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Konferencija nuolaidumo ženkle KP kongresas Belgrade

Titas griežtai ginasi
CIayus Washingtone

Washingtonas (Dena/Ręuteris). JAV ka
rinis gubernatorius Vokietijoje gen. CIayus 
trečiadienio vakare atskrido į Washingto- 
ną, kur prezidentui Trumanui padarys pra
nešimą apie Berlyno būklę.

Trumanas pasiūlys nauja DP Įstatymu
Washingtonas (Dena/INS). Kaip painfor

mavo prezidento sekretorius Rossas, Tru- 
manas antradienį kalbės bendrame abiejų 
kongreso rūmų posėdyje.

Rossas pareiškė, kad Trumanas pasiūly
siąs kongresui naują priešinfliacinį ir nau
ją įstatymą dėl tolimesnių 200.000 DP įlei
dimo į Ameriką.

Titą turėjo išvežti Ir likviduoti
Popietinis „France Soir” laikraštis iš ge

rai informuotų šaltinių praneša, kad sovie
tų valdžia ketino maršalą Titą areštuoti dar 
prieš kominformo kritikos paskelbimą, iš
vežti į Rusiją ir ten be teismo jį pakarti.

, Titas buvo įspėtas ir savo apsukrumo dė
ka arešto išvengė. „France Soir” taria, kad 
kominformo veiksniai, o itin jo pirminin
kas Zdanov'as, paskelbdami kominformo kri
tiką, nukreiptą prieš Titą, buvo įsitikinę, 
kad Tito areštas pasisekė. (UP).

Haaga (Dena/Retuteris) Vakarų Europos 
unijos užsienio reikalų ministerių eilinė 
konferencija sutarė dėl visos eilės užsienio 
politikoj klausimų — sakoma konferencijos 
komunikate. Priimta vieninga nuomonė ir 
Vokietijos klausimu.

Ministerių konferencija nustatė keletą 
principų, pagal kuriuos būtų vykdomi 
Briuselio sutarties tikslai. Nutarta derinti 
penkių valstybių bendradarbiavimą visose 
srityse, įskaitant ūkį ir finansus.

Penkios valstybės su kitomis to pat nū- 
sitatymo valstybėmis stengsis visomis išga
lėmis organizuoti savo nepriklausomybėj ir 
neliečiamybės gynimą.

Konferencijos dalyviai pareiškė savo pa
siryžimą veikti ta linkme, kad JT chartos 
rėmuose būtų pasiekta didžiausia vienybė.

Prancūzijos užsienio reikalų ministeris 
Bidault pasiūlė dvi rezoliucijas, kuriomis 
Vakarų unijos valstybėms rekomenduoja 
bendrai išstudijuoti dėl Vakarų Europos 
parlamento ir ūkio bei muitų unijos, į ku
rią be penkių unijos valstybių galėtų dėtis 
ir kitos, tam pritariančios. Bevinas ir Spaa- 
kas nors ir neatmetė to projekto, bet šiuo 
neparankiu metu patarė dar naudotis įstai
gomis, kurių tikslas yra puoselėti tuos prin
cipus.

Vakarų Europos unijos užsienio reikalų 
ministerių pasitarimų rezultatus gerai in
formuoti Paryžiaus sluogsniai laiko nuosai
kumo politikos pasisekimu Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu, 
šalininkė, 
ferencijai

Tokiai
giu pritarusi ir Ameriką.

Paryžiškis Reuterio korespondentas pra
neša, kad JAV sutinkančios pradėti keturių 
valstybių pasitarimus, kuriuos vestų užsie
nio reilialų ministerial, jei būtų panaikinta 
Berlyno blokada. Paryžiuje manoma, kad So
vietų Sąjunga nenori karo, tačiau tik ieško Į 
progų propagandai varyti.

Prancūzija buvo šitos politikos 
prieš prasidedant Londono kon- 
Vokietijos klausimu.
politikai Sovietų Sąjungos atžvil-

Belgradas (Dena/INS). Trečiadienį Bel
grade prasidėjo penktas Jugoslavijos KP 
kongresas. Visas miestas paskendo raudonų 
vėliavų jūroje, visur matyti didžiuliai mar
šalo Tito, Stalino, Lenino ir Markso pa
veikslai.

Iki pat kongreso pradžios Jugoslavijoje 
nebuvo skelbta, kad kitų kraštų KP tą 
kongresą boikotuos.

Kongresas su dideliu pritarimu ir ovaci
jomis išsirinko savo pirmiAinku marš. Ti
tą. Be Jo, taip pat visais balsais į prezi
diumą buvo išrinkti E. Kardelis, Rankovi- 
čius ir M. Dylas, kurie buvo ©uiti komin
formo.

Marie sudarys vyriausybę
Paryžius (Dena). Prancūzijos valstybės 

prezidentas Auriolis pavedė sudaryti vy
riausybę buv. Schumano kabinete teisingu
mo ministeriui Andre Marie, radikalsocia- 
listui. Marie vyriausybę sudaryti sutiko. Jis 
viliasi sudaryti vyriausybę iš respublikos 
rėmėjų ir visų tų, kurie yra geros valios.

Gerai informuoti sluogsniai tiki, kad Ma
rie, kurio partija yra pati mažiausia grupė

„trečioje jėgoje”, bandys sudaryti dešinesnę 
vyriausybę, negu buvo pasitraukusioji.

Marie nuo 1947 m. buvo keturiuose kits 
kitą sekusiuose kabinetuose teisingumo mi- 
nisteriu. Antrojė D. karo metu už pogrin
dinį veikimą jis buvo uždarytas Buchenwal- 
do koncentracinėje stovykloje.

Naujosios vyriausybės užsienio 
vadovauti yra pasiryžęs ateiti 
vadas L? Blumas.

reikalams 
socialistų

JAV priplūdo šnipu
Washingtonas (Dena). Pasak Reuterį, JAV 

užsienio reikalų ministerijos tarnautojai pa
informavo kongresą, kad daug šimtų žino
mų arba įtariamų agentų yra įvažiavę į 
Jungtines Valstybes kaip’ Jungtinių Tautų 
jrba kitų tarptautinių organizacijų tarnau
tojai.

Užsienio reikalų ministerijos įvažiavimų 
aprobavimo komisijos pirmininkas Alexan- 
deris senato komisijoje pareiškė, kad esant 
dabartiniamsĮ įvažiavimo nuostatams nieko 
negalima padaryti. Tokie asmenys yra pri
dengti tarptautinės organizacijos imunite
tu.

Tas pranešimas sujaudino JT organiza
cijos aukštus valdininkus. JAV delegacija 
JT pareiškė, ka4 ji prie to pranešimo nėra 
prisidėjusi.

Spręs Italijos koloniją likimą
Paryžius (Dena/AFP). Užsienio reikalų 

mtaisterių paskirtoji tyrimo komisija savo 
darbą Italijos kolonijų klausimais jau bai
gė ir sudarė galutinį pranešimą. Didžiųjų 
valstybių užsienio reikalų ministerių tary
ba iki š. m. rugsėjo 15 d. turi nuspręsti Ita
lijos kolonijų likimą.

Didžiųjų valstybių nuomonės, kaip neo
ficialiai patirta, yra tokios:

Prancūzija yra pasisakiusi už suteikimą 
Italijai savo buv. kolonijose patikėtinio tei
sių. Sovietų Sąjunga prieš pat visuotinius 
Italijos rinkimus .1948 m. kovb mėn. 'pasiū
lė visas Italijos kolonijas perduoti patikėti
nio teisėmis pačiai Italijai. Ji net atsisakė 
nuo savo aikstyvesnių pretenzijų įsigyti pa
tikėtinio teises Tripolyje, t

D. Britanija reikalauja sau patikėtinio tei
sių Cyrertaikoje ■ ir Tripolyje, tarptautinio 
mandato Italijos Somalijai ir padalyti Erit
rėją tarp Italijos ir Abisinijos. JAV vy
riausybės pažiūra Italijos kolonijų klausi
mu dar nežinoma.

DP muzulmonal i Turkiją
Hamburgas (Dena). Iš Ankaros į Ham

burgą, Wentorfo DP stovyklą, atvyksta Tur
kijos delegacija, kuri užmegs ryšį su mu- 
zulmonų tikėjimo tremtiniais, norinčiais pa
stoviai įsikurti Turkijoje.

Sovietij aviacija praneša skaičiumi
Los Angeles (Dena/INS). JAV aviacijos 

pramonininkų sąjungos vicepirmininkas 
Stowersas pareiškė, kad Sovietų Sąjunga tu
ri visame pasaulyje\didžiausią aviaciją. Jos 
personalas sudarytas iš 550.000 vyrų, t. y. 
190.000 vyrų didesnis, negu JAV aviacijos 
personalas. ■->

Sovietai, pasak Stowersą, produkuoja 70% 
visos pasaulio aviacijos. Daug mašinų yra 
konstruojama Į pagal geriausius vokiečių ir 
amerikiečių lėktuvų tipus.

Jo nuomone, sovietų aviacija per metus 
pagamina 7 ar 10 tūkstančių lėktuvų. Ga
mybos zenitas bus pasiektas 1951 metais.

Italijoj vyriausybė nutarė pakeisti Genu
os policijos prefektą dėl jo netinkamos elg
iuos generalinio streiko metu. Jo vieton 
m atvyko namas prefektas. (D).

Propagandiniai pažadai“ Berlynui99
Berlynas (Dena). Britų įstaigos pareiškė 

protestą SMV dėl oro saugumo nuostatų 
sulaužymo.
skrido 
dromą.

Kaip 
maistu 
sostinės oficialiuose sluogsniuose buvo pa
reikšta, jog tas pasiūlymas padarytas per 
vėlai, kad būtų pasiektas „sovietų patentuo- 
tos propagandos tikslas”.

Čia manoma, kad sovietai tuo pasiūlymu 
siekia trijų tiksli/: 1) Berlyno aprūpinimą iš 
oro vokiečių akyse sukompromituoti; 2) 
Rytų markės vertę ir pirkimo galią pakel
ti, nes vakarinių sektorių gyventojai iš so
vietų prekes galės pirkti tik už jų pinigus; 
3) paimti į savo rankas maisto paskirstymą 
visam Berlynui.

Iš prancūzų karinės valdžios sluogsnių 
buvo oficialiai pareikšta, kad SMV siūlymas 
aprūpinti Berlyną maistu čia, neimamas 
rimtai, kadangi sovietai menkai tegali iš
maitinti savo sektorių ir savo zoną. Ber
lyno aprūpinimas iš oro, jų nuomone yra 
užtikrintas.

JAV vyriausybės sluogsniuose vyrauja 
įsitikinimas, kad ryšium su Įtempta Berly
no būkle tiktai tada gali kilti karas, jeigu 
Sovietų 
ryžusi.

JAV 
taikiam 
kad amerikiečiai būtų jėga iš Berlyno iš
stumti.

Britai Gatowo aerodrome 
lų apšvietimą, kuris padeda lėktuvams nak
ties metu pakilti ir nusileisti.

Vokiečių ūkio komisijos sovietų zonoje 
pirmininkas per radiją paskelbė, kad nuo 
rugpiūčio 1 dienos visi vakarinių Berlyno 
sektorių gyventojai maistą galės pirktis so
vietų sektoriuje.

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, kad Berlyno aprūpini-

Mat, sovietų naikintuvai per- 
britų žinioje esantį Gatowo aero-

žinia, sovietai pasiūlė aprūpinti 
visus Berlyno gyventojus. Amerikos

Sąjunga to nori ir tam yra pasi-

vyriausybė stengsis rasti priemonių 
krizės sprendimui. Bet ji neleis,

įrengė' specia-

mas iš oro nėra pasiekęs aukščiausiojo 
laipsnio, ir jis dar bus suintensyvintas. Dėl 
sovietų pasiūlymo duoti maistą aprūpini
mas iš oro nebus sumažintas. Sovietų pa
siūlymas neleidžia įžvelgti j jų ketinimus 
dėl Berlyno blokados.

Nedraugiškas draugiškumo lygos
Londonas (Dena/Reuteris). Britai parei

kalavo per 14 dienų išvykti iš D. Britani
jos britų čekoslovakų draugiškumo 'lygos 
sekretorių F. Hamplį. Viena užsienio vals
tybė pamplio pagalba įsigijo itin vertingų 
informacijų.

atstovas

Kongrese dalyvauja 2344 partijos atstovai.
Pirmuoju darbų tvarkoje buvo Tito pra

nešimas apie Jugoslavijos KP. Kominfor- 
mo kritiką, pareikštą Jugoslavijos režimui, 
Titas pavadino negirdėtu kaltinimu. Juo- 
goslavijos KP yra suaugusi su Stalinu. Va
duojant kraštą, padėję Vakarų sąjunginin
kai, bet be sovietų pagalbos neįmanomas 
būtų Jugoslavijos išvadavimas ir naujas 
tvarkos įkūrimas.

Nuo pat karo pabaigos savo užsienio po
litikoje mes buvome labai solidarūs Sovie
tų Sąjungai. Titas prisiminė visas smulk
menas Jugoslavijos užienio politikoje ir pa
sirašytąsias su kitais Rytų Europos kraštais 
sutartis.

„Iki šios dienos mes garbingai laikė
mės savo įsipareigojimų kitoms liau
dies demokratijoms. Bet mes norime ' 

to pačio ir iš kitų kraštų.”
Išdėstęs tą pagalbą, kurią Jugoslavija su

teikė kitoms liaudies demokratijoms, pvz., 
Rumunijai ir Lenkijai, Titas užsiminė Ir 
apie 1921/22 metais Lenino įvesta „nau]4 
ekonominę politiką”, nes tada Sovietų Są
jungoj buvo kilę sunkumų aprūpinti gy
ventojus maistu. Nors dabar Jugoslavija iš
gyvena tokius pačius sunkumus, jos veda
ma tos rūšies politika buvo nepripažinta.

Jeigu tie, kurie metė mums tuos kaltini
mus, tikėjosi apjuodinti mus kitų kraštų ir 
mūsų pačių krašte proletariato akyse, ap
dergti mūsų partiją ir jos vadovybę, tai jie 
pasiekė tik dalį savo tikslų ir tai tik trum
pam laikui.

Laimės teisybė, kadangi ji remiasi ne
sugriaunamais faktais, kurie ilgam laikui 
negali būti nuslėpti nuo kitų kraštų prole
tariato.

Berlyniečiai neevakuojami
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministeris Bevinas žemuosiuose- rū
muose pareiškė, kad šiuo metu nėra svars
tomas masinis berlyniečių evakuavimas iš 
Berlyno lėktuvais, kadangi daugelis neno
ri išvykti iš buv. reicho sostinės.

Masinis evakuavimas padarytų įtakos 
miesto aprūpinimui iš oro.

