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PrancūzIJos ministeriij kabinetas 
sudarytas pirmadienį. Min. pirmininkas — 
Andrė Marie. Oficialaus pranešimo apie 
kabineto sudėtį lig laikraščio išleidimo dar 
nebuvo.

Vyriausybės pasikeitimas Suomijoje
Helsinkis (Dena/INS). Ryšium su rinki

mais Suomijos ministeris pirmininkas Pek
kala pasitraukė su visu kabinetu. Taria
ma, kad naują vyriausybę sudaryti bus pa
vesta kuriam nors ūkininkų partijos nariui.

Naujo parlamento pirmininkas yra ūki
ninkų partijos narys Kekkonenas; jo pa
vaduotojai yra komunistas ir socialdemo
kratas.

'Britai rimtai ruošiasi
Londonas (UP). „Daily Express” prane

ša, kad atsižvelgiant į tarptautinę padėtį, 
D. Britanijos

vyriausybė nutarė paleisti J darbą gink
lų ir šaudmenų fabrikus. Kad būtų pa
kelta tų fabrikų produkcija ir norint 
sudaryti tų gaminių atsargas, toje 
branšoje bus papildomai į darbą įtrauk

ta 20.000 darbininkų.
„Daily Graphic” informuoja, kad britų 

laivynas, kuris nuo pereitų metų neturėjo 
jokių pratimų, dabar yra parenties būklė
je. Didieji laivai gali išplaukti bet kuriuo 
metu. Du didžiausieji vienetai „Duke of 
York” 35.000 to ir lėktuvnešis . „Theseus” 
13.500 to atliks aprūpinimo kuru bandymus 
aukštojoje jūroje ir rūko metu, o po to iš
vyks į rudens kelionę.

Supertvlrtovės bombardavo Helgoland^
Wiesbadenas (Dena). Savaitės pabaigoje 

amerikonų supertvlrtovės, pakilusios iš 
FūnstenfeildbrUcko aerodromo ties Muen- 

’ chenu, pratimų tikslu skrido bombarduoti 
Helg61ando salos. Žygis vadinamas „pla
ningu .pratimų skridimu su bombų mėty
mu”. Kaip skridimas vyko ir kiek mašinų 
dalyvavo jame, smulkmenų lig šiol nežino
ma.

Trecioji partija su komunistais
Philadelphia (Dena/INS). „Amerikiečių 

demokratinės akcijos” sąjungos sekreto
rių Loebas, kuris yra artimas Wallaces par
tijai, kaip pirmasis Wallacės šalininkas pa- 

, sisakė prieš „trečiosios partijos” politiką 
ir kritikavo faktus, kad komunistai ir jų 
gynėjai dalyvauja naujosios partijos politi
koje. Loebas reikalavo Wallacę pritarti Eu
ropos pagalbos programai. Toliau Loebas 
apkaltino Sovietų Sąjungą, kuri Europos 
pagalbos programos vykdymą padarė, ne
įmanomą per Jungtines Tautas.

Skrenda aplink žemės rutulj
Washingtonas (AP). Iš Tuscono, Arizo

noje, liepos 23 d. startavo trys JAV super- 
tvirtovės į „kelionę aplink žemės rutulį”. 
Tas pasaulinis Skridimas yra laikomas „to
limo skridimo pratimu”.

Tai yra pirmas kartas, kad supertvirto- 
vės leidosi į kelionę aplink pasaulį. Jis bu- 

i, tačiau susilaikyta,

Berlynas (UP). Buvęs Amerikos žvalgy
bos viršininkas gen. W. J. Donovanas, ku
ris aplankė Berlyną, spaudos konferencijoje 
pareiškė:' „Rusijai nerūpi valiutos reforma, 
bet ji Siekia sujaukti Europos atstatymo 
planus ir Vakarų sąjungininkus išstumti iš 
Berlyno. Jeigu Vakarų valstybės Berlyne 
išlaikys savo rankose iniciatyvą, tai galės 
demaskuoti Rusijos ketinimą sukelti karą, 
jeigu tai iš tikrųjų yra Kremliaus intenci
ja. Gali taip pat ir sutrukdyti karui, jeigu 
Rusija vien tik blefuoja. Jei jau Rusija iš 
tikrųjų siekią karo, tada neturi jokios 
reikšmės, ar tai sužinosime čia vietoje, ar 
už 500 mylių nuo čia”.

„Jeigu čia, Berlyne negalima padaryti 
Maskvai tiesioginio spaudimo, tai tą Spau
dimą reikia padaryti kitoje vietoje, idant 
Rusijai būtų įrodyta, kad ji blogai vertina 
padėtį”.

Donovanas siūlo prieš Sovietų Sąjungą 
panaudoti ūkines sankcijas, uždarant so
vietų laivams Sueso kanalą, Panamos ka
nalą ir Dardanelus, o taip pat ir Wilhel- 
mo kanalą.

Taikant tokias priemones galima' sovie
tams nedviprasmiškai įrodyti, kad jų žy
gis Berlyne sukelia reakciją pasaulyje ten, 
kur susiduria Rytų ir Vakarų interesai. 
„Negaliu įsivaizduoti, tęsia Donovanas, 
kad rusai norėtų kariauti, kol yra vilties, 
kad Jai, ko jie siekia, gali pasiekti kitu 
būdu.”

„Vakarų vals’tybės užima labai stiprią 
moralinę poziciją. Rusai vokiečių tautą pa
stūmė sekti Vakarų valstybėmis; Jeigu nu- 
sileistumėm, tai mes prarastumėm didelę da
lį moralinės jėgos, o gal būt, prarastumėm 
vakarinės Vokietijos bei kitų Europos tau
tų paramą”.

Dėl plano siųsti į Berlyną ginkluotas au- 
tovežimių vilkstines, Donovanas išreiškė šį 
įspėjimą: Jo nuomone, rusai kaip tik nori 
Vakarų sąjungininkus priversti, kad jie 
prisitaikytų prie jų susisiekimo nuostatų ir 
tuo pačiu nori privesti prie to, kad būtų 
panaudota jėga. “ ' 
neleistumėm save įmanevruoti į bet kurią 
iš,šių padėčių.”

Konsekventiškai
jos Donovanas pasakė: „Manau, kad turi-

me stengtis išlaikyti taiką. Tuo noriu pa
sakyti, kad reikalinga rusų patvarkymams 
prieš pastatyti savo pačių priemones ir kad 
turime būti taip stiprūs, kad jie negalėtų 
mums priešintis.”

Adatos dūriai koridoriuje
Berlynas (NZ). Britų įstaigos savaitės 

būvyje trečią kartą protestavo sovietų įs
tangose, kad orinį saugumą sovietai pa
žeidė oro koridoriuje. Paskutinis protestas 
įteiktas dėl to, kad prie pat britų oro ko
ridoriaus buvo vykdomi sovietų naikintuvų 
ir bombonešių kovos pratimai.

Ki-tas protestas buvo dėl to, kad vienas 
450 m aukštyje iš Vakarų skrendąs Yorko 
lėktuvas 90 m nuotolyje prieš save paste
bėjo du sovietų naikintuvus. Kitas Yorko 
lėktuvas pastebėjo, kaip trys sovietų nai-

Idntuvai sekė lėktuvą, kuris traukė šaudy
mo taikinį. Tokie veiksmai koridoriuje yra 
uždrausti. Dar vienas britų lėktuvas pra
nešė matęs sovietų naikintuvus, kurie, pra
silenkdami su skraidymo nuostatais, skrai
dė virš debesų ir žemiau debesų korido
riaus zonoje.

Nepaisant visokių trukdymui Berlyno ap
rūpinimas maistu yra labai intensyvus. 
Lėktuvai, iškrovę maistą, imasi su savim 
į Vakarus Berlyne gyvenančius DP, ku
riuos išgabena į 25 DP stovyklas, esančias 
vakarinėse zonose. Tuo būdu bus iš Ber
lyno išgabenta 5000 DP, ir /atitinkamai dėl 
to palengvės Berlyno aprūpinimas.

Berlyno „Der Abend” laikraštis savo 
skiltyse teigia, kad geležinkelio ruožas iš 
Berlyno į Marienbomą yra visai tvarkoje.

Diplomatai konferuos Londone

diplomatiniuose

„Turime saugotis, kad

dėl keturių konferenci-

Londonas (Dena/Reuteris). Su Vokietijos 
kariniu gubernatoriumi gener. Clayumi pa
sitarti į Berlyną sekmadienį buvo atvykęs 
JAV ambasadorius Maskvoje gener. Bedel 
Smithas ir JAV ambasadorius Londone 
Douglasas. Pasitarimuose dalyvavo ir So
vietų Sąjungos klausimų žinovas Ch. Bo- 
leynas. '

Pirmadienio rytą visi JAV diplomatai iš 
Berlyno išskrido į Londoną, kur kartu su 
britų diplomatais ir dalykų žinovais, svars
tys Berlyno klausimą.

Bendras nusiteikimas
sluogsniuose rodo linkimą į taikingą Ber
lyno ginčo sprendimą. Vakarų valstybės 
nori išnaudoti visas jų galioje esančias dip
lomatines priemones padaryti abiem šalim 
priimtiną sprendimą. Viena iš tų priemonių 
būtų bendra keturių užsienio reikalų minis- 
terių konferencija, kurioje būtų apsvarsty
tas visas kompleksas abi šalig interesuojan
čių klausimų, susijusių su Vokietijos atei
timi'. Ta pačia proga būtų aptartas ir. iš
spręstas Berlyno klausimas. Vakarų vals
tybės sutinka, tarp kitko, aptarti ir valiutos 
klausimą Berlyne, darant tuo reikalu nuo
laidų ir tam tikrų koncesijų, jeigu sovietai 
panaikins Berlyno blokadą.

JAV karinis gubernatorius Vokietijoje 
gener. L. Clayus vieno interview metu pa
reiškė, kad pastarojo apsilankymo Wa
shingtone metu jis ten rado tokį visų mi
nisterijų ir įstaigų, o ypač karinių ir dip
lomatų, bendradarbiavimą, kokio nebuvo 
JAV ir paskutiniojo karo metu.

Paklaustas,, kas būtų, jei sovietai imtų 
trukdyti Berlyną aprūpinančių lėktuvų skri
dimams, gener. Clayus pareiškė, kad vis 
tiek lėktuvai skristų, kaj ir kokios kliūtys 
būtų ir kas , įvyktų.

