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Gražios perspektyvos pabaltijiečiams Australijoje
Canberra (Dena). Australijos imigracijos Paskutinėje savo sesijoje prieš vasaros

Paskutine valanda:
Berlynas Gen. Clayus sekančiomis dieno

mis skris į Washingtoną. Kelionės tikslas 
— Berlyno būklės klausimai. (D/R).

Washingtonas JAV ir Kanada priėmė 
kvietimą prisidėti prie Vakarų Europos 
unijos karo tarybos. (D/R).

Haaga. Vakarų Unijos valstybių užsienio 
reikalų ministerial susitarė konferencijoje 
visais klausimais. (D/R).

Paryžius Prancūzijos finansų ministerijos 
valdininkai antradienį nutraukė 10 dienų 
trukusi streiką. (D/INS).

New Yorkas. Amerikoje suimti KP parti
jos pirm. W. Fosteris ir gen. sek. E. Den- 
nisas bei dar kiti 5 asmenys. (D).

Markosas labai nori taikos
Atėnai (UP). Graikų sukilėlių- vadas ge

nerolas Markosas per jo žinioj esančią sto
ti pasiūlė Graikijos vyriausybei taikos de
rybas. Ministeris pirmininkas Caldaris ir 
ministeris Stratosas pareiškė, kad sutiks su 
tuo siūlymu tik tada, kada sukilėliai be są
lygų kapituliuos.

Markosas jau prieš 6 savaites stengiasi 
iižmegsti derybas su Graikijos vyriausybe. 
Markoso atsišaukimas skamba taip: „Lais
vėj! Graikija šią kritišką valandą vėl iš
reiškė savo sutikimą priimti kiekvieną gar
bingą demokratini susitarimą. Ji prašo vi
sų graikų paramos”.

Transatlantiniai bandymai
Reykiawykas (UP). Šeši britų raketiniai 

lėktuvai, kurie 12 vai. vasaros laiku starta- 
vo iš Stornoway Hebriduose transatlantinio 
skridimo, nepraėjus visai trims valandoms 
nuo starto, nusileido Islandijos Kaflaviko 
aerodrome.

Detroitas (UP). Amerikos karo aviacijos 
16 raketinių lėktuvų Selfridgėje startavo 
transatlantinio skridimo. Tįe lėktuvai turi 
atvykti į Vokietiją.

Amerikos valdinės įstaigos griežtai de- 
mentuoja gandus, kad tie lėktuvai, esą, at
skrido ryšium su Berlyno įvykiais ankš
čiau, negu tai buvo numatyta.

t Korėjoje dvi respublikos
Seoulas (Dena/INS). Pietinės Korėjos 

tautinio susirinkimo pirmininkui pasirašius 
Korėjos konstituciją, Korėja pasidarė res
publika.

Pasirašymo ceremonijose dalyvavo pieti
nės Korėjos JAV okupacinių pajėgų virši
ninkas gen. Hodgė, užsienio konsulato ats
tovai ir JT Korėjos komisijos atstovas.

Pirmoji algų kregždė Vokietijoje
Krefeldas (Dena). Britų zonos viešojo 

transporto ir susisiekimo profesinė sąjunga 
pranešė, kad bus nutrauktas darbas, jeigu 
derybose dėl 15’/o algų ir atlyginimų padi
dinimo tarp profesinės sąjungos atstovų ir 
kraštų vyriausybių liepos 20 d. nębus pa
vykę susitarti.

Racionas rugpjūčio mėnesiui
Frankfurtas (Dena). Rugpiūčio mėnesiui 

bizohos gyventojams numatytas šis norma
lių vartotojų racionas: duonos 10,000 g, 
kruopų ir makaronų 1.500 g, bulvių 12.000 
g, kavos pakaitalo 125 g, mėsos 200 g, žu
vies 1000 g, riebalų 625 g, sūrio 125 g, nu
griebto pieno 3000 g, cukraus 1.500 g, džio
vintų vaisių 750 g. Tas racionas turis ati
tikti 1756 kalorijas dienoje.

Nedovanotinos „klaidos“
Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 

KP iškelia daug „nedovanotinų klaidų”, pa
daromų priimant į partiją naujus narius. 
Viename partijos centrinio komiteto išleis
tame pranešime sakoma, kad Įpareigojamos 
visos KP organizacijos, priimant naujus 
narius, juos patikrinant laikytis didžiausio 

’atsargumo ir „apvalyti partiją nuo blogo ir 
užsienio (takoję esančio elemento”.

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 
vyriausybė savo neparastame posėdyje 
svarstė socialistų reikalavimą mažinti vy
riausybės pareikalautus karinius kreditus. , 
Ryšium su tuo vyriausybė tautiniame susi
rinkime iškėlė pasitiksimo klausimą.

Tautiniame susirinkime ministeris pirmi
ninkas R. Schumanas pareiškė, kad vyriau
sybė sutinka su karinio biudžeto apkarpy
mu iki 8,5 milijardų frankų.

Pirmadienio naktį, tęsiant debatus, Pran
cūzijos vyriausybei buvo išreikštas nepasi
tikėjimas, kada tautinis susirinkimas pri
ėmė 90 balsų persvara socialistų pasiūlytą 
kreditų pakeitimą.

Prieš balsavimą buvo pranešta, kad iš 
vyriausybės pasitraukė septyni socialistų 
ministerial.

Schumanas pareiškė, kad jis atsistatydins, 
jei socialistų siūlymas bus susirinkimo pri
imtas. > ■ |

Padėtis Berlyne

Antradienio rytą Prancūzijos prezidentas 
Auriolis, priėmė Schumario vyriausybės at
sistatydinimą ir tuoj pradėjo pasitarimus 
su Vadovaujančiais politikais dėl naujos vy
riausybės sudarymo.

Tariasi Baliuose Rūmuose
Washingtonas (Dena). Prezidentas Tru- 

manas pirmadieni po pietų sukvietė aukš
tus kariuomenės atstovus ir atsakingus po
litikus Į Baltuosius Rūmus konferencijos, 
kurioje buvo aptarti Berlyno blokados klau
simai.

Toje konferencijoje dalyvavo, tarp kitų 
kariuomenės valstybės pasekretoris W. H. 
Draperis, kariuomenės valstybės sekretorius 
K. Royallis ir užsienio reikalų ministerijos 
valstybės sekretorius R. Lovettas.,

Įvedus naujai valiutą, katastrofiškai su
mažėjo Vokietijos geležinkelių pajamos. Ne
sitikima, kad žymiai pasitaisys geležinkelių 
finansai ir po bilietų kainų sumažinimo.

ministeris A. Calwellis antradieni pareiš
kė, kad Australija yra linkusi iš Europos 
Įsileisti sekančius 200.000 DP. Ypač čia pa
geidaujami yra buvę Baltijos kraštų gy
ventojai.

JAV prezidentas Trumanas pranešė Aus
tralijos mioisteriui pirmininkui Chifleyui, 
kad Amerika, bendradarbiaudama su tarp
tautine pabėgėlių organizacija, darys visa 
galima, idant galėtų pateikti laivų ir lėšų 
DP transportams l Australiją paskubinti.

DP klausimas JAV opus
Washingtonas (Dena/INS). Prezidentas 

Trumanas liepos 26 d. sušauktame nepa
prastos sesijos kongrese pareikalaus dar 
200.000 DP Įsileisti Į JAV.

Tuo reikalu prezidento siūlymas bus pa
darytas po aptarimo svarbiausių tai .sesijai 
numatytų klausimų; kainų kilimo ir gyve
namojo ploto trūkumo.

Įvažiavimui į JAV pirmoje eilėje numa
tyti DP iš Baltijos kraštų, lenkai, ukrainie
čiai ir jugoslavai.

atostogas kongresas priėmė Įstatymą, ku
ris leidžia (važiuoti ( JAV 205.000 išvietin- 
tų asmenų. Prezidentas Trumanas reikala
vęs įsileisti 400.000 išvietintų asmenų.

Palestinoje karo veiksmai liaunasi
Bad Nauheitnas (Dena). Saugumo Taryba 

priėmė Amerikos delegacijos pasiūlytą re
zoliuciją, kuria ultymatyviškai reikalauja
ma iš arabų ir žydų per tris dienas nu
traukti karo veiksmus.

Rezoliucijoje konstatuojama, kad Pales
tinos būklė graso pasaulio taikai. Jeigu 
kuri nors ptisė Saugumo Tarybos sprendi
mui nepaklustų, tai tat reikštų taikos su
laužymą ir prieš ją būtų pavartotas sank
cijos. Izraelio vyriausybė tuoj pranešė, kad 
ji ST rezoliuciją priima.

Arabų Lygos generalinis sekretorius pra
nešė JT generaliniam sekretoriui Trygvei 
Lie, kad arabai priėmė ST reikalavimą nu
traukti kovos veiksmus Jeruzalėje. Kovos 
veiksmus Jeruzalėje jie ir nutraukė.

Grafas Bernadottė abiem kariaujančiom 
pusėm pasiuntė raštus, kuriais patikina, kad

Amerikiečiai paėmė iniciatyva
Londonas (Dena). Pirmadienį Haagoje 

prasidėjo vakarų unijas pakto valstybių (D. 
Britanijos, Prancūzijos, Olandijos, Belgijos 
ir Liuksemburgo) patariamosios tarybos 
posėdžiai. Dalyvauja užsienio reikalų mi
nisterial. Laukiama, kad ta proga bus ap
svarstyta ir Berlyno būklė. Apie posėdžio 
eigą JAV bus informuojamos be pertraukos.

Kariniai specialistai posėdžiuose nedaly
vauja.

Antradianio rytą SMV paskelbė, kad so
vietai sutinka perimti Berlyno gyventojų 
maitinimą. Nepaisant to, Berlyno aprūpini
mas iš oro vyksta pilnu tempu.

Berlynas (Dena). Berlyne jaukiama vienos 
eskadros sovietinių supertvirtovių. Tai bū
tų lyg ir atsakymas į amerikiečių atsiųstą
sias 60 supertvirtovių.

Sovietai mano, kad amerikiečių „super
tvirtovių atlėkimas yra Vakarų sąjunginin
kų „smarki reakcija”, iškelta dienos švie
son.

Generolas W. Donovanas, karo metu bu
vęs strateginių operacijų skyriaus viršinin
kas, pareiškė, kad sovietai Berlyno bloka
da nori sužlugdyti ERP ir išvyti iš Euro
pos amerikiečius.

Amerikiečių tvirtas laikymasis leido pir
mą kartą paimti į savo rankas inicia
tyvą. Jo nuomone, Berlyno būklė ne

prives prie karo.

Pasitarimai su sovietais nereikalingi. Jiems 
reikalinga mokėti ta pačia moneta.

Pirmadienį 8 ar 10 „Yak” tipo -sovietų 
naikintuvų apie 15 vai. 500 metrų aukštyje 
perskrido Gatowo aerodromą. Vienas nai
kintuvas Gatowo aerodrome skrido Įkandin 

i britų „Skyniaster” tipo lėktuvo.
Sovietų karinė valdžia pranešė, kad nak

tį ( antradieni oro koridorių turi perskristi 
penkios grupės sovietų naikintuvų.

Vieno amerikiečių lėktuvo įgula pastebė
jo, kad išilgai britų oro koridoriaus yra 
pastatytos į pozicijas priešlėktuvinės pa
trankos. Netoli jų pastatyti barakai, ir prie 
jų statomos naikintuvams pakilti aikštės.

Pasak Reuteq patirta iš vokiečių, kurie 
yra kontakte su sovietų vyr. būstine Karls- 
horste, kad sovietų maršalas Rokosovskis 
atvyko į Berlyną. Jis perimsiąs vakarinės 
dalies sovietų dalinių vadovavimą. Jis, ver- 
tinmas kaip karys, ir iš to vedama jo 
paskyrimo karinis charakteris.

Rokosovskio adjutantu yra marš. Žukovo 
sūnus, pulk. Žukovas. Jis yra Berlyne jau 
savaitę laiko, ir turėjo pasitarimus su so
vietų karininkais ir politiniais tarėjais.

Praeitos savaitės gale jis buvo Frankfur
te prie Oderio, kur susitiko su marš. Žu
kovu, kuris buvo pietų sektoriaus sovietų 
kariuomenės vadas Odesoje, o dabar yra 
sovietų karinės misijas vadas Lenkijoje.

Rokosovskis nuo karo pabaigos buvo 
Vengrijoje. Dar prieš Vakarų valstybių no
tų įteikimą sovietams, jis buvo atšauktas į 
Maskvą.

Trijų Vakarų valstybių vadinama „bėdos 
komisija” tariasi Berlyno klausimu. Ji 
svarsto visas galimybes iš susidariusios 
Berlyno krizės išeičiai rasti. „Bėdos komi
siją” sudaro Prancūzijos ir JAV ambasa
doriai Londone ir iš britų pusės sir Stran- 
gas. Jie tariasi be pertraukos. Tarp kitko 

svarstoma ir ultimatumo klausimas ir 
karo galimybė.

jis darys visa, idant kiek galint greičiau l 
Palestiną būtų pasiųsti JT stebėtojai.

Beveik iš visų frontų žydai praneša apie 
didelius laimėjimus. Tuos savo laimėjimus 
jie stengėsi išnaudoti iki prasidėsiančių 
paliaubų. t

Kur yra Sokolovskis?
Berlynas (UP). Sovietų įstaigos absoliu

čiai tyli dėl to, kur šiuo metu yra maršalas 
Sokolovskis. Taip pat niekur nebuvo pa
tvirtinta žinia, kad maršalo Sokolovskio 
nėra šiuo metu Berlyne.

Londonas (Dena). Sovietai pasiūlė berly
niečiams skirti 100.000 t. maisto 
tik vakarinių sektorių gyventojai 
siimti juos iš sovietų sektoriaus.

Italijoj grįžo tvarka

JAV oro tvirtovės Anglijoje

Rymas (Dena/Reuteris). Komunistų ran
kose esanti profesinių sąjungų vadovybė pa
klausė vyriausybės reikalavimų ir patvar
kė, kad liepos 16 d. generalinis streikas bū
tų baigtas.