Vyriausybė tariasi
( Bad Nauheimas (Dena). Ketvirtadienį sUr 
siriniko posėdžio britų vyriausybė. Ji svar
stys Vokietijos klausimą.

Bevinas painformavo vyriausybę apie 
Vakarų unijos valstybių užsienio reikalų 
ministerių konferenciją Haagoje ir apie Va
karų valstybių notos turinį sovietams, at
sakant į jų paskutinę notą dėl būklės Ber
lyne.

Prieš pat posėdį į minister!© pirmininko 
Attlees kanceliariją, Downing street 10 at
vyko britų imperijos generalinio štabo vir
šininkas feldmaršalas lordas Montgomerys.

Notos turinys,1 kuris buvo sutartas, Bevi- 
no ir Bidault, JAV vyriausybės dar nėra 
galutinai priimtas. Washingtone notos klau
simą aptars JAV užsienio reikalų ministe
rija su dabar ten viešinčiu generolu Cla- 
yum.

Pagal gerai informuotų sluogsnių nuo
monę notoje sutinkama su keturių pasitari
mais dėl bendros Vokietijos problemos, jei
gu bus panaikinta sovietų blokada prieš 
vakarinius Berlyno sektorius.

Tikroji demokratija“ niekada nesaugi9
Praha (Dena). Čekoslovakijos vidaus ir 

krašto apsaugos ministerial paskelbė komu
nikatą, kuriame pareiškiama, kad policija ir 
kariuomenės daliniai likvidavo „teroristinę 
gaują”, kuri iš Vokietijos amerikiečių zo
nos atvyko į Čekoslovakiją. Jos tikslas bu
vęs špionažas ir Čekoslovakijos politikų nu
žudymas.

Tie teroristai, esą, buvę numatę per sa
kalų sąskrydį nužudyti krašto apsaugoj mi
nister! Svobodą.

Tarp suimtųjų yra buv. tautinių socialis
tų veikėjas M. Chocas, kuris š. m. gegu
žės mėn. nužudęs Prahoje buv. partizanų 
vadą majorą A. Sramą.

Chocas, esą, vasario mėn. pabėgęs į Ba
variją ir ten įstojęs amerikiečių šnipinėji
mo tarnybon.

Generolo Svobodos nužudymas turėtų
būti signalo pulti kitoms Čekoslovakijos ’ priekaištus iis pavadino per kvailais”.

ir atsišaukimų.

kariuomenės ir policijos asmenybėms.
Buvo konfiskuoti penki trumpų bangų ra

dijo siųstuvai, municijos

JAV pasipiktinusios Čekoslovakija
Praha (Dena/Reuteris). JAV įteikė Čeko

slovakijai ypatingai aštria forma rašytą no
tą, kuria protestuojama dėl Čekoslovakijos 
vyriausybės teigimo, jog tariamasis są
mokslas komunistų vadams nužudyti buvęs 
remiamas JAV. JAV atmeta tuos teigimus, 
reikalauja juos atšaukti ir atsiprašyti.

Notoje stebimasi dėl mestų kaltinimų ir 
dėl to fakto, kad jie buvo paskelbti be pa
siaiškinimo su „draugiškuose santykiuose 
esančiu kraštu”, kuris išvaduojant Čekoslo
vakiją nemažai yra prisidėjęs.

JAV Prahos ambasados informatorius pa
reiškė, kad apie tuos kaltinimus pirmučiau
sia jis sužinojo iš radijo ir laikraščių. Tuos

Stiprina aviaciją Europoje
Stornowayns (Škotijos salos) (Dena). An

tradienio vakare čia nutūpė 16 amerikinių 
sprausminių naikintuvų, kurie iš Islandijos 
į Škotijos salas atskrido per vieną valandą 
ir 34 minutes. Tie naikintuvai pavesti tai 
pačiai vadovybei, kaip ir neseniai j Angliją 
ątskridusios supertvirtovės.

Manoma, kad tie lėktuvai kartu per atei
nančias dvi savaites Vokietijoje darys pra
timus.

Britų aviacijos ministerija pranešė, kad 
netrukus iš Panamos atskris 75 amerikiečių 
kovos lėktuvai. Jie stovės, netoli Londono 
esančiame aerodrome.

Rugpjūčio mėn. Olasgowo apylinkės sri
tyse stacionuos 75 amerikiečių F 80 ,,Shor
ting Star” tipo sprausmihiai naikintuvai. Vė
liau jie perskris i Vokietiją. Tie naikintuvai 
bus atgabenti rugpiūčio 4 dieną.
New Yorke areštuojami komunistų vadai
Antradienj JAV buvo areštuoti septyni

vadovaują komunistai, kurių tarpe buvo 
Amerikos KP pirmininkas W. Fosteris ir 
generalinis sekretorius E. Dennisas. Jie kal
tinami sąmokslu jėga nuversti .Amerikos 
vyriausybę. •

Visi areštuotieji komunistai yra KP tau
tinio komiteto nariai. Jie neprisipažno esą 
kalti.

Amerikos policija ieško dar penkių žy
mių komunistų.

Šešis New Yorke areštuotosios komunis
tus antradienio vėlų vakarą policija palei
do. Tačiau trečiadieni jie turi atnešti po 
5000 dolerių užstato ir prisistatyti New 
Yorko teismui.

„Daily Worker”, komunistę, aiškina, kad 
dabar prieš komunistų partiją iškeltieji kal
tinimai turi tikslą kaip tik šiuo metu Phi- 
ladelphijoje besikuriančios naujos, liaudies 
partijos steigimąsi sujaukti. Tai partijai va
dovauja H. Wallacė.

Trys taikingos išeities punktai
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

vyriausybė nutarė Berlyno klausime vykdy
ti 3 punktų politiką, kuri vestų prie taikaus 
konflikto sprendimo: 1— tvirtas pasiryži
mas neleisti išstumti savęs iš Berlyno. Jei
gu sovietai bandytų panaudoti jėgą, tai ir 
JAV kartu su kitomis valstybėmis yra pa
siryžusi jėga pasipriešinti; 2 — taip pat 
tvirtas pasiryžimas tai krizei rasti taikin
gą sprendimą, panaudojant visas diploma
tines galimybes, jei reikėtų — ir valstybių 
galvų nuomonių pasikeitimą- Washingto
ne ir Maskvoje; 3 — susilaikymą veiksmuo
se ir žodžiuose, kad nepablogintų krizėj ir 
neužkirstų susiartinimo kelių, kuriais, gali
mas dalykas, Sovietų Sąjunga ieškos taikin
gos išeities.

Atrodo nepatikima, kad JAV pritartų 
bandymui Berlyno blokadą per sovietų zo
ną pralaužti, siunčiant' t Berlyną maisto 
ginkluotu traukiniu.

Ir puskarininkis gali vadovauti SMV
Berlynas (Dena). Paklaustas Reuferio ko-r 

respondento, ar maršalas Rokosovskis pa
keis SMV viršininką maršalą Sokolovskį, 
vienas sovietų valdininkas atsakė klausimu: 
„Koks gi yra skirtumas? Sovietų Vokietijos 
politika ne čia, bet Maskvoje daroma. Mums 
yra visiškai vis tiek, ir taip turėtų būti vi
siems, ar mūsų administracija bus vadovau- 
ama maršalo Sokolovskio, maršalo Ro- 

kosovskio arba puskarininkio Ivano Ivanovi- 
čiaus. Sovietų karinė administracija vyk- ; 
dys savo darbą kaip iki šioL” i

i Keturi sąjungininkai bekontroliuoja tik 7 
asmenis

Berlynas. Dabar iš tikrųjų liko tik T as
menys iš 60 milijonų vokiečių, kurie dar 
tebėra visų keturių didžiųjų valstybių kon
trolėje.

Tai yra Rudolfas Hessas, buv. Hitlerio 
pavaduotojas, ir dar šeši likę gyvi didieji 
naciai ir karo nusikaltėliai. Dabar jie yra 
žiauriame, raudonų plytų Spaudavo kalėjime, 
kuris yra Berlyne britų sektoriuje. Čia jie 
atlieka bausmes, kaip karo nusikaltėliai, ku
rios siekia nuo dvidešimt metų iki gyvos 
galvos.

Spaudavo kalėjimas turi ’’eturius adminis
tratorius (gubernatorius), po vieną nuo 
kiekvienos iš okupacinių valstybių ir yra 
saugomas britų, amerikiečių, rusų ir pran
cūzų prižiūrėtojų po lygiai.

Kalimams maistas teikiamas lygiomis da
limis visų keturių valstybių pagal mažiau
sią Berlyno gyventojo normą.

Ar „septyni didieji” Spandavo kalėjime 
ką nors apie dabartinę Berlyno krizę ži
no, palieka paslaptis. Oficialiai jiems nieko 
nesakoma. Jie negauna laikraščių. Jie gali 
gauti tik laiškus nuo savo giminių, kurie 
yra cenzūruojami.

Rusų kontroliuojama spauda puolė, kad 
amerikiečiai planavo perkelti nacių karo 
nusikaltėlius t Vakarų Vokietiją, kas ofi
cialiai buvo dementuota. Taigi, bet koks 
mėginimas tai padaryti, sukeMų sovietų 
protestą, kurie yra dalininkai Spanmivo ad
ministracijoje. (AP).
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Stalinas mano, kad aš žuvau
II.

Vis dėlto, kai vokiečių armija 1941 m. 
pradėjo savo žygį į Rusiją, aš pajutau savo 
širdyje tam tikros rūšies džiaugsmą, kokį 
pajuto ir daugelis maskviečių. Mes neno
rėjom, kad mus vokiečiai užkariautų, bet 
mes kažkaip jutome, kad vokiečių invazija 
privers Kremlių daug ką keisti. Nors ir 
koks nelogiškas tas jausmas buvo, bet pir
momis karo dienomis jis buvo visuotinis 
rusų tautoje. Tačiau jis neilgai truko. Vo
kiečių armijų Vakarų Rusijoj įvykdyti žiau
rumai, laikraščių pranešimai apie juos ne
trukus buvo patvirtinti grįžusių kareivių, 
suvienijo rusus. Mes suglaudinom savo 
gretas apie Kremlių ir mes gerai kariavom, 
kaip visas pasaulis žino.

Sugaudyti naujokai
Mano civilinis darbas staiga vieną 1942 

m. birželio mėn. dieną susilaukė nenuma
tyto galo. Tuo metu man buvo pavesta va
dovauti 14 inžinierių ir 300 darbininkų 
dirbusių apginkluojant britų ir amerikie
čių į Maskvą atsiųstus lėktuvus, kuriuos 
čia turėjo naudoti rusų armija. Tų lėktuvų 
patrankėlės buvo smulkaus kalibro ir pa
senusios. Mūsų pareiga buvo instaliuoti 
juose naujesnes didenio kalibro patrankėlės. 
Kadangi lėktuvų reikėjo labai skubiai, tai 
daugelis detalių nebuvo schematiškai sužy
mėta. Visa tai aš turėjau savo galvoje. Tą 
birželio mėn. dieną aš nuvykau į vieną 
aerodromą, apie 45 klm nuo mūsų fabriko 
prižiūrėti perginkluotų lėktuvų bandymo. 
Man grįžtant namo, policija, vykdė trauki
nyje kontrolę, tikrindama visų jaunų vyrų 
dokumentus. Aš tegalėjau jai parodyti tik 
savo pasą, kadangi su savimi neturėjau sa
vo tarnybos pažymėjimo, kurį buvau'pali- 
kęs fabrike, ngs reikėjo jį prailginti. Tokiu 
būdu mane jie pačiupo traukiny ir nuga
beno į mobilizacinį punktą, kut jau buvo 
sugaudyta apie 1.000 jaunų vyrų. Mums bu
vo pranešta, kad nuo dabar mes jau esame 
armijoj esame kariai specialaus parašiu
tininkų dalinio, turinčio apie 60.000 vyrų, 
sugaudytų, kaip ir aš, Maskvos gatvėse ar 
kur nors pakeliui.

Specialistas naujokų garde
Vadovaujančiam karininkui aš pareiškiau, 

kad aš turiu daug svarbesnes pareigas, kad 
esu inžinierius, kuriam pavesta perginkluoti 
iš Anglijos ir Amerikos gautus kovos lėk
tuvus. Aš jam pareiškiau, kad aukšti Sov. 
Sąjungos pareigūnai bus labai nepatenkinti 

p> sužinoję,*kad aš, svarbus karo meto pastan
goms žmogus, esu uždarytas naujokų garde. 
Jeigu jie leistų man paskambinti į mano 
fabriką ‘arba patys paskambintų, pareiškiau 
jiems, šis nelaimingas įvykis tuojau būtų 
išaiškintas ir užmirštas. Niekas nekreipė 
dėmesio į mano protestą ir paaiškinimus.

Vieno sovietu pulkininko pasakojimas
Visi čia patekę turi tokias pat gražias is

torijas, kaip ir jūs, — man buvo atsakyta. 
— Mūsų pareiga parūpinti 60.000 parašiu
tininkų ir tankistų ir jūs esate vienas iš jų. 
Užmiršk savo fabriką ir savo civilinę svar
bą. Būk geras kareivis, gauk daugybę or
dinų, klausyk savo komisaro, sportuok ir 
viskas tau gerai seksis.

Nesėkmingi raportai

Mano plaukai tuojau buvo nukirpti, civi
liai drabužiai pakeisti maišo formos unifor
ma ir prasidėjo manęs, kaip kareivio, ap
mokymas aptvertame barakų kieme prie 
Maskvos. Mano leitenantas perskaitydavo 
mano raportus, kuriuos aš jam rašiau, pra
šydamas leidimo kreiptis į mano fabriką ir 
pranešti ten, kas atsitiko su manimi. Jis ne
davė jiems jokios eigos, bet netrukus pa
skyrė mane savo raštininku.

— Tu gerai rašai, — pareiškė jis man.—• 
Būsi puikus raštininkas.

Vienas pirmųjų dalykų, kurį aš naujose 
raštininko pareigose atlikau, buvo rajxirtas 
kapitonui, kuriam aš rašiau, kad kareivis 
Kotovas yra diplomuotas inžinierius, dir
bęs reikšmingą karui darbą ir turi būti 
tuojau pat iš armijos paleistas. Kai kanto
nas sužinojo, kad aš kreipiausi į jį be savo 
leitenanto sutikimo, jis davė man dvi paras 
daboklės ir dar paskaitė paskaitą apie rei
kalą išmokti tinkamai pasisveikinti ir lai
kytis savo vietos. Tą pačią dieną, kai mane 
paleido iš daboklės, aš nuvykau į pulkinin
ko Tarakanikovo įstaigą, kur prisistačiau 
kaip savo leitenanto pasiuntinys. Aš ten 
įteikiau antrą raportą apie keistą kareivio 
Kotovo nuotykį. Po to grįžau į barakus ir 
bailiai laukiau tolesnės įvykių raidos. Kitą 
dieną aš buvau iššauktas iš rikiuotės, nes 
buvo atvykęs pik. Tarakanikovo pasiuntinys, j 
Tai nemažai nustebino mano nauflis ginklo 
draugus ir gerokai sumaišė bei išgąsdino 
mano leitenantą, kuris neatsikvėfidamas 
įspėjo mane, kad jis nusuksiąs man spran
dą, jei aš painformuosiu pulkininką blogai 
apie jį, o ypač apie nuolatinį jo girtavimą.

