmogelis nuo tos santvarkos daugiausia ir nukentėtų, 
nes pagal gražų anais senais laikais kursavusį dvieilį Vailokaičio namuose (rašy
tojų klube):

Kas nuo Smetonos nukentėjo, 
Tas ir nuo Stalino kentės

Bet tai jau kita kvitą.

Faktas lieka faktu, kad kol bus skurstančių ir vargstančių, kol bus rasinė dis
kriminacija, ko] klestės išnaudojimas, protekcionizmas (nesvarbu, ar pagrįstas gi
minystės ar pasaulėžiūros principais), tol bolševikiniams žvejams bus lengvas meš
keriojimas. Užtat vienas svarbiausių dalykų — neužmerkti akių prieš tas negero
ves, bet su jomis kovoti visur ir visada. Man patinka vienas amerikiečių literatū
ros bruožas: tai pamėgimas' vaizduoti vargą ir skurdą, nors to vargo ir skurdo 
aukso šalyje nėra tiek daug.

Bet kuo dėti čia mes, vargšai dipukai? Juk mes visi vargšai ir tą pačią buzą 
kasdieninę srebiame. Ne visiškai. Kam teko gyventi didesnėse stovyklose, tas pa
stebėjo, kad net ir „sunkiose tremties sąlygose” susidaro skirtumų, yra paprastų 
skurstančių ir vargstančių žmonelių. Palyginimas mūsų gyvenimo su normaliu 
Valstybiniu gyvenimu, žinoma, netobulas (ir tas vargstąs dipukas retai kada pasi- 
'darys bolševikas), bet problema glūdi vis vien čia, o ne kur kitur.

Dėl to jautrumas vargui, jautrumas socialinei ir kitokiai nelygybei turų būti ir 
pas mus. Aname pagarsėjusiame H. Nicolsono straipsnyje apie Dievo Paukšte
lius atkreiptas ypač dėmesys į vieno darbininko pasisakymą apie'S. Sąjungą. Tai 
daug labiau įtikina vakariečius, ypač įtikina tuos, kuriems tas pavojus gresia, 
būtent, tuos vargšus žmogelius, kurių visur dar yra ir kuriais taip gudriai remia
si bolševikiniai tūzai Kremliuje. Gaila, kad tokios liaudies mūsų eilėse nėra daug. 
Bet jos yra. Čia būtų ypa? tų mūsų organizacijų ir partijų, kurios savo progra
mose įsirašiusios kovą dėl proletaro gerovės, pareiga aktyviai ir veikliai pasi
reikšti ir kovojant iš esmės su skurdu, vargu ir išnaudojimu, parodyti, kad so
vietinis režimas tų problemą iš esmės neišsprendžia, bet kuris tik propagandos 
sumetimais jas naudoja.

\ 1 <K. STROPUS
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I. Rovaltė LTB Centro Komitete
Birželio m. 11 d. LTB Centro Komitetą 

aplankė BALFo vyr. įgaliotinė I. Rovaitė, 
LRK Vyr. Valdybos pirmininko Dr. D. Ja
saičio ir P. Minkūno lydima.

Oerb. viešnia buvo supažindinta su ak
tualiausiais LTB reikalais ir savo ruožtu 
išgirdo iš jos apie BALFo sumanymus ir 
pastangas ryšium su , tremtinių emigravimu 
į JAV ir jų šelpimu Vokietijoje. Vakare 
viešnia padarė pranešimą gausiai susirin
kusiems Hanavo stovyklos gyventojams, o 
Dr. Jasaitis papasakojo apie paskutinę PC 
IRO konferenciją Ženevoje. .

„Mintį” prenumeruoti Anglijoje ir domini
jose

prašome per mūsų atstovą Fabijoną Neve- 
ravičių: 13, College St., Leicester, England. 
Anglijoje ir jos dominijose prenemerata 
mėnesiui kaštuoja 3 šilingai.

Norint gauti iš atstovo atsakymą į laiš
kus, prašome pridėti pašto ženklą.

„Minties” administracija

OERB. PRENUMERATORIŲ DIDZ. BRI
TANIJOJE DĖMESIUI

Norint be pertraukos gauti laikraštį, pre
numeratą. reikia atnaujinti nevėliau dviejų 
savaičių prieš jai pasibaigiant.

Prenumeratai pasibaigus, laikraščio siun
tinėjimas automatiškai nutraukiamas.

Prenumeratą atnaujinti ir- laikraštį naujai 
užsakyti galima tik per ,,MINTIES” atsto
vą D. Britanijoje p. F. Neveravičių (13, 
College St. Leicester, England).

Ten pat dar galima užsisakyti -J. Švaisto 
romaną „Rašau Sau” (kaina 1 sh. 6p. ir 
2p. persiuntimui) ir H. Žemelio „O k u p a n- 
tų Replėse” (kaina 3 sh. ir 4 p. per
siuntimui).

Pinigus prašoma siųsti „Postai Order”, 
įdėjus į paprastą ar registruotą laišką.

Dar kartą primename, kad iš Vokietijoje 
gyvenančių laikraščio užsakymai į D. Bri
taniją nepriimami.

„MINTIES” Administracija

Coli. GVIDĄ VALANTINĄ ir 
coli. SAULĘ JAUTAKAITĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
sveikina ir linki sėkmės

Eichstdtfo Studentai

Amerikos krašto apsaugos ministeris For« 
restalig pareiškė, kad per sekančius 12 mė
nesių kariuomenė pramonei duos užx6 mi
lijardus .dolerių užsakymų. Tai bus 250%’ 
daugiau, negu per paskutinius 12 mėnesių.

Austrijos parlamentas penktadienį šventė 
savo pirmąjį šimtmetį. (D/R)
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