Krikščionių įtakoje esančios profesinės 
sąjungos įteikė bendrąja: profesinių sąjun
gų vadovybei šio turinio raštą: „Padarykit 
galą savo agitacijoms arba mes sugriausi
me profesinių sąjungų vienybę. Dabartiniai 
streikų tikslai yra priešingi profesinių są
jungų tikslams ir funkcijoms.” Saragato so
cialistai prie to rašto irgi prisidėjo.

r Togliačio sveikata nelauktai pablogėjo, 
abi plaučių puses apėmus uždegimui. Jis 
gydomas penicilinu.
neramumų Italijoje,
Italijos vidaus reikalų ministeris M. Scel- 

ba senate pareiškė, kad per komunistų iš
sišokimus žuvo 9 policininkai ir 7 civiliai; 
204 asmenys buvo sužeisti, jų tarpe 120 po
licininkų. Scelba toliau pareiškė, jog netu
ri pagrindo baiminimasis, kad Italija bus 
paversta vidaus kovų laukų, nes

vyriausybė turi pakankamai priemonių 
savo piliečiams apsaugoti.

Toliau Scejba smulkiai -painformavo apie 
sukeltąsias komunistų negeroves 30 miestų. 
Ten buvo laikinai okupuoti fabrikai, muša
mi politiniai priešai, sulaikyti 
pastatytos barikadoj.

Dabar Italijoje būklė
normali. Visame krašte vyksta 
sisiekimas. Pusantros dienas 
lijos ūkiui kaštavo 70 milijardų lirų. *

Italijos vyriausybė nutarė pasilaikyti tei
sę takiais 
atsarginių 
gyvybiškai 
kyti.

Laukiama naujų 
jeigu jis mirtų.

produktų, 
turės at- 
(D).

„MINTIES” PIRMADIENĮ 
nebuvo galima išspausdinti dėl persitvar

kymo spaustuvės mašinų skyriuje.
Jei kam rūpėtų DP Įstatymo tekstas, šio 

numerio galima gauti papildomai, atsiuntus 
36 Dpf našio ženklą.

Redakcija

Washingtonas (Dena). Washingtone, Lon
done ir Paryžiuje oficialūs informatoriai 
pareiškė nuomonę, kad sovietų atsakymų 
nota nepakeičia Berlyno būklės ir Vaka-, 
rų valstybės pasiliks Berlyne. Vakarų vals
tybių užsienio reikalų ministerial nuolat pa
laiko tarp savęs kontaktą, kad aptartų toli
mesnes priemones.

JAV J D. Britaniją pasiuntė 60 B 29 ti
po supertvirtovių, kurias ten nutūpė liepos 
17 d. Jos kartu su D, Britanijos aviacija 
darys oro pratimus. Tos supertvirtovės yra 
JAV aviacijos viršininko Europoje gener. 
Lemayso žinioje.

Washingtono sluogsniubse tikimasi, kad 
liepos 26 d. sukviestas JAV kongresas, tarp 
kitą ko, apsvarstys Berlyno būklę.
Supertvirtovės reiškia kai ką daugiau...
JAV lėktuvų pasiuntimas ( D. Britaniją 

buvo suplanuotas mokymo tikslais prieš 
vienerius metus. Į D. Britaniją pasiųstosios 
supertvirtovės; be reguliarių įgulų, turi 
dublikatus.

Vienas 
matorius, 
kad J D. 
to paties 
shimos ir Nagasakio numetė atomines bom
bas. Jų didžiausias greitis per valandą yra 
560 km.

Reuterio atstovai mano, kad
amerikinių lėktuvų pasiuntimas l D.
Britaniją turi gilesnę prasmę, negu 

oficialiai pareiškiama.
Britų aviacijos atramos punktų naudojimas 
iki šiol amerikiečiams buvo neįprastas.

Nepatikrintomis žiniomis
netrukus ir l Prancūzijos aerodromus 

turi atvykti JAV bombonešių.

amerikiečių karo aviacijos infbr- 
pasak Sudeną — AFP patvirtino, 
Britaniją pasiųstieji lėktuvai yra 
tipo, kaip ir tie, kurie ant Hiro-

Dar 30 supertvirtovių mokymo tikslais 
yra atvykusios į Vokietiją.

Amerikos supertvirtovių atskridimas į D. 
Britaniją britų taipe sukėlė didelį nustebi
mą. „Evening News” tai pažymi kaip Va
karų sąjungininkų „jėgos paradą”.

Lėktuvų Įgulos esančios sudarytos iš pa
tyrusio personalo, kurie dalyvavo oro puo
limuose prieš Vokietiją ir Jajx>niją.

Aplamai britų spauda supertvirtovių at
siuntimo fakte vieningai mato įrodymą, kad 
Vakarų valstybės yra tvirtai pasiryžusios 
sovietų spaudimui Vokietijoje pasipriešinti.

„Daili Mail” reikalauja visuomenę išsa
miau painformuoti apie susidariusią rimtą 
būklę.

Žemųjų rūmų atstovai visą laiką esti ne
toli Londono, kad kiekvienu metu galėtų 
susirinkti nepaprasto posėdžio.

„Nuolatinė Berlyno komisija” kuriai pri
klauso JAV ir Prancūzijos ambasadoriai 
Londone, taip pat britų užsienio reikalų 
ministerijos Vokietijos skyriaus vedėjas 
Strangas, kaip patiriama gerai informuo
tuose sluogsniuose, ruošia Sovietų Sąjungai 
naują notą.

Britų laikraščiai reikalauja, kad Vakarų 
valstybės tučtuojau griebtųsi pasiruošimo 
atremti kiekvieną pavojų, kuris kyla ryšium 
su Berlyno krize. (UP).

Prancūzai nori derėtis
Prancūzijos ministerių > kabinetas, pirmi

ninkaujant valstybės prezidentui V. Aurio- 
liui, svarstė Berlyno klausimą. Prancūzų 
viešojoje nuomonėje ir spaudoje vyrauja įsi
tikinimas, kad reikalinga bandyti užmegsti 
keturių valstybių pasitarimus dėl Berlyno 
konflikto du-estdiavinux IDen“'

traukiniai ir

yra bėveik visai 
normalus su- 
streikas Ita-

streikų atvejais pašaukti, kelias 
klases, kurios reikalingos būtų 
svarbiems ūkio sektoriams išlai-

Abbadios, kur ieškomieji asmenys tarėja 
pasislėpti.

Maždaug trys, gal net penki šimtai ge
rai ginkluotų buv. partizanų, vadovaujami 
vieno komunisto, bėgo į kalnus slėptis, po
licijai užėmus svarbią jų telefono centrinę, 
per kurią buvo galima kontroliuoti susisie
kimą tarp šiaurės Italijos ir Rymo.

Žvalgybos lėktuvai remia kariuomenės 
veiksmus, ir yra paruoštyje parašiutininkai, 
kad reikale juos galima būtų panaudoti par
tizanams apsupti.

Iki šiol dar nėra priėję prie rimtų kau
tynių tarp vyriausybės kariuomenės ir par
tizanų, kurie, esą, nešioję uniformas ir 
raudonus kaklaryšius.

Policija suėmė 60 asmenų, tarp jų ir ko
munistų partijos sekretorių J. Contornl.
Italijos vyriausybė atstovauja kraštui ryž

tingai
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos ministe

ris pirmininkas parlamente pareiškė, kad 
jis netrukus pasiūlysiąs (statymo projektą, 
kuriuo bus stengiamasi susiaurinti profesi
nių sąjungų streikų teisė. To pageidaują vi
si piliečiai. Turinti būti rasta išeitis. Kiek
vienam turi būti žinoma, kad italų tauta, 
kuri buvo fašistinėje diktatūras priespau
doje, yra nusistačiusi prieš jos grįžimą 
lygiai kaip ir prieš kiekvieną kitą diktatū
rą, neišskiriant ir komunistų diktatūros.

Proklamuojant streiką, buvo siekiama 
„nuversti” vyriausybę. De Gasperis pabrė
žė} kad vyriausybė visomis jėgomis steng-< 
sis Įgyvendyti demokratini eksperimentą. Ji 
visomis priemonėmis pasipriešins kraštuti
niams kairiesiems, norintiems jėga pasi
grobti valdžią.

Po ministerio pirmininko pranešimo par
lamente tarp komunistų ir krikščionių de
mokratų (vyko apsikumščiavimas. Tą inci
dentą sukėlė Italijos profesinių sąjungų ge
neralinis sekretorius Vittoria, pareiškęs, 
kad balandžio visuotiniai rinkimai nebuvę 
laisvi.

Italijoje vis su didesniu įsitikinimu lau
kiama skilimo komunistų Įtakoje esančiose 
profesinėse sąjungose. ' Krikščionių demo- 
kratų vadovaujamos profesinės sąjungos 
nutarė iš bendrųjų profesinių sąjungų pa
sitraukti, kadangi jos nepatenkino ultimatu
mą baigti streiką iki ketvirtadienio nakties.

Iš policijos patirta, kad studentas Miche
le Ballantė paleido šūvius iš seno pisto
leto, kur( jis nusipirko'prieš tris mėnesius 
už 3.500 lirų. Suėmimo metu pas ji rasta t"- 
50 lirų ir vienas egzempliorius Hi<l<~

Grįžta prarastos sritys
Paryžius (Dena/Reuteris). Italijos elektros 

jėgainė Mont Cenise, kuri 1947 m. buvo 
priskirta Prancūzijai, dabar yra grąžinta vėl 
Italijai. Tuo reikalu Prancūzijos ir Italijos 
užsienio reikalų ministerial pasirašė sienų 
sutartį. Tuo būdu Italija atgauna dalį tai
kos sutartimi iš jos priskirto tereno Pran
cūzijai. /

Italijos kariuomenė kovoja su partizanais
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos kariuome

nės vietietai,i kurie persekiojo per paskuti
nius neramumus užmušusiuosius italų jx>- 
licininkus, pirmadienį turėjo panaudoti šar
vuočius ir patrankas, kad galėtų prasiveržti 
J>er gatvių barikadas link partizanų atra-
mru, Toscanos kalnuose, netoli nuo' „Mein Kampf” knygos.
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Stalinas mano, kad aš žuvau
Perbčgėlių grąžinimas
masto dezertyravimas iš raud. 
JAV okupacinę zoną Vokietijoje 
nacių kapituliacijos buvo už-

pia taus 
armijos į 
tuojau po 
kirstas pačių amerikiečių, kai JAV armijos 
pareigūnai atsisakydavo suteikti dezerty
rams prieglaudą. Aš pats žinau vieną atsi
tikimą, kai 1945 m. rugpiūčio mėn. du rusų 
bombonešiai su dešimčia rusų karininkų, 
tarp kurių buvo majorų ir pulkininkų nu
sileido viename aerodrome prie MllnchĄio. 
Tie rusai tuomet JAV komendantui karinin
kui pareiškė norą vykti į JAV. Tačiau ka
pitonas amerikietis tuojau įsakė abu lėk
tuvus aprūpinti benzinu ir rusams pareiš
kė, kad jis jiems duodąs lygiai dvi valandas 
laiko grįžti į savo zoną. Žinios apie tai 
greitai pasklido okupacinėj rusų armijoj, 
kad amerikiečiai net jėga grąžina dezerty
rus į rusų zoną. Ir vis dėlto daug rusų 
kareivių baudė vėliau pereiti zonų sieną, 
dėdamiesi, kad jie esą pabėgėliai iš so
vietų koncentracijos stovyklų. Karininkai, 
kuriuos rusai sučiupdavo dėzertyruojant, 
buvo teisiami karinių rusų tribunolų ir tik
riausiai sušaudomi; o kareiviai 
ištremiami į Sibirą. Tačiau
dezertyrams vis dėlto pavyko, ir dabar jie 
yra Vokietijos DP stovyklose.

kartais buvo 
kai kuriems

* 1 Tarp išgelbėjimo ir pražūties
Mano paties pabėgimas buvo lengvesnis 

ir tikresnis, bet vis dėlto, man kai kuriais 
momentais kaštavo nemaža šalto prakaito. 
Tris dienas tuomet aš išbuvau tame viešbu
tyje, bandydamas surasti kokį nors kelią į 

(JAV. Aš žinojau, kad neliksiu NKVD ne
pastebėtas, jei aš ilgesnį laiką pasiliksiu 
Prancūzijoj, ypač Paryžiuje, nes mano dar
bas buvo gabenti lėktuvu sovietinius pi
liečius iš Prancūzijos į Rusiją. Kai kurie 

! tų žmonių buvo NKVD jėga priversti re- 
patriuoti. Sustabdydamas plentuose aufove- 
žimius ir prašydamas pavėžinti, aš pasie
kiau JAV okupacinę zoną Vokietijoje ir 
čia susiieškojau vieną iš rusų karinių mi
sijų Šiai misijai vadovavęs generolas bu
vo tolimas mano giminaitis ir sutiko pa
vesti man naujų uždavinį — vykti Į Kana
dą, kur turėjau paimti rusų armijai pasta
tytą lėktuvą. Jam tai nebuvo sunku atlikti, 
kadangi jo štabo dar nebuvo (pasiekusi ži
nia apie mūsų lėktuvo katastrofų Kanado
je aš sųžinojąu, kad tą lėktuvą jau pri
ėmęs vienas rusų pilotas. Man pavyko 
gauti Jungtinių Valstybių tranzitinę vizą 
per New 'Yorką grįžiti J Sov. Sąjungą. New 
Yorke susiradau vieną rusų žurnalistą, apie 
kurį jau buvau painformuotas Prancūzijoje. 
Jig mane nuvedė j JAV vyriausybės užsie
nio žvalgybos skyrių Šiai agentūrai aš ga
lėjau pateikti informacijų apie 
kiečių puskarininkius, kuriuos 
matęs suteikiant rusų žvalgybos 
Vbflcietijoj karinių informacijų
Po to aš praleidau šešias savaites Ellis Is
lande, kur man nuolat grėsė deportacija at
gal į Rusiją, o ten manęs jau laukė tikras 
sušaudymas. Dabar pagaliau aš esu tikras, 
kad man bus leista pasilikti J. A. yalstybė-

Vieno sovietu pulkininko pasakojimas 
gos tą draugiškumą sunaikinti galės pa
sisekti.

kininkaa leitenantas, aš buvau per aukš
tas, kad valgyčiau kartu su kapitonais, 
bet ir per žemas, kad galėčiau naudotis 
generolų valgykla:

Revoliucijos vaikas
Man, revoliucijos vaikui ir vienam iš 

jos mokinių, ši perdėta nelygybės sistema 
niekuomet nepatiko,'nors ji man ir suteikė 
tam tikros naudos. 1917 m., revoliucijos 
metu, aš buvau 3 metų amžiaus. Abu ma
no tėvai — tėvas Maskvos fabriko darbi
ninkas, motina — farmaceute — nors ak
tyviai ir nedalyvavo caro nuvertime ir re
voliucijoj, bet simpatizavo bolševikų re
voliucinei partijai. Aš atsimenu, kaip ma
no tėvas ir motina verkė dėl Lenino mir
ties 1924 m. Jo sukeltoji revoliucija padė
jo jiems. Jie gyveno geriau negu prieš 
pirmąjį pasaulinį karą; dabar jie galėjo 
leisti mane, dvi mano seseris ir brolį mo
kytis ir Jie dėjo dideles viltis į mūsų atei
tį. Nuo aštuonerių iki penkiolikos metų 
aš lankiau pradinę mokyklą. Mokykloj mes 
viską gaudavom nemokamai, įskaitant ir 
knygas. Tuomet mirė mano tėvas ir aš tu
rėjau pradėti dirbti. Patekau į metalo fa
briką, kur gavau metalurgo apmokymą. 
Turėdamas aštuoniolika metų, aš buvau 
priimtas į Maskvos Technikos Institutą. 
Baigęs jį, aš tapau lėktuvų inžinieriumi, 
o vasaros metu dirbau kaip pilotas.