Prancūzų sektoriuje šiandien pradedamas 
statyti naujas didelio masto aerodromas. ,

Švelniau kalba
Maskva (AP). Sovietų sostinės informuo

ti sluogsniai pareiškė, kad sovietų vyriau
sybė, galimas dalykas, sutiks su keturių 
valstybių pasitarimais. Valdžios organas 
„Izvestija”, irgi pabrėžia sovietų sutikimą 
dėl pasitarimų Berlyno klausimu, kurie tik 
tada galėtų pasisekti, jeigu tie pasitarimai 
nebus sąlygojami jokių sąlygų, d\ bus šie- y 
jami su visa Vokietijos problema.

Pagal lenkų sluogsnių pranešimus iš 
Maskvos, dabar tariamasi dėl vakarinių 
Berlyno sektorių aprūpinimo anglimi.

Tautinė JAV Saugumo Taryba Aria Berlyno 
padėtį

Tautinė JAV Saugumo Taryba, kurią su
daro vadovaują Amerikos politikai ir ■ ge
nerolai, išklausė gen. Clayaus pranešimą. 
Posėdis užtruko arti dviejų valandų ir jam 
pirmininkavo prezidentas Trumanas. Prezi
dento sekretorius Ch. Rossas po posėdžio 
spaudos atstovams pareiškė, kad čia tik 
gen. Clayus nušvietęs susirinkusiems Berly
no padėtį, ir paklaustas, ar politika bus 
keičiama, Rossas paneigė.

Pasibaigus konferencijai gen. Clayus pa
tvirtino, kad buvo svarstomas Berlyno klau
simas, bet atsisakė duoti bet kokių smul
kesnių paaiškinimų.

Toliau nurodoma, kad gen. Clayus Wa
shingtone gavęs naujų instrukcijų. Tose 
instrukcijose numatoma kieta JAV laikyse
na — nepasiduoti jokiam spaudimai, — bet 
kartu iškeliamas reikalas išnaudoti visas ga
limybes taikiu būdu esamiems nęsusiprati- 
mams pašalinti.

Paruoštos naujos notos

bus

Ber-
ta-

Marie gavo pasitikėjimą

vės leidosi į kelionę ap'.i 
vo suplanuotas- anksčiau, 
nenorint erzinti sovietų.

Sprausmlniai lėktuvai Vokietijoje
Fraifkfurtas (Dena). Fūrstenfeldbriicko 

.aerodrome (prie Mūncheno) nusileido 16 
sprausminių lėktuvų, kurie nuo pakilimo 
vįetos sukorė 5000 mylių. Laukiama ir dau
giau šios rūšies lėktuvų atskrendant į Vo
kietiją.

Galima kabineto krizė Graikijoje
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos minis

ters pirmininkas Sophuolis atsilankė pas 
karalių ir paprašė atleisti iš pareigų. Sį 
žygį daryti jis -buvęs priverstas dėl parla
mento opozicijos jo politikai. Pastarajai 
labiausiai priešingi yra liberalai.

Karalius kvietė min. pirmininką likti pa
reigose, kad vyriausybės krizė nepakenk
tų kovai su partizanais, kuri dabar vyksta 
Visu intensyvumu.

Priėmusis Prancūzijos prezidento Aurio- 
lio siūlymą sudaryti vyriausybę, Marie tau
tiniame susirinkime perskaitė busimosios 
Vyriausybės numatomą programą. Tautinis 
susirinkimas nubalsavo naujam ministeriui 
pirmininkui pasitikėjimą.

Iš iki šiol vestų Marie pasitarimų su 
partijomis paaiškėjo, kad partijos jam pa
rodė didelį pasitikėjimą.

Naujosios vyriausybės sudėtis dar nėra 
žinoma, bet iš vestų pasitąrimų su partijo
mis galima kai ką spėlioti. Pvz., numato
ma, kad finansų ministeriu bus Paulius 
Reynaud, kuris antrojo pasaulinio karo 
pradžioje buvo ministeriu pirmininku ir ži
nomas kaip stipriausias finansininkas. Rey
naud yra liberalinės ūkio sistemos atstovas.

Iki šiol buvo manyta, kad užsienio reika
lų ministeriją perims socialistų vadas Leo
nas Blumas, bet pagal paskutinias žinias 
užsienio reikalų ministeriu yra minimas bu
vęs ministeris pirmininkas Robertas Schu- 
manas. Tuo būdu užsienio rėikalų ministe
rija ir vėl būtų paverta 
tautiniam sąjūdžiui. Bidault------- ,-----------
tas ministerio pirmininko tarėju užsienio 
politikos klausimais. ■

respublikiniam 
būsiąs paskir-

Iš senųjų ministeriu numatoma, kad 
silikg buv. finansų ministeris Meyeris, 
ris greičiausiai būsiąs žemės ūkio minis
teriu.

Politiniai stebėtojai linkę manyti, kad į 
šį Marie kabinetą bus pakviestas buvęs mi- 
riisiteris pirmininkas socialistas Paul /Ra
ina dier. <

Kas yra Andrė Marie »

Marie gimė 1897 m. Honfleure, mažame 
Normandijos uostamiestyje. Jis buvo advo
katas Rounėje, dalyvavo abiejuose karuose. 
Prancūzijos parlamente reiškiasi nuo 1,928 
metų, kaip radikalsoeialistų atstovas.

1933 ir 1934 m. jig buvo valstybės pase- 
kretorius. Vokiečių okupacijas metu jis 
dalyvavo pogrindžio veikloje. 1943 m. rug
sėjo mėnesį gestapas jį suėmė ir uždarė 
Buchenwaldo koncentracijos stovykloje, iš 
kurios grįžo karui pasibaigus sunkiai sirg
damas.

1946 m. 
parlamente 
teisingumo 
šiolei.

pa- 
ku-

kaip radikalsoeialistų frakcijos 
vicepirmininkas buvo pakviestas 
ministeriu. Tas par*''"'s ėjo iki

Titas sutinka prekiauti su JAV

„MINTIES” PRENUMERATA 
rugpjūčio mėn. lieka ta pati. Gerbiamuo
sius skaitytojus prašome prenumeratą siųs
ti, nelaukiant paskutinių mėnesio diehų.

Washingtonas (Dena/OANS). Vienam bu
vusiam JAV gubernatoriui, lankantis Bel
grade, maršalas Titas duotame interview 
pareiškė, kad Jugoslavija sutinka su JAV 
užmegsti gyvus prekybos ryšius, kurie bū
tų padiktuoti ne politinių, bet ekonominių 
abiejų kraštų interesų.

Viena linkme

Belgradas (Dena/Reuteris). Sovietų S-gos 
komunistų partijos organas „Pravda” 
puolė Jugoslavijos komunistų' partijos 
gresą, kad jis, girdi, buvęs vedamas 
kinio teroro” atmosferoje. Pasisakyti

užsi- 
kon- 
„lau- 
tega-

Administraciia lėie tik Tito šalininkai. „Blaiviesiems” bal-

sams visiškai nebuvę įmanoma nė prasi
tarti.

Jugoslavijos KP kongresas priėmė dėl 
tų priekaištų rezoliuciją, kuria juos atme
tė, kaip visiškai prasimanytus ir neturin
čius pagrindo.

Tito atašė sveikina JAV lakūnus f
Odiliamas (Anglija). Amerikos karo 

aviacijos spnausminiams lėktuvams atskri
dus į Angliją, tarp pasitikusiųjų buvo ir 
Jugoslavijos karo atašė pulk, leitenantas 
Cukalevskis. Jis buvo vienintelis atstovas 
iš „už geležinės uždangos” esančių vals
tybių. Tačiau sveikindamas lakūnus nieko ne
prasitarė apie strateginę skridimo reikšmę.

skrendą sovietų naikintuvai.
Du mėnesius skraidyti esant palan-

Londonas (Reuteris/Dena). Reuteria jš 
patikimų sluogsnių patyrė, kad britų, pran
cūzų ir amerikiečių įstaigos paruošė nau
ją notą Sovietų S-gai dėl Berlyno bloka
dos. Naujajai Prancūzijos vyriausybei pa
darius eventualių pasikeitimų, nota 
įteikta Maskvoje. , .

> Manoma, kad Prancūzijos. politika 
lyno klausimu iš esmės nepasikeitusi,
čiau neneigiama, kad ji būsianti atsarges
nė.

Amerikos vyriausybės atstovai susikvietę 
laikraštininkus prašė Berlyno klausimą 
svarstyti ramiau. Tam pagrindą duodą šie 
faktai:

1. Vakariečių oro transportų nesutrukdė 
aklai

2/
kiam orui, tą laikotarpį bus galima išnau
doti
keliu. Tad tuo tarpu nesą reikalo griebtis 
„aštresnių” priemonių.

„Evening News” diplomatinig korespon
dentas sakosi patyręs, kad galinti įvykti 
keturių konferencija Vokietijos ir Berlyno 
klausimu rugpiūčio mėn. ar rugsėjo pra
džioje, jei Sovietų S-ga sutiktų su notoje 
pateiksimais siūlymais. Korespondento nuo
monę, konferencija įvyktų Paryžiuje dar 
prieš JT pilnaties sesiją, kuri numatyta 
rugsėjo‘ viduryje.

klausimo sureguliavimui diplomatiniu

Vakariečiai vieningi

JAV užsienio reikalų ministerijos valdi
ninkai pranešė Reuterio korespondentui, kad 
tarp britų ir amerikiečių (staigų susitarta 
visais punktais dėl notos Sovietų Sąjungai 
Berlyno krizės reikalu. Notoje būsią siūlo
ma tartis dėl visos Vokietijos problemos ir 
kitais Vakarams ir Kremliui rūpimais klau
simais. Nurodoma^ kad notos turinio išplė
timas už Berlyno krizės ribų atitinka visų 
trijų didžiųjų Vakarų valstybių nusistaty
mą. ' , 7

De Oasperis nebendradarbiaus su komunls- 
• tais

Rymas (Dena/Reuteris). Italijos senatas 
173--balsais prieš 83 atmetė komunistų pa
siūlytą nepasitikėjimą'vyriausybei dėl aten
tato prieš Togliattį.

Minister's pirmininkas de Oasperis de
batuose pareiškė, jog generalinis streikas 
buvo aiškus įrodymas, kad italų komunis
tai planavo sukilimą. Proklamacijomis gy
ventojus skatino steigti „akcijos komitetus” 
ir daryti perversmą.