Pulkininkas nekreipė nė mažiausio dėme
sio į mano pagal visas taisykles ir kulnais 
sumušant atliktą pasisveikinimą, jis moste
lėjo ranka sėsti į kėdę, pasiūlė papirosą ir 
paprašė atsakyti į keletą jo svečio, aviaci
jos pulkininko, klausimų. Šis antrasis pul
kininkas tuojau7 uždavė man keletą techniš
kų klausimų apie svetimus lėktuvus ir jų 
apginklavimą Kai aš jam greitai nesuklys- 
damas atsakiau, jis linktelėjo su pasitenki
nimu puik. Tarakanikovui, kuris paėmė te- • 
lefono ragelį ir paskambino mano fabriko 
direktoriui.

— Drauge Kotove, — pareiškė man avia
cijos pulkininkas, — aš kaip tik šių lėktų- ■

vų ir laukiu. Dabar jūs greitai turite vykti 
| fabriką ir tuojau turite man keletą jų gauti.

ma- 
pat 
sa-

Po pertraukos vėl kariuomenėje

Per dvi valandas automobilis nuvežė 
ne j motinos namus, kuriuos jau nuo 
paslaptingo mano dingimo prieš porą
vaičių stebėjo NKVD agentas, manydamas, 
jog dingęs lėktuvų inžinierius, kuris jau 
buvo spėtas (tarti esąs vokiečių šnipas, gal 
būt, dar ateis pasakyti savo šeimai sudiev, 
prieš galutinai išvykdamas iš Maskvos.

Grįžęs atgal j fabriką, aš buvau nuošir
džiai savo direktoriaus ir bendradarbių pa
sveikintas, kurie iš viso nieko nebuvo pa
darę, kol policija manęs ieškojo. Man ne
sant niekas negalėjo mano darbo tęsti, nes 
visą perginklavimo schemą aš turėjau savo 
galvoje Baigęs tą ginklavimo darbą, aš vis 
dėlto buvau paimtas j armiją, pakeltas j 

■kapitonus inžinierius ir tuojau pradėjau su 
bombonešių grupėmis skristi už vokiečių 
fronto linijų. Tais metais frontuose mes 
buvom smarkiai spaudžiami ir biurokratijos 
nesugebėjimai, kuri paprastai gaudė karei
vius miestų gatvėse ir po to pavesdavo jų 
pareigų reikšmę patikrinti vodka persisun
kusiems pareigūnams, jokiu būdu mums ne
galėjo padėti. Tačiau mes rusai esam' kieti 
žmonės ir netrukus pradėjo aiškėti, kad ir 
dvidešimts penkeriems komunizmo metams 
nepavyko sunaikinti rusų tautos patriotiz
mo. Mes kovojom gerai, kaip rusų karei
viai yra šimtmečiais kovoję, nežiūrėdami 
politikos ir tautybės, kad išgelbėtume tėvy
nę nuo plėšraus svetimo okupanto.

„Gauja girtų plėšikų” I
Rusų armijos elgesys „išlaisvintuose” 

Balkanų ir Rytų Eurojxis kraštuose buvo 
lyg baisus sapnas. Mes, kurie kare buvome 
gera ir gerai disciplinuota armija, pirma
me pergalės įkarštyje virtome gauja girtų 
plėšikų. Ir dabar man dar sunku tikėti tais 
vaizdais, kurių aš buvau liudininkas, ka
dangi mes rusai individualiai esame švel
nūs žmones. Juo labiau, kai mes žinojom, 
jog barbariškas vokiečių elgesys mūsų kraš
te nepaprastai papiktino ir suvienijo rusų 
tautą ir tuo būdu padėjo mums laimėti ka
rą. Aišku, kad mūsų vadai nori į savo so
vietinę orbitą įtraukti visą tą teritoriją, ku
rią užėmė rauti, armija, ir todėl konsek
ventiškai mums reikėjo savo draugais pa
daryti tų kraštų gyventojus. Ir kiekviename 
krašte mes turėjom gerų šansų to pasiek
ti, mes ten buvom sveikinami kaip herojai. 
Bet jau po kelių savaičių mes pasidarėm 
baisiai nekenčiami. Žiaurus juokas, kad 
mūsų okupuotų kraštų vietiniai gyventojai 
planuoja pastatyti- paminklą nežinomam ru
sų plėšikui, demaskavo mus visoje Europoje.

♦

Mūsų blogas elgesys nesekė vokiečių pa
vyzdžiu, nes ir jo priežastys buvo skirtin
gos. Hitleris, vykdydamas Rosenbergo pa‘- 
tarimus ir atmesdamas pelėsingą Keitelio 
nuomonę, yykdė teoriją, kad rusai yra kie
ta, bet žemesnė rasė, kurios palankumo ne
galima laimėti, bet kurią kraštutinio bru
talumo priemonėmis galima įbauginti ir pa
daryti paklusnia. Liudininkai man papasa
kojo apie tokius atsitikimus, kai vokiečių 
kareiviai išvarydavo nakčia iš namų rusų

TRUMPOS ZIVIOS
JAPONIJAČEKOSLOVAKIJA

Vienas iš žymesniųjų Čekoslovakijos ka
riuomenės generolų A. B. Masalas prieš 
kiek laiko atbėgo j amerikiečių zoną Vo
kietijoje. Masalas buvo prezidento Benešo 
karinis tarėjas, o dar anksčiau buvo Če
koslovakijos generalinio štabo viršininko 
pavaduotojas. (D).

Prieš Japonijos komunistų partijos gene
ralinį sekretorių Tokudą, jam kalbant Kiu- 
šiaus salos miesto halėje, sprogo bomba, 
kuri jį sužeidė. (D/R).

J. A. VALSTYBES

P. BRITANIJA

Prie Londono nuėjo nuo bėgių Edinbur- 
gho traukinys. Avarijoje žuvo kūrikas ir 
sužeista 30 keleivių. (D/R).

Britų užsienio reikalų ministeris E. Be- 
vinas, po Haagos pasitarimų grįžęs į Lon
doną, pareiškė, kad „pasitarimai buvo la
bai sėkmingi.” (D/R).

GRAIKIJA

Respublikininkų atstovas Simpsonas iš 
Illinoiso pareiškė, kad kongreso susirinki
mo proga turėtų būti išrinkti atstovų rūmų 
du atstovai, kurie skristų į Sovietų Sąjun
gą „asmeniškai tartis” su maršalu Stalinu.

Prezidentas Trumanas išleido proklama
ciją. kuria reikalaujama, kad visi vyrai tarp 
20 ir 26 metų amžiaus, pildydami kongreso 
priimtąjį karo prievolės įstatymą, regis- 
truotųsi atitinkamose įstaigose karo tarny
bai. (D/R).

KANADA

tinai sušaldavo lauke. To tikslas buvo su
mažinti užkariauto krašto gyventojų skai
čių. Iš tikrųjų gi vokiečiams būtų buvę pa
lyginti lengva susirasti sau draugų Vaka
rų Rusijoj, ypač Ukrainoj, kur komunisti
nis kolektyvizmas niekuomet nebuvo popu
liarus.

Raudonosios orgijos

Mūsų elgesys užimtuose kraštuose nebu
vo politikos padiktuotas, bet tai buvo tie
siog maištas; mūsų armijos disciplina iš
sprūdo iš vadovybės rankų. Kareiviai, kurie 
nieko kita nebuvo matę, kaip tik purvą, al
kį ir nešvarumus, paprastai išėjo iš ribų, 
kai pamatė Bukarešto, Budaj>ešto, Sofijos ir 
Vienos burtus. Karininkai nebepajėgė su
valdyti savo dalinių ir daugeliu atvejų net
gi patys savęs. Religija iš mūsų buvo atim
ta, o jos vietoj nieko neduota, kas varžytų 
mūsų elgesį. Bolševizmo moralė neišlaikė 
tokio įtempimo. Civiliai buvo žudomi dėl 
jų laikrodėlių, nė viena moteris nebuvo sau
gi naktį gatvėje. Raud. armijos orgijų pri
siminimas ilgiems metams užkirs kelią Sav. 
Sąjungai ir jos kandidatams laimėti rinki
mus daugumoj karo metu užimtų kraštų, iš
skiriant, žinoma, falsifikuotus rinkimus.

<■ (Bus daugiau)

Nutraukė konkordatą

Bukareštas (UP). Rumunijos vyriausybė 
nutarė nutraukti konkordatą, kuris buvo su
darytas 1929 metais. Valdinis pranešimas 
sako, kad konkordato nutraukimas pasirodė 
esąs būtinas, idant Rumunijos gyventojams 
būtų suteikta visiška religinė laisvė, kuriaiftdicividi javai juavu Iianviu * ujtj * - _

valstiečių šeimas ir jų vaikai iki ryto mir-1 garantuoja krašto konstitucija.

Damoklo kardas virš gaivu? / Ged. Galvanauskas
Visuotinė įtampa

Pasaulis baudžiamas ir ne vien sausro
mis, potvyniais, vasariniu rudeniu ir že
mės drebėjimu. Žmonija išgyvena dar di
desnį vidinį sutrikimą. Tik kai kurie reti 
kraštai naudojasi ūkine gerove. Bet ir ji 
yra tik laikinė, nes pasaulis dabar susietas 
glaudžiais saitais, ūkinis, socialinis ir kul
tūrinis pasaulis dabar suskaidytas įvairių 
priešybių. Ryškiausia nesantarvė politinėje 
srityje, kuri nuolat išjudinama naujų ug- 
niakalnių sprogmenų. Europos politinės 
problemos kas kartas labiau ryškėją, telkia
si, lyg debesys prieš lietų. Vokietijos, Aus
trijos problemų visetas neišsprendžiamas. 
Berlyno ar Vienos klausimai gali būti spe
kuliatyvinių mainų objektu, tačiau iš esmės 
tų klausimų neišsprendžia. Berlynas įrodo 
tą pavojingą vaikų žaismą ugnimi. Sovie
tų įžūlumas įrodo, kad jie gali toli eiti. 
Balkanuose Jugoslavija ir Bulgarija dar ne
žinia kieno sostinėje atliks Trojos arklio 
vaidmenį. Triesto klausimas kiek nublanko, 
bet Markose, bolševikinio sukilėlio proble
ma neišspręsta. Palestinos, iš esmės žiba
lo rr geopolitinių jėgų pusiausvyros, žais
mas dar nebaigtas. Jis nebus baigtas, iki 
sovietai norės ten įsisprausti. Korėjoje, Ki
nijoje, Indonezijoje ugnis plevena naujais 
atspalviais. Visur ta pati filosofija — loka
liniai gaisrai, kurie gali tapti visuotiniais. 
Visur įtampa, visuotinė grėsmė, kai dvi 
stovyklos ginkluojasi, tuo tarpu jėgas ban
dydamos.

nį. JAV plieno gamyba siekia 91 mil. to 
(1938—37 mil. to), o sovietai 1950 m. su
planavę pasiekti 24 mil. to (1938 — 18 mil. 
to). Sis pavyzdys rodo, kad tų kraštų pra
moninis skirtumas yra milžiniškas, bet ne 
sovietų naudai. Šis pavyzdys terodo santy
kį vienos gamybinės srities. Iš jo negalima 
daryti išvados, kad kitose ginklavimosi sri
tyse yra tolygus santykiavimas. Abi valsty
bės ginkluojasi, o anglosaksų apsiginklavi-' 
mo persvara neturime pagrindo abejoti:

Atominių bombų srityje JAV vyrauja ir 
turimą bombų išteklių gausina, e griauna
masis pajėgumas didinamas. Tačiau vien 
atominėmis bombomis negalima sovietų nu
kariauti. Atominėmis bombomis, kurių pa
jėgumas žymiai didesnis už eilinių, pirmą 
dieną bus sunaikinami žymiausi administra
ciniai, kariniai ar transporto centrai. Kraš
tui, užimti reikalingi tankai ir eilė moder
nių karo ginklų. Jie dabar dideliu spartu
mu gaminami JAV ir kituose kraštuose. Tat 
rodo tik apsiginklavimui skirtos sumos.

Vakarinėje Trakijoje, Graikijoje', kaip in
formuoja graikų vyriausybės kariuomenė, 
sukilėliai išsprogdino elektrine mina kelei
vinį traukinį. Katastrofoje žuvo 14 moterų 
ir 6 sužeistos. (D/R).

Graikijos vyriausybės daliniai Grammos 
kalnuose ir vakarinėje Makedonijoje iš 7000 
sukilėlių, likvidavo 2500. Iš 120 kaimų, ku
rie buvo sukilėlių kontrolėje, išvaduota 86. 
Kelias iš Janinos į Artą nuo sukilėlių iš
valytas. (D/R).

Kanados krašto apsaugos ministerija pra
nešė, kad sovietų kariniam attachė Kana
doje nebuvo leista apžiūrėti didžiosios Val- 
catier karinės stovyklos Quebecke. Kiti už
sienio diplomatai ir kariniai stebėtojai, prie
šingai, buvo pakviesti apžiūrėti tą stovyklą.

KINIJA

ISPANIJA

Ispanijoje .Saragosos policija areštavo 13 
vyrų, kurie kaip komunistai Tuluzoje buvo 
apmokyti teroristų mokykloje. Taip pat iš- 

■ aiškintas jų žinioje slaptas sprogmenų ir 
šautuvų sandėlis. (D/R).

Visi Amerikos piliečiai ir europiečiai bu
vo lėktuvais evakuoti iš komunistų supamds 
Sansio provincijos Tajuano sostinės. Eva
kuotųjų teigimu visi prieš miestą padary
tieji sustiprinimai patekę į raudonųjų ran
kas. (D/INS).

PRANCŪZIJA

* Visuotinis netikrumas

Visuotinė įtampa sukelia visuotinį netik
rumą. Tuo metu daugelis ieško prieglobs
čių. Vieni juos nori surasti Šiaurės Afri
koje, Venecueloje ar Argentinoje. Tie, ku
rie pradeda vaikščioti tų sričių žeme, pa
stebi, kad vietiniai gyventojai nerimauja 
dėl savo likimo. Ramusis vandenynas ~ ne
ramus. Netoli Venecuelos — Bogotoje — 
vakar siautė audra. JAV milijardieriai kal
nuose rengia ištaigingas slėfrtuves. Ar tie 
Ilonai spės iš Wall Streeto pasiekti prie
globstį? Juk jie galėtų nepamiršti, kad fleg
matiški londoniečiai susj>ėjo ieškoti prie
globsčio ne už šimtų km, bet kažin kuria
me londoniškiame kampe.