Politikos vengimas
Ketverius ar penkerius mejus studijuoda

mas institute, aš buvau komjaunimo orga
nizacijos narys, bet paskui mane iš jos pa-į 
šalino, nes aš prieštaravau savo draugams. J

i
tvirtindamas, kad kažkas yra netvarkoje Bu- 
charino, Radeko ir kilų bylose, kad šie seni 
bolševikai, mano jaunystės dienų herojai, 
negali būti komunizmo išdavikai. Nikalojus 
Maksimovas, komjaunimo vadas, tuomet 
apkaltino mane priklausant slaptai kenkėjų 
organizacijai. Kur gi kitur aš galėčiau 
gauti tokį išdavikišką vardą? Tačiau NKVD 
tardymas parodė, kad aš esu tiktai geras 
mokinys ir man buvo leista tapti inžinie
riumi lėktuvų fabrike 1938 m. Kelis kartus 
po to aš buvau paragintas įstoti į partiją, 
bet aš vis atsikalbinėjau, kad dar nesu pa
kankamai išstudijavęs marksizmo, kad ga
lėčiau pradėti eiti politines pareigas ir kad 
mano darbas fabrike reikalauja labai dide
lių papildomų studijų ir aš kol kas neturiu 
laiko atsidėti kitoms pareigoms. Mano bro
lis ir abi mano seserys buvo partijos na
riai, bet tiktai vienas iš 80 mano instituto 
klasės draugų įstojo į partiją. Visi mes są
moningai vengėm politikos. Mes neturėjom 
ambicijos tapti fabrfitų direktoriais; einant 
tokias pareigas ir vienas slystelėjimas reiš
kė Sibirą. Mes buvom saugesni ir mums 
buvo patogiau dirbti technikų darbą.

Paties pranešimai NKVD apie save
Po tų mano pergyvenimų komjaunimo or

ganizacijoj aš niekuomet nebebuvau toks, 
kaip pirmiau, režimo atžvilgiu. Aš tapau 
politiniu ciniku, kokie buvo ir daugumas 
mano draugų, kurie, kaip ir aš,.bandė pa
slėpti savo tikruosius jausmus, bet, matyt, 
nevisuomet sėkmingai. Vieną dieną Bori
sas, mano mokyklos draugas, kolega inži
nierius ir artimiausias mano bičiulis, prisi
pažino man, kad NKVD agentas mūsų fab
rike įsakęs jam, kas dvi savaitės pranešti

Kastų sistema "
Ukrainiečiai žino, kad jie valgo maistą 

iš Jungtinių Valstybių. Visi rusai žino, 
kaip daug amerikiečių ginklai padėjo su
mušti vokiečius. Rusų kareiviai niekuomet 
negali atsistebėti, matydami amerikiečių 
kareivius ir karininkus vilkinčius tos pa
čios rūšies uniformomis, valgančius maž
daug tos pačios rūšies maisto davinius ir 
bendraujančius tarpusavy kaip lygus su 
lygiu. Mano, kaip Rusijos pulkininko lei
tenanto, alga buvo 4.000 rublių per mėne
sį, o eilinis rusų armijos kareivis gauna 
nuo 30 iki 40 rublių per mėnesį. Maža ru
sų težiho ir tesidomi Jungt. Valstybių kon
stitucija ar Piliečio teisių įstatymu, bet 
daugelis žino, kad Amerikos demokratija 
yra tokia sistema, kurioje amerikiečių ka
reivis ir amerikiečių karininkas abu rū
ko tos pačios rūšies cigaretes po 15 cen
tų už pokelĮ. Pirmasis dalykas, kurį aš iš 
vieno amerikiečių generolo pastebėjau, kad 
jo cigaretės buvo tos pačios rūšies, kaip 
Ir kiekvieno jo štabe dirbusio eilinio. O 
Raudonojoj armijoj eilinis kareivis tegau
na tik pačios prasčiausios rūšies palaidą 
tabaką, o kiekvienas aukštesnis rangas tu
ri savo specialią papirosų rūšį. Papirosų 
pokelis, kuriuos rūko rusų generolas, eili
niai!) kareiviui kaštuotų dviejų mėnesių 
algą. Kastų sistema sovietinėj armijoj yra 
tokia griežta, kad Įvairių laipsnių karinin
kai turi savo atskiras valgyklas. Kaip pul- šalino, nes aš prieštaravau savo draugams,J jam raštu apie viską, ką aš kalbu ir ką dir-

Savaitinė politikos apžvalga

Kas gi bus toliau?
Naktį į ketvirtadienį Maskvos radijas 

paskelbė sovietų atsakymą j amerikiečių 
notą Berlyno reikalu. 12 valandų prieš tai 
ji buvo Įteikta pačiam Markhalliui. Pana
šias notas gavo Bidault ir Bevinas. Jų tu
rinys mūsų skaitytojams jau žinomas — soT 
vietai aiškina, kad Vakarų tvirtinimai ne
atitinka tikrovės ir kad jiems, Vakarams, 
nėra kas veikti Berlyne, kuris sudaro so
vietų zonos dalį. Toliau sovietai,, lyg ir su
tikdami, kad dabartinė padėtis yra nenor
mali, siūlo pradėti naujas derybas dėl vi
sos Vokietijos likimo, bet nesutinka jų sai
styti bet kuriomis sąlygomis. 'Kitaip sakant, 
jie atmeta Vakarų reikalavimą prieš pasita
rimus atšaukti Berlyno blokadą, bet kartu 
nė Vienu žodžiu tiesiogiai nepatvirtino pa
čios blokados buvimo fakto. Todėl galima 
sutikti su Albertu Moussef, kuris „Epoque” 
skiltyse rašė:

„Su Berlyno blokados atšaukimu yra 
lygiai taip pat, kaip ir su Vokietijos 
statutu — negalinta rasti jokios dery
bų bazės, jokio kompromiso tarp Va
karų ir sovietų galimybės. Foreign Of
fice, kaip tvirtinama, laukė atsakant 
„taip” arba „ne”, tačiau rusai ir to
liau liko paslaptingi* — jie savo durų 
nei uždarė nei paliko jas atviras”.
Tokiu būdu sovietų atsakymas įtempimo 

nesušvelnino. 2.500.000 žmonių, kurie ne
dviprasmiškai pasisakė už vakarietišką de
mokratijos supratimą tebėra sovietų ap
supti. BBC Berlyno korespondentas prane
ša, kad tūkstančiai berlyniečių, kurie susi

gyvenimo svetimame krašte kartu rizikuo-1 rinko pa8iti|<ti pereitą savaitę viešėjusio

tai bus išbandytos visos kitos galimybės, 
nors iš jų ir nedaug tesitikima. Pirmadienį 
Haagoje prasidėjo tuo reikalu Vakarų Eu
ropos unijog pasitarimai, Londone pastoviai 
posėdžiauja sir W. Strangas su ambasado
riais Lewisu ir Massigliu. Vis dar tikima
si, kad sovietai ilgainiui tylomis nusileis. Su
prantama, kad kaip tik šiuo momentu so
vietams tiesiogiai kapituliuoti bus labai ne
paranku dėl jų vidaus padėties', kuri jiems 
šiuo metu neleidžia patirti jokio nepasise
kimo. Kita vertus, sovietams norima išaiš
kinti, kad Berlynas gali būti karo priežas
tinių ir jis tuo tikrai bus, jei jie neatsisa
kys nuo savo sumanymo jį visiškai įjungti 
savo zonom. O tai išaiškinti galima tik fak
tais. Vieno tokio fakto susilaukėme perei
tos savaitės pabaigoje—60 amerikiečių su- 
pertvirtovių atskrido j Rytų Anglijos aero
dromus.

du ameri- 
aš buvau 
karininkui 
apie JAV.

Paslėptas nepasitenkinimas «
Mauo pasiryžimas atsisakyti užtikrintos

eglinio sovietų piliečio ateities dėl netikro

kos, respublikos santvarkos, piliečių laisvės 
labui mes reikalaujame, kad streikų, bado ir 
pilietinio karo vyriausybė atsistatydintų”. 
Stačiai atrodė, kad Belantė buvo provoka
torius, turėjęs tikslą* padėti komunistams 
užgrobti valdžią. Bet netrukus paaiškėjo, 
kad kompartijos apetitai yra didesni už jos 
galią. Visuotinis streikas, kuris pradžioje 
paraližavo visą gyvenimą, po 24 valandų 
pradėjo silpnėti ir pati kompartija turėjo 
paskubėti jį atšaukti, nes kitu atveju jis bū
tų pasibaigęs ir be jos komandos. Antra 
vertus, tas streikas davė vyriausybei aksti
no pradėti kovą prieš komunistų įsigalėji
mą profesinėse sąjungose. Iš įvairių vietų 
pranešama apie tų profeinių sąjungų skili
mą. Aišku, neapsiėjo ir be riaušių. 9 po
licininkai ir 7 civiliai turėjo padėti savo 
galvas ant politinių aistrų- aukuro. Turint 
galvoje pietietišką temperamentą, tai nėra 
daug. VM

už- 
Si- 
kad 
tai 

žy-

bu. Nuo to laiko aš pats rašydavau tuos 
Boriso pranešimus, retkarčiais paminėda
mas mažesnes mano klaidas inžinieriaus 
darbe, kad apsaugočiau Borisą, kaip fabri
ko šnipą. Tačiau aš buvau gerai įsitaisęs 
savo darbe, gaudamas 2.500 rublių mėnesi
nės algos, turėdamas atskirą kambarį bu
te, kuriame gyveno dar trys šeimos. Aš ge
rai maitinausi, turėjau dvi drabužių eilu
tes. Keletą kartų mūsų butą nakčia lankė 
slaptoji policija ir kiekviena tokia proga, 
prieš atidarai duris, šeimų nariai išsigan
dę bučiuodavo vienas kitą, tuo būdu pa
sakydami sudiev. Juk visi žinojo, kad bent 
vienas gali būti areštuotas ir niekuomet 
nebesugrįžti. Tuo metu panašiu būdu pra
nyko keletas mano draugų. Gal būt, tų pui
kių Boriso pranešimų dėka aš ir išvengiau 
bet kurių nemalonumų.

1939 m. paktas 
sukrėtė visą dar ma- 
taip pat ir tų mano 
kuriais aš galėdavau 
Ištisą metų eilę mes

„Vyriausybė geriau žino"
Tačiau nacių—-sovietų 

nepaprastai smarkiai 
no- likusį tikėjimą, 
draugų tikėjimą, su 
atvirai pasikalbėti.
„Pravdoj” skaitėm, kad naciai yra aršiausi 
mūsų priešai. It štai staiga jie pasidaro 
mūsų draugai. Kartą aš paklausiau į mū
sų fabriką atsiųstą agitatorių — paskaiti- 
'ninką apie šią naują sąjungą, išrašydamas 
paaiškinti, kaip mes galime taip greitai pa
keisti savo nusistatymus.

— Mes turime daug bendro su vokiečiais, 
— paaiškino jis. —j Mes mėgstame jų mu
ziką. O, be to, mūsų vyriausybė vistiek 
vieką geriau žino.

Kitas agitatorius propagandistas darė 
pranešimą moterų darbininkių pamainai, 
kurios dirbo mano kaimynystėj. Per pa
klausimus viena moterų pareiškė, kad ji vi
suomet pripažinusi Hitlerio nuopelnus ir tik 
laukusi tinkamo laiko tai pareikšti. Propa
gandistas buvo patenkintas, o kitos mote
rys paplojo. Netrukus po šio įvykio aš bu
vau komandiruotas į Lvovą patikrinti, ar 
lenkų lėktuvų fabrike rastoji medžiaga ne
būtų naudinga mūsų fabrikui ' .Maskvoje. 
Ten aš sužinojau, kad, kai Raud. aronija 
surengė iškilmingus pietus vokiečių kari
ninkų garbei po Lenkijos žlugimo, sovietų 
aviacijos komisaras Andrius Bielovas {sa
kė žydams karininkams tuose pietuose ne
dalyvauti, kadangi jų dalyvavimas vokie
čiams galįs būti nemalonus. Vienas žydų 
karininkas, rusų armijos lakūnas, gavo 
penkerius metus kalėjimo, nes jis drįso pro
testuoti prieš tai. šis dalykas man dar aiš
kiau pailiustravo, ką mūsų sąjunga su vo
kiečiais reiškė žmoniškumo atžvilgiu. (B. d.)

JAV ruošiasi evakuoti iš Artimųjų Rytų 
Amerikos piliečius, jeigu įvykiai Palestino
je to pareikalaus. Keturios skraidančios 
tvirtovės ir 3 Dakolos transporto lėktuvai 
iš Frankfurto atvyko į Kipro salą. Laukia
ma ir daugiau lėktuvų. (D/INS).

Generolas de Oaullė liepos 24 d. Poitiers 
mieste kalbės apie Prancūzijos ūkio būklę.

TRUMPOS ŽINIOS
BULGARIJA

Bulgarijos komunistų partijos .centrinis 
komitetas nutarė nesiųsti savo delegacijos 
į Jugoslavijos KP kongresą, kuris Įvyks lie
pos 21 dieną Belgrade. (D).