Tad negalima nė manyti apie kokį ben
dradarbiavimą su komunistais. Negalima į 
vyriausybę įsileisti ministeriu, kurie direk
tyvas gauna iš svetimos valstybės.

„Bombardavo“ JT
New Yorkas (UP). Ant Jungtinių Tautų I Dėl tokios šiurkščias

X _ T « Lz a vriAMno * 4 Izi/rno .. Qlirvirta arpjflinvyriausios būstinės Lake Successe vienas 
mažas sportinis lėktuvas, kurio kilmės ne
galima buvo išaiškinti, numetė sprogsta
mos medžiagos.

„Bomba”, indas su sprogstama medžiaga, 
nukrito netoli JT pastatų sode, sprogo, bet 
nuostolių nepadarė.

Netrukus po to La Ouardijos aerodrome 
prie New Yorko nutūpė vienas lėktuvas. 
Pilotas pasiskolino kiek pinigų, kad galėtų 
nuvažiuoti į New Yorko sity, ir daugiau 
nebegrįžo.

Apžiūrėjusi lėktuvą policija atrado ja
me Lake Succeso žemėlapį; JT pastatai ja
me buvo atžymėti kryžiumi.

Krūmuose, netoli tos vietos, kur sprogo 
„bomba”, policija rado iš 30 žodžių „Jung
tinių Tautų pilnaties susirinkimui notą”, 
kurią pasirašęs „Stephen J. Supina, 36 me
tų amžiaus, 
cuto”.

Ta „nota” 
kariuomenės 
vo jį atleidus iš karo aviacijos.

iš Stafford Springs, Connecti-

surašyta raudonu rašalu ant 
pažymėjimo, kurį Supinąs na-

‘ ‘ “ i išdaigos išleista
įsakymas Supiną areštuoti. Yra suaFarmuo 
ta 13 steitų policija, kad ieškotų nusikalta- , 
lio. ,

Komunistų politika nesikeičia
LondoiHs (Dena/Reuteris). Vengrijoje su

imta 60 žemės ūkio ministerijos tarnautojų 
ryšium su krizės'reiškiniais, kurie kilo ko
munistams nutarus visoje Vengrijoje įsteig
ti kolektyvinius ūkius.

Iki kominformo užsipuolimo ant Jugosla
vijos KP, Vengrijos kaip ir kitų Rytų Eu
ropos kraštų, komunistų oficiali politika ,
buvo patikinti ūkininkus, kad jiems bus '
palikta žemė.

„Ekskomunikuojant” maršalą Titą, komin- 
formo kaltinimuose buvo pabrėžta ir jo 
tolerancija „kulokams”, o žemės ūkio ko
lektyvizacija buvo proklamuotas kaip vy
riausias visų Europos komunistų tikslas. 
Vengrijos darbininkų partija (komunistai) 
savo kongrese nutarė tuojau steigti „kaimo 
kooperatyvus”, kurie jokiu būdu nebūtų ap
nikti „kulokų”.

Tokį pat nutarimą vra padarę ir Lenkijos 
komunistai.

1
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Stalinas mano, kad aš žuvau
_______ l________________  Vieno sovietu pulkininko pasakojimas __________ '________

naujas gyventojų nusivylimas vis dėlto su
darė režimui rūpesčių. Partizanai tris die
nas maištavo Leningrade po jo išvadavimo 
protestuodami prieš vyriausybės atsisaky
mą pakeisti kolektyvinių ūkių sistemą. Pa
galiau gen. Andrius Ždanovas pasikvietė 
ten NKVD diviziją tvarkai atstatyti. 1944— 
45 m. žiemą aš mačiau vieną ukrainiečių 
stovyklą, kurioje-buvo apie 12.000 valstie
čių, apdriskusių, dažnai pusiau basų ir iš
badėjusių, kurie buvo surinkti išvežimui į 
Sibirą, Jie buvo vieni'iš daugelio tūkstan
čių, kurių lojalumu režimas nepasitikėjo. 
Aš negaliu pasakyti žinąs, kiek kalinių yra 
sovietų koncentracijos stovyklose, bet atro
do, kad apytikriai jų ten gali būti apie 
10.000.000. Negali būti abejonių, kad ne
apmokamas šių kalinių, darbas yra labai 
reikšmingas atsilikusiam sovietų ūkiui, nes 
kompensuoja iš dalies pramonės sugebėji
mus ir trūkumus.

Niekas neapsaugotas nuo kone, stovyklos

Daugumas, šių stovyklų yra į rytus nuo 
Uralo Ir tie laimingieji, kurie tuo tarpu 
dar nekliudomi gyvena Maskvoje arba Va
karų Rusijos miestuose, yra per toli, kad 
jas pamatytų ar daugiau ką nors išgirstų. 
Man taip pat neteko nė vienos tų stovyklų 
matyti, bet aš kalbėjau su žmonėmis, kurie 
jose sėdėjo ir patys visa tai savo kailiu pa
tyrė. Ir tik mažas skaičius į jas patekusių 
žmonių yra pakankamai stiprūs, kad galė
tų visus tuos sunkumus pergyventi ir gyvi 
iš jų išeitu Ištrėmimas i Sibirą yra grėsmė, 
kuri visuomet grasydama kabo ant kiekvie
no Sov. Sąjungos piliečio galvos. Sibiro 
priverstinių darbų stovyklų gyventojai tai 
nėra nusikaltėliai, įstatymams, kurie yra už
daromi ir Amerikos kalėjimuose. Ten 
vargsta tie, kurie nesutinka su politine ko
munistų filosofija, ar kurie yra įtariami ne
sutinką. Ten kenčia ūkininkai, kurie norėjo,

kad jų ūkiai jiems patiems priklausytų ir, 
galima sakyti, to norėjo blogu laiku; miestų 
gyventojai, kurie per viešai kritikavo vy
riausybę; grįžę karo belaisviai, įtarti, kaip 
ir visi buvę karo belaisviai įtariami, kad 
jie per daug palinko į Vakarus ar per grei
tai ir lengvai pasidavė vokiečiams l ne
laisvę. Palyginti jų tarpe labai maža tėra 
sąmoningų , dezertyrų, tokių, kaip tie 
200.000 rūstį kareivių, kurie paklausė gen. 
Vlasovo, įstojo Į vokiečių armiją ir kovojo 
prieš savo tautiečius rusus. Daugumas jų 
po karo buvo suimti ir likviduoti kartu su 
pačiu Vlasovu.

Vienas mano paties dalinio majoras 1944 
m. su savo bombonešiu nusileido vokiečių 
užimtoje teritorijoje, įstojo j Vlasovo ar
miją ir keletą savaičių bandė mus prikal
bėti padaryti tą pat. Kalbėdamas tokio il
gumo radijo banga, kokia buvo mūsų lėk
tuve, jis kreipdavosi į mus vardais, pasa
kodamas apie save ir smulkiai pavaizduo
damas kai' kuriuos mūsų nuotykius, kuriuos 
tik mes vieni žinojom. Jis ragino mus pa
dėti rusų tautai išsilaisvinti iš stalinizmo. 
Paveikti Kremliaus --politikos ir kai kurių 
naujų jos metodų, mes nebuvom linkę rem
ti Vlasovo; mes vis dar tebelaikėm Hitlerį 
blogesniu už Staliną ir mums nepatiko min
tis, kad rusas muštų rusą, kai mūsų tėvy
nė kariavo su svetimu okupantu.

Atvirkščias įspūdis 
Į \

Pakariavęs kurį laiką I-mame ir Il-me 
Ukrainos fronte, kuriems tam tikrą laiką 
vadovavo gen. Žukovas, pats geriausias ru
sų strategas, 1944- m. vasarą aš gavau įsa
kymą skristi į Rumuniją. Mano įgula džiū
gavo. Pagaliau ji pamatysianti, kaip atrodo 
pasaulis už Sov. Sąjungos sienų ir turė
sianti gal progos pasigrobti priešo turtų. 
Iš tikrųjų mes nebuvom nepatenkinti tuo 
naujuoju pasauliu, kuris net pralenkė mūsų 
sapnus. Perskridus Karpatų kalnus, prieš 
mus apačioj atsivėrė Rumunija, lyg kokia 
šachmatų lenta su savo įvairiopų spalvų 
laukais, šen bei ten išbarstytais švariais 
kaimais ir vingiuojančiomis upėmis. Ga-

Žinoma yra tiesa, kad jokia okupacinė 
armija, nežiūrint kaip ji gerai besielgtų, ne
išlieka ilgesni laiką populiari jos okupuo
tame krašte. Netgi amerikiečiai kareiviai, 
kurie įžygiavo i Europą dalindami šokola
dą, kavą ir kitus vertingus dalykus, jau 
1945 m. vasarą nebebuvo Prancūzijoj entu
ziastingai sveikinami, kai aš ten lankiausi. 
Bet amerikiečių vyrukai juk nenustatė taip 
prieš save vietinių gyventojų, kaip tai pada
rė rusai ir Vokiečiai jų užimtuose kraštuo
se. Rusų vyriausybė netgi nesugebėjo iš
naudoti vietinių gyventojų griežto nusista
tymo prieš vokiečius, ypač visuomet nepati
kimoje Ukrainoje, Vienas pirmųjų mano už
davinių, kuriuos aš gavau, kai buvau pa
skirtas į sovietų karo aviaciją 1912 m., bu
vo pervežti Į Ukrainą politinius komisarus 
Ir ištreniruotus pogrindžio .veikėjus, kad jie 
ten sustiprintų .partizanų būrius, šnipinėtų 
vokiečius ir provokuotų okupantus vykdyti 
nuolatinius ekscesus. Ne, Kremlius neturė
jo intereso, kad vokiečiai atsisakytų nuo 
RosenbergO politikos Rytuose.