Ir štai peršasi mintis, kad ateities kare vi
suotinio saugumo nenumatyti šiaurės
pietų ašigaliuose, Afrikoje, Amerikoje ar 
Australijoje.

Jo metu gali būti saugesnės ar mažiau 
saugios sritys, bet, deja, visuotinio sau
gumo žemės rutulyje negalima numatyti, 

dali būti net keistenybių, pvz., Vakarinėje 
Eurojx>je, tam tikromis sąlygomis, gali būti 
saugiau, kaip kažin kur dabar suplanuotoje 
žemėje.

Abi besiginkluojančios šalys artimais mė
nesiais nenori karo pradėti

JAV turi ilgą taikingų tradicijų laikotar
pį. Jos ginkluojasi, nes verčia sovietai, ta
čiau karo nenori. Joks prezidentas karo ne
pradės, jei priešas neprivers jį pradėti. O 
Stalinas yra pernelyg didelis realistas, kad 
jis išdrįstų pradėti savižudybės veiksmą. Jis 
nuvokia jėgų santykį. Kręmlius veda įžū
lią politiką, tačiau stabteli vieno milimetro 
atstume nuo karo. Tat rodo Špicbergeno ar 
Dardanelų įvykiai, kai sovietai liovėsi 
spraustis, amerikiečiams pagrasinus. Krem
lius įtempia siūlą iki aukščiausio laipsnio, 
bet kai iškyla pavojus nutrūkti — atleidžia.

Toks žaismas karu neabejotinai yra pa
vojingas, nes stipresnioji pusė, apskaičia
vusi galimybes, gali pradėti operacijas. So
vietai psichologinio paruošimo karui nėra 
būtini, nors jį dabar atlieka. JAV jau ge
rokai pasiruošusios. Maža žiežirba gali su
kurti pasaulinį gaisrą. Artimoje ateityje 
iniciatyva yra amerikiečių rankose. Jie tu
rės spręsti, kada smogti, kad sunaikintų 
priešą, kuris politiškai, ūkiškai ir sociališ- 
kai sudaro didelį pavojų šiais, o ypač atei
nančiais metais.

rus brutalų egoizmą, sutarčių netesėjimą, 
dviejų stovyklų pusiausvyrą,, svetimų žemių 
„prarijimą”, pasaulio nubiednėjitną ir nuo
latinę baimę. Toks pairęs pasaulis negali 
tverti, be perkūnijos, kuri apvalytų užterš
tą orą. Jokie tarpininkai nepajėgs išspręsti 
nesutarimų, kai nepajėgia Saugurho Taryba 
sutaikyti žydų ir arabų. Telieka nuoga jė
ga. Ir ji turės būti panaudota, kad pa
ruoštų kelią atominės energijos tarpsniui. 
Amerika turi pasiruošti tai ūkinei ir socia
linei'revoliucijai. Sovietuose gali dėtis dau
gelis nenumatytų įvykių, kurie siejami ne 
vien su apsiginklavimu, moderniais ginklais, 
psichologiškais lūžiais, penkta^kąlona, ūki
niu rungtyniavimu ir žemesnio gyvenimo 
lygmens pagelba siekimu perblokšti JAV ir 
ten sukurti socialinę revoliuciją.

Kad ir kaip riedėtų ateities įvykiai, kad 
ir kokias nuolaidas darytų, tų dviejų sto
vyklų nuolatinis sutarimas yra neįmanomas. 
Karų serijos gali būti baigtos nauju karu, 
kuris vestų į anglosaksų viešpatavimą pa
saulyje ar jų sunaikinimą ir bolševikinio 
siaubo įsigalėjimą. . 1 .

Britų kariuomenės vadas marš. Montgo
merys, atsilankęs Paryžiuje, patikina, kad 
vakarinės Europos pajėgos gali, sulaikyti 
bet kurį priešą. Jis aiškiai, net ciniškai ta
ria: „Mes galėjome ir nedalyvauti 1914 ir 
1939 metų karuose. Jei būtume nedalyvavę 
tuose karuose, būtume išlaikę taiką, bet 
nustoję teisingumo ir laisvėse Tauta, kuri 
turi akimojį ir drąsos ginti teisingumą ir, 
laisvę, daugiau prisideda prie taikos, kaip 
pasyvi ir inertinė. Aš žinau, kad mes bei
sime laimėtojai. Po Niirnbergo teismo yra' 
nusikaltimas pradėti karą ir jo nelaimėti. 
Pralaimėję generolai bus- teisiami ir karia
mi.” Tuo 
mėti, bet

tarpu planuojamas karas — lai- 
ne pralaimėti ir būti pakartam.

ar

IS VISUR

Iš JAV ir Meksikos ištremtieji vokiečiai 
ir lenkai „General W. Black” laivu atvy
ko į Bremerhaveną. Visi tie deportuotieji 
karo metu Amerikoje buvo internuoti. D/R.

Vienas britų majoras ir 6 maltiečiai ka
reiviai buvo užmušti ir 4 kareiviai sužeisti, 
kada vyko pastiprinimas Guamusango po
licijos apsuptai būstinei į pagalbą ir kelyje 
buvo, užpulti teroristų. (D/R).

Panamos prezidentas Jimenezas pranešė 
esant susektą sąmokslą, per kurį jis ir po
licijos ' vadas pulkininkas Remonas turėjo 
būti pašalinti. Daug krašto gyventojų ir 
užsieniečių areštuota. Pagal slaptosios f>o- 
-ficijos viršininko pranešimą sąmokslo vadu 
buvo vienas komunistas užsienietis, kuris 
ne per seniai dalyvavo Kostarikos revoliu
cijoje. (D/R).

Malajuose, netoli Kamparo, puolant vieną 
stovyklą, buvo nuka'uti du kiniečių komu
nistai. (D/R).

Netoli Paryžiaus nukrito naujausias 
prancūzų keturmotoris transfiorto lėktuvas. 
5 įgulos nariai žuvo. Kritimo priežastys ne
žinomos. Tai buvo Prancūzijoje didžiausias 
naujausio modelio tos rūšies kūrinys.

VENGRIJA
Vengrijoje prasidėjo teismo byla prieš 

Vengrijos katalikų akcijos vadą vyskupą 
Mikailovičių ir 4 kunigus. Vyskupas Mikai- 
lovičius, kuris iš Vengrijos esąs pabėgęs, 
kaltinamas antisovietinio straipisnio skelbi
mu ir „agitacija prieš demokratiją”. Kuni
gai kaltinami propaganda prieš konfesinių 
mokyklų suvalstybimmą. (D/R).

VOKIETIJA

Pagal sutartis su Italija iš jos turi būti 
gauta per 20.000 tonų vaisių ir daržovių. 
Iki šiol jau įvežta už. du mil. dolerių. Pa
gal Marshallio planą bizonai vaisių ir dar
žovių numatyta įvežti už 10 mil. dolerių. 
Iki rugpjūčio galo j bizoną bus įvežta iš 
Italijos dar 70.000 to įvairių vaisių ir dar
žovių. (D). 1

Kada gali Įvykti ateities karas?

Politiniu atžvilgiu karo įtampa yra pa
siekusi aukščiausią laipsnį. O vis dėlto tre
čiojo visuotinio karo neišdrįsta pradėti.

Kurios priežastys lemia vesti nuolatinį 
vilkinimą?

Karą pradėti mėgsta diktatūriniai kraštai, 
kai apsiginkluoja. Dabartinė proletariato 
diktatūra, turimais duomenimis, tik 1950 m. 
numato prašokti 1939 m. gamybinį lygme

Musų uždaviniai

Tarptautinės politikos horizontai niūrūs. 
Mūsų vargas būtų mums paliekamas, jei 
mes galėtume pamiršti kenčiančius brolius 
už geležinės užtvaros. Mūsų žvilgsniai yra 
nukreipti į kenčiančią Lietuvą, naikinamą 
lietuvių tautą. Jos nelemtis diktuoja mūsų 
elgesį ir žvilgsnį ateitim ,

Ateities įvykių vertinimas dabarties per
spektyvoje mažiausiai yra klaidingas. Ta
čiau ir čia mes turime skaitytis su eile įvy
kių, kurie šiandien nenumatomi. Ta per
spektyva verčia apispręsti saugumą tremti
nių, esančių arčiau geležinės užtvaros. Mes 
žinome, ko yra verti patikinimai pareigūnų, 
kurie vėliau gali tarti: deja, įvyko kitaip, 
negu lėmė anuometinė perspektyva.

Niūri ateities perspektyva reiškia pašali
nimą puvimo, kuris užnuodija pasaulį. Tai 
reiškia, kad susitelkus debesims įvyks aud
ra, nešanti perkūniją. Ir visa tai sako: mes 
turime būti budrūs ne vien kad išsigelbė- 
tume iš galimo pavojaus, bet ir iš akių ne
prarasti kelio, kuris veda mus į Lietuvą.

Tačiau karas yra neišvengiamas

Niekas už mus, tremtinius, negali būti 
didesni pacifistai, tačiau karas neišvengia
mas. Tą tezę diktuoja faktai, kurių, deja, 
niekas negalės pakreipti be jėgos. Daugelio 
faktų nežinome. Mes negalime numatyti 
įvykių, kurie dėsis po keleto mėnesių, juo 
labiau metų. Todėl nieko negali būti nedė- 
kingesnio, kaip pranašauti politinėje srity
je. Betgi giliau žvelgiant buvo jau 1945 m. 
aišku, kad dvi stovyklos per įtampą žengs 
į pražūtingą karą.

Taikai sukurti turi būti tam tikras pa
grindas; tarptautinis teisingumis, anarchi
jos pašalinimas, suverenumo apkarpymas, 
apsiginklavimo suvaržymas, teisingas iš
sprendimas — sienų, mažumų, kolonijų ir 
veiksmingos sankcijos tarptautinėje teisėje 
jgyvendymas. Visi šie pradmenys nublokš-i 
ti patvoriu. Keliu žengia; galybių vyravi- mo. Haasą praeitą sekmadienį tariamai gir- 
mas, nesaistomas jokiais pagrindais, išsky- ’ ti arabai akmenimis užmušė.

JAV protestas
Washingtonas (Dena/INS). Amerikos am

basadorius Kaire Pettersonas Egipto užsie
nio reikalų ministeriui pareiškė griežtą pro
testą dėl Amerikos piliečio Haaso nužudy- .
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Šiandieną, prisimenant visų mūsų apgai
lėtiną dvasinį ir materialinį skurdą, atro
do, būtų netikslu kalbėti apie Didžiąją ir 
Mažąją Lietuvą, apie didžlietuvį ir mažlie- 
tuvį, juoba, kad abu gimė su ta pačia karš
ta širdimi, trokštančia gyventi laisvėje, ir 
kad likimas uždėjo abiems tą patį antspau
dą. Abiejų šalių senovė, nepriklausomas 

■gyvenimas ir, pagaliau, dabarties lūkesčiai
negali būti be įtakos mūsų bendrajam už
daviniui — kovai dėl nepriklausomybės.

Kaip kiekvieną darbą galima dirbti įvai
riais būdais, taip ir šį didį uždavinį gali
ma siekti įvairiais keliais, bet kiekvienu at
veju turėtume pasirinkti tokį kelią, kuris 
būtų mums visiems naudingesnis. Kalbant 
apie tremties sąlygas ir tenka statyti klau
simą, ar mes jau pasirinkome tinkamą bū
dą, ar mes einame tikruoju keliu, ar .paga
liau ne per dažnai nuklystame j nuo jo ir 
kartais nepatenkame į šunkelius, kurie ne 
tik kad mus priveda prie nesusipratimų, bet 
yra tiesiog kenksmingi visam lietuviškam 
reikalui. Norėčiau čia pagvildenti Didž. 
ir Maž. Lietuvos gyventojų klausimą ir 
pirmoj eilėj studentų santykius.

Beveik visi Maž. Lietuvos studentai Vo
kietijoje atsidūrė tuo pačiu metu, kaip ir 
kiti tremtiniai. Išnaudodami pirmąsias ga
limybes, jie stojo kaip ir kiti lietuviai stu
dentai į vokiečių universitetus ir ėmė tęs
ti savo studijas. Sudarydami vos 2’/o viso 
lietuvių studentų skaičiaus, jie įsijungė į 
lietuvių akademinę bendruomenę, jos veik
lą ir mėgino bendromis jėgomis spręsti vi
sus tuos klausimus, kuriuos uždėjo sąlygos 
ir reikalavo lietuvių studentijos interesai. 
Nuo pat pirmos dienos jie suprato savo 
užduotį ir aktyviai įsijungė į organizacinį 
darbą atstovaudami lietuvių interesus vo
kiečių universitetuose ir karinės' valdžios 
įstaigose. Be prašymų ir be raginimų jie 
propagavo lietuvių reikalus ir gynė jų in
teresus, nes jautė pareigą stoti ten, kur 
reikėjo veikti ir gelbėti. Nėra Maž. Lietu
vos studento, kuris nebūtų įsitraukęs į įvai
rius atstovybės darbus, o kartais nenešęs 
net ir labai atsakingų pareigų ir tuo pasi
tarnavęs lietuvių studentijai bei bendrie
siems reikalams. ,

Su dirbamu darbu ateina^ ir kliūtys. Taip 
ir negausiai Maž. Lietuvos studentijai te
ko pergyventi visokiausių sunkumų. Jeigu 
pradžioje šie studentai ėmėsi darbo su vi
sai jaunatvišku idealizmu ir pasišventimu,

Valiutos reforma ir kas toliau?
Antraštėje iškeltas klausimas šiandien 

domina ir jaudina ne tik vokiečius, bet ir 
mus tremtinius. Kiekvienas- padorus, iš sa
vo darbo gyvenęs žmogus matė, kad valiu
tos reforma reikalinga ir būtiną. Tik ji Vo
kietijoje gyvenimą galėjo padaryti įmano- 
mesnį. Betgi kiekvienas taip pat jautė ir 
net baiminąs, kad* ,valiutos reforma bus 
skaudi operacija. Ji tokia ir buvo. Ji vienus 
skaudžiau, kitus ne taip skaudžiai palietė. 
Vieni jos pasėkas lengviau ir greičiau iš
gyvens, kiti sunkiau, o bus ir tokių, ku
riems ji pakelti bus labai sunku.