D. BRITANIJA

jant būti pastatytam prie, sienos, jei man 
tai nepavyktų, lengviau bus suprantamas 
rusams negu amerikiečiams. Nežiūrint vi
dų Stalino pažadų apie geresnį gyveni
mą, visų tų Molotovo ir Višinskio drąsių 
frazių, Sovietų Sąjunga šiandien yra ma
terialiai ir dvasiniai subankrutavusi ir in- 
fdigenttškesfli rusai gerai tai žino. Diktuo
jamo socializmo eksperimentas nepavyko 
rusų tautoje. Intelektualai gyvena nuola
tinėj baimėj patekti į Kremliaus nemalo
nę ar išgirsti naktį-NKVD agentą besibel
džiantį į jų duris. Kareiviai, kurie šį tą 
Vakaruose pamatė, pavydi Vakarams jų 
išteklių ir jų laisvės. Ištisos istorijos apie 
gyvenimą nž Sąjungos sienų buvo pa
pasakotos iii Šeimoms ir bičiuliams. Val- 
stiečiamr ' darbininkams, lygiai kaip ir 
intelekoialams iš naujo buvo įskiepytas 
nepasitenkinimas. Ištisi krašto rajonai, 
ypač Ukraina, laukia •• čzadų, duotų jiems 
karo metu, įgyvendini, ir — pažadų, kad 
jiems bus duoti didesni dari?' plotai ir 
arkliai jiems išdirbti. Mi’iio^ai rusų su 
džiaugsmu sukiltų prieš režimą, bet negali 
to padaryti, nes slaptosios policijos sis
tema yra taip visur Įsiskverbusi Ir tokia 
efektyvi, kad revoliucija Rusijoj negali
ma. Tačiau šioji sistema vis dėl to neuž
kerta jiems kelio tarpusavyje pasikalbėti 
Ir pasidalinti tikraisiais įsitikinimais. Vi
sus tuos dalykus aš žtnau iš savo paties 
patirtės Karas sutelkė man progos netik 
aplankyti svetimus kraštus, bet taip pat 
labai plačiai pakeliauti ir po pačią So
vietų Sąjungų ir susidurti tiek ir su viso
kių laipintų kariais, tiek ir su civiliais. 
Rusai stebisi Jungtinėmis Valstybėmis ir 
jaučia draugiškumą Jų gyventojams ir aš 
abejoju, «r nuolatinės Kremliaus pastąn-

buv. britų užs. reik. min. Edeno, savo su
keltomis ovacijomis manifestavo savo soli
darumą su Vakarais'. Tą patį solidarumą 
išreiškė ir britų darbo partija, sveikinda
ma Berlyno socialdemokratus, kurje pasi
gėrėtinai nuo raudonojo maro gina laisvės 
vėliavą. Jų vadas prof.Reuteris kalba taip 
drąsiai, lyg jį nuo sovietų skirtų neperei
namas vandenynas, bet ne keletą amerikie
čių MP. Savaime aišku, kad tokiai padė
čiai esant visame pasėlyje kilo klausimas: 
„Kas gi toliau?” Tiesa, Berlyną kurį laiką 
galima išmaitinti oro keliu, nors tai ir su
dari) didelių išlaidų, tačiau tuoypačių bū
du aprūpinti Berlyną ir kuru yra beveik 
neįmanoma. Juk tik atsiminkime, kad Ber
lynui normaliai reikia apie 3.000 to ang
lies dienoje. „Oro tiltas” yra tik laikinė, bet 
nenuolatinė priemonė. Dar prieš sovietų at
sakymą, tą klausimą plačiai svarstė britų 
spauda. .Įdomu, kad tiek kairiųjų „Tribūne”, 
tiek ir dešiniųjų „Daily Mail” priėjo vieną 
išvadą, kurią cituojame iš „Daily Mail”:

„Jei Maskva mūsų protesto notas at
mes arba ignoruos, sekantį žingsnį tu
rėtų padaryti Vakarai. Vienintelis re
komenduotinas kelias būtų blokadą pra
laužti ginkluotą sunkvežimių, vilkstine. 
Tada sovietų įstaigos turėtų apsisprę
sti, ar jos gali praleisti tą vilkstinę be 
susirėmimo iki vakarinių sektorių, ar 
ne. Tai būtų, savaime suprantama, 
kraštutinis ir labai pavojingas būdas. 
Toks planas jau yra Vakarų Karinių 

specialistų svarstytas”.
Savaime suprantama, kad to būdo bus 

griebtasi tik paskutiniuoju momentu. Prieš

♦
Tuo tarpu kai net toks taikos apaštalas 

kaip Leonas Blumas sutinka, kad Berlyno 
afera gali privesti prie karo, JT Saugumo 
Taryba padarė nepaprastai drąsų nutarimą. 
Ji pareikalvo, kad žydai ir arabai tuojau 
sustabdytų'karo veiksmus, grasindama prie
šingu atveju nepaklausiusią šalį laikyti 
puoliku ir panaudoti prieš ją sankcijas, 
tas nutarimas buvo galimas tik todėl, 
britų ir amerikiečių diplomatams prieš 
pasisekė surasti bendrą kalbą. Iki šiol
dai ir arabai atsisakydavo gera valia pri
imti tarpininko grafo Bernadottės siūlymus, 
tačiau, atrodo, jog grafas įsitikino, kad jo 
siūlymus priims, jei tai padaryti bus įsa
kyta. Tiek žydai, tiek ir arabai galės sau 
teisintis, jog turėjo nusileisti jėga parem
tai neteisybei. Savaime suprantama, kad ir 
šitas žygis, jei jis pasiseks, dar nebus ga
lutiniu taikoj šiame žemės kampelyje grą
žinimas, tačiau Vis dėlto būtų, didelis žings
nis priekin. Jei tas bandymas pasiseks, 
Saugumo Taryba galės džiaugtis padidėju
siu autoritetu. Jei ne, po trečiojo D. karo 
teks kurti naują pasaulinės organizacijos 
laidą.

Britų ambasadorius Maskvoje sir Peter
sonas antradienį turėjo pasikalbėjimą su už
sienio reikalų ministeriu Bevinu. Peterso
nas sveikatos sumetimais jau prieš dvi sa
vaites išvyko iš Maskvos. (D/R).

INDIJA

Olandijos vyriausybė atmetė sovietų no
tą. kurioje buvo daromi priekaištai, kad 
Olandijos darbo partija, laikraštis „Het 
Wrije Folk” kursto katą. Olandai atsako, 
kad tame straipsnyje buvo padarytos hipo
tezės ir teoriniai samprotavimai, kas galė
tų įvykti, jei kiltų karas. (D/R).

Olandijos ambasadorius turėjo Washing
ton? "įsikalbėjimus su užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekretoriumi Lovettu 
dėl būklės Indonezijoje. (D/OANS).

PRANCŪZIJA

Indija pasirašė su sovietais 
gal kurią už arbatą ji gaus 
kviečių. (D/R).

sutarti, pa- 
50.000 tohų

IS VISUR

♦
Tokioje įtemptoje atmosferoje ,4 revolve

rio šūviai, paleisti prie Italijos seimo du
rų, sukėlė didesnį aidą, negu tai būtų at
sitikę normaliais laikais. Mes galime visai 
suprasti 24 metų jaunuolio Michelė Balan- 
tės norą įsikišti j istorijos raidą. Jo tėvas 
negrįžo iš sovietų nelaisvės. Jis aiškiai ma
tė, į ką komunistai nori paversti jo tėvynę 
Italiją. Italijos komunistų vadas ir viena 
šviesiausių kominformo galvų — Palmira 
Togliattis — be abejo ant savo sąžinės tie
siogiai ar netiesiogiai turi daug žmonių 
gyvybių, tačiau ar atskiras žmogus turi tei
sę daryti savo teismą? Bažnyčios ir teisės 
autoritetai sako, kad ne. Praktiškai žiūrint, 
vargu ar Togliačio mirtis atneštų daug 
naudos. Tiek jis, tiek ir galimas jo įpėdi-’ 
nis yra tik akli Kremliaus įrankiai. Todėl 
Belatotės paleisti šūviai Italijai ypatingos 
naudos atnešti negalėjo. Jie Togliačiui ga
lėjo atnešti tik kankinio aureolę.

Italijos kompartija, paskelbė visuotinį 
streiką. Jos atstovai seime ir senate pasiū
lė pareikšti vyriausybei nepasitikėjimą. Jos 
organas „Unitą” rašė: „Tautos vidaus tal

Persijos šachas Mohamedas Pahlevis lie
pos 20 d. laukiamas atvykstant vizito Į D. 
Britaniją. Sachas bus karaliaus svečias ir 
sustos Buckinhamo rūmuose. (D/R).

Anglų ir amerikiečių okupacinių pajėgų 
vadas Trieste gen. Aireys paskirtas Mar- 
shallio plano tiekimų paskirstytoju tame 
mieste. Tuos tiekimus gan, tik britų ir 
amerikiečių zonos. Jugoslavų zona yra iš
skirta. (D/R).

Panamoje kelias dienas varžėsi dėl parei
gų du prezidentai. Jų ginčą išsprendus vy
riausiam teismui, tikruoju prezidentu liko E. 
Obarras. (D/R).

Persijos šachas Mohamedas

JUGOSLAVIJA
Jugoslavijos KP ketvirtadienį pasiuntė 

Togliačiui telegramą, kurioje jam linki greit 
pasveikti. „Borba” laikraštis atentatą at
vaizduoja kaip pasikėsinimą ant viso tarp
tautinio pažangiojo sąjūdžio. (D/R).

Jugoslavijos profesiniu sąjungų erwit’i? 
komitetas išreiškė savo visišką solidarumą 
Jugoslavijos KP ir jos vadovybei, kartu at
mesdamas visus jai padarytus kominformo 
kaltinimus. (D/R).

JUNGT. TAUTOS

JT generalinis sekretorius Trygvė Lie, 
pasak Prancūzijos radiją, vienoje spaudos 
konferencijoje pareiškė, jog jis nemanąs, 
kad JT bus pareikalauta intervenuoĮi Berly
no ginče. (D).

KANADA
Kanadoje, Saskatchewan© provincijoje, 

kaip pareiškė Kanados prekybas tninleteris 
Howė, aptikti labai turtingi urantjo slvogs- 
niai, kurie daba-- pradėti eksploatwofl. Ta
čiau urano produkcija vis dar atsilieka 
nuo Belgu Kongo urano prodrokrfjos. (D/R).

Prancūzų Sivojos Alpėse penkiadienį iš
krito 3> metrii sniego danga. (D/R).

Prancūzijoje, streikuojant finansų minis
terijos tarnautojams, kelios dienos neveikė 
prancūzų šveicarų pasienyje muitų kontro
lė. Daugelis prancūzų ėjo į Šveicariją pirk
tis prekių, kur'os yra brangesnės Prancūzi
joje arba kurios čia yra brangesnės. (D).

Prancūzijoje, Pirėnėjų kalnuose, slapta 
einančius per sieną prancūzų policija pa
gavo du vokiečius, kurie yra kilę iš Frankfurto. (D). 1

- . RUMUNIJA
Rumunijoje komunistų partija yra su

jungta su socialistų partija ir pavadinta 
Rumunijos darbininku Partija, kuri nutarė 
Jugoslavijoj KP kongrese nedalyvauti.

Fumun't? naairašė su Vengrija prekybos 
sutartį, kurta numatomas prekių pasikeiti
mas ož 10 mil. dolerių. (D). .

VENGRIJA
Vengrijoie, kovojant su nelegaliais sienos 

perėjūnais, nubarta pasienio miškus ir krū
mus iškirsti nuo 5 iki 1000 metrų juosta. 
Pasienyje galima bus sėti ir sodinti auga
lus, kurie neauga aukščiau kaip 60 cm.

Vengrijos policija, pasak Taseą, žiniomis 
13 Budapešto.š suėmė 20 asmenų, kurie kal
tinami. kad jie rengę Vengitjoje padaryti 
perversmą ir perimti valdžią, kada bus ati
traukite iš Vengrijos sovietų kariuomenė.

VOKIETIJA

Amerikiečių Bavarijos karinės vaidilos 
spaudos kontrolės skyrius uždraudė Bava
rijos komunistų partijai ištisą mėnesį iš
leisti bei kokį spaudinį. Priežastis, kad KP 
informacijas biuletenis Įdėjo „piktą kari
katūrą”, kuri Įžeidžia bizonas okupacines 
pajėgas ir mo pačiu pažeidė spaudos kon
trolėj potvarki nr. 40. (D).

Lėktuvai, kurie yra naudojam; susisieki- 
mui tarp D. Britanųoa ir Tolimųjų Rytų, 
laikinai yra naudojami Bėrimo aprūpini - 
mui. Dėl to oro susisiekimas su lojimą■ 
siais Rytais laikJtaa! yr>’ mrtrattklos. <•'
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Dar apie TSRS karine ruošą Pabaltijyje
Darbo prievolė kariniams darbams vykdyti I 

Mes jau esame paskelbę kai kurių žinių I
apie TSRS karinius pasiruošimus Pabaltijy
je. šiuo metu tas žinias yra ne tik patvir
tinę daugelis buv. vokiečių karo belaisvių, 
dabar grįžtančių iš TSRS, bet iškėlę kai 
kurių naujų faktų. Įdomios medžiagos 
Įima rasti ir „Newsletter”. Pasiruošimo 
tų, neslepia pagaliau i‘r patys sovietai. Štai 
birželio 10 d. Rygos radijas paskelbė, 
Šimtai ūkininkų ir kolchozininkų Latvijoje 
atstato labai militariškai svarbų Leningrado 
— Varšuvos plentą.

Bene didžiausi sutvirtinimai daromi Ta
lino ruože, kur kasamos didžiulės tranšėjos 
ir statomi apsaugos pylimai. Darbi; vedėju 
yra aukšto rango TSRS karininkas. Darbus 
vykdo sovietų inžinerijos dalys, darbinin- 

, kai iš krašto gilumos, o taip pat ir vieti
niai civiliai, bei vok. karo belaisviai. Kraš
te (vesta visuotinė darbo prievolė, kurią tu
ri atlikti visi, net moterys iki 55 m. am
žiaus. Darbininkai, ūkininkai ir civiliai tu
ri dal( savo laiko, ypač sekmadienį paskirti 
apkasų kasimo darbams.

ga- 
fak-

kad

Aerodromas, talpinąs 1.000 lėktuvų
Prie Paernavo miesto įruoštas vok. be

laisvių darbų didžiulis modernus aerodro
mas, kuriame gali tilpti 1.000 lėktuvų. 1947 
m. vienas stebėtojas suskaitė aerodrome 500 
lėktuvų, o kita tiek buvo angaruose. Dau
giausia tai buvd Messerschmidto, Heinke- 
lio ir Junkerso tipo lėktuvai. Buvo ir rū
šinių tipų. Aplink aerodromą skubiai įtvir
tinamos 7—8 cm patrankos, prie jų prikrau
ta daug municijos. Komandos budi dieną 
naktį.