Tik viena atliko uždavinį
Per vieną pirmųjų savo skridimų už vo

kiečių fronto linijų aš gabenau šešias ru
ses; jų vadė buvo apie 32 metų amžiaus, 
graži ir žavinga moteris, kitos gi buvo jauA 
nos mergaitės, nuo devyniolikos iki dvide- 
limts vienerių metų amžiaus, visos komjau
nimo narės, specialiai ištreniruotos šnipi
nėjimo mokykloj. Mums buvo duotas Įsaky
mas išmesti jas netoli vieno vokiečių oku- 
puotę miesto. Jos nebuvo savanorės šiai tar
nybai ir artėjant prie tikslo, jos isteriškai 
priešinosi, nenorėdamos šokti iš lėktuvo. 
Visoms joms, išskiriant tik vadę, teko jė
ga uždėti parašiutus ir, kai atėjo metas, 
Išmesti jas iš lėktuvo. Vėliau sužinojau, kad 
penkios jų nusileido gyvos, bet tik viena 
atliko pavestą uždavinį ir sugrąžo Į Mask-
vą. Si viena pasižymėjo tuo, kad jai pavy
ko apsttkti galvą vienam vokiečių karinin
kui, su kuriuo ji keletą mėnesių kartu gy
veno. Ji atkreipė į save 'jo dėmesį, sėdėda
ma vieniša prie stįtlo jo valgykloje. Komi
sarai, kuriuos aš vėliau gabenau ir ku
rių uždavinys bdvo pakelti valstiečių mo
ralę, buvo nuleidžiami partizanų žinioj 
esančiuose aerodromuose, bet neišmetami 
parašiutais. <

Pašautas priešo pusėje

Man grįžtant iš skridimų, du kartus vė- 
kiečių naikintuvai buvo užpuolę mano bom
bonešį. Vieną kartą man .pasisekė privers
tinai nusileisti už savo linijų. Kitą gi kar
tą Messerschmidtas užmušė mano užpaka
linį kulkosvaidininką, nutildė vieną motorą 
Ir visai suardė mano lėktuvo uodegą. Šį 
kartą mes parašiutais Iššokome už vokiečių 
linijų. Nusileisdamas sunkiai sužeidžiau sa-

'TREMTOS ŽEMOS
' AUSTRALIJA

Australijos ministeris pirmininkas pasi
kalbėjime su aviacijos miništeriu pareiškė, 
kad Australija sutinka kartu su Vakarų vals
tybėmis bendradarbiauti Berlyno aprūpini
mo klausime. Jeigu D. Britanija to pagei
daus, Australija Berlyno aprūpinimui skirs 
tiek lėktuvų, kiek ji pajėgs. (D/AFP).

V. BRITANIJA

Lordas Templewoodas, kuris šio karo 
metu kaip sir Samuel Hoare Ispanijoje 
buvo britų ambasadoriumi, matiniame ang
lų portugalų draugijas susirinkime Portu
galijos ministerĮ pirmininką Dr. Saiezarą, 
pavadino žymiausiu Europos vyru. (D/R)

Britų žemieji rūmai liepos 30 d. išsi
skirstys vasaros atostogų, jeigu iki to lai
ko spės atlikti visus reikalus. Posėdžius 
pradės antroje rugsėjo savaitėje. (D).

D. Britanijos karališkoji šeima Bucking- 
hamo rūmuose surengė priėmimą Persijos 
šachui. Priėmime dalyvavo minist"r.is pir
mininkas Attlee, Bevinas ir Churchillis.

Britų maitinimo ministeris Stracheys že
muosiuose rūmuose pareiškė, kad D. Bri
tanijoje panaikinamas duonos ir miltų ra- 
cionavimas. Tai- padaryta ryšium su numa
tomu geru derliumi. (D/1NS).

I. 18 VISUR

J Malajus atgabenta 69 puolamosios pa
trankos,' kurios perduotos Malajai kariuo
menei kovoti su teroristais. (D/R) .

, ' ITALIJA

Netoli''Neapolio. Itali jos kriminalinė poli
cija patikrinimo akcijoje vienoje vietoje at
rado sandėlį lengvųjų kulkosvaidžių, šautu
vų, pistoletų, granatų, šaudmenų .ir sprog
stamosios medžiagos. (D/AFP).

Italijos muitinės valdininkai viename pre
kių vagone užtiko 2700 kg amerikinių ci
garečių. Tas vagonas buvo jau pravažiavus 
belgų, prancūzų ir šveicarų sienas, ir tų 
cigarečių nebuvo „pastebėta”. (D/AFP).

J. A. VALSTYBES
JAV kariuomenė ateinančią savaitę Lrnn- 

dys didelio sprogstamo pajėgumo sprogsta
mą medžiagą, norėdama išrasti tinkamą po
žemini apsigynimą nuo priešo bombarda
vimų. (D/1NS).

JAV kariuomenės mobilizacijos skyriaus 
direktorius gen. maj. Hcasey pareiškė, kad 
pirmieji naujokai į JAV kariuomenę bus pa
šaukti spalio mėnesio pradžioje. (D/1NS).

JT generalinio sekretoriaus Trygvė Lie

vo kairiąją koją. Aš nebegalėjau paeiti ir 
todėl tapau sunkia našta savo penkių žmo
gių įgulai. Vienas jų, mobilizuotas karei
vis, pareiškė, kad mane reikią palikti vo
kiečiams; j( vetoje nušovė mano navigato
rius ir draugas leitenantas Petras Nikolaje
vas, su kuriuo aš vėliau, kaip jau minėjau, 
išparašiutinau iš raudonosios armijos. Įgu
la tuomet nunešė mane į netoli buvusį ūki
ninko namą, kur gyvenusi moteris buvo pa
siųsta pareikalauti iš artimiausio partizanų 
būrio pagalbos. Ji sutiko tai atlikti, bet vė
liau vjenas mūsų išgirdo, kaip ji įsakinėjo 
savo dvylikos metų sūnui pranešti apie mus 
apskrities vokiečių komendantui. Tuomet 
mes pabėgom į mišką, kur mums pavyko 
sueiti į sąlytį su partizanais. Partizanai iš 
pradžių nepasitikėjo mumis, nors — buvo
me uniformuoti, o gal kaip tik dėl jų. Vie
nas jų, norėdamas mus ištirti, paklausė ma
ne, kur yra gimęs Stalinas. Kai aš jam at
sakiau, jis dar tarėsi su savd draugais, no
rėdamas sužinoti, ar mano' Atsakymas buvo 
teisingas. Po tris savaites trukusio bėgimo, 
kurį mes atlikom slapstydamiesi dieną., o 
naktimis žygiuodami, draugams pakaltomis 
nešant mane ant improvizotų neštuvų, pa
galiau buvom nuvesti į partizanų įrengtą 
aerodromėlį, iš kurio nuskridom Maskvon.

: Kaip tik šioje trijų savaičių kelionėje aš 
gavau tikrų žinių ir susidariau vaizdą apie 
padėtį už okupantų linijų esančiose plačio
se srityse. Daugumas vietinių pareigūnų, 
įskaitant komunistus ir jxriicijos karininkus, 
lygiai kaip ir senieji" rusai, kurie visuomet 
neapkentė komunizmo, buvo perėję pas vo
kiečius. Gyventoja! gi vokiečių pusę palaikė 
ne tiek iš įsitikinimų, kiek iš nutarimo sa
vo likimą susieti su ta puse, kuri, atrodė, 
teikia geresnių šansų gyvenimui. Ištisi vals
čiai tuojau pakeisdavo savo nusistatymą, kai 
viena ar kita kovojanti pusė Įgaudavo vie
tos valdžią. Greta gyveną kaimynai ne dau-
giau pasitikėjo vienas kitu, kaip svetimais. 
Kai kurie jų buvo labiau linkę į vokiečius, 
nurodydami, kad valstiečiams bus žymiai 
geriau, kai vokiečiai laimės, nes jų rekvi- 
zicinės komandos nežinojo visų tų gudry
bių, kurias rusai valstiečiai naudojo, slėp
dami savo grūdus. •

NKVD divizija grąžina tvarką

Tačiau komunistinio pogrindžio organi
zatoriai vis daugiau įgavo paramos, karui 
•fbllau beslenkant. Pats Stalinas dirigavo jų 
strategiją, ir retkarčiais pogrindžio herojus 
apdovanodavo ordenais. Maskvos pažadais, 
duotais valstiečiams, buvo pradėta tikėti, 
tai rodo, kad rusų tauta turi didelį tikėji
mą arba pagaliau viltį. Nežiūrėdami visų 
tų neįvykdytų pažadų dėl geresnio gyveni
mo per praėjusius penkmečių planus, jie 
vis dar galėjo tikėti. Ir kai karo pabaidoje 
rusų armija vėl sugrįžo į Vakarų Rusiją,

asmeninis atstovas Bernadottės vyriausioje 
būstinėje arabams metė kalte dėl Norvegi
joj JT stebėtojo Palestinoje Backes mirties. 
Nepaisant to, kad Backe važiavo baltame 
džype. arabai p apšaudė ir nušovė. (D/R).

JAV plieno kainos pakilo 9,34 dol. už 
toną. (D/INS).

JUNGT. TAUTOS

JT generalinis sekretorius Trygve Lie 
pareiškė, kad sekančiame JT pilnaties po
sėdyje Paryžiuje bus iškeltas ir atominės 
energijos tarptautinės kontrolės klausimas.j

KANADA

Kanados psichologas ir buvęs Kanados 
sveikatos ministerijos viceministeris Dr. 
Chisholmas išrinktas pasaulinės sveikatos 
organizacijos generaliniu direktoriumi.

Pradėjus Amerikoje komunistų tarpe 
areštus, Kanada pasistengė stropiai saugo
ti savo pasienį su JAV, kad į Kanadą ne
perbėgtų slaptai komunistai.

LENKIJA
Lenkijos jaunimo organizacija atšaukė 

savo kvietimą Jugoslavijos jaunimo orga
nizacijai. Be to ji atsisakė siusti į Jugosla
viją darbo brigadas. Kaipo pagrindas tam 
nurodoma, kad sabalų kongreso metu Pra
hoje antisovietinės demonstracijos buvo 
provokuojamos Jugoslavijos jauniiųo orga
nizacijos. (D/R). ,

‘ • VOKIETIJA

Thiiningijos socialdemokratų partijos vi
cepirmininkas Gartneris iš sovietų zonos 
pabėgo į Vakarų Vokietiją. (D).

JAV karinė valdžia Bavarijoje uždraudė 
visoms ivokiečių skautų organizacijoms dė
vėti uniformą, nes tai prieštarautų karinės 
valdžios išleistiems nuostatams. Vokiečių 
skautai yra pasiskirstę į tarp savęs nesu
tinkančias grupes ir nėra priimti į tarptau
tinę skautų organizaciją. (D).