Valiutos reforma labai skaudžiai palietė 
ir tremtinius, o ypač jų kultūrinį gyveni
mą. Šiuo metu mūsų kultūrinis veikimas 
kaip ir sustojo, ir, kada ir kaip jis pagy
vės, šiandien dąr sunku būtų pasakyti. 
Džiugu dar nors tiek, kad tebegyvuoja mū
sų spauda. Tai labai didelis mūsų spaudos 
leidėjų nuopelnas. Jei anksčiau buvo tokių 
trumparegių, kurie mūsų leidėjams tikrai 
jų didelių ir užtarnautų nuopelnų nenorėjo 
pripažinti ir stengės nuginčyti, tai šiandien, 
reikia manyti, jie tikriausiai to nebedrįs 
daryti.

Šiandien mūsų spauda dar tebegyvena di
delius medžiaginius sunkumus ir ji savo 
skaitytojus gali lankyti tik jos leidėjų di
delio sumanumo ir dar didesnio pasiauko

jimo dėka. Kad mūsų spauda galėtų leng
viau ir sėkmingiau išgyventi ją užklupu
sius sunkumus, kiekvieno lietuvio patrioto 
ir savo kultūrą mylinčio pareiga jai padėti, 
ją remti ir toliau likti uoliu jos skaitytoju, 
jos pirkėju ar prenumeratorium.

Jei ,bus lemta valiutos reformos nesu
žlugdytai ir per daug nesužalotai mūsų
spaudai ir toliau išlikti, tai, be abejo, ji 
įgalins ir visą mūsų kultūrinį gyvenimą 
atkusti. Šiandien mūsų spauda visas savo 
viltis deda į savus skaitytojus. Tikėkimės 
kad jie jos neapvils. Šiandien mes esame 

/ pastatyti prieš didelį bandymą, kiek mes 
esame jautrūs savoms kultūrinėms verty
bėms. ' .

Visi jaučiame, kad valiutos reforma mūsų 
gyvenime sudarė naują būklę, kurios tei
giamosios Ir neigiamosios pusės tik ilgai
niui išryškės ir išaiškės. Betgi jau ir šian
dien pats laikas aiškintis dėl tos būklės, 
•varstyti, J<as ir kaip daryti. Tas, kas va
dovauja, turi numatyti. Jei vadovaują neįs
tengia net pačios artimiausios ateities nu
matyti, tai jie blogi vadovai. Mūsų neto
limoji ateitis gausi faktais, rodančiais, kaip 
mūsų vadovaują žmonės labai maži, o 
langeliu atvejų visai nenumatė ar numatė

Kame kaltė?
tai greit jie turėjo patirti eilę nusivylimų 
ir skaudžių smūgių. Ir tenka tik stebėtis, 
kai tie smūgiai atplaukdavo ne iš šalies, 
bet iš pačių brolių lietuvių, iš tų lietuvių, 
kuriems jie padėdavo ir kurių interesus 
kartais ir sunkiausiose sąlygose gindavo. 
Ir kai nugirsti tuos kaltinimus ir daromus 
priekaištus, graudu darosi ir klausi savęs, 
ar tai galėtų būti tiesa, ar tie kaltinimai iš
tikro pagrįsti ir išviso, kokia teise yra tie 
kaltinimai metami.

Nejaugi religijos skirtumas duoda pagrin
do apspręsti tautinį momentą? Jeigu dėl 
religijos žmonija liejo ilgus amžius kraują, 
tai dar nereiškia, kad ir šiandien galima ei
ti panašiu keliu. Tačiau pavyzdžiai rodo, 
kad neapykanta kitam tikėjimui mūsuose dar 
nėra dingusi. Katalikybė ir lietuvybė dar 
yra velkamos J vieną ir tą pačią sąvoką. 
Kas ne katalikas, tas ir ne lietuvis — iš
girstam dažnai samprotaujant. Ir tenka 
stebėtis, kad net inteligentai dar labai daž
nai operuoja panašiom formulėm. Tačiau ar 
svarbu kuriai religinei grupei priklausai ir 
kurį Dievą garbini? Šiandien yra sunku 
pasakyti, kuri religija yra geriausia, ar ka
talikų, ar musulmonų, ar ortodoksų, ar 
protestantų. Kiekviena religija, kokia ji be
būti?, atlikdama didelį dorinimo darbą, iš 
esmės yra gera. Todėl, argi galima būtų 
žmogų vertinti ir apspręsti tik pagal jo 
religinius įsitikinimus?

Neteisingai Maž. Lietuvos akademikai 
vertinami ir politinių grupių bei jos atsto
vų. Tenka tik stebėtis su kokiu įkarščiu mū
sų politinės srovės vairuoja savo įvairių at
gyvenusių tipų laivelius po svetimus prū
dus, ir su kokia pagieža smerkia kiekvieną, 
kuris nesėda į tuos jų'laivelius. Nepriklau
somybės laikų Maž. Lietuvos visuomenė ne
pažinojo tų politinių partijų, kurios egzis
tavo Didž. Lietuvoje ir išsidiferinciavo 
daugiausia, pasakytumėm, profesiniais pa
grindais. Ir šiandien ji yra abejinga vei
kiančioms politinėms grupėms, nepasiduo
dama nei vienai, nei kitai įtakai (o ką jau 
bekalbėti apie idealistiniai nusiteikusį aka
deminį jaunimą!). Neužmirštant mūsų trem
tinių padėties ir ypač prisimenant tėvynės 
pareikštas mintis, kad šiandien politinėms 
grupėms yra netikslu ieškoti kituose to, kas 
nius skirtų, kad ne laikas šiandien yra su
vesti praeities sąskaitas ir ginčytis, ku
ri politinė grupė yra geresnė ar blogesnė. 
Neturint pagrindinių politinei veiklai sąly- 

visai priešingai, negu įvyko, jei iš praei- 
eities turime mokytis, tai šiuo atveju la
bai daug ko galėtume pasimokyti.
. Patys džiaugiamės ir prieš svetimuosius 
giriamės ir didžiuojamės, kad sunkiose 
tremties sąlygose įstengėme išlaikyti savo 
kultūrinį gyvenimą ir kurti net naujų ver
tybių. Ar po valiutos reformos mūsų gyve
nime susidarius naujai būklei mes beįsteng
sime tai daryti, yra klausimas, į kurį gali
mą ir teigiamai ir neigiamai atsakyti. Tik 
toks paviršutiniškas ir pasakytume, nerimtas 
šio klausimo sprendimas mūsų kultūrinio 
gyvenimo būklės nepagerins. Čia reikia 
rimtos ir aktyvios iniciatyvos. Kol kas dar 
reiškiasi tik privati iniciatyva, kurią vie
nas mūsų savaitraštis taip neteisingai įver
tino.

Šiuo metu yra tokia būklė, jog savo kul
tūrinei veiklai išlaikyti turime suburti vi
sas geriausias ir stipriausias pajėgas. Ir tai 
turime daryti nedelsdami, planingai, kol dar 
mumyse neįsiviešpatavo apatija, kurios 
ženklų jau apsčiai esama.

A. Merkelis

Pabaltijo universitetą slegia rūpesčiai
Rugpjūčio mėn. 1 d.’, prasideda naujas se

mestras, kuris bus jau šeštasis nuo univer
siteto įsikūrimo. Dėl tam tikrų priežasčių 
šis semetras truks net 7 mėn. t. y, iki 1948 
m. vasario mėn. 28 d.

Po valiutos reformos pasidarė tokia pa
dėtis, kad universitetas liko visiškai be lė
šų, o didelė korespondencija su viso pa
saulio aukštojo mokslo įstaigomis, moksli
nių darbų leidimas (Contributions of Bal
tic University), laboratorijos, atskiri kabi
netai, biblioteka, prenumerata šimtų moks
linių knygų, žurnalų, laikraščių, reikalauja 
tikrai nemažų sumų pinigų. Tam reikalui 
profesūra skirs labai didelį nuošimtį nuo 
savo gaunamų algų, o taip pat ir studenti
ja turės apsidėti mėnesiniu mokesčiu. Su
sidaro beveik tragiška padėtis: kiekvienas 
studentas puikiai žino ir supranta, kad rei
kalingas toks mokestis, bet niekas neturi ir 
bent kol kas nenumatoma gauti bet kokių 
lėšų, nes ir ikšiolinių pašalpų klausimas vi
siškai nebeaiškus. Taip pat ryšium su D 
markės įvedimu sumažinti jau ir taip nedi
deli apmokamų profesorių etatai.

Naujasis semestras pradedamas tikrai di
delių rūpesčių ženkle. Bent kiek džiugina 
pasiekusios naujos žinios iš anapus Atlan-

gų: krašto — tautas — valdžios, yra ne
tikslu vystyti laiko reikalavimams neatitin
kančią politinę veiklą. Suprantama, nesant 
tų suminėtų sąlygų — kuomgi politinės 
partijos šiandien gali užsiiminėti? Pati gy
venimo praktika rodo, ar ir kiek jos neša 
mūsų tremties visuomenei naudos.

Iš paliestų minčių ir kyla klausimas, ar 
mes einame tikruoju keliu, ar politinės par-
tijos atlieka savo uždavinius, ar jos patei
sina save ir pagaliau, ar jos gali atstovąuti 
krašto nuotaikas ir patį kraštą?

Mūsų kraštui šiandien terūpi viena — 
egzistencija ir rezistencija — ir tai su
kauptomis ir sujungtomis visomis krašte 
esamomis pajėgomis, be įsitikinimų ir pa
žiūrų skirtumo. Ar panašiu keliu neteiktų ir 
mums eiti? Ar nevertėtų blaiviau pažvelgti 
ir Į Maž. Lietuvos gyventojus, esančius da
bar tremtyje ir baigti tą pragaištingą rū
šiavimą.

Tenka paminėti ir įvairių grupių pasisa
kymus Maž. Lietuvos gyventojų atžvilgiu. 
Kiek pagrįsti yra .mums daromi priekaištai, 
kad mes esą seperatistai, kad mes nesu
prantą bendrųjų visiems lietuviams užda
vinių? Čia norėtųsi pasakyti, kad mes lie
tuviškus reikalus suprantame nė kiek neblo
giau už tuos, kurie tariasi esą šiandien ge
riausi patriotai, bet faktinai' neįžiūri padė
ties rimtumo už savo lagerio kiemo.

Nėra paslaptis, kad mūsų krašto atstaty-

Pasaulio- kraštai kviečia pas save
Ar galvojo anais ramiais laikais papras

tas žemaitis nuo'Plungės ar zanavykas nuo 
Griškabūdžio, kad po kelių metų tas di
dysis žemės rutulys, apie kurį jis teturėjo 
neaiškų supratimą,- taps jam nemažiau pa
žįstamas, kaip jo kišenė? Šiandien jau kiek
vienas DP neblogai orientuojasi geografi
niuose moksluos^. Apie svetimas šalis esa
me prisiskaitę iš vadovėlių ir laiškų, pri
siklausę paskaitų ir įspūdžių, prisižiūrėję 
filmų ir paveikslų. Nuo Ugnies Žemės iki 
Aliaskos, nuo Pietų Afrikos iki šiauriausio 
Sibiro (brrr...), nuo britų salų iki Naujo
sios Zelandijos ir Australijos, — vis pa
žįstami, žinomi kraštai, vieni daugiau vi
lioją į save, kiti atstumią. O kur pasukti, į 
kur nukeliauti? — ne vienam sunku apsi
spręsti, juo labiau, kad tie kraštai, į ku
riuos daugumo simpatijos linksta, sunkiau 
pasiekiami. Tačiau vargo Vokietijoje jau 
pakanka ;greičiau iš griuvėsių į naują gy
venimą, į darbą, į prasmingą laiko sunau
dojimą. Tad kur nukreipti būręs?

Nesustokime ties Amerika (JAV), apie 
kurią žinome, gal būt,, daugiau negu rei
kia. Bet apie Kanadą galime pakalbėti. 
Ką sako apie šį kraštą, apie įsikūrimo ga
limybes jame senas šios šalies gyventojas 
Jamesas Cooperis iš Toronto.

Reikalingiausi čia yra nekvalifikuoti darbi
ninkai, statybininkai ir amatininkai

. Darbo visiems pakanka: 48 psl. Kanados 
dienraščiai kasdien šešiuose puslapiuose 
deda darbo pasiūlos skelbimus. Mūrininkai 
uždirba 2 dolerius per valandą, nors dar
bas dažnai pasitaiko prie 20 laipsnių šal
čio. Geras miško kirtėjas per žiemos sezo
ną pajėgia sukalti iki 4.000 dolerių kapi
talą. Nikelio kasyklų darbininkas atlygina
mas 1,20 dol. valandai, o nemokytas dar
bininkas mieste uždirba iki 1 dol. vai.

Butą Kanadoje sunku rasti, kaip ir Eu
ropoje, tačiau įsigyti nuosavą namuką — 
labai prašom: išsimokėtinai 5.000—8.000 
dol., įmokant pradinę sumą iki vieno treč- 

to, dėl universiteto perkėlimo Kanadon. 
Paskutinės gautos naujienos sako, kad jau 
pradėtas pinigų vajus universiteto egzista
vimui laiduoti naujajame žemyne. Yra „už- 
judintos” Rockeffelerio, Fordo ir kt. žino
mos fundacijos. Patikinama, kad 3—6 mėn. 
būvyje reikalingi pinigai bus suorganizuoti 
ir tuomet gal įvyks tikrai iki šiol mažai pa
tikimas dalykas — Pabaltijo Universiteto 
perkėlimas užjūriu. A-is

Skautai tobulinasi Tėvynės pažinime
Schw. Gmūndas. Lietuvių skautų brolijos 

ir seserijos vadovybė, siekdama nuo tėvy
nės atitrūkusius skautus kiek galint pla
čiau supažindinti su savojo krašto nepri
klausomojo gyvenimo laikotarpiu, suteikti 
koncentruotų žinių apie Lietuvą, jos isto
riją, žymiuosius žmones/ir pan., yra įstei
gusi valstybinį ir tautinį ženklą, kurių prog
ramos neseniai pradėta vykdyti tremtyje. 
Mūsų skautiškajam jaunimui, kuris tėvynę 
paliko gana mažo amžiaus ir neturėjo pro
gos susipažinti su nepriklausomojo gyveni
mo laikotarpio padaryta pažanga, šios tau
tinio ir valstybinio ženklo žinios turės la
bai didelę reikšmę ir praplės jo akiratį.