Artilerijos poligonai miškuose
Apie 5 km nuo Pernavo prie plento 

poligonas 
tipo gau- 
patrankų; 
poligonas

nereguliariai, dabar vėl sutvarkyti., Jais va
žinėja beveik tik vieni kariai arba kiti as
menys su leidimais. Tarp Talino ir Lenin
grado išvesti antrieji bėgiai. Pastatyta 
naujų geležinkelių lir išvesta eilė grynai 
strategiškų plentų. Daugelis šių darbų 
atlikta kalinių darbo jėga.

čių ūkio j šias sritis pastaruoju metu su
stojo. Eksportas iš Estijos eina vien tik | 
Rusiją. Tą pat galima pasakyti ir apie Lat
vijos uostus. Estijos salose Rygos (lankoj 
nebėra civilinių gyv. Visi jie išvežti ( Kas
pijos pajūrj ar T. Rytus.

Amerikiečių gamybos sunkvežimiai paruoš
ti kovai prieš amerikiečius

ir

i

Paslaptingi Įrenginiai salose
Labai paslaptingu būdu daromi kažkokį 

sutvirtinimai salose. Cementas transportuo
jamas labai dideliais kiekiais. Dirba tik 
vieni rusai, ir tai komunistai. Šių darbų 
vok. karo belaisviams jau nepatiki.

Valgą (ruoštas didelis artilerijos 
miškuose, kur yra daug įvairaus 
bicų, sunkiųjų ir prieštankinių 
jų skaičių sunku nustatyti, nes 
stipriai saugomas. Į rytus nuo Pernavo to
kių poligonų yra daugiau. Dieną ir naktį 
girdėti sprogimai ir patrankų šūviai. Iš šių 
apylinkių civ. gyventojai išvežti. Sakoma, 
ka<j rusai čia bando V 1, V 2 ir V 5. Pas
tarasis esąs pačių rusų išrądimas.

Talinas primena karinę stovyklą
Miestas pilnas sovietų kareivių, lankinin

kų ir pėstininkų. Pristatyta daug barakų 
jiems gyventi. Tik vienose kareivinėse yra 
keli rusų vadovaujami estų daliniai, visi ki
ti atsiųsti iš Rusijos. Pažymėtinas didelis 
mongolų skaičius, 
pats ištikimiausias 
žitnui.

Mongolai — šiuo metu 
elementas bolševikų re-

Zonoje, kur reikia leidimo kaimynui aplan
kyti

3—5 km ruože nuo jūros kranto civiliai 
gyventojai yra arba iškelti arba deportuoti 
( Rusijos gilumą. Kloogos kaime dar yra 
palikta keletas žvejų šeimų, tačiau jų ju
dėjimo laisvė labai suvaržyta. Jie turi iš
siimti leidimą, net norėdami aplankyti sa
vo kaimyną, o norėdami patekti Į gretimus 
kaimus — sunkiai duodamas specialus lei
dimas. Vokiečių belaisviai čia turi didesnę 
judėjimo laisvę, kaip vietiniai civiliai gy
ventojai. Šioje mažoje vietovėje stovi nei 
dn pulkai: vienas pėstininkų, vadovaujamas 
ptfik. Artamonovo, o antras tankų.

Baltijos gyventojai tiki greit kilsiant karą. 
Nepasitenkinimas TSRS karių tarpe

Krašto ekonominiai resursai ir gamtos 
turtai ekspluoatuojami labai neūkiškai ir 
negirdėtu skubumu. TSRS tikslas: kuo dau
giausia iščiulpti per trumpiausią laiką. Vi
sa tai matydami Baltijos kraštų gyventojai 
tiki, kad greit turės prasidėti karas. Sovietų 
skubi ruoša ir karinių sutvirtinimų staty
ba jiems tai aiškiausia pasako.

Sovietų karių tarpe auga nepasitenkini
mas. Tačiau jie to nerodo viešai. Bet sar
gybiniai dažnai pasakoja vokiečių kard 
belaisviams, kad sovietų piliečiai, o taip 
pat ir patys jų kariai, dažnai badaują, gy
veną blogai, nepatenkinti žemu standartu. 
Valdžia po kiekvieno penkmečio žada vis 
geresnį gyvenimą, bet tai nevirsią realybe. 
Dezertyrų • daug, ypač kai karius gabena iš 
Baltijos kraštų, kur gyvenimo sąlygos esan
čios vis dėlto dar žymiai geresnės kaip 
TSRS gilumoje. , '

Didelis dėmesys kreipiamas J kelius
Geležinkeliai, kurie buvo karo metu la

bai sugadinti- ir iki 1946 metų veikė labai

Mokyklos paverstos kareivinėmis

Karinių ir valdinių pastatų nebeužtenka 
gausiai kariuomenei sutalpinti, visos mo
kyklos paverstos kareivinėmis. Geresni pri
vatūs namai rekvizuoti karininkams bei jų 
šeimoms. Čia pat dideli sandėliai javų ir 
kitų maisto produktų. Atrodo, kad visos 
šios gėrybės bus naudojamos tik labai 
svarbiam reikalui ištikus. Kai 1946 metais 
čia buvo labai didelis duonos trūkumas, 
nė viena tona javų nebuvo paimta, nors 
supilta tūkstančiai tonų.

tai 
čia

Pernavo uoste ir Rygos (lankoje
Pernavo uoste nėra didelių karo laivų, o 

tik greiflaiviai. Nematyti ir didesnių pre
kybos laivų. Reparacijų plaukimas iš vokie-

Amerikiečių trumparegiškumą 
karo metu patvirtina šimtai sovietų 
atgabentų sunkvežimių, daugiausia 
kiečių gamybos. Motorizuotos yra 
trankos. Miestas pilnas kareivių, pėstinin
kų, artilerininkų ir šarvuotininkų.

Paulaus armijos kaip ir nesą
„Newsletter”, pasiremdamas grįžusių vo- 

'kiečių karo belaisvių iš TSRS liudijimais, 
mano, kad Paulaus armijos TSRS kaip ir 
nesą. Tiems vokiečių belaisviams, kurie tu
ri simpatijų bolševizmui, leidžiama esą per 
6 mėnesius išeiti politinį komunizmo lavini
mo kursą kažin kame Urale. Jų gyvenimas 
tose mokyklose esąs žymiai geresnis, kaip 
belaisvių stovyklose. Po to siunčia juos 
drauge su grįžtančiais vokiečių karo be
laisviais, daugiausia Į Vakarinės Vokieti
jos zonas. Kiti gi vokiečių belaisviai šiuos 
„Paulusininkus” atpažįsta labai lengvai iš 
jų geresnės išvaizdos ir iš nekirptų plau
kų... Tačiau ir tokie nesą pavojingi, nes 
apie 95% jų atsisaką nuo savo darbo veik- 

‘ ti Vokietijoje komunizmo naudai. Pažinę 
Rusijos tvarką, jie jokiu būdu nenori, kad 
ji batų (vesta Vokietijoje.

pereito 
čia pat 
ameri- 
ir pa

Religijoj laisvė sovietuose Šiandien
Netiesa, kad šiandien būtų leidžiama So

vietų Sąjungoje bažnyčiai laisvai veikti ir 
reikštis. Daugelis bažnytinių pastatų tebe
są uždaryta, kitas" gi bažnyčias lanko tik 
seniai, kuriems jau vistiek, koks likimas 
juos ištiks. Jaunuomenė, drebėdama dėl sa
vo gyvybės, nuo religinio gyvenimo stovi 
nuošaliai. Be to, sekmadieniais ir kitomis 
šventomis dienomis bolševikai organizuoja 
viešuosius darbus'gatvių tvarkymui, mede
lių sodinimui, sugriautų pastatų valymui ir 
pan. Juoa turi vykdyti visi be išimties vy
rai ir moterys nuo 14 iki 60 metų am
žiaus. Išleistas dekretas, kuriuo jaunuoliai 
iki 18 metų visiškai neturi teisės lankyti 
bažnyčios. Komjaunuoliai yra įpareigoti 
juos stebėti, neretai stovėti prie bažnyčios 
durų ir, jų pavardes suregistravus, praneš
ti MVD Įstaigoms. Vis dėlto, žmonės su
randą būdų melstis ir lankyti bažnyčias.

Graži reklama filmai „Geležinė uždanga*

Sovietų ambasadorius Švedijoje (teikė vy
riausybei protesto notą dėl amerikiečių fil- 
mos „Geležinė uždanga” rodymo Švedijos 
kinuose. Ši filmą, kaip žinome, buvo nufil
muota Hollywoode ir yra nukreipta prie* 
bolševizmą. Ambasadorius motyvavo, kad, 
girdi, jos rodymas galįs pakenkti geriems 
TSRs^ Švedijos santykiams. Tai sužinojusi 
švedų visuomenė pradėjo bėgti ( kinus ir 
nedaug liko tokių, kurie nebūtų šios filmos 
pamatę.,

K. Pelėkks

8. DP spaudos konferencija

Uetuvlų krepšinio komanda Prancūzijoje
Paskutinės lietuvių tremtinių krepšinio rinktinės 
rungtynės Prancūzijos sostinėje Paryžiuje!...

Kaip viskas pasaulyje turi pradžią ir pa
baigą, taip mūsų krepšinio rinktinė žengė 
paskutinį savo žingsnį...

Po pavykusių rinktinės ^rungtynių Mont
pellier mieste, kuris yra vienas didžiausių
jų Prancūzi jos krepšinio židinių, sekė dar 
vienos, parodomo pobūdžio rungtynės Van- 
demiance mieste, netoli Ispanijos pasienio. 
Reikia pabrėžti, kad Montpellier krepšinio 
vadovas M. Cazalis, kuris yra krepšinio 
federacijos apdovanotas aukso medaliu už 
nuopelnus Prancūzijos krepšinio sportui,— 
pakvietė mūsų rinktinę vienerių rungtynių, 
kurios turėjo tikslą —> parodyti tikrąjį 
krepšinio žaidimą tiems prancūzams, kurie 
to krepšinio nesupranta.

Lietuvių krepšinio rinktinė, turėdama 
vieną dieną laisvo laiko, sutiko dalyvauti 
tose krepšinio žaidimo garsinamo pobūdžio 
rungtynėse. Nors varžovas buvo tas pats— 
A.S.P.T.T. Montpellier, tačiau lietuvių 
krepšininkai dar kartą parodė, kad jie yra 
žymiai geresni ir verti savo didžios perga
lės vardo, Europos krepšinib. meisterio ti
tulo.

Dar kartą (tikinančia pergale, 64:23 re
zultatu, nugalimas prie gausaus žiūrovų bū- 

, rio, geras Prancūzijos krepšinio vienetas. 
Ta pergalė buvo taip tikra, kaip rytoj Bus 
diena — tuo nė vienas prancūzų žaidikas 
neabejojo ir tai savo gražiu laimėjimu pa
tvirtino lietuviai krepšininkai.

Po rungtynių miesto burmistras suteikė 
rinktinės vyrams gražų priėmimą, o vie
tiniai prancūzų visuomenės nariai nesigai
lėjo užtarnautų pagyrimo žodžių. Nuošir
džiai šeimininkų išlydėti rinktinės žaidėjai 
grĮžo j Montpellier, kad išvyktų ( paskuti
ni kelionės etapą — Paryžių.

Ir štai liepos mėn. 8 dieną lietuvių krep
šininkai pasiekia Paryžių, ir Lyono stotyje 
juos pasitinka mažas Paryžiaus lietuvių bū
relis, vadovaujamas Deltuvos.

Kadangi Paryžiuje nepaprastai sunku 
gauti viešbuti, tai mūsų vyrai patalpinami 
vienoje stovykloje (Camp Volant), kurioje 
gyvena Įvairiausių tautų atstovai; škotai su 
savo margaspalviais sijonais, danai, šve
dai, belgai, airiai, amerikiečiai ir kiti.

Kaip visur Prancūzijoj, taip ir jos sosti
nėje Paryžiuje, taip ir toj stovykloje, ku
rioje miegama skautiškose palapinėse, vy
rauja amerikiečiai. Jų rankose yra kapi
talas, jie yra pajėgiausi pirkėjai ir iš jų 
gauna daugiausiai pelno prancūzų tauta, 
papratusi iš turizmo gyventi.

Tikrai (domit .ir malonu būtų praleisti 
kelias naktis didžiulėj palapinėj, jeigu ne 
ta vėsi oro, banga, kuri siaučia Šiaurės 
Prancūzijoje. Tačiau rinktinės žaidėjai jau
tėsi puikiai, maloniai lietuvio, stovyklos 
vedėjo Z. Zubrio globojami.

Kelios dienos -prieš rungtynes buvo skir
tos pagauti bendram miesto vaizdui, ir gar
siosioms meno vertybėms pamatyti. Aplan
kytas Luvro muziejus, kurio žymusis Ra
faello paveikslas „Mona Liza” pavergė žai
dėjų dėmesį; nuvykta į Notre Dame de 
Paris bažnyčią, kurios garsas yra nepapras
tai didelis; Eifelio bokštas, Triumfo arka, 
Trocadero rūmai, Invalidų garsusis- pasta
tas — viskas buvo 
rinktinės po Paryžių 
no.

Ir kam už tai turi 
Tai Dr. Bačkiui, "Bačkienei ir visai Pary
žiaus lietuvių kolonijai.

Jie sudarė sąlygas, jie parūpino viską iki 
smulkmenų, jie aplankė rinktinės žaidikus, 
jie suruošė ir tas paskutiniąsias rungtynes. 
Ir viso to priėmimo širdis, bei siela, tai p. 
Bačkis su žmoina. Tebūnie leista visų vy
rų vardu tarti tiems vadovaujantiems 
Prancūzijos lietuvių tremtinių gyvenimui 
žmonėms nuoširdų padėkos žodį. Negali
ma pamiršti ir kitų, kurie tame darbe tal
kininkavo: Deltuva, kuris rūpinosi sporto 
reikalais, Dulevičius, Vilutis, kun. Kubi
lius, Masiulis, Žilinskas, Umbražiūnas ir vi
si kiti malonūs tautiečiai. Jie, nors ir ne 
labai tikėjo rinktinės -pajėgumu, tačiau pri
ėmė taip, kaip jėgos ir sąlygos leido. Te- 
neaplenkia ir jų krepšinio žaidėjų padėka.