JT tarptautinis vaikų pagalbos fondas 
paskyrė visoms keturioms Vokietijos zo
noms keturiems mėnesiams vieną mil. do
lerių vaikų pagalbai. Tas fondas turi 83 
mik, dolerių lėšų, kurios skiriamos šelpti 
badaujantiems pasaulio vaikams. Iš to fon
do 42 mil. dolerių yra skirta Europos vai
kams. (D).

9 metus buvęs nutrauktas Bodeno ežeru 
susisiekimas tarp Vokietijos ir Šveicarijos 
šiomis dienomis vėl atgaivintas. Dabar kas
dieną susisiekimą palaiko keturi šveicarų 
garlaiviai. (AP).

Sovietų atsakymas į Vakarų notas Berly
no reikalu pastatė Vakarams lemiamą klau
simą: kas daryti — kapituliuoti ar priešin
tis, nepaisant galimų konsekvencijų? Ypač 
tas klausimas yra svarbus britams, kurie 
šiaip ar taip duoda toną visai Europai. 
Tiek valstybės vyrų, tiek ir eilinių britų 
bendrą nuomonę gerai išreiškia Edeno or
ganas „Yorkshire Poist” rašydamas;

„Vakarai negali pasitraukti iŠ savo Ber
lyno pozicijų. Jie yra įsitikinę, kad nu
sileidimas šiame klausime nesiderina nei 
su jų garbės pajautimu nei su gyvybi
niais interesais. Iš sovietų pusės būtų 
kvaila galvoti, kad jie prievartavimo 
politika galėtų priversti Vakarus kapi

tuliuoti Berlyne”.
Tokius tvirtinimus vienais ar kitais žo
džiais galime užtikti visoje britų spaudoje, 
tik be komunistų „Daily Worker”. Tačiau 
svarstydami metodus, kurių reikia griebtis 
nemaloniai Berlyno situacijai pašalinti, bri
tų lakraščiai skiriasi į dvi grupes. Viena Iš 
jų vis dar mano, turint galvoje, jog sovie
tai karo nenori, kad su sovietais dar reikia 
gražiuoju tartis, kad juos dar galima bus 
įkalbėti elgtis protingai ir, kaip sakoma, 
nepertempti siūlo. Pavyzdžiui, sekmadieni
nis kairiųjų „The People” aiškina, kad nėra 
ko paisyti prestižo. Esą, Bevinas gerai pa
darytų, jei raštų būdą, kad sovietai iška
bintų jų užvirtą--Berlyne košę, jų prestižui 
nenukenčiant. Ir dešiniųjų „Sunday Ex
press” samprotauja, kad geriau derybos, 
negu karas. Kita laikraščių grupė reikalau
ja griežtų veiksmų. Sakysim konservatorių 
„Sunday Times” aiškino, kad sovietų atsa
kymas yra skirtas tik propagandai. Laik
raštis raikalauja, kad sekanti britų nota bū
tų griežta.. Esą, kompromisų ieškojimas tik 
padės soviėtams geležinę uždangą užskleisti 
iki Rheino. „Sunday Times” siūlo prekybos 
ministeriui Wilsonui nevesti prekybos de
rybų su sovietais, bet jų ambasadoriui Za- 
rubinui duoti aiškiai suprasti, kad toliau 
vykdydami Berlyno blokadą, jie negali ti
kėtis britų mašinų. Labai pesimistišką ve
damąjį paskelbė liberalams artimas „Obser
ver” savaitraštis, kuris turi didelę įtaką. 
Vedamasis pavadintas’ „Dangerl” (pavojus). 
Jame reikalaujama, kad britai nevestų tuš
čių kalbų su sovietais, iki jie laiko vakarie
čius pagriebę už gerklės Berlyne. ,’,Obser- 
veriui” nerimą kelia sovietų spaudos tonas. 
Jų Berlyne leidžiamo „Tagliche Rund
schau” straipsniai nelemtą nieko gera. Bri
tų laikraščio įsitikinimu reikia rimtai skai
tytis su karo galimybe. Toks teigimas — 
sulinka laikraštis — kai kam gali atrodyti 
fantastiškas ir nerimtas. Kaip, girdi, so
vietai išdrįs pradėti karą, neturėdami ato
minės bombos. Tačiau — teigia laikraštis 
toliau —• ir vokiečiamg su japonais tupėjo 
būti aišku, kad jie karo jokiu būdu laimėti 
negali, o vis dėlto jie pradėjo. Laikraštis 
ragina skaitytis su kiekviena galimybe ir

Britai apie padėti.
nedelsiant nė vienos dienos ruoštis karui. 
Ateinančios savaitės galinčios atnešti blo
giausių netikėtinumų. Ir savaitinis BBC ofi- 
ciozinis komentaras konstantuoja, kad so
vietų atsakymas ne tik įtempimo nesušvel- 
hino, bet jį tik padidino, nes jiems pasun
kino pasitraukimo kelią. „Oro tiltas” į Ber
lyną įrodęs puikią Vakarų organizaciją, ta
čiau tai yra laikinė priemonė, kuri negali 
trukti amžinai. Toliau komentaras teigia, 
kad sovietai savo elgesiu nori įvaryti pleiš
tą tarp anglosaksų ir prancūzų. Prancūzi
ja sutikusi su Vakarų Vokietijos pertvarky
mu tik todėl, kad tai yra susiję su Euro
pos ūkiniu atkutimu, su Marshallio prog

Karių
D. Britanijos generalinio štabo viršinin

ko feldmaršalo Montgomeryo vizitas .Pa
ryžiuje be viso kito turėjo ir inspekcinės 
kelionės pobūdį. Pasak „Le Mond” į Pa
ryžių atvykęs Montgomerys turėjo pir
miausia iškelti klausimą: „Su kuo turiu 
garbę kalbėti?”

Į šį, kaip atrodo, paprastą klausimą ne
lengva gauti atsakymą, nes Prancūzijos 
kariuomenė turi netoli tuzino generalinių 
štabų, o neturi. vienos vadovybės, ir vieno 
viršininko, kuris galėtų kalbėti jos vardu. 
Ten viskas perdėm sujukę: vadovavimas, 
organizacija, strateginė, koncepcija, progra
ma, biudžetas ir moralė. Tad geriausia pa- 
siinformuoti tegalima nuvykus Į vietą.

Kariškai ir morališkai Prancūzija yra 
silpniausias Vakarų bloko narys. Užtat 
Montgomerys, matyti, jautė pareigą įkvėpti 
prancūzams kiek drąsos. Vaišėse tikinda
mas, kad Prancūzijai nebeteks išgyventi 
okupacijos, feldmaršalas įsakmiai pridūrė,' 
jog „kovosime kartu, aš pats garantuoju 
tai. Po NUrnbergo bylų pralaimėti karą yra 
nusikaltimas: nugalėtus generolus teisia ir 
karia...” ■

Asmeninę Mongomeryo garantiją galima 
vertinti, kaip kam patinka, bet pats pareiš
kimas palieka nemalonų prieskonį.

Prancūzija savo ruožtu irgi gali iškelti 
keletą klausimų. „Lemiamajai valandai” iš
mušus, Prancūzija savo jėgomis galės gin
tis daugiau tik simboliškai. O „nugalėjimo” 
žodis irgi yra netekęs didelės dalies savo 
žavumo, jei tas nugalėjimas turėtų būti 
paskutinysis, kurlg prasidėjo nuo metropo
lijos atidavimo priešui ir tik po kelerių 
metų baigėsi jos atgavimu, per kurią yra 
persirijęs karas du kartus su visomis bai
sybėmis. Bet atrodo, kad žemės rutulį api
mančioje amerikiečių strategijoje Prancū
zijai tenka tik šis vaidmuo, žinoma, tas 
klausimas netinka būti viešai diskutuojamas. 
Bet jis iškyla kiekvienos įtampos, kiekvienų 
jėgos varžybų proga, J kurias Prancūzija 
teeina režindamasi, tempiama savo Vakarų 

laco miesto, kur mes nutūpėm, krautuvių 
langai buvo pilni puikiausių prekių, žmo
nės buvo draugiški, o restoranuos buvo ne 
tik gausybė visokio maisto ir gėralų, bet 
ir čigoniškos muzikos. Mūsų grupė iš de
šimties tą naktį vakarieniavo viename res
torane ir kiekvienam teko mokėti tik po 8 
rublius. Maskvoje mes būtume mažiau te- 
gavę už 2.000 rublių. Vieną kapitoną komi
sarą, kuris prisėdo prie mūsų stalo, mes 
paklausėm, kaip jis paaiškins apie šiuos to
kius puikius daiktus tokiame Įcorupciškame 
kapitalistiniame krašte. Jis liepė mums gi
liau pažvelgti į rumunų gyvenimą. Tai, ką 
mes matom, jis paaiškino, esą tik puikios 
putos blogo alaus stikle. Jis atkreipė mūsų 
dėmesį į riebų vidutinio amžiaus rumuną, 
vakarieniavusį su jauna labai gražia mer
gina, kaip rumunų degeneracijos įrodymą. 
Mes iš tikrųjų buvom gerokai šio vaizdo 
paveikti. Mus mažiau paveikė tie jo paaiš
kinimai, negu tai, kad ši mergina avėjo to
kiais keistais batukais, kurių viršūnė ir už
kulniai buvo atviri. Mums tai buvo aiškus 
įrodymas, kad Rumunijoj trūksta odos.

(Bus daugiau) '

Visa energija kovoja su komunistais
Kuala Lumpuras (Dena). Malajuose, Sa- 

langoro provincijoje, vykdant policijai va
lymo akciją, buvo nušautas komunistų suki
lėlių vadas ir 10 teroristų. Teroristų prieš- 
puoliš buvo sėkmingai atmuštas.

Pasak Reuterį, užmuštasis teroristų va
das yra kinietis Lau Yewas, kuris Japoni
jos okupacijos metu buvo komunistų or
ganizuotos Malajų, antijaponiškos liaudies 
armijos vadas.