<žlv.) 

mas priklauso nuo vakarų — rytų jėgų pu
siausvyros, tai yra, nuo vakarų Europos pa
jėgumo eventualaus karo atžvilgiu. Mūsų 
kraštui laisvų tokiu būdu gali suteikti tik 
visos vakarų Europos stipri laikysena ir 
pergalė. Kuomgi pieš galime prie to prisi
dėti? Argi aukodami tą bendrąjį reikalą, 
savo siauriems grupiniams interesams? Ar
gi užsidarydami savo neapykantos pilname 
tautiniame kevale ir neapkęsdami kaimynų, 
šiuo atžvilgiu ir pačių vokiečių? Argi ben
dravimas su užsieniečiais duoda pagrindo 
apšaukti tuos, kurie šio santykio ieško, var
dais nieko bendro su daromais priekaištais 
neturinčiais?

Šiandien mes nesame bejėgiai: mums 
liko svarbus kovos būdąs — kovoti propa
gandos ir dvasinės kovos ginklais. Dauge
lis pasakys, kad tai ne naujiena, kad tai per 
daug aišku. Tačiau norėtųsi pabrėžti, jog 
nepakanka, kad tai būtų aišku ir žinoma, 
bet teikia, kad tais ginklais būtų ir kovo
jama. Maž. Lietuvos studentija, sudarydama 
tik toki mažą procentą visos lietuviškos 
studentijos skaičiaus, įžiūrėjo tos kovos 
tikslinguipą ir nuo pirmos dienos pradėjo 
veikti, ieškodama ryšių, propaguodama mū
sų reikalus, nuteikdama užsieniečius pa
lankesne mums prasme, pagaliau, ieškodama 
visų tų saitų pačioj lietuviškoj studentijoj 
jos pačios labui, geresniam-jos interesų iš
aiškinimui ir apgynimui. Tačiau didžiau
siam savo nustebimui, ji turėjo prieiti iš
vados, kad ji nebuvo suprasta, o priešin
gai, buvo apšaukta viskuo, bet tik ne lie-.

Prašome, kur patinka
dalio pastato vertės. Dė] kitų pirkinių gal
vos sukti nereikia: visko pilna, visko yrą, 
kiek širdis geidžia. Jei tik dolerių užten
ka!... Geros nailono kojinės moterimi — 
1.40 dol., škotinė viskė — 4,90 dol. bonka 
(jei norima pigesnės — ruginė viskė 3 
dol.), pora vyr. batų — nuo 12 iki 30 dol., 
kostiumas — konfekcione 52 dol., užsakant 
pas siuvėją — iki 100 dol., kelioninė raš. 
mašinėlė — 60 dol., stipraus alaus, bonka
— 16 centų.

Kaip pakliūti į Kanadą? Jei tamsta pa
taikei įsirašyti atitinkamą specialybę pagal 
pirklių pageidavimus, — prašome kreiptis į 
imigracinę Kanados komisiją. • ■■

Padarysime didesnį šuolį — į Afrikos že
myną. Abisinijos negusas, nors po 
paskutinio karo su italais ir kreivai žiūri 
į europiečius, vis dėlto savo krašto atsta
tymui kviečiasi reikalingiausių specialistų. 
Pageidaujami yra gydytojai, dentistai, in
žinieriai, technikai, architektai, mūrininkai, 
betonininkai, geležinkelio specialistai, elek
trikai, įvairiausi amatininkai, daržininkai, 
gyvulininkai ir kiti. Labai atsiprašom, - bet 
turim viešai paskelbti, kad nekviečiami ad
vokatai, vynininkai, muzikai ir kirpėjai, o 
šokėjoms ir bardamoms visiškai draudžia
mą į šį juodą kraštą įkelti koją. Abisinija 
teturi vos 786 km ilgio geležinkelio liniją, 
bet užtat gausu kavos, medvilnės, medaus 
ir vaško bei saldaus vyno. Jei kam pa
tiktų Įsikurti šiame krašte, informacijų ga
lima gauti Abisinijos pasiuntinybėje Pary
žiuje.

Afrikos vakaruose yra turtingas kraštas
— portugalų Angolos kolonija, kurios 
turtai tikrai pasakiški. Iš krašte randamų ir 
pagaminamų turtų eksportuojama: deiman
tai, varis (didžiausi pasaulyje klodai), auk
sas, medvilnė, cukrus, tabakas, ryžiai, pal
mių riešutai ir kt. Gyventojų krąšte reta: 
vos 3 viename kv. kilometre. Šis didelės 
ateities kraštas su neišsemiamais natūrali
niais turtais stokoja darbo jėgos, ir ši pro
blema numatoma išspręsti imigracijos būdu. 
Kol kas masinė imigracija negalima, ta
čiau privačiomis pastangomis viskas įma
noma padaryti. Apie šį kraštą savo laiku 
teigiamai kalbėjo ir prof. K. Pakštas.

O kas gero Pietų Amerikos žemyne? Iš 
Rio de Janeiro pranešama, kad po ilgesnių 
misijos studijų Europoje reikia skaitytis su 
greitu Brazilijos prezidento imigracijos įs
tatymo pasirašymu. Pagal tą įstatymą pir
moje eilėje pageidaujami bus ūkininkai, 
technikai ir įvairių šakų specialistai, ūki
ninkams numatoma duoti (su vyriausybės 
parama) išsimokėtinai žemės. Didelis dė
mesys kreipiamas i Paranos provinciją, ku
rioje sėkmingai veikia kolonizacijos ben
drovė „Companhia de Terras Norte do 
Parana”, įsikūrusi Londrinoje. Ši bendro
vė prieinamomis sąlygomis parduoda žemę 
naujakuriams (adr.: Sao Paolo, Rua Sao 
Bento 329-8). 1946 metų duomenimis, šioje 
srityje sėkmingai įsikūrė ir dirba 45 lietu
viai ūkininkai. Mažiausia kolonija turi 12 
ha (5 alqueiros) žemės. 1 alųueirog kaina 
1.000,— cruzeirų.'"

Meksikos kraštas mums mažiau pa
žįstamas, ir lietuvių ten, tur būt, nedaug te- 
rastume. Tačiau besiinteresuojantiems šiuo 
vidurinės Amerikos kraštu galima praneš
ti, kad individualus įvažiavimas čia galimas. 
Imigracijos reikalu prašymas turi būti nu
kreiptas šiuo adresu; Secretarią de Gober- 
nacion, Direction General de Migration, 
Mexiko D. F. Estados Unidas Mexicanos. 

tuviais. Argi nėra juokinga šiandien dėl 
perdėtos tautinės ambicijos užsidaryti sa
vam kiaute? Tuo būdu mes tik prarandame 
turimas sąlygas, galimybes, praleidžiame 
progos Įgyti draugų ir užtarėjų, kurie ne 
tik šiandien mus suprastų, bet liktų mūsų 
bičiuliais ir grįžus į kraštą.

Jeigu Maž. Lietuvos jaunimas išsilaikė 
tvirtas sunkiausiu savo likimui laiku, o 
šiandien kur tik galėdamas visom jėgom at
siduoda bendriems mūsų uždaviniams, yra 
netikslu kalbėti, kad jis yra menkas lietu
vis. Priešingai, kiekvienas Maž. Lietuvos 
studentas šiandien brangina savo tautinį 
nusistatymą, brangina taip pat, ir sąlygas, 
kurios jį įgalina semtis dvasinio turto — 
mokslo. .Grįžus Į savo kraštą, Įsigytos 
mokslo žinias ir dvasinės vertybės bus L i e- 
tuvos atstatymui itin reikalingos. Susi
formavusios asmenybės bus geriausias lai
das mūsų krašto kultūriniam ir materiali
niam prisikėlimui.

Ne seperatistinėm tendencijom, ne pasau
lėžiūrine ir partine nesantaika mes galėsi
me išpirkti savo pasitraukimo kaltą, o tik 
įsilieję į bendrąjį tautos kūną, bendru ir 
sutartinai veiksmingu darbu atstatydami tai, 
ko kraštas iš mūsų reikalaus. Mūsų gyve
nimas tremtyje neturėtų būti veltui. Mūsų 
dvasinis pasiruošimas ii* bendra vįeninga, 
nieko neatstumianti elgsena bus geriau
sias laidas kuo greičiau užgydyti ir užly
ginti patirtas nuoskaudas, o mūsų visų su
tartinis darbas ir įgyti draugai bei bičiu
liai užsieniuose priartins šito mūsų darbo 
pradžią. Pamarys

Olandų Guayana P. Amerikos ryti
niame pajūryje taip pat ketina įsileisti 
30.000 naujakurių iš DP tarpo. Jie turėtų 
įsikurti iki šiol negyvenamose srityse tropi- 
kinio klimato sąlygose. Projektas mums 
nėra viliojantis,. juo labiau, kad Šioje geo
grafinėje platumoje yra ir garsioji /Velnio 
sala, kurioje prancūzai savo laiku laikydavo 
didžiuosius nusikaltėlius. Atitinkama val
džios komisija tyrinėja apsigyvenimo gali
mybes Surnamo srityje ir jau rado 50,000 
ha plotą išilgai pajūrio, kuriame, tos ko
misijos nuomone, galima įkurdinti 10.000 
asmenų. Ta pati studijinė komisija nusta
tė, kad žemės ūkiui sąlygos šioje srityje 
palankios, tačiau taip pat reikia skaitytis 
ir su palankiomis galimybėmis .pramonei 
išsiplėsti.

Gal mažiausiai esame girdėję apie toli
mąjį kraštą — Naująją Zelandiją, ši 
anglų dominija vilioja nepaprastai aukštu 
gyvenimo standartu, puikiu Socialinių ap
rūpinimu ir geromis darbo sąlygomis. Ne
seniai į šį kraštą įvažiavimas ne britams 
buvo sunkiai įmanomas, tačiau šiandien N. 
Zelandija yra apsisprendusi priimti ir Mitų 
tautybių žmonių, o visų pirma — pabalti
jiečių DP. Kol tačiau įvažiavimas nėra ga
lutinai išspręstas, mes galime tik sus'pa- 
žinti su kai kuriomis ten nuvykimo ir gy
venimo bei uždarbio sąlygomis. Vienam as
meniui nuo Anglijos iki N. Zelandijos nu
vykti kainuoją iki 148 svarų sterl. Vaikams 
iki vienerių metų kelionė nemokama, iki 
trejų metų — ketvirtis kainos, iki 12 metų 
— pusė kainos. Labiausiai ieškoma N. Ze
landijoje darbo jėga yra angliakasiai ir 
statybos darbininkai. Labai stokojama gy
dytojų, tačiau tikimasi iki 1951 mętų jų 
pakankamai sulaukti iš savo aukštųjų mo
kyklų. Pageidaujami yra ūkininkai ir in
žinieriai. Geriausiai atlyginami yra spaus
tuvės darbininkai, pvz., linotipininkas per 
savaitę uždirba 6 sv. 6 šil. ir 8 pensus. 
Gerai verčiasi ir kirpėjai, sayaitėje gauda
mi 6 sv. 5 šil. ir 10 pensų. Toliau eina ke
pėjai, sunkiosios pramonės darbininkai, sta
tybos darbininkai ir kt. Vidutinis statybos 
darbininkų (turima galvoje specialistai) va
landinis atlyginimas yra 3 šilingai. Norint 
įvažiuoti į N. Zelandiją, kol nėra priimtas 
platesnės imigracijos įstatymas, reikia 
kreiptis tokiu adresu; Director of Employ
ment, Departament of Labour and Employ
ment, P. O. Box 165, Te Ato, Wellington, 
C. 2, New Zealand. J. Žilvinas

Šelps Individualiai
— Paskutiniuoju metu, kaip rašoma 

„Naujienose”, BALFas kiek perorganizuo
ja pašalpas tremtiniams teikimo būdą. Jau 
jis yra gavąg iš savo įgaliotinių Europoje 
ir Raud. Kryžiaus sąrašus tremtinių šeimų, 
kurios gyvena vargingiausiai. Tokioms šei- » 
moms BALFas siųs individualius siuntinė
lius. Jau 137 siuntinėliai išsiųsti į Britų 
zoną, 57 į amerikiečių zoną ir šeši į pran
cūzų zoną. Visi šie siuntinėliai svėrė 6.600 
svarų ir yra 2.000 dolerių vertės, (vj).

— Į Clevelandą atvykę tremtiniai, kurių 
skaičius nedidelis, jau pasiuntė tremtiniams 
260 siuntinių. Vidutiniškai apskaičiuojant 
gautųsi, kad kiekviena tremtinio šeima yra 
išsiuhtusi į Vokietiją po 14 sidhtinių. Da
bar persiorganizavo Clevelando tremtinių 
draugija. Pirmininku S. Nasvytis, sekr. ittž. 
Pr. Drąsutis, ižd. Juozaitienė, nariai Dr. 
A Damušis ir J. P. Nasvytis.

l

3



Nr. 74 (457) 4 pnsl. MINTIS 1948 VII. 23.

Pabaltijo Centro Komitetu pirmininku pasitarimas
Liejios mėn. 13 d. Geislingene įvyko ei-įsikūrus nepriklausomoms jų valstybėms — 

linis Pabaltijo Centro Komitetų pirminin- ‘""■i 11 —'r":~ . ....... .
kų pasitarimas, kuriame buvo svarstomi šie 
klausimai:

1) Dėl proporcingo IRO Įstaigose tar
nautojų paskirstymo latvių'ir estų Centro 
Komitetai išleido bendraraštį, raginanti sto
vyklų vadovybeg i° laikytis. Jeigu kuri tau
tybė dėl to principo nesilaikymo turi skun
dų —, nutarta, kad tokius skundus per ati
tinkamą C K. 
G K.

2) Hooverio 
metų saugoti 
chyvus ir visą

pateikti kaltinamos tautybės

Institutas sutinka priimti 30 
Pabaltijiečių tremtinių -ar- 
kitą vertingą medžiagą, At-

. Sportas
Tautvaišas — Oldenburgo turnyro nugalė- 

, „ tojas
Birželio 3—13 d. Oldenburge (britų zo

noje) vietos vokiečių šachmatininkų, talki
ninkaujant latviams, iniciatyva buvo su
ruoštas taiptautinis šachmatų turnyras. Šia
me turnyre dalyvavo vieni geriausių vokie
čių, latvių, ukrainiečių, estų, be to, anglų 
ir amerikiečių šachmatininkų. Lietuviams 
atstovavo meisteris Tautvaišas. Turnyro 
favoritais buvo laikomi vokiečiai — Ham- 

■ burgo meisteris Heineckė ir Bremeno meis
teris Kuppė. Tačiau jau penktame rate Į 
priekĮ iškofiė Tautvaišas ir pirmavimą iš
laikė iki turnyro pabaigos, kartu tapęs šio 
meisterių turnyro nugalėtoju. Dalyviai iš
sirikiavo tokja eile: 1. Tautvaišas 12 tšk. 
(iš 15), 2—3. Heineokė (Hamburg) — Kup- 
pė (Bremen) po 11 tšk., 4. Seleznevas (uk
rainietis) 9,5 tšk., 5. Herzogas (Švabijos 
meisteris) 9 tšk., 6—7. Sarapuus (estas 
Hannoveris) ir Rankfs (latvis, britų zonos 
nugalėtojas), po 8,5 tšk., 8. Liepnieks (lat- 
cis, Oldenburg) 8 tšk., 9—11. Toerberis, 
Surmannas, Wollmikas po 7,5 tšk., 12. Lau- 
dowitzas, 13. Klossas, 14. Wollijesas 15. 
Doggetas( anglas, okupacinių pajėgų pir
menybėse laimėjęs II vietą) ir 16. Claudas 
(amerikietis). Turnyro nugalėtojas Tautvai
šas gavo dovanų: iš Oldenburgo miesto 
žalvario lėkšte, iš Unterm Bergo stovyklos 
lietuvių meniškai pagamintą dėžutę ir tur
nyro prizą — RM 500,—, (žlv).