Neįmanoma visų suminėti, tačiau reikia 
pabrėžti, kad visi stengėsi daryti viską, 
kad padėtis tiems vyrams, kurie parodė, kad 
lietuviai dar nepražuvo, kad jie yra dar 
galingi, stiprios dvasios — tebūnie tik 
jiems leista gyventi kaip žmogui, laisvų 
piliečių, tautų tarpe!

Lietuvių krepšininkai, stojo į paskutinę 
savo kovą. Vyrų priešininkas — AZUR ir 
C.O.B. sporto klubo krepšinio rinktinė — 
iš viso 10 žmonių.

Pati kova, kuri pradžioje truputi jaudino 
žiūrovus lietuvius, nesudarė ypatingai di
delio vargo rinktinei. Vyrai, nepratę prie 
„paryžietiškų teisėjų”, vedė rezultatu 2:1, 
4:3. Bet tai ir viskas, kiek tie prancūzai 
galėjo ir priešintis. Gražiais tolimais ir 

.staigiais praėjimais, bei metimais iš po len-

nepamiršta 
vadovo —

būti vyrai

rūpestingo 
Umbrąžiū-

dėkingi?—

Amerikiečių zonos IRO vyr. būstinėje DP 
spaudos konferencijoje liepos 15 d. buvo 
paliesti šie Mausimai:

1. Bažnytinė, pasaulio tarnyba (Church 
World Service) Mūnchene ir Frankfurte nu-1 
stojo išdavinėti efidevifus-tikintiesiems, o 
Stuftgarte effidevitai tebeišdavinėjami. Ko
dėl taip yra? Atsak.: apskritai paėmus, da
bar efidevitai niekur nebeduodami; išvyki
mo į JAV procesas yra sustabdytas ryšium 
su naujojo imigracijos (statymo priėmimu. 
Stuttgarte gi buvo didesnė išduodamųjų efi- 
devitų kvota, todėl ten ilgiau užtruko už
baigiamasis darbas. Dabar visos savanoriš
kosios agentūros (Voluntary Agencies) re
miasi naujuoju JAV imigracijos (statymu ir 
laikinai savo darbo nebetęsia.

2. Naujasis JAV imigracijos (statymas at
skirai aptaria ' žemdirbių šeimas ir nustato, 
kad žemdirbiais bus laikomi tie asmenys, 
kurie jau anksčiau vertėsi žemės ūkio dar
bu., Ar tai reiškia, kad jų šeimos nebus Įsi
leidžiamos, jeigu jos neatitinka Šio reika
lavimo? Atsak. i Žemdirbio šeimos nariai 
automatiškai patenka į tą pačią kategoriją, 
kaip ir šeimos galva. Įstatymo § 6 nusta
to, kad 300/o visų imigrantų turės būti že
mės ūkio darbininkai. Taigi apie 60.000 vi
sų vizų yra skirta žemdirbiams ir jų šei
moms. Papildomai klausiama: ar aukštesnių 
kvalifikacijų žemės ūkio darbuotojai, kaip 
žemės ūkio inžinieriai, agronomai, veteri-' 
narijos gydytojai ir kt., galės patekti Į žem
dirbių kategoriją? Atsak.: Nieko tikro ne
galima Į tai atsakyti, nes iki šiol apie tai 
nėra jokių informacijų bei davinių.

3. Kada naujasis JAV imigracijos (staty
mas praktiškai bus pradėtas vykdyti? At
sakų Šiuo klausimu taip pat nieko tikro 
negalima pasakyti. Tačiau, remdamiesi tu
rimomis informacijomis manome, kad jis 
bus pradėtas vykdyti dar šių metų rugpjū
čio mėnesi. ~~ Ar gyvenantieji už stovyklos 
ribų — privačiai — galės pagal tą Įstaty-

Emigracijos temomis

tos, rinktinės vyrai, lietuvių žiūrovų prita
rimo šauksmais lydimi, garantuotai didina 
rezultatą ir laimi pirmąjį kėlinį 24:7 rezul
tatu.

Antrame kėlinyje vaizdas dar geresnis. 
Lietuvių rinktinė, stengiasi (gauti ryškesnę 
taškų persvarą ir galutinai priblokšti prie
šininką. Staigūs padavimai, greitas puoli
mas ir tikslūs mėtymai pasiekia savo. 
Nieko nepadeda prancūzams ir nuolatinis 
žaidėjų keitimas, bei jų šauksmas — „contr- 
ataka”. Rezultatas didėja ir teisėjo baigmi
nis švilpukas skelbia rungtynių pabaigą re
zultatu 64:17.

Taip dar kartą, (tikinančiai parodė lie
tuviai, kiek jie yra pranašesni krepšinio 
žaidime.

Po rungtynių, Dr. Bačkis su žmona pa
sveikino visus žaidikus ir pavaišino, rū
pestingai klausinėdamas ar vyrai viskuo 
patenkinti, ar pavalgę ir sveiki.

Lygiai maloniai nustebinti buvo ir vie
tiniai lietuviai, kurių visi abejojimai šituo 
laimėjimu išblaškyti.

Reikia tikėtis, kad rinktinės žaidėjai, at
lygino visiems Prancūzijos lietuviams mo
raliai, parnešdami daugybę laimėjimų, 
garsindami lietuvių vardą prancūzų 
ir praskynę kelią ir kitiems, kurie 
toj vaišingoj šaly rasti antrą, nors ir ’ 
ttą savo tėvynę. (Pabaiga) Aras,

mą gauti vizas? Atsak.; Nepaprastais atve
jais — galės. Apie tai spręs (statymo vykti, 
komisija. — Ar tie, kurie po 1948. L 1 d. 
išėjo iš stovyklų aprūpinimo ir perėjo Į 
vokiečių ūkio aprūpinimą, turės tą patį 
pirmumą, ką ir stovyklose gyvenantieji? 
Atsak.: jei jie iš stovyklos išėjo po 1948 m. 
sausio 1 d., tai turėjo būti ypatingi išimti
niai atsitikimai ir, pagal įstatymo raidę, jie 
turės tas pačias teises, kaip ir stovyklų gy
ventojai.

4. Kiek reikšmės ir galios turi PCIRO 
valdininkų per spaudos konferencijas duoti 
pareiškimai, ar jie turi kokios nors saistan
čios galios? (Klausimą pastatė Peter Par- 
wan, Oberbayem, Mittenwald; DP Lager 
Luttensee, Block 8, Raum 45, kurjs turėjo 
dviem dienoms išvykti iš stovyklos į JAV 
emigracijos įstaigas, grįžęs negavo savo 
ankstyvesnės tarnybos kaip stovyklos tieki
mo valdininkas). Atsak.: Tokie asmenys tu
ri teisę į butą ir maistą, jeigu jie anksčiau 
tą teisę turėjo. Tačiau prieš tai turėtos tar
nybos vietos gali ir negauti. Tai pareina 
nuo stovyklos admiiiistrącijos patvarkymo.

— Ar gali dabar patekti Į stovyklas as
menys, kurie gyveno už -stovyklos ribų? 
Atsak.: Tie DP, kurie 1947 m. balandžio 
21 d. gyveno JAV zonoje, ryšium su valiu-' 
tos reforma ir susidariusiais sunkumais ga
li būti priimti į stovyklas gyventi ir būti 
aprūpinti maistu.

— Kaip PCIRO numato padėti tremti
niams ryšium su susidariusiais linansiniais 
sunkumais? Atsak.: Bus stengiamasi duoti 
apmokamo darbo kiek galima didesniam iš- 
vietintųjų asmenų skaičiui Ir bus žiūrima, 
kad tiek dirbantieji PCIRO Įstaigose, tiek 
vokiečių ūkyje nebūtų atleidžiami iš darbo 
ir kad algos jiems nebūtų mažinamos. Taip 
pat bus stengiamasi, kad ten, kur tikrai 
yra galima, vietoj vokiečių j darbą būtų 
Įstatyti DP. Tačiau yra ypatingų kategori
jų, kaip aukštų kvalifikacijų mechanikai, 
stenografistės. ir mašininkės, medicinos per
sonalas, kurių DP tarpe trūksta, teks ir to
liau vokiečiais naudotis. Tokios darbo jė
gos turi mokėti tobulai anglų kalbą ir su
gebėti priimti fa kalba diktantą. Jei kur yra 
tokių kvalifikacijų DP, jis turi kreiptis ( 
savo erijos darbo įstaigą (employment off.) 
ir jam bus duodamas pirmumas. Daugeliu 
atvejų tenka naudotis vokiečiais žemesnės 
rūšies darbams, kurių DP tienori dirbti. Tai 
apgailėtina.

— Ką turi daryti „free living DP” (pri
vačiai gyvenantieji), kad gautų US Armijos 
įstaigose ir įmonėse darbo?. Atsak.: jie, re
miantis aplinkraščiu Nr. 15 (numato DP 
samdos pirmumą), turi, kreiptis 1 „US Ar
my Civilian Labor Office”, kurios yra prfe 
kiekvieno US Army Military Post. Jei iš
kiltų kokių nors sunkumų, PCIRO Įstaigos 
padės.

5. Ar IRO vyr. būstinė nustatė kompe
tenciją tarp rinktųjų stovyklos komitetų ir 
stovyklos administracijos? Jei taip, ar sto
vyklos komitetas turi teisę skirti stovyklos 
komendantą? Atsak.: stovykių komitetai yra 
pripažinti. Jie turi teisę rinkti stovyklos ad
ministratorių — komendantą.

6. Kodėl IRO neranda reikalo siųsti DP 
spaudos konferencijos protokolų efriju di
rektoriams ir atitinkamiems IRO administra
cijos valdininkams vykdyti? Atsak.: IRO 
spaudos konferencijų, pareiškimai nėra di
rektyvos ir neturi direktyvinės galios. Jie 
gali paveikti tik netiesiogiai. .

Be šių, raštu iškeltų klausimų, dar buvc 
paklausimų žodžiu.

1. Ar yra žinoma šiai Įstaigai, kad ame
rikiečių zonos DP Įvairiose vietose gauna 
skirtingus maisto davinius — racionus Ir. 
be to, ne tokius, kokie yra oficialiai numa
tyti? Atsak.: aprūpinimo lentelę mes patys 
sudarėme, ir Ženevoje ji buvo patvirtinis. 
Pati IRO būstinė Ženevoje mums nėra nu
stačiusi jokięs lentelės. Skirtumas susidaro 
tik riebalų ir cukraus tiekime. Mūsų pačių 
nustatytosios lentelės bus tiksliai laikoma
si, kai gausime pakankamus tiekimus iš 
JAV ir nereikės tų produktų imti iš vokie
čių ūkio.

2. Yra atsitikimų, kai stovyklos adminis
tracija nehumaniškai elgiasi, trukdydama 
šeimos galvai, gyvenančiam už stovyklos 
ribų, apsistoti pas savo šeimos narius. Ar 
tai gali būti suderinta su veikiančiais IRO 
nuostatais? Atsak.: tokie asmenys turi pa
duoti tuo reikalu individualų pareiškimą 
raštu šiai Įstaigai.

3. Kodėl stovyklose yra duodamos sausos 
bei sugedę bulvės, kai yra šviežių bulvių? 
Atsak.: mes turime sunaudoti senas atsar
gas. Netrukus bus duodama ir šviežių bul
vių. Daržovių gauti yra labai sunku.

4. Ar gali būti siunčiami pinigai iš už
sienio dėl DP? Atsak.: Gali būti sitųičiami 
per IRO Įstaigą. Apie tai plačiau — kitoje 
spaudos konferencijoje.

Iš tolimesnių atsakymų Į paklausimus ir 
p. Denlingerio informacijos paaiškėjo, kad 
pažadai priimti medic, seseris Į Šveicariją 
rėmėsi nesusipratimu ir dabar toklos gali
mybės neegzistuoja. Giminių išduoti efidevi
tai greičiausia turėsią reikšmės imigruo
jantiems Į JAV kaip buto garantija. Tačiau 
tai esanti tik asmeninė nuomonė. Artimoje 
ateityje šis klausimas galutinai paaiškės. As
menys, grįžę iš emigracijos j Vokietiją, 
neturi šansų emigruoti Į JAV, nes reikia, 
kad jie būtų gyvenę US zonoje 1948. L 1. 
Be to, ĮjrĮižusieji iš principo turi iš1 naujo 
Įsigyti „elligibility”, atseit, turi būti pa
tikrintas jų tinkamumas -būti priimtiems Į 
stovyklas.

Atstovavęs DP spaudą intelektualų konfe
rencijoje p. Grebleris, kaip paaiškėjo reikalą 
ištyrus, nėra joks komunistas ir nemalonu, 
kad toki gandai buvo paskleisti.

Konferencija praėjo jaukioje nuotaikoje. 
Spaudos atstovams buvo parūjrinta nakvynė 
ir nemokama kelionė Į Bad Kisemgeną ir 
atgal IRO sunkvežimiais. (JV).

, in
tarpe 
tikisi 
laiki-

„Minties" platintojams ir prenumeratoriams pranešimas
Pranešame, kad 5% visų „Minties” sąs

kaitoje įdėtų prenumeratos, pinigų reichs
markėmis šiuo metu yra iškeista J DM san
tykiu 1:1 (vadinasi, už 1 RM išduota 5 Dpf) 
ir todėl visiems tiems prenumeratoriams, 
kurie prenumeratos pinigus buvo sumokėję 
už kelis mėnesius pirmyn, 
yra įskaitoma I ateities 
„Mintis” bus siuntinėjama 
be papildomo atlyginimo.