Didžiausioje iki šiol kariuomenės i ^po
licijos valymo akcijoje Malajuose buvo su- 
iųiti 275 asmenys.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius 
Trygvė Lie „Queen Elizabeth” laivu atvyko 
į Prancūziją. Jis Paryžiuje nori susipažin
ti su Chaillot rūmais, kuriuose rugsėjo 18 
d. prasidės JT pilnaties posėdžiai. (D/R).

rama. Vokietijos atstatymas prancūzams at
rodė labai pavojingas, tačiau negalėdami 
patys vieni išbristi iš ūkinių sunkumų, jie 
sutiko su Vakarų Vokietijos reformomis, pa
sirinkdami iš dviejų blogybių, mažesnę. 
Dabar paaiškėjus, / kad Vakarų Vokietijos 
reformos privedė prie Berlyno krizės, kuri 
gresia išsivystyti į atvirą karą, kai kurie 
prancūzai (ir ne tik komunistai) pradėjo 
abejoti, ar jie teisingai pasirinko. Ir kon
servatorių „Daily Telegraph’’ aiškina, kad 
Berlyno‘ krizė sudavė smūgį ERP progra
mai. Atviras sovietų grasinimas parodė, 
kad jos neužtenka. Europa turi glaudžiau 
susijungti ir gauti karinių patikininių iš 
JAV. (vm). ' | *

vizitai
partnerių. Tas klausimas be triukšmo, bet 
įsakmiai iškyla kiekvienuose debatuose ka
riniais klausimais. Kol neišspręstas tas 
klausimas, tol nėra ko laukti iš Prancūzijos 
nei naujo pasitikėjimo savimi, nei savo gy
nybos organizavimo. Atsakymą į jį tegali 
duoti Atlanto konferencijos sprendimai.*

Generolas Wedemayeris, JAV armijos 
planavimo skyriaus viršininkas, lankosi Eu
ropoje (jau išvyko) ir Art. Rytuose. Liepos 
gale grįš į Washingtoną. ir remdamasis ins
pekcijos duomenimis, paruoš karo ministe
rijai naują planą Europai ir Artimiesiems 
Rytams ginti. Svarbiausia Wedemayeris 
bandysiąs atsakyti klausimą, ar amerikie
čiams verta pradėti statyti naują masyvią 
gynybos liniją 200.000 Vokietijoje esančių 
karių, kad sovietams puolus galėtų juos su
laikyti dar Europos žemyne.

Kaip žinoma, lig šiol Amerikos genera
linis štabas tarė esant būtina pirmoje karo 
fazėje pasitraukti iš Europos. Atrodo, kad 
nauji (vykiai ir spaudimai verčia peržiūrė
ti šią nuomonę.

Pirmą ir paskutinį žodį, be abejo, turi 
Wedemayeris. (Tat).

Reikalas neskubus . . .
Ženeva (Dena/Reuteris). Jungtinių Tautų 

ūkio ir socialinių klausimų taryba 8 bal
sais prieš 6 balsus, 3 balsams susilaikius, 
nutarė iškeltųjų kaltinimų, kad Sovietų Są
jungoje ir kitose JT priklausančiose valsty
bėse yra plataus masto priverstiniai darbai, 
svarstymą, atidėti vienerius metus.

Sovietų delegatas, kuris susilaikė nuo 
balsavimo, pareiškė, kad tas teigimas pasi
rodys kaip bumerangas.

Irako žemieji rūmai papildė savo bau
džiamąjį statutą priedėliu, P.agąl kurį sio
nizmas yra baudžiamas nusikaltimas, yž 
sionizmo kultyvavimą gali būti baudįa- 
ma mirties bausme arba kalėjimo bausme 
kuri mažiausia būtų 7 metai. (D/R).
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Kaip gyvena lietuviai Anglijoje
(Pasikalbėjimas su diplom. ekon. Stasiu Kuzylinsku)

St. Kuzminskas — kilimo šaukotiškis. 
1919 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir išvy- 

'ko Berlyno aukštojon prekybos mokyklon. 
Šią mokyklą 1923 metais baigęs grįžo Lie
tuvon ir dirbo Kooperacijos Banke, K. S-je 
„Spaudos Fonde” ir įvairiose ministerijose. 
Buvo išrinktas K. S-gos „Lietūkio” Valdy- 
bon, Kooperacijos Banko Tarybon, Ekon. 
Studijų Draugijos Valdybon ir tt. Politi
niais ir ekonominiais klausimais rašė „Lie
tuvos ūkininke”, „Lietuvos Žiniose”, „Lie-^ 
tuvos Ūky” ir kituose lietuvių laikraščiuo
se. 1936 m. buvo paskirtas Lietuvos Pasiun- 
tinybėn Berlynan prekybos reikalų tarėju 
ir šias pareigas ėjo iki Lietuvos okupaci
jos. Pasiuntinybei užsidarius, organizavo 
Lietuvių Sąjungą Vokietijoje ir stengėsi 
gelbėti pirmiesiems tremtiniams. Vėliau iš 
aktyvaus visuomeninio darbo buvo kiek pa
sitraukęs ir parašė disertaciją Lietuvos 
Banko emisijos politika”. Šia pat tema 1927 
m. St. Kuzminskas parašė atskirą knygą. 
Disertaciją apginti ir doktoratą įgyti su
trukdė 1945 m. vokiečių kapituliacija. Trem
ties dienomis dirbo įvairiose tremtinių or
ganizacijose ir daug veikė beorganizuo- 
jant Flensburgo 1. Liet. Jūrininkų mokyk-
lą. 1947 m. liepos mėn. 1 d. Išvyko Angli
jon ir čia dirba kaip darbo ministerijos pa
reigūnas.

— Savo tarnybos metu kasdien sutinkate 
atvykstančius iš Vak. Vokietijos tremtinius 
ir lankote jų gyvenamąsias vietoves, tai 
malonėkite pasakyti, kaip gyvena, dirba ir 
Kultūriškai veikia lietuviai tremtiniai D. 
Britanijoje? Kokie santykiai anglų su lie
tuviais? Ar lengva iš Anglijos svetur iš
vykti?

— Lietuvių Anglijoje šiuo metu gyvena 
apie 5.000. Didesni lietuvių transportai yra 
jau tolima praeitis. Dabar kartais atvyksta 
maži būreliai anksčiau atvykusių pavienių 
lietuvių šeimų nariai arba vienas, antras di
pukas iš amerikiečių zonos. Tinkami /darbui 
tremtiniai daugiausia .dirba pramonėj ar
ba žemės ūkyje. Tik nedidelis skaičius dir
ba stovyklų administracijoje ar anglių ka
syklose. Vadinamoje aukštesnėje adminis
tracijoje, kur reikalingas pusėtinas anglų 
kalbos mokėjimas, lietuvių, deja, kaip ir 
nepasitaiko. Cią daugiau randame estų ir 
latvių. Dėl to esame patys kalti. D P sto
vyklose turėjome gražaus laiko kalbos mo
kytis, tai kodėl nesimokėme?

Pasiskaitęs tremtinių korespondencijas iš 
Australijos, Venecuelos ar net Kanados, pri
einu išvadą, kad darbo ir gyvenimo sąly
gos Anglijoje neabejotinai yra geresnės. 
Žinoma, yra pavienių tremtinių, kuriems 
ypatingai nesiseka susitvarkyti arba ypa
tingai sekasi. Apie šiuos aš nekalbu. Savo 
išvadoje imu vidurkį. Kiek sunkesnės darbo 
sąlygos yra žemės ūkyje, ypač dėl lietingo 
Anglijos klimato. Todėl, lietuviai, anksčiau 
dirbę žemės ūkyje, stengiasi pereiti į pra
monę. Atrodo, kad šis reikalas iš lėto tvar
kosi ir Šiandien nesudaro rimtos problemos. 
Dirbantieji pramonėje, bendrai imant, dar
bo sąlygomis yra patenkinti.

Uždirbdami 5—6 svarus savaitėje, gali 2 
—3 sv. sutaupyti. Gera rūbų eilutė kainuo
ja 10 sv., batų pora 2—3 sv. ir tt. Menkiau 
uždirba moterys, kurios daugiausia dirba

Iš pasikalbėjimo su Mykolu Ruzgiu
Lietuvos rinktinės 1939 metų daly
vis, buvęs Prancūzijos valstybinės 
rinktinės treneris,’ dabar žaidžiąs A. 
S. Monaco vienete.

Jau daug metų praslinko, kaip mūsų 
valstybinės komandos treneris, 1939 metų 
Europos krepšinio pirmenybių dalyvis, lie
tuvis amerikonas, vienas iš paskutiniųjų 
apleido Lietuvą. Jis matė savo tautos tra
gediją, jis matė, kaip svetiina šalis paglem
žė lietuvių tautos laisvę. Su ašaromis aky
se atsisveikino su savo tėvų žeme, su savo 
bendrų kovų draugais ir išvyko Į antrąją 
savo tėvynę — Ameriką. Tačiau neilgai te
ko jam ramiai gyventi. Kilęs karas pašau
kia jį į Amerikos kariuomenės eiles. Jis ko
voja Europoje.

Su savo tautiečiais pirmą kartą susirin
ka Gotha mieste. Nepamiršo Ruzgys pra
leistų dietių Lietuvoje, nepamiršo draugų 
ir išmoktų mūsų liaudies dainų. Tačiau 
gyvenimas bėga. Jis paleidžiamas Belgijoje 
ir atsitiktiniu būdu papuola j Prancūziją, 
kur perima prancūzų rinktinės paruošimą. 
Tai yra sunkus ir nedėkingas darbas, nes 
sunku yra per trumpą laiką pakeisti visą 
žmogaus galvoseną, ir išmokyti prancūzus 
amerikoniško krepšinio.

Ruzgys nutaria kitu keliu žengti. Jis pa
rašo knygą apie krepšinį. Tam darbui at
likti, jis pasirenka Viduržemio jūros pa
kraščius ir apsistoja Monaco mieste. Šian
dien Ruzgio knyga baigta. Jis savo darbu 
patenkintas ir tikisi, kad tokiu būdu dau
giau paveiks, negu asmeniškai treniruoda
mas, kad ir valstybinę komandą. Linkiu 

tekstilės pramonėj. Moterų darbas Angli
joje pigiai apmokamas. Moterims sunku su
taupyti 1 sv. savaitėje, o pradedančios ir to 
negali pajėgti. Geriau uždirba moterys li
goninėse ar namų ruošoj. Jos atlyginamos 
2—2,-5 sv. savaitėje, bet gauna butą ir valgį.