Lenkų meisterio simultanas
Žynius lenkų šachmatų meisteris Z. Wot- 

kowakis (Stuttgartas) birželio 23 d. žaidė 
prieš 15 Schw. Gmūndo lietuvių šachmati
ninkų. Dvylika partijų Wotkowsikis laimėjo, 
dvi (Stančiui sen. ir Stančiui jun.) pralai
mėjo ir vieną (su Brazausku) sužaidė ly
giomis. (žlv).

Dvejos rungtynės Schw. Gmilnde
Schw.'«Gmūndo lietuvių Neries sporto 

klubas birželio 19 d. žaidė tinklinio ir 
krepšinio rungtynes su Dariaus ir Girėno 
darbo kuopos vyrais. Tinklinį 2:0 (15:3, 
15:2) laimėjo Dariaus-Girėno kuof>a, o 
krepšinį — maža persvara 30:28 (17:18)
Neries klubas. Taškų jielnė: Neriai 
Kriaučiūnas 12, Ruzgas 6, Sarpalius 
Gružauskas 4, Žukauskas 4; Dariaus 
Girėno kuopai — Veteikis 8, Laukaitis 
Brazauskas 6, Gašlūnas 2, Likanderis 
Marcinkevičius 2. Troška 2. (žlv).

^riešolimjriniai laimėjimai
Iki pasaulinės olimpijados beliko nepil

nas mėnuo. Visų kraštų sportininkai yra di
džiulio pasiruošimo ženkle. Priešolimpinių 
rungtynių metu pasiekiami vis nauji laimė
jimai, sumušami senieji pasauliniai rekor
dai. Tai ypač ryšku lengvojoje atletikoje. 
Štai negras Lloyd la Beachas, kuris grei
čiausiai startuos už Panamą, per paskuti
nes dvi savaites du kartus pasiekė naują pa
saulinį rekordą, 100 m nubėgdamas per 10,2, 
tuo būdu garsųjį Jessą Owensą pralenkda
mas vienu dešimtadaliu sekundės. Kitas 
spalvotasis Herbertas Mackenleys Kaliforni
joje pagerino 440 jardų rekordą, nubėgda
mas ŠĮ nuotolį per 46;6. Londone Harrys 
Churcheris f>enkių mylių ėjime pasiekė taip 
pat naują laiką — 35:43,4 (senasis pasaulio 
rekordas — 35:47,2). Prancūzijos lengvaat
lečiai taip pat muša senuosius rekordus. 
Andre Marie 110 m kliūtinį nubėgo per 14,5 

, ir' tuo pagerino Prancūzijos rekordą. Pran
cūzų viltis olimpiadoje — vidutinių nuoto
lių bėgikas Hansenne 1500 m. nubėgo per 
3:50,0 (pasaulinis rekordas Ounnaro Haeg- 
go 3:43,0), o švedas Lennartas Strandas su
korė šį nuotolį per 3:47,6. Belgas Oastonas 
Reiffas, kuris olimpijadoje bus greta ge
riausiųjų švedo Haeggo. čeko Zatopeko ir 
suomio Heino, 5000 m nubėgo per 14:14,2 
(pas. rekordas 13:58,2). Iki olimpijados pra
džios reikia laukti ir daugiau rekordų.

Europos futbolo aikštėse
ZUriche įvykusios tarpvalstybinės futbolo 

rungtynės tarp' Šveicarijos ir Ispanijos bai
gėsi lygiomis 3—3. Rumunija, iškovojusi 
3—2 prieš Bulgariją, pasiekė pirmąjį šių 
metų laimėjimą. Tarptautiniame karinių eki
pų turnyre Prancūzija nugalėjo Daniją 3—2. 
Švedijos futbolo šių metų meisterių tapo 
Norrkoeping; šios komandos žaidėjus dau
giausia sudaro policininkai ir ugniagesiai. 
Anglijos olimpinė rinktinė žaidė Amster
dame prieš Olandijos rinktinę, pralaimėda
ma šiai 1—2 (1—1). Belgijos futbolo rink
tinė nugalėjo Prancūziją 4—2. Rumunija 
skaudžiai pralaimėjo Vengrijai 0—9; taip 
pat ir B rinktinė pralaimėjo 0—3. (žlv).

Pasaulio horizontuose
Tarpmiestinės Prahos Belgrado leng

vosios atletikos rungtynės baigėsi 113—94 
čekų laimėjimu.

— Estų vid. svorio bokso meisteris Raa- 
dikas Čikagoje techniniu k. o. nugalėjo T. 
Bellį (JAV).

— Italija laimėjo „Emilio—Colombo” 
dviračių rungtynėse aukso taurę. Antroje 
vietoje liko Prancūzija, trečioje — Šveica
rija.

— Naują pasaulio rekordą 800 m plauki
me krūtine tiasiekė japonas Furuhasis — 
9:46,6.

— Dvidešimtmetis škotas Paterson — di
džioji anglų viltis olimpijadoje peršoko Į

’ 02. (žlv).
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AKIMIRKSNIU KRONIKA .
tuoj jį grąžinti. Taip pat sutinka ir tuoj pat 
pareikalavus grąžinti, bet su sąlyga, kad jis 
galės pasidaryti kiekvieno dokumento nuo
rašą. Archyvo nugabenimo į JV išlaidas 
apmoka Hooverio Institutas.

3) Apsvarsčius Tarpt. Pabėgėlių Komite
to veiklą, nutarta, kad principiniais klau
simais visi pabaltijiečių atstovai turi lai
kytis vieningai. Smulkesniais klausimais pa
baltijiečių atstovams paliekama laisvė elg
tis pagal savo nuožiūrą.

4) Pasikeista informacijomis emigracijos 
klausimu ir su pasitenkinimu konstatuota, 
kad birželio m. 25 d. priimtame Kanados 
Įstatyme iš visų kraštų DP pripažįstamos 
vienodos teisės, o Lietuva, Latvija ir Esti
ja laikomos savarankiomis valstybėmis.

Susipažinus su Amerikos katalikų atsto
vų, šiuo metu besilankančių Vokietijoje, pa
geidavimais, nutarta Stengtis, kad stovyklos 
rūpintųsi pagal DP bilių rekomenduoti emi
gravimui J JV bent pačioje pradžioje tik 
pačius geruosius bendruomenės žmones, 
tvarkingąsias šeimas, nes jų sudarytas pir
mas įspūdis nulems kitų bendruomenės na
rių atvykimą.

5) Tautinių komitetų pripažinimo klausi
mi! nutarta pasiųsti OMOUS Berlyne savo 
statutus. Konstatuota, kad šiuo metu IRO 
Centras baigia ruošti instrukciją santykia
vimui su tautiniais komitetais.

6) Studentų klausimu — prašyti karinę 
valdžią, kad šiais metais studentai būtų ai

bilio įgyvendymu, numatoma,

kilnojimo reikalu '— prašyti 
didelio reikalo stovyklų ne-

leisti nuo mokesčio už mokslą. Prašyti JAV 
konsulatus, Military Post ir kitas karines 
įstaigas duoti studentams darbo, kurio, ry
šium su DP 
atsiras daug.

7) Stovyklų 
IRO, kad be
kilnotų, o perkeliant būtų sudaromos tauti
nės stovyklos, ko ne visuomet būdavo pai
soma.

8) Vokiečių konfiskuoto turto reikalu — 
surinkti dokumentinę medžiagą, kam ir 
kiek kokio turto konfiskuota. Tai padarius 
reikalauti attygfriti. IRO paraginimu visi 
tremtiniai, tarnavę vokiečių werhmachte, SS 
daliniuose, dirbę fabrikuose ir įstaigose ir 
negavę atlyginimo, turi kreiptis į savo apy
linkės rekvizicijos Įstaigas. Pensininkai, 
norį gauti pensijas, — sudaro sąrašus ir 
juoą prisiunčia C. K., kuris juos pristatys 
karinei valdžiai patvarkyti. Kai kurių Apy
gardų DP pehsininkai - toki atlyginimą jau 
gavo.

9) Karo invalidų reikalu: Kadangi Estų 
R. Kryžiaus pastangomis Wurtenbergo 
Apygardoje estų karo invalidai pensijas re
guliariai gauna, — stengtjs, kad ir visose 
kitose Apygardose karo invalidai ja^ gautų.

10) Pasikeista informacijomis pinigų re
formos klausimu ir susitarta dėl tolesnių 
žygių. 1

11) Eventualinio pavojaus atveju — tę
siami tolimesni žygiai. (L.lj.B.).

Lietuviu S-ga Venecueioje
' Liepos 4 d. Valencijos mieste, Venecuelos 
valstybėje, Įvyko Lietuvių Sąjungos steigia
masis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 
labai maža lietuvių, nes gyvenimo pradžia 
yra čia kiekvienam ne taip lengva.

Buvo priimti laikiniai Sąjungos Įstatai ir 
pasitarta rūpimais klausimais. Sąjungos 
tikslas — suburti kultūrinėn veiklon visus 
čia esančius ir atvyktančius lietuvius.

Šiame Valencijoje Įvykusiame lietuvių su
važiavime valdybos pirmininkas Bieliūnas 
padarė, pranešimą, kuris, manau, bus Įdo
mus mūsų tautiečiams, tebevargstantiems 
Vokietijoj ir tebeieškantiems kelių, 
pabėgti nuo bado ir vargo šmėklos.

Su Venecuelos Įstaigomis susitarta,
kiekviena imigrantų šeima, apsigyvenusi 
Venecueioje, turi teisę parsikviesti kitas 3 
naujas imigrantų šeimas, kurios gali būti 
DP ir ne DP. DP šeimos vežamos IRO lė
šomis ir turi atitikti imigracijos reikalavi
mus, bet joms duodama pirmenybė imigra
cijos atžvilgiu. Jei kviečiamosios šeimos nė
ra DP,1 tada kvietėjas turi apmokėti kelio
nės išlaidas, maždaug po 200 dolerių kiek
vienam asmeniui. Jei kvietėjas reikalingas 
pinigų sumos pats neturi, jis kreipiasi raš-

kaip

kad

tu J Imigracijos institutą Venecueloj, pra
šydamas šią kelionę avansuoti. Kelionės iš
laidos tada padengiamos im. instituto, iš
dėstant šią sumą per pusę metų kvietėjui 
apmokėti dalimis. Ir vienu ir kitu atveju 
kvietėjas, gyvenąs Venecueioje, turi Įteikti 
prašymą, kviečiamųjų asmenų atvykimo ręi- 
kalu imigracijos institutui, kuris tvarko 
kviečiamųjų imigrantų atvykimo reikalus.

Nors bus Įvairių sunkumų, kuriuos trem
tiniai visur sutiksim, naują egzistenciją be
tardami, čia galima Įsikurti ir gyventi ir 
pačios gyvenimo sąlygos jau nėra tokios 
baisios ir blogos, kaip kai kurie mūsų tau
tiečiai mėgina spaudoje atvaizduoti. Dirbti, 
žinoma, reikės ir gyvenimo pradžia nebus 
lengva, nes reikės mažiausią daiktelį Įsigyti. 
Gauti čia galima visko, tik reikia turėti pi
nigų. Gyvenimas nėra visur vienodas: vie
nur — pigesnis, kitur — brangesnis. Dienos 
uždarbis taip pat ne visur vienodas: svy
ruoja nuo 8 net iki 40—50 bolivarų dienoje 
(pastarasis žibalo kasyklose). Geriausiai ap
mokami— specialistai ir įvairūs amatinin
kai. Gerai uždirba siuvėjai, mažai — bat
siuviai, nes jų, visur labai daug yra. B. ž.

Pagerbė tautos didvyrius

visuomenė per ma-

intensyviai ruošiasi 
Alpės'e: tobulinasi 

ir repetuoja atitin-

Memmingenas. — Liepos 18 d. vietos ko
mitetas suruošė lietuvių tautos didvyrių mi
nėjimą. Šia proga ypač prisiminti žuvusieji 
lakūnai Darius ir Girėnas. Išvakarėse at
laikytos už įjuos gedulingos pamaldos. Mi
nėjimo metu jų gyvenimą ir žygio reikšmę 
gražiai savo paskaitoje pavaizdavo komite
to pirmininkas Z. Jankauskas. Inspekt. J. 
Kreivėnas patiekė pluoštą Įdomių žinių apie 
Grilnwaldo Tannenbergo mūšĮ. Didvyrių 
garbei meninę dalį gražiai išpildė jauno
sios stovyklos jėgos: skautai ir gimnazijos 
moksleiviai. Gaila, kaj 
žai tuo domėjosi.

— Vietos skautai-ės 
3. jubiliejinei stovyklai 
skautiškoje programoje
kaino pobūdžio pasirodymus — laužui nu
merius. Ką jie jau yra išmokę ir ką mano 
nuvežti į Mittenwaldo apylinkes^ liepos 25 
d., sekmadienj, 19 vai. stovyklos teatro sa
lėje ruošiasi parodyti stovyklos visuomenei. 
Jie tikisi, kad jų bičiuliai ir visi stovyklos 
gyventojai, ateidami Į skautų laužą, atneš 
jiems ir savo auką šiai organizacijai — 
vieną kitą markę ruošiamos stovyklos iš
laidoms padengti. K. PI.

— Iš Memmingeno stovyklos šį pavasarį 
išvykusi j JAV, kaip JAV pilietė, Bronė 
Tallat-Keį>šienė su trimis mažamečiais vai
kais, apsigyveno Pittsburge. Gaudama men
ką pašalpą ir sunkiai versdamasi nepasken- 
do kasdienėse smulkmenose, bet energingai 
dalyvauja vietinių moterų veikloje tremti
niams šelpti.