Visi tie prenumeratoriai, kurie buvo ma
lonūs atsižvelgti į susidariusią padėtį ir at
siuntė 30 Dpf. už „Minties” 65 nr., birže
lio 23 d., nežiūrėdami to, kad jų prenumo-. 
,xaiu sumokėta iki liepos 1 d., dabar'

at įtinkama suma, 
prenumeratą ir 
atitinkamą laiką

bus kompensuoti tuo būdu, kad rugpjūčio 
mėn. gaus 1 nr. nemokamai. Gerti, platinto
jai prašomi kiekvienam tokiam prenumera
toriui rugpiūčio mėn. padaryti 30 Dpf. 
nuolaidą. Gi su visais tais prenumerato
riais, kurie buvo sumokėję iki liepos 1 d. 
reichsmarkėmis, bet nž birželio 23 d. nu
meri nieko nemokėjo ir yra „Minties” 65 
nr. gavę, skaitome, kad esame visai atsily
ginę, nes už birželio 20—30 d. laikotarpį 
sumokė’-' prenumeratos pinigai — apie 3 
RM 
gav

įbar buvo iškeisti į 15 DpL, o jie 
-akraštį kurio kaina buvo 30 Dpf. a

^Minties” admin’-'-
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Amerikos DP įstatymo tekstas
Apie priimtą DP įsileidimo į JAV įstatymą lig šiol tremtiniai neturėjo tikro vaizdo. Iš pačių J. 

A. Valstybių tebuvo gaunama žinių tik i bendrais bruožais. Bandant jas ryškinti remiantis vienu kitu 
laikraščių iškeltu aspektu, nedaug kas tepaaiškėjo. Kai kurie' gaunamieji komentarai pasirodė turį net 
prieštaravimų.

Mūsų skaitytojai visiems suprantamai rūpimu klausimu ėmė teirautis aiškios, ir patikimos infor
macijos. Mums malonu, kad šiandien galime patenkinti jų pageidavimą, nes kaip tik iš savo Amerikos 
bendradarbio gavome vadinamojo <;1948 m. DP įstatymo” teksto ištisą vertimą.

. •_ Jis padarytas iš neoficialaus teksto, tad prašome skaitytojus priimti su tam tikru rezervu. Tačiau
reikia manyti, kad nuo oficialiojo teksto gali tesiskirii viena kita smulkmena, bent kiek tai liečia ir 

« mūsų dedamąjį vertimą. Red.

BffitM suteikia teisę per aprėžtą laiko jdyta 1924 m gegužės mėn. 20 d. įstatymo 
. Į § 12 (USC § 212, 6 skr.), iš atitinkamų 
. metų kvotos, o jeigu ji būtų išnaudota, tai 

iš sekančių biudžetinių metų kvotos su są
lyga, kad tam tikslui nebus panaudota dau- 

, giau kaip 50% atitinkamo krašto kvotos per 
biudžetinius metus ir taip pat išvietintiems 
našlaičiams išduodamų specialių non quota 
(ne kvotinių) vizų skaičius neprašoks 3000.

§ 4
(A) Bet kuris užsienietis, 1) kuris atvy

ko į JAV prieš 1948 m. balandžio 1 d., 2) 
pagal imigracijos įstatymus yra kitaip pri
imtinas ir 3) yra išvietintas asmuo, gyve
nąs J. A. Valstybėse, kaip apibrėžiama šiuo 
paragrafu, gali prašyti imigracijos ir na
tūralizacijos komisarą, kad pakeistų jam 
imigracijos statusą. Jeigu imigracijos ir 
natūralizacijos komisaras, apsvarstęs visus 
reikalą liečiančius faktus ir aplinkybes, nu
sprendžia, kad šis užsienietis atitinka šio 
paragrafo sąlygas, jis kongresui pateikia 
visus bylos faktus apie reikalą. Jei per 
kongreso sesiją, kurioje byla referuota, ar
ba ‘pirm sekančios sesijos pabaigos kon
gresas priima rezoliuciją, kuria iš esmės' 
pritariama užsieniečio nuolatiniam apsigy
venimui, imigracijos ir natūralizacijos ko
misaras suteikia nuolatinio apsigyvenimo 
teisę nuo užsieniečio paskutinio atvykimo į 
JAV datos, užsieniečiui įmokėjus 18, dole
rių, kurie deponuojami JAV ižde. Jeigu dėl 
ankstyvesnėje kongreso sesijoje įteikto siū
lymo sekanti kongreso sesija nepriims prieš 
sesijos pabaigą teigiamos rezoliucijos, imi
gracijos ir natūralizacijos komisaras po to 
turi užsienietį ištremti pagal veikiančius įs
tatymus. Tačiau išvietintų asmenų skaičius, 
kuris gali būti priimtas nuolatos apsigy
venti į JAV — pagal šį § neturi prašokti 
15.000. Tuo atveju, kada pagal šį paragra
fą suteikiama nuolatinio apsigyvenimo tei
sė užsieniečiui, kuris atvyko kaip imigran
tas, užsienio reikalų ministeris turi vieną 
vienetą įskaityti j atitinkamo krašto kvotą 
pagal užsieniečio kilmę, kaip nurodoma 
1924 m. gegužės mėn. 24 d. imigracijos įs
tatymo .§ 12. Jei tų metų kvota būtų išsi
baigusi, panaudojama sekančių vienerių 
metų kvota, bet ne daugiau kaip 50% kiek
vienų biudžetinių metų kvotos ir kad kvo
tos išnaudojimas vyktų neperžengiant šio 
įstatymo § 3 nustatytų 50%.

(B) Siame paragrafe minimas 
„gyvenąs Jungtinėse Valstybėse” reiškia as
menį, kuris įrodo esąs teisėtai atvykęs į 
JAV kaip neimigrantas pagal § 3 arba kaip 
nekvotinjs studentas pagal 1924 m. gegužės 
26. d. imigracijas Įstatymo papildymo pa
straipa (E) ir kad jis yra išvietintas iš sa
vo gimimo ar pilietybės šalies arba savo 
paskutinės gyvenamosios vietos arba buvo 
iškeltas dėl 2. D. karo kilimo; ir kad jis 
negali grįžti į tuos kraštus dėl persekiojimo 
ar dėl persekiojimo baimės ryšium su 
religija arba politiniais įsitikinimais.

tarpą įsileisti į JAV Europos išvirintuo
sius asmenis apsigyvenimui ir kitiems tiks- 
latna.

§ 1
i Sis bilitis, priėmus senatui ir atstovų rū
mams JAV kongreso sesijoje, cituojamas 
kaip 1948 m. DP įstatymas.

§ 2
Kada įstatyme minimas terminas:
(A) „Komisija” reiškia išvietintų asmenų 

komisiją, įsteigtą šiam įstatymui vykdyti.
(B) „Išvietintas” asmuo reiškia išvietin- 

tąjį arba pabėgėlį, pagal Tarptautinės Pa
bėgėlių Organizacijos (IRO) konstitucijoje 
§ 7 aprėžtą sąvoką ir kurie yra IRO žinio
je-

(C) „DP statusą turį” reiškia išretintus 
asmepis, kaip nurodyta aukščiau pastraipo
je (B) ir 1) kurie 1939 m.' rugsėjo mėn. 1 
d. ar vėliau arba 1945 m. gruodžio mėn. 22 
d. ar anksčiau atvyko Vokietijon, Italijon Xr 
Austrijos ir kurie 1948 m. sausio mėn. 1 d. 
buvo Italijoje arba amerikiečių, britų ar 
prancūzų sektoriuose Berlyne bei Vienoje 
arba amerikiečių, britų ir prancūzų zonose 
Vokietijoje bei Austrijoje, arba asmenys, 
gyvenę Vokietijoje ar Austrijoje buvo reži
mo persekiojami ir kalinami ir buvo pri
versti bėgti nuo tokių persekiojimų ir po 
to yra sugrįžę į,bet kurią iš šių valstybių 
dėj priešo veiksmų ar karo aplinkybių ir 
1948 m. sausio mėn. 1 d. dar nebuvo. tvir
tai įsikūrę.

2) kurie yra pagal JAV imigracijos įsta
tymus kvalifikuojami priimtinais nuolati
niam apsigyvenimui J. A. Valstybėse ir

3) kurie pagal taisykles pateikė komisi
jai garantijas, kad jie atvykę į JAV gaus 
tinkamą darbą ir neišsttims iš darbo vie
tinių asmenų ir kad tokie asmenys ir jų 
šeimų nariai nebus valstybei našta ir gaus 
sanitarinius ir saugius butus, neišstumdami 
iš jų vietinių. Sutuoktinis (=vyras ar žmo
na. Vert.) ir nevedę vaikai iki 21 metų am
žiaus tokių DP statusą turinčių asmenų, 
jei jie kitais atžvilgiais tinka būti priimti 
nuolatiniam apsigyvenmui į JAV, turi būti 
laikomi kaip DP statusą turį (eligible) iš
virinti asmenys. '

(D) DP statusą turinčiais turi būti taip 
pat laikomi čekoslovakai, kurie dėl perse
kiojimų ar baimės būti persekiotais bėgo iš 
Čekoslovakijos nuo 1946 m. sausio mėn. 1 
d. ir 1) kurie šio įstatymo išleidimo metu 
buvo Italijoje arba amerikiečių, britų ir 
prancūzų sektoriuose Berlyne bei Vienoje 
arba amerikiečių, britų ar prancūzų zonose 
Vokietijoje, 2) kurie pagal JAV imigraci- 
jog teisę kvalifikuojami tinkamais būti pri
imti nuolatiniam apsigyvenimui JAV ir 3) 
kurie turi pakankamai garantijų, kad juos 
[įsileidus į JAV bus tinkamai aprūpinti dar
bu, neatimant darbo iš nuolatinių Amerikos 
gyventojų ir tie asmenys bei jiems pri
klausą šeimog nariai nebus valstybei naš
ta ir bus |kurdinti saugiuose ir sanitari
niuose butuose, neišstumiant iš jų nuolati
nių Amerikos gyventojų. Sutuoktinis ir ne
vedę vaikai iki 21 metų amžiaus šių tinka
mų į JAV įsileisti asmenų turi būti taip 
pat kvalifikuojami, kaip tinkami nuolatiniam 
apsigyvenimui JAV kaip DP.

(E) DP statusą turinčiais našlaičiais lai
koma DP, 1) kurie yra iki 16-kos metų 
amžiaus, 2) kurie pagal imigracijos į JAV 
teisę kvalifikuojami tinkamais nuolat gy
venti JAV, 3) kurie pasidarė našlaičiais, mi
rus arba dingus abiem gimdytojamą, 4) ku
rie prieš šio įstatymo išleidimą arba jo iš
leidimo metu buvo Italijoje arba amerikie
čių, britų ir prancūzų sektoriuose Berlyne 
bei Vienoje arba amerikiečių, britų ir pran
cūzų zonose Vokietijoje ar Austrijoje ir 5) 
kuriems yra pakankamai garantijų, kad pa
gal komisijos taisykles, įsileidus juos J 
JAV, jais bus tinkamai pasirūpinta.

§ 3
(A) Dvejų biudžetinių metų būvyje po 

šio įstatymo priėmimo imigracijos vizų 
skaičius DP statusą turintiems negali tpra- 
šokti 202.000, neatsižvelgiant į kvotų ap
ribojimus DP statusą iurintiemg imigran
tams, per tuos metus pasinaudojantiems 
kvotomis pagal šio paragrafo B pastraipą, 
jeigu nemažiau kaip 40% pagal šį įstaty
mą išduodamą vizų skaičius atiteks vien 
DP statusą turintiems asmenims, kurių kil
mės ar pilietybės valstybė buvo faktiškai 
aneksuota svetimos valstybės, taip pat jeigu 
ne daugiau kaip 2000 vizų bus išduota iš- 
vietintiems asmenims, kaip nurodyta šio įs
tatymo § 2 D pastraipoje.

(B) Išduodant vizas išvietintiems asme
nims, (imamiems šio akto prasme, konsulai 
turi (skaityti imigracijos kvotų numerius į 
užsieniečio kilmės krašto kvotą, kaip nuro-

> (B) Antra. DP statusą,,turį asmenys,, ku-
l rie yra statybos, aprangos ir kiloki darbi- 
i ninkai, kurių privaloma tose JAV vietovė-
• se, kur šie asmenys ketina gyventi; arba DP
• statusą turį asmenys su specialaus išsilavi-
• nimo, mokslinėmis, techninėmis ir profesi- 
; nėmis kvalifikacijomis.

(C) Trečia. DP statusą turintiems, kurie 
yra JAV piliečių arba legaliai į JAV įsi
leistų svetimšalių kraujo giminės, privalo
ma, kad ši giminystė abiem atvejais būtų 
lig 3. laipsnio, nustatoma taisyklėmis arba 
papročių teise. ■ į - .

§7

Pagal § 6 teikiamas pirmenybes išduodant 
vizas DP statusą turintiems asmenims pir
menybė visų pirma duodama 2. D. kare 
kariavusiems prieš JAV priešus ir negalin
tiems ar nenorintiems grįžti į savo kilmės, 
kraštus dėl persekiojimo baimės ryšium su 
rase, religija arba politiniais įsitikinimais, 
ir antra — DP statusą turintiems asmenims, 
kurie 1948 m. sausio 1 d. gyveno DP sto
vyklose, bet išimtiniais atvejais vizas gali
ma duoti ir ne stovyklose gyvenantiems DP 
statusą turintiems asmenims pagal komisi
jos taisykles, įrodžius aplinkybes, kurios 
pateisintų vizos išdavimą.

■ § 8 /

Turės būti įsteigta komisija, vadinama 
DP komisija, sudėta iš 3 narių, skiriama 
prezidento, senatui rekomenduojant ir apro
buojant, kuri veiks ligi 1951 m. birželio 30 
d..........Komisijos pareiga bus sudaryti ir
leisti taisykles pagal šio įstatymo nuosta
tus išvietintų našlaičių ir DP statusą tu
rinčių asmenų į JAV įsileidimui. Komisija 
turi sudaryti ir išleisti taisykles dėl įsi
leidžiamų asmenų bendro paskirstymo, ir 
įkurdinimo JAV teritorijose ir valdose pa- ; 
gal šį Įstatymą. Taip pat šios komisijos pa
reiga 1949 m. vasario 11 d., o vėliau kas ; 
pusmetis, padaryti prezidentui ir kongre- : 
sui pranešimus apie išvietintų našlaičių, DP ■ 
statusą turinčių ir kitų DP būklę. Šiuose ! 
pranešimuose turės būti ir informacijos apie ; 
darbo sąlygas ir būstų padėtį šiame krašte, ! 
darbo vietą ir rūšį ir DP statusą turinčių ; 
našlaičių bei DP 
pagal šį įstatymą.

buveines, kurie įsileisti

terminas

rase,

. § 5-

Šio įstatymo reikalui pilietybė 
būti nustatoma pagal 1924 m. imigraci
jos įstatymo § 12 nuostatus ir joks DP sta
tusą turįs asmuo negalės gauti imigracijos 
vizos, jei konsulato valdininkas žinos arba 
tars jį esant neįsileistiną į JAV pagal vei
kiančių imigracijos įstatymų nuostatus; šis 
nuostatas neliečia 1917 m. vasario 5. d. 
įstatymo § 3 pakeitime numatytos darbo 
sutarčių kaluzulės ir tos kalbamojo įsta
tymo dalies, kuri draudžia j JAV atvykti 
asmenims, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai 
nuperka bilietus arba apmoka kelionę kiti 
arba kuri korporacija, draugija, bendruome
nė, savivaldybė arb^f užsienio vyriausybė; 
visi DP statusą turį asmenys bei išvietintie- 
ji našlaičiai .turi būti atleidžiami nuo vizos 
ir pagalvės mokesčio.