Darbininkų daugumas, jei tik gali, gy
vena fabrikų bendrabučiuose. Kas nori, 
gali gyventi ir privačiai, pas anglus, bet 
tat kainuoja žymiai brangiau ir, be to, 
anglų namuose papročiai yra tiek skirtingi, 
kad daugeliui mūsų labai sunku prisitaikyti. 
Fabrikų bendrabučiuose darbininkai gana 
pigiai visa kuo aprūpinami — mažu atski
ru kambariu, valgiu ir švara su skalbiniais.

Anglų elgesys su kitataučiais darbinin
kais pasirašytosios sutarties ribose yra be 
priekaištų; be mažiausio noro skriausti ir 
draugiškas. Neteko girdėti, kad ir lietu
viais kur būtų nusiskundžiama. Priešingai, 
žinau' darboviečių, kuriose lietuviai specia
liai buvo pageidaujami. /

Iš mano- kalbos gal susidarėte įspūdį, kad 
Anglija yra „pažadėtoji žemė”? Tat būtų 

< Kas yra demokratija? / St. Žakevičius
Taip pilkai pastatytas klausimas gali daug 

kam pasirodyti nereikalingas, net banalus. 
Kaip tai, argi tai dar nėra seniai visiems 
aiški tiesa, argi mes visi jau senai nesame 
virtę tikrais demokratais? Ir daug kas gali 
pasakyti, kad tokio klausimo kėlimas dabar 
yra laužitnasis j atviras duris.

O vieną tokį klausimą turėtume dažniau
sau statytis. Vadiname save demokratais, bet 
dažnai elgiamės toli gražu he demokratiš
kai, lyg suprasti nenorėtume, kokias parei
gas demokratija uždeda politiniam ir vi
suomeniniam veikėjui. Sunkiai pakeliame 
priešingą nuomonę, nevirškiname opozicijos, 
nepakenčiame kritikos, negalime prisiversti 
kylančių problemų, sunkumų ir nesutarimų 
spręsti demokratiniu būdu — diskusija ir 
kompromisu. Politinėse sąvokose jr politi
niuose moksluose, sąmoningai ar nesą
moningai, rodome savo ignoraciją ir obs- 
kurantizmą, tik jau be demokratiškai ruoš
damiesi ateities laisvoje Lietuvoje tvarkytis. 
Ta prasme liūdnai nuaidėjęs A. Maceinos 
straipsnis „Aiduose” nękdkią demokratinę 
ateitį žada mūsų šiuo metu pavergtai tė
vynei.

Pastatėme sau tokį klausimą ne tam, kad 
ką nors demokratijos norėtume mokyti, ypač 
kad kai kas jos mokytis ir nenori, bet tam, 
kad bent kiek pavaizduoti, kaip demokratiją 
supranta tie, kurie pagrįstai gali didžiuotis 
esą demokratais, liberalais ir net socialis-. 
tais, tačiau kurie netik nevirsta ir nevirs 
bolševikais, bet kovojo ir kovota prieš bet 
kokią diktatūros formą, ar ji būtų bolševi
kinė ar kitokia, vienaip ar kitaip užmaskuo
jama ir pridengiama. Ta prasme yra labai 
įdomūs keli straipsniai tilpę žinomame ang
lų dienraštyje T,Manchester Guardian” 1946 
m. kovo ir balandžio mėn. Jais buvo gyvai,, 
tikrai demokratiškai reaguota į prof. E. H. 
Carr paskaitos mintis, išleistas Nottingham 
universiteto,1 kuriose jis bandė nagrinėti 
britų ir sovietų demokratijos koncepcijų

Ruzgįui sėkmės, savo užsibrėžtam tiksle ir 
darbe. ■

Ką jis yra padaręs mūsų tautos labui — 
sunku net ir pasakyti. Būdamas prancūzų 
valstybinės komandos treneriu, buvo nepa
prastai populiarūs. Jo nuotraukas galima 
buvo rasti visuose geresniuose žurnaluose 
ir garsesniuose laikraščiuose. Ir visuomet, 
visur Ruzgys pabrėždavo, kad jis yra lie
tuvis, kad Lietuva yra krepšinio šalis ir 
tt Lygiai ir šiandieną, būdamas Monaco 
nesislepia esąs lietuviu. Tereikia Ruzgiui 
palinkėti ir toliau taip sėkmingai atstovauti 
lietuvišką krepšinį ir savo tautą, kaip iki 
šioliai yra daręs.

Užklaustas apie lietuvius tremtinius Vo
kietijoje, ir pareiškė, kad linki kiekvienam 
lietuviui kuo greičiausia apleisti Vokietiją. 
Ruzgys sveikina savo bendrų kovų drau
gus, o visiems kitiems linki ištverti sunkio
je bandymo valandoje ir neužmiršti nieka
dos kuom esi gimęs, skiriant visus savo 
darbus tėvynei Lietuvai.

Baigdamas Ruzgys prasitarė, kad norįs 
vykti į Italiją, mokyti italus krepšinio žai
dimo.

— Iš Kasselio stovyklos į Autraliją yra 
priimti 126 asmenys, iš jų 78 nevedę, o visi 
kiti vedę, bet be vaikų. Kai kurie jau du 
mėn. kai perėję visas komisijas ir laukia 
transporto. Dabar pranešta, kad visi priim
tieji pasiruoštų kelionei, nes tuoj bus iš
vežti. Pirmiausia bus vežami viengungiai ir 
tik po to veda. 

klaidinga — ji tokia nėra ir patiems ang
lams. Mes gi esame tik laikiniai imigrantai 
ir negalime pretenduoti į pilnateisio D. Bri
tanijos piliečio privilegijas. O mums „paža
dėtoji žemė” gali būti tik savoji tėvynė.

Išvykti į kitus kraštus, jeigu prašytojas 
turi įvažiavimo vizą ir gali apsimokėti ke
lionę, D. Brit. valdžios organai jokių kliū- 
čų nedaro net vienerių metų darbo sutar
čiai nepasibaigus.

— Kuriuos svarbesnius pageidavimus 
reiškia mūsų tremtiniai Anglijoje? Kaip su 
jų šeimų perkeldinimu?

— Pageidavimų yra labai daug ir labai 
svarbių, bet juos tegali patenkinti vienas 
kraštas'— mūsų gimtinė — mūsų tėvynė. 
Ji šiandien didžiausioje priespaudoje, tai 
geriau, aš manau, apie tat nekalbėsime

Šeimų pergabenimas Anglijon yra (o gal 
jau buvo) svarbi ir sunki problema tremti
niams. Šeimų gabenimas vykdomas iš lėto 
dėl patalpų stokos. Tačiau klaidinga, kaip 
dėl įvairių ir svarbių priežasčių, o ypač 
kai kurie daro, įtarinėti, kad D. Britanijos 

skirtumus. „Manchester Guardian” sąryšy 
su toje paskaitoje iškeltom mintim ėdama
jam 1946.3.23. pastačius klausimą, kas su
daro demokratijos esmę, tuoj’ atsiliepė keli 
žinomi anglų mokslininkai ir politikai, kaip 
lordas Lindsay — daugelio knygų filosofi
niais ir socialiniais klausimais autorius, 
Harold J. Laski, žinomas Londono univer-
siteto politinių mokslų profesorius, 1945— 
46 m. buvęs Darbo partijos pirmininku, 
Bertrand Russel, žitaomas filosofas ir ma
tematikas, autorius eilės knygų matemati
niais, filosofiniais’ ir politiniais klausimais, 
D. W. Brogan, Cambridge universitete po
litinių mokslų profesorius, ispanas Salvador 
de Madariaga, žinomas rašytojas, buvęs Is
panijos atstovas Tautų Sąjungoje, Ispanijos 
ambasadorius Vašingtone ir Paryžiuje 1931 
ir 1932—34 m.

Kaip nurodoma „Manchester Guardian” 
minėtame vedamajame, prezidentas Roose- 
veltas, maršalas Stalinas ir p. Churchillis 
Jaltoje susitarė ,(bendrai veikti sprendžiant 
išlaisvintos Europos politines ir ekonomi
nes problemas pagal demokratinius princi
pus, \ tačiau šiandien visas sunkumas atsi
rado dėl to, kad nebuvo sutarta ir nesusi
tariama, kokie gi tie demokratiniai princi
pai yra”. Pastaba labai teisinga. Tikrai ne
pakanka kalbėti apie demokratiją ir vadin
ti save demokratu, bet reikia sau išsiaiškin
ti ir su kitais sutarti dėl demokratinių prin
cipų, ir jais paskui vadovautis. Bolševikai, 
sakydamiesi esą tikrieji demokratai, skir
dami proletarinę demokratiją nuo buržuazi
nės, tvirtai tiki,, kad tik jie yra tikri demo
kratai ir kad jų sovietinė demokratija yra 
netik geresnė ir „demokratiškesnė”, bet kad 
ji sudaro naują žymų pažangos laipsnį po
litinėje žmonijos evoliucijoje. Bet ypač mes 
gerai žinome, kiek maža demokratiškumo 
toji sovietinė „demokratija” savy turi.

Anglai, spręsdami dabar pas save viešo
sios nuosavybės ir jos visuomeninio valdy
mo problemas, pravedami žymias socialines 
reformas yra labai jautrūs dėl jų suderini
mo su politinės demokratijois principais. 
Jie bijo bet kokiu būdu- pažeisti demokra
tijos pagrindus. Sovietuose socializmas 
jiems ir yra demokratija, bet anglams tai 
nėra tas pats, ir jų akyse socializmas yra 
tik vienas tų’dalykų, kariuos galima pa
siekti demokratiniu keliu, jei gyventojų 
dauguma to nori. Prof. Laski kalbėdamas 
apie Sovietų Sąjungos santvarką nori būti 
labai objektyvus. Jis skiria demokratinę 
visuomenės struktūrą nuo demokratinio 
valdymo. Demokratinėje visuomenėje pilie
čiai savo aukščiausiu tikslu laiko savo rei
kalavimų maksimalų patenkinimą, ir Laski 
nuomone, Anglija nėra demokratinė visuo
menė, nes joje yra grupių, turinčių specia
lias privilegijas, pagrįstas gimimu ar tur
tu, kas sudaro žymias kliūtis demokratinės 
visuomenės tikslui siekti, nes ne visi yra 
lygtai vtanodoje padėty.. Tačiau Anglija yra 
demokratiškai valdoma, nes joje tie, kurie 
nustato bendruomenės įstatymus a) yra tam 
tikslui piliečių renkami, b) veikia nusta
tyta tvarka, kuri apsaugoja nuo sauvališkų 
sprendimų, c) periodiškai laisvais rinkimais 
turi pasiduoti piliečių nuomonei, kurie jiems 
dėl jų veikimo pritaria ar nepritaria.