Poniai Br. Tallat-Kejpšienei vaizdžiai 
nušvietus tremtinių sunkų, pusbadi gyve
nimą, Moterų organizacija išsiuntė Į Mem
mingeno stovyklą keliolika labai geros ko
kybės siuntinių tiems, kurie jų labiausiai 
reikalingi, k. a.: šeimoms su daug vaikų, li
goniams, seniems žmonėms, studentams ir 
kt. Nemažai siuntinių dar pakeliui. Mem- 
mingeniečiai labai dėkingi, ka<j buvusi 
tremtinė neužmiršta Vokietijoje likusių tau
tiečių. a.

Studentai stovyklauja
Schleswig-Holsteino YMCA-os apygar

dos ir 17 DPACCSo vadovybių iniciatyva 
Pabaltijo Universiteto studentija turėjo pro
gą dvi savaites pastovyklauti prie Baltijos 
jūros, gražioje Timmendorferstrando vasar
vietėje. Geresnis maistas, planingas poil
sis, sportas, Įvairūs žaidimai, jūros teikiami 
malonumai sustiprino visapusiškai studen
tiją, kuri itin dėkinga šios vasaros stovyk
los sumanytojams. A-is.

PADĖKA
Širdingai dėkoju p. Jadvygai Balskienei 

už triūsą, visokeriopą pagalbą ir tiek jau
dinančiai širdies parodymą, man, vargo iš
tiktai.

Taip pat reiškiu gilią padėką p. Feliksui 
Mackevičiui už ištiestą pagalbos ranką ir 
p. Piečiui už ypatingą draugiškumą.

Tuo pačiu esu dėkinga p. Jankauskui už 
tartą atsisveikinimo žodį ir visiems atra- 
dusiems laiko palydėti mano vyrą a. a/ Mar
tyną Liutermozą į amžiną poilsio vietą.

V. Liutermozienė
PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiame: M. Katiliui 
už sudarymą bei organizavimą rungtynių 
su Prancūzijos sporto klubais; R. Pesec- 
kui už organizavimą finansinės paramos bei 
nenuilstamą rūpinimąsi mūsų krepšinio 
rinktinės reikalais; Cėsnai — už organiza
vimą piniginės paramos mūsų krepšinio 
rinktinei; Cėsnienei — už tautinių juostų 
išaudimą; buvosios Zirndorfe mūsų sargy
bų kuopos vyrams ir karininkams už suda
rymą sąlygų treningui ir maistą; Lastui ir 
jo vadovaujamos kuopos vyrams už paramą 
maistu; Dyrikiui už finansinę paramą mūsų 
krepšinio rinktinei.

Taip pat dėkojame visiems aukotojams ir 
veikėjams, kurie darbu ar parama prisidėjo 
prie organizuojamosios krepšininkų išvykos 
Prancūzijon.
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas

PADĖKA
Už mūsų futbolo rinktinės išlaikymą bei 

sudarymą sąlygų ruoštis tarptautiniams su
sitikimams nuoširdžią padėką reišikame: 
Augsburgo Hochfeldo kolonijos Komitetui, 
Augsburgo LRK valdybai, Bacevičiui, Ba-

į Pavojingas žaidimas
t Pradžioje pora ištraukų. „Žiburiuose” 1948. IV. 17 d. rasime: — „Vykdomoji 
t Taryba vykdo vyriausybės funkcijas, o Vlikas vykdo seimo funkcijas, kontro-
1 liuodamas vykd. organo darbus ir nustatydamas jo politinę liniją. Santykius tarp 
l tokių institucijų Lietuvos valstybės konstitucija aiškiai nustato.”

„Žiburiuose” 1948. VI. 5 d. skaitome: — „Pasiteiravę Lietuvos Respublikos 
I Vykdomosios Tarybos tremty Informacijos Tarnyboje...” ir toliau tame pačia- 
1 me numery — „gautomis žiniomis prancūzų karinė vadovybė išleido potvarki, pa- 
1 gal kurj (sakyta visus pabaltijiečius laikyti sovietų piliečiais”. Tuo reikalu 
1 Vykd. Taryba ėmėsi reikalingų žygių būklei atstatyti...”

Imtis reikalingų žygių, aišku, reikėjo, ir tai skubiai, nes Vykd. Tarybos nariai
> yra tos pat zonos dipi, ir pagal tą potvarkĮ, juos taip pat „Įsakyta laikyti so-
• vietų piliečiais”. Potvarkis, reikia tikėtis, yra atšauktas, bet ta proga tebūnie leista
> kėlias abejones iškelti. Ir susiorientuoti sunku, ir abejonės kyla.
1 Daug kas mūsų gerai žino nepriklausomos Lietuvos Respublikos valstybinę ir 
1 administracinę santvarką, bet veltui ieškotų konstitucijoje ar Įstatymuose tokio 
1 Lietuvos Respublikos organo kaip „Vykdomosios Tarybos”, „Informacijos Tar- 
! nybos”.. Dar nurodoma — „Lietuvos Respublikos Vykdomoji Taryba tremty” 
1 reiškia ji tikrai turėtų būti nepriklausomai Lietuvos valstybei žinoma, jei čia yra 
I tik in exilio...

Bet ne — skaitėme juk, kad ji, vis dėlto ir sutarta ir sukurta tremtyje. Be 
j ir vėl nesuprantama; jei sutarta ir sukurta tremty, tai kokiu būdu virto Lietuvos
> Respublikos valstybiniu organu? Veltui ieškotume Lietuvos Konstitucijoje nuo- 
1 statų, kurie nustatytų ir Vykd. Tarybos teisę vykdyti vyriausybės funkcijas ir jos 
I santykius su Vlita. O gal ir ta konstitucija irgi tremty sutarta ir sukurta? Ir ko- 
! kie jos straijrsniai tuos santykius „aiškiai nustato”?
> Pagaliau, tikrai reikėtų aiškiai nusistatyti. Visi sutinkame, kad nepriklausoma,
• suverene Lietuvos valstybė dėl paties jos okupavimo fakto, kaip tarptautinis 
1 juridinis asmuo, nėra išnykusi. De facto okupuota, tarptautinės teisės atžvilgiu
■ Lietuva tebėra nepriklausomų valstybių tarptautinės bendruomenės lygiateisis na-
• rys, nes pati tarptautinė bendruomenė Lietuvos prijungimo fakto nepripažino ir 
: Lietuvą tebelaiko savo nariu — suverene valstybe. Tik valstybės suvereniniai kons- 
: iituciniai organai šiuo metu laikinai nefunkcionuoja — tai pripažino Vlikas savo 
: deklaracijoje 1944. II. 16 d. 2 str. Ir lietuviui tremtiniui Vokietijos okupacinės 
: valdžios išduodamame laik. kelionės dokumente uždedamas štampas, jog tas doku- 
: mentas išduotas todėl, kad, negalint naudotis savo vyriausybės apsauga, nėra ga- 
: Įima prašytis nacionalinio paso. Taigi Lietuva yra nepriklausoma valstybė, bet mes
• neturime savos pripažintos vyriausybės, neturime, kas mus užsieny gintų..

Tačiau’teisiniu atžvilgiu mūsų valstybė ,tebeegzistuoja, o jei „taip, tai galioja
■ ir visi Lietuvos įstatymai ir jos konstitucija, išleista. 1938 m., kaip iš kitos pusės 
’ laikome negaliojančiais okupacinės valdžios Lietuvoje išleistus Įstatymus Ir po- 
’ tvarkius. Ar ta konstitucija mums patinka ar ne, bet ji šiandien yra galiojantis

Lietuvos Valstybės pagrindinis įstatymas, kaip galioja pagal ją sudarytos Lietuvos 
valstybės sutartys ir kiti aktai. Juk ja tegali atsiremti ir tebepripažįstami ir teisė
tai paskirti bei veikią mūsų Lietuvos valstybės Įgalioti ministerial ir nepaprasti pa
siuntiniai. , , /

1938 metų konstitucija yra autoritetinio pobūdžio, tautai primesta, ir supran
tama, kad mūsų politinių grupių in exilio yra sutarta, kad ja nebus vadovaujamasi 
ateity suvereninius valstybės organus atstačius. Sutarti galima, bet tuo konstitu
cija dar nėra pakeista. Susitarimas tik morališkai įpareigoja visas jame dalyva
vusias politines grupes. Ir reikia laukti, kad suvereninius valstybės organus atsta
čius. bus revoliuciniu būdu paskelbti nauji laikipi konstituciniai nuostatai, kurie 
remsis demokratiniais dėsniais. z ,

Toks revoliucinis kelias gali būti suprantamas ir pateisintas, nes juo tautos 
teisės bus nesusiaurintos, o priešingai —praplėstos. Tačiau kaip tie nuostatai įsi
galios, priklausys dar nuo faktinės padėties. O iki to laiko, kol suvereniniai or
ganai nėra sudaryti, nėkieno nėra pripažinti, efektyviai nepradėję veikti it; dar 
nieko nevaldo, ir patys nauji konstituciniai nuostatai viešai oficialiai nėra paskelbti, 
— 1938 m. konstitucija tebėra galiojanti.

O ji tokių Lietuvos Respublikos organų, kaip Vykdomosios Tarybos ar Infor
macijos Tarnybos nežino. Reikėtų, gal būt, vis dėlto tam tikro aiškumo. Jei atėjo 
tinkamas laikas suvereninius Lietuvos valstybės organus atstatyti, atstatykime juos 
aiškiai ir nedviprasmiškai. Kiekvienas mūsų tegalėtų džiaugtis, kad pagaliau tu
rime savo vyriausybę, kuri gali mus ginti ir mums apsaugą ir pagalbą teikti. Bet 
jei tinkamas laikas dar nėra atėjęs, susivaidykime žaidę, — naudos neduos, o ža
los gali tikrai padaryti. Kiekvienas mūsų aišku, nori turėti savo vyriausybę ir 
turėti jos apsaugą, bet ne tokią, kurios nariai ryt kokio okupacinio karininko vie
nu brūkšniu gali būti įsakyti laikomi sovietų piliečiais(l). Šitokiu'būdu mes tik 
patys save ir valstybinius organus kompromituojame.

Tai nereiškia, kad iki tas tinkamas laikas ateis, mes tremty, neturėtume turė
ti savo, vieningos politinės vadovybės, kaip ją bevadintume, kuriai visi pritartu
me ir kurią visi palaikytume. Bet jos autoritetas priklausys ne nuo to, kad ji pa- 

' sivadinus Lietuvos Respublikos organu, o nuo to, kiek ji savo darbais pasirodys 
efektyvi ir mokės tą autoritetą įsigyti, kiek ji sugebės visus derinti ir pozityviai 
bei realiai į bendrą darbą įjungti.

ziliauskui, Vaškevičiui, Juozapavičiui, Ke- 
zeniui, Veikučiai ir visiems,, prisidėjusiems 
prie šio darbo.

Dėkojame Tumosevičiui už prisidėjimą 
prie krepšininkų maitinimo per pavergtųjų 
tautų krepšinio žaidynes Augsburge.
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas 

Pasitraukimas iš tarptautinių futbolo žai
dynių

^Liepos mėn. 16 d. nutarimu lietuvių fut
bolo rinktinė yra atšaukiama iš INKOPF-o 
tarptautinių futbolo žaidynių dėl šių prie
žasčių: '

1. Vyr. FASK-tas šiuo metu neturi jokių 
lėšų futbolininkų kelionei iš įvairių sto
vyklų į Augsburgą ir atgal apmokėti.

2. Prieš valiutos reformą gautos iš Įvai
rių sporto klubų lėšos yra bendra tvarka 
įneštos į Augsburgo Landeszentralbank ir 
šiuo metu apie bet kokį Vyr. FASK-tui 
priklausančių pinigų iškeitimą nėra žino
ma, nors daromi tam reikalingi žygiai.

3. Liepos mėn. 3. d. pagal INKOPF-o žai
dynių dvarkaraštį turėjusios Įvykti futbolo 
rungtynės Lietuva — Latvija _ neįvyko ir 
apie neatvykimo priežastis Vyr. FASK-tas 
dar iki šiol neturi jokių informacijų (nors 
susitarta INKOPF-o 'posėdžiuose). Todėl, 
Vyr. FASK-tas — jo nariai privalėjo sko
lintis pinigų iš privačių asmenų futbolinin
kų kelionės išlaidoms. Šiuo metu nė dalies 
tų skolų nėra iš ko padengti. Dalyvavimas 
sekančiose rungtynėse reiškia dar didesni 
apsidėjimą skolomis.

4. Nors iki šiam laikui mūsų futbolo rink
tinė ėjo be pralaimėjimo, ir, puikiai su
prasdami mūsų tautinės reprezentacijos 
reikšmę, vis dėlto esame priversti šį fut
bolininkų iki šiol sėkmingą darbą nutrauk
ti dėl lėšų stokos.
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas 

PRANEŠIMAS
Švietimo Valdyba praneša, kad Į asme

ninio pobūdžio laiškus ji atsakys tik tuo 
atveju, jei atsakymo išlaidoms padengti bus 
atsiųsta 0,50 DM pašto ženklais.

Už išduodamus mokslo cenzo ir kitokius 
pažymėjimus LTB Centro Komitetas yra 
nustatęs šias rinkliavas: 1) už aukštojo 
mokslo cenzo pažymėjimą 10,— DM, 2) už 
gimnazijos ar tolygaus mokslo cenzo pa
žymėjimą — 5,— DM ir 3) už sjiecialybės, 
darbo ir kitokius pažymėjimus — J,— DM 
Prašantieji pažymėjimų patys pasirūpina 
reikalingais liudijimais ar kitokiais įrody
mais ir atsiunčia juos Švietimo V-bai šiuo 
adresu: (16) Kassel-Oberzwehren, DP Camp 
Mattenberg.

Knygų Leidimo Komisijos adresas: (16) 
Hanau, Lamboystr. Litauisches Lager.

Švietimo Valdyba

SKELBIMAS
Yra likęs ribotas skaičius Henn žemelio 

prisiminimų knygos
„OKUPANTŲ REPLĖS E”.' 
Kaina 1 egz. — DM 2,50, su kietais virše
liais — DM 3.—. Norintieji gauti šią kny
gą prisiunčia iš anksto pinigus autoriaus 
vardu „Minties” adresu. Gavus pinigus kny
ga bus tuojau siunčiama užsisakiusiems.

NAUDINGOS KNYGOS
1. Vydūnas, Tauresnio žmoniškumo užte

kėjimas 1,50 DM; 2. Vydūnas, Bhagavad 
Gitą. Palaiminaričioji Giesmė 2,00 DM; 3. 
Balė Voveraitė, Žirgonė ir Gailė (vaikams) 
2,00 DM;4. Gyvulių Draugas, II dalis (vai
kams) 0,50 DM;

Knygos siunčiamos tik įmokėjus pinigus.
Užsakyti pas leidėją: A. Krausas, (21a) 

Augustdorfas b. Detmold, DP Camp, BĮ. 33.
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