§ 6

Pagal 1924 m. imigracijos įstatymo § 6 
kvotų ribose teikiamų pirmenybių negali 
būti taikoma DP statusą turintiems’tais at
vejais, kada duodama viza pagal šį įstatymą, 
bet vietoje anų pirmenybių DP statusą tu
rintiems ir jų šeimų nariams, kuriuos su
daro sutuoktipis ir nesusituokę vaikai ligi 
21 m. amžiaus, prašant vizų teikiamos šios 
pirmenybės:

(A) Pirma. DP statusą turį asmenys, ku
rie anksčiau dirbo žemės ūkyje ir kurie tar
naus JAV žemės ūkyje; sąlyga, kad ne ma
žiau kaip 30% pagal šį įstatymą išduodamų 
vizų būtų suteikta vien tokiems asmenims; 
Tolesnė sąlyga, kad tokių asmenų sutuokti
niai ir nesusituokę vaikai, jaunesni kaip 21 
m. amžiaus, pagal komisijos potvarkius, bū
tų traktuojami šios klasės asmenimis, kurie 
anksčiau dirbo žemės ūkyje ir kurie J. A. 
Valstybėse dirbs žemės ūkyje.

turi

§ ?
statusą turįs • asmuo, beKiekvienas DP 

tų, kurie tą statusą yra įsigiję išvestiniu 
būdu, būtent sutuoktinis arba nesusituokęs 
vaikas, jaunesnis kaip 21 m., kuris bus 
įleistas į JAV kiekvienerių metų sausio 1. 
d. ir liepos 1. d. turi pateikti komisijai pra
nešimus apie darbą, darbo vietą, to asmens 
buveinę ir jo šeimos narius, kol tokių pra
nešimų pasidarys keturi, ir suteikti kitų ko
misijos nustatytų informacijų dėl minėto 
darbo ir buveinės. Tik jei toks asmuo at
vyks į JAV 60 d. būvyje prieš sausio ar lie
pos 1. d., pirmąjį pranešimą tereikės pateik
ti sekančią datą, kada privaloma jį įduoti. 
Tuos pranešimus reikės duoti komisijai per 
jos kadenciją, o paskiau — imigracijos ko
misarui. Jei kas savavališkai pažeis šio § 
nuostatus, bus teisiamas ir baudžiamas ne 
daugiau kaip 500 dol. bauda arba kalėjimu 
ne daugiau kaip 6 mėn.

§ 10
Joks DP statusą turįs asmuo nebus įlei

džiamas į JAV, pirmiau jo nuodugniai ne- 
iškvotus ir nepadarius pranešimo, kurį pa
ruoš JAV vyriausybės įstaiga, paskirta pre
zidento, surinkdama duomenis apie asmens 
būdą, praeitį ir tinkamumą pagal šį įsta
tymą. įrodymų našta tenka asmeniui, kuris 
stengiasi įgyti tinkamumą pagal šį įstaty
mą. Bet kuris asmuo, kuris tyčia suteiks 
klaidingus duomenis, norėdamas patekti į 
JAV kaip DP statusą turįs asmuo, po to 
nebus įleidžiamas j JAV. Joks 
turįs našlaitis arba' DP statusą 
pagal šio įstatymo nuostatus į 
(leidžiamas kitaip, kaip pagal 
nuostatus, bet šio įstatymo vykdymas pagal 
šio įstatymo ir čia nustatytos komisijos 
nuostatus, be tų atvejų, kur šio įstatymo 
įsakmiai nurodoma kitaip, pavedamas val
dininkams, kurie vykdo kitus JAV imigra
cijos įstatymus. Visi imigracijos įstatymai, 
įskaitant ir deportavimo įstatymus, turi bū
ti taikomi DP statusą turintiems našlai
čiams ir DP statusą turintiems asmenims, 
kurie prašosi įleidžiami ar yra įsileisti į 
JAV pagal šį įstatymą, be tų atvejų, kur 
šio (statymo įsakmiai nurodoma kitaip.

§ 11
Po 1948 m. birželio 30 d. neturi būti tei

kiama DP jokių pirmenybių bei preferenci
jų, išduodant vizas pagal kitus imigracijos 
įstatymus tik vien dėl to, kad jie yra lai
komi turinčiais DP statusą.

DP statusą 
turįs asmuo 
JAV nebus 

komisijos

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Pirmosios liūdnos kregždės

Korespondentas iš tolimosios Australijos, kaip ir dera geram korespondentu 
; šiek tiek linksmai ir objektingai rašo, maždaug, šitokias eilutes: „Mes mokom 

anglų kalbos. Didelis patogumas yra tas, kad ihus mokyti, ir be atlyginimo (sic 
sutiko jaunos australietės, pastačiusios tik vienui vienintelę sąlyga, mokiu: 
vienai mokytojai negali būti daugiau kaip vienas. Jau yra ir gražių tokio mo
kymosi rezultatų: šiomis dienomis susituokė jaunas žemaitis su šaunia maltie- 
te, gaudamas kraičio gana didelę australietiškų svarų suma ir kitų gerybių.“

Žinia gana linksma, o mane nuteikia labai liūdnai. Per smegenyną im 
slinkti visa ilgiausia virtinė mūsų senosios kartos inteligentijos, kurie, be 
sibaladodami po plačiąją Rusiją arba ne tokią plačią Lenkiją, savo laiku „tu 
rėjo laimę" vesti lenkaites, rusaites, graikaites arba gražuoles gruzines ir kitas 
kitokias. Kiek mes turėjome vargo su tomis poniomis, kai jos drauge su sav 
vyrais ir vaikais atvažiavo padėti mūsų nepriklausomo gyvenimo kurti? O kle 
tokių ponių neatvažiavo, žinoma, neleisdamos ir savo vyrų grįžti? Kokio varg 
turėjo jų vaikai, kol apsisprendė kas jie — lietuviai ar lenkai, rusai ar lietu 
viai?

Prisimena mažas, bet gana būdingas nuotykėlis Vilniuje. Buvau pakviestas 
vardinėsna pas pažįstamą lenką ir supažindinamas su jo svečiais, atvykusiai 
iš Varšuvos — Chlebinski, Zagurski, Stempovski, Mackus . . .

— Kaip, atlfeiskite? — nustebęs dar kartą paklausiau.
— Mackus.
— Labai malonu! Juk tai lietuviška pavardė! Jūs, tur bū, kilimo iš įdė

tu vos? Aš turiu universiteto draugą Macką, jis inžinierius dabar. Mano ge
riausias bičiulis! Nuo Kelmės . . . Gal jūs ten turite giminių?

— Ne, nežinau ... — truputį suraukęs savo tiesią ir gražią nosį sako 
mano kątik susipažintas Mackus, — Tiesa, tėvas seniau pasakojo, kad kažkur 
na Zmudzi, esąs jo brolis. Bet tėvas mirė, o mudu su mama jokių ryšių su jais 
neturime. / ,

-i- O vistik išeina, kad jūs lietuviškos kilmės . . .
— Ne. Aš — lenkas. — Ir (gal man ,taip pasirodė) įžeistas mano netikusio 

entuziazmo ponas Mackus, galantiškai atsiprašęs, nuėjo flirtuoti su panele Ha
lina Ozembuvna.

Viso to nuotykėlio raktas labai paprastas ir aiškus:
Buvo du broliai Mackai. Abudu lietuviai. Abudu, gal, ir po pasaulį trankėsi 

Skirtumas atsirado vėliau, jis labai mažas, bet esminis: vienas brolis vedė lie
tuvaitę, o kitas lenkę. Pirmasis sugrįžo į Kelmę ir išaugino lietuviukų būrį, 
o antrasis liko Varšuvoje . . .

Dar Vincas Kudirka savo aštria žurnalisto plunksna barė ir graudeno tuos, 
kurie anais laikais kūrė mišrias šeimas. Didis patriotas jau tuomet suprato, 
kad devyniasdešimt iš šimto vedusių kitatautes žūsta savo kraštui, savo žmo
nėms. Ir būtų labai liūdna, jei šiandieną ir vėl reikėtų susiieškoti Vinco Ku
dirkos straipsnius ir perspausdinti ištisus, gal tik vietovių ir tautybių pavadi
nimus pakeitus.

Mes ne kartą nusiminę apkalbėjome, o ir savo spaudoje jau dejavome, 
kad iš tų šimtų tūkstančių lietuvių, gimusių ir užaugusių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, tik labai nedidelė- dalellė bėra sąmoningi lietuviai, visi kiti sn- 
amerikėjo. Mes jau tylutėliai padūsaujame, kad lietuviškam mokslo, meno, 
kultūros žurnalui Jungtinėse Amerikos Valstybėse labai ir labai menkos pers
pektyvos dėl tos paprastų paprasčiausios priežasties, jog nėra kas' jį skaitytų, 
— amerikonai lietuviukai skaito amerikoniškus žurnalus, kurie ir gražesni ir 
turtingesni. •

Neduok Dievif, bet panašūs dalykai, tur būt, vyksta h* Pietų Amerikoje Ir 
kituose svetimuose kraštuose, kur tik neramus pirmosios1 dvidešimtojo amžiaus 
pusės gyvenimas yra nubloškęs mūsų tautiečių. Net iš baisiojo Sibiro teko skai
tyti laišką: „Ištekėjau. Mano vyras — rusas, bet geras žmogus. Antraip ne
būtų čia ir atsiradęs. Dviese vis lengviau bus mūsų vargo dienas ■ vargti . .

Grįžkime prie straipsniuko pradžioje paminėtos korespondencijos. Australi
joje australietės moko anglų kalbos. O kodėl tos pačios kalbos Kanadoje nesu
sigalvos mokyti kanadietės? GI Argentinoje vietinės gražuolės gali kilniašir
džiai pasiūlyti ispanų kalbos pamokų. . .Jeigu visi mūsų išemigravę jaunieji vy
rai pasirodys labai 'aistringi kalbų mokiniai, kiek jų besugrįš į Lietuva? Iš 
Argentinos ar Australijos parvažiuoti į savo žemę, tai ne iš Voronežo ar Kro
kuvos. Be to, jeigu rusaitės ir lenkaitės per ilgą metų eilę šiaip taip 
ir prigijo mūsų dirvožemyje, tai maltietėms, bavajietėms ar brazilietėms 
pilkas Pabaltijo krašto dangus niekados nepakeis jų padangių mėlynės, o ir 
karščiausia mūsų rugiapiūtės saulė niekuomet nebus pakankamai karšta.

Tokia jau mūsų spaudoje mada užėjo, kad mes, kuriuos nors klausimus 
pašnekėję ar pasirūpinę jais, imame siūlyti receptus. Tai kokį gi šiai negero
vei gydyti receptą surasime? O jo būtinai reikia, nes pirmosios žinios, kaip 
pirmosios, bet liūdnos, kregždės, vos pusmečiui nuo emigracijos pradžios praė
jus, atskrido.

A. Rūkas

PADĖKA
Malonus „Minties” skaitytojas Londone, 

V. Paulionis, suprasdamas tremtinių spau
dos padėtį po valiutos reformos Vokietijoje, 
prisiuntė „Minčiai” per jos atstovą Angli
joje F. NeverĄvičių vieną svarą laikraščio 
leidimo reikalams. Už tokį gilų bendro rei
kalo supratimą ir besąlygines pastangas 
paremti „Mintį” visų bendramiričių vardu 
reiškiu p. V. Paulioniui nuoširdžiausią pa
dėką.

DĖMESIO!
Radijo mechanikams ir mėgėjams žinoti; 

jei kas turi kokių pretenzijų dėl „Radijo 
Pagrindų” tiipl. inž. Semėno knygos, pra
šau kreiptis j leidėją E. Žalevičių. Yra dar • 
likusios 26 knygos atsargoje. Kaina su per
siuntimu DM 
E. žalevičius

12.—.
(16) Hanau, Lit. DP Camp. 

3a bk 38 z.

„Minties” leidėjas

§ 12
Užsienio reikalų ministeriui šiuo paveda

ma atnaujinti konsularinį darbą Vokietijo
je ir Austrijoje, kad Vokietijos ir Austrijos 
kvotos būtų skiriamos aplikantams pagal 
imigracijos įstatymus. Nuo 1948 m. birže
lio 30 d. iki 1950 m. liepos 1 d., nepaisant 
1924 m. gegužės 2 d. imigracijos įstatymo 
§ 12 taisyklių ir pakeitimų, 50% Vokietijos 
ir Austrijos kvotų turi būti skiriama vien 
vokiečių kilmės asmenims, kurie yra gimę 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Ru
munijoje ar Jugoslavijoje ir kurie šio įsta
tymo įsigaliojimo metu gyvena Vokietijoje 
ar Austrijoje.

r § 13
Pagal šio įstatymo nuostatus neturi būti 

duodama vizų asmenims, kurie buvo nariais 
ar dalyvavo bet kuriame sąjūdyje, nukreip
tame prieš JAV arba prieš JAV santvarkos 
formą. 1 i

§
Kiekvienas asmuo, 

žeidžia arba skatina 
tymo nuostatus, be § 9, baudžiamas ne ma
žiau kaip 500 dol. ir ne daugiau kaip 10.000 
dol. pinigais arba laisvės/atėmimu ne ma
žiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 10 metų ar
ba abiem bausmėmis kartu.

14
kuris sąmoningai pa
kitę pažeisti šio įsta-

Vokietijos bizonoje liepos 9 d. buvo 
531.000 bedarbių. (NF).
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