Sovietų Sąjungoje, pasak Laski, valdymas 
yra ne demokratinis o diktatūrinis. Nors 
ten oficialiai ir tvirtinama, kad valdoma 
darbo klasės naudai, tas diktatūros esmės 
nekeičia. Valdantieji patys nustato, kokie 
yra darbininkų interesai, bet jų nusistaty
mo kritika, išskyrus gal pačios komunistų 
partijos viršūnes, yra laikoma kontrevoliu- 
oine veikla. Tai yra ne proletariato dikta
tūra, bet komunistų partijos diktatūra, pri-

* mesta proletariatui,

vyriausybė nenorėtų vykdyti duotąjį paža
dą. Aš neturiu duomenų, kiek dar atvyku
siųjų tremtinių šeimų liko Vokietijoje, bet
aš galiu pasakyti, kad visi mano pažįsta
mieji jau turi savas šeimas Anglijoje. Man 
atrodo, kad ši problema šios vasaros eigoje 
bus galutinai išspręsta, ir atvyks likusios 
šeimos.

Gyvenimo sąlygos tremtinio su šeima, ži
noma, yra sunkesnės. Visų pirma finansi
niu atžvilgiu sunkiau verstis, o ypač jeigu 
šeimos nariai nedarbingi. Daugeliu atvejų, 
pasakyčiau, šeimų gyvenimo sąlygos net 
labai yra sunkios.

— Ar daug tremtinių priklauso Anglijos 
Lietuvių Sąjungai? Kaip, veikia ši organi
zacija ir kurie jos tikslai?

— Iš apie 5.000 lietuvių, deja, tik apie 
3.000 yra S-gos nariai. Nepriklausančių 
Sąjungai iš piktos valios yra labai ir labai 
maža. Svrbiausia S-je nedalyvavimo prie
žastis yra lietuvių išsimėtymas mažomis 
grupelėmis izoliuotose vietose, kuriose nė
ra nei organizatorių, nei galinčių , S-gos 
skyriui vadovauti. Šiaipjau lietuviu tremti
niu Anglijoje nusiskųsti negalima; jis su
pranta savo lietuviškas pareigas kovojan
čios tėvynės akivaizdoje.

S. m. liepos mėn. 2 d. Lietuvių Sąjunga 
atšventė savo pirmuosius darbo metus. Dėl 

Demųkratinės santvarkos vienu iš esmi
nių požymių yra piliečių teisė valdantiems 
pritarti ar nepritarti. Jei tos teisės pilie
čiai neturi, valdantieji pamažu jėga šalina 
turinčius priešingą nuomonę, drausdami 
kritiką ir panaudodami prievartą nevien 
taisei apsaugoti ir tvarkai išlaikyti, bet ir 
priversti nutilti priešingos nuomonės vei-
kėjus. Toks valdymas degeneruojasi į ti- 
raniją, o tiraniia, neleisdama kitiems turėti 
priešingų nuomonių, kliudo visuomenei 
siekti maksimalaus savo narių reikalavimų 
tenkinimo, nes atėmimas teisės turėti ir 
reikšti savo nuomonę sudaro specialią pri
vilegiją tiems, kurie savąją nuomonę netik 
laisvai reiškia, bet ją ir įgyvendina. Tuo 
būdu Laski, kuris nors ir matė sovietinė
je vistiomeniinėje struktūroje daugiau de
mokratinės visuomenės požymių, kaip ang
lų visuomenėje, tokiu logišku keliu prieina 
išvados, kad be demokratinio valdymo, galų 
gale negali būti ir demokratinės visuome
ninės santvarkos. (Bus pabaiga).

Australija iš arčiau pasižiūrėjus
Su mūsų stovyklos tautiečiais Australijon 

išvyko ir ilgametis mokytojas, šaltokas, už
sidaręs, bet kruopštus ir, rūpestingas, nė 
valandėlės neleidžiąs laiko veltui ir gal dau
giau kaip kiti pažįstąs ir vertinąs gyveni
mo vyksmą žmogus.

Daugelis išvažiavusiųjų, ką tik kojas 
Australijon įkėlę, parašė ilgus „visapusiš
kai” Australiją apibūdinančius laiškus sa
vo giminėms bei pažįstamiems. Vieni Aus
traliją gyrė, kiti santūriau apie ją rašė, iš 
trečįų laiškų plaukė nedidelis apsivylimas 
ar gal skundas, bet buvo ir tokių, kurie 
kiekviename naujame laiške vig kitokius įs
pūdžius bei patirties „faktus” dėstė. Lau
kėm laiško iš mokytojo, nes jis visada ob
jektyviau mokėdavo viską vertinti, bet jis 
tylėjo. Pagalvojom — ne kaip ten toj Aus
tralijoj, nes jis, kaip žadėjo, .nesiryžta mū
sų kviestis. Tik štai pagaliau gaunamas ir 
jo laiškas.

Pačioje pradžioje jis rašo: „Prabuvau jau 
ilgesnį laiką, bet tik truputį Australijos pa
žinau, nes kraštas didelis, įvairus. Čia vis
ko yra, tik pinigų turėk. Uždarbiai geri, 
kainos neaukštos. Darbininkų, o ne darbo 
čia ieškoma. Vieni iš mūsų dirba prie cuk
rinių nendrių, miškuose, kasyklose, plyti
nėse, kiti prie statybų, ligoninėse, ar pas 
ūkininkus. Niekas, atrodo, neturėtų gailėtis 
čia atvažiavęs”...

Toliau jis sako, kad jvis dėlto ne visi (iš 
kitų transportų atvykę) lietuviai išbūna prie 
gauto darbo. Jau buvo atbėgusių pereina- 
mon stovyklom Jie prašėsi paskiriami kitur. 
Kas nenusikaltęs gavę skyrimą kitur. Bet 
yra ir tokių atsitikimų: vienas raškęs vai
sius. Atskaičius visas išlaidas, likdavę kas 
savaitę 4 svarai ir 2 šilingai. Vėliau dir
bęs plytinėje. Čia likdavę 3 sv. 10 šil. Gy
rėsi daug gerdavę. Pagaliau paprašė darbo 
dar kitur, bet jį užrašė Vokietijon grįžti. 
Kitas pabėgęs nuo miško darbų: nusibodę 
vienišoje palapinėje. Mat, pats esąs mies
čionis. Vienas studentas iš Tasmanijos dės
to; dirbąs pas ūkininką, darbas nesunkus, 
valgis geras, ūkininkas šeštadieniais nuve
žęs kinan, sekmadieniais — bažnyčion. 
Nuobodu, bėgsiąs. Pagaliau agronomas 
dirbąs ūkyje visai vienas. Reikią kasdien 
dukart 6 karves pamelžti, mašina šieną su
presuoti, daržą išravėti, tvarkos prižiūrėti. 
Nusibodę knygas skaityti, bėgsiąs. Nors 
laiško autorius nerašo, bet atrodo, kad to
kiems — „ten gera, kur mūsų nėra”. Bet,' 
žinoma, tokių nedaug ir atsiranda. 

lėšų stokos S-ga dirba sunkiomis sąlygom 
mis, bet yra išvariusi gražų veikimo barą. 
S-gos tikslas yra jungti visus lietuvius { 
vieną didelę šeimą, ginti ir atstovauti jos 
reikalams, padėti šiai lietuviškai šeimai |sw 
kurti. Sudarius organizuotą, vieningą ir di-t 
dėlę lietuvių šeimą, reprezentuoti Lietuvą 
ir prireikus aktyviai dalyvauti kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvių Sąjun
ga yra nepartinė organizacija.

— Kokia lietuvių spaudos būklė?
— Laikraščių 'š viso turime du: „Išei-< 

vių Draugas”, įkurtas seniai čion atvykusių 
lietuvių ir jiems pritaikytas ir „Britanijos 
Lietuvis” — Lietuvių Sąjungos leidžiamas 
ir pritaikytas naujai ątvykusiems. Man at
rodo, kad šios spaudos tuo tarpu visai pa
kanka. Reikia tik jai palinkėti gražiai kles
tėti. Be to, kas tik nori, gali gauti lietuvių 
spaudą, leidžiamą Vak. Vokietijoje.

Dar Čia D. Britanijoje balinai reikėtų 
leisti žurnalą anglų kalba. Jį reiktų su
maniai redaguoti ir iliustruoti, pritaikyti 
aukotam skaitytojų lygiui — parlamentų 
nariams, senatoriams ir žymesniesiems po
litikos veikėjams. Bendradarbių susirastų. 
Svarbiausias klausimas — lėšos. Juk šian
dien, žūtbūtinės kovos metu, n? tiek svar
bu dalytis mintimis savo tarpe, kiek svarbu 
su lietuvių tautos mintimis supažindyti pla
tųjį pasaulį. Šituo žurnalu būtų galima pa
tarnauti ne tik D. Britanijoj, bet ir Jungt. 
Amerikos Valstybių ir kitų kraštų visuo
menei. Stockholme leidžiamas pabaltijiečių 
žurnalas visų lituanistinių reikalų negali 
aprėpti. (Bus pabaiga).

Ainįrikos lietuvių spaudoje pasirodė ži
nių, Aad tremtyje gyvenąs prof. St. Kolu- 
pail£ yra sudaręs su JAV Notre Dame Uni
versitetu sutartį užimti hidrologijos moks
lų katedrą. Kaip ten rašoma, šią vasarą 
profesorius tikisi iš Vokietijos išvykti.

Nuo 1937 metų vasario mėn. savaitraštis 
„Dirva” pradėjo registruoti Amerikoje mi
rusius lietuvius. Žinoma, nors ir nepilnai 
suregistruotais daviniais jau iki šių metų 
birželio mėn. 1 d. buvp Amerikoje mirę1* 
18.500 išeivių lietuvių.

Los Angeles mieste, Kalifornijoje gyve
ną lietuviai nutarė solistei Vincei Jonuškai- 
tei sudaryti sąlygų suruošti koncertų. Ypa
tingai tuo reikalu rūpinasi Lietuvos Garbės 
Konsulas Dr. Bielskis.

Gegužės mėn. 26 d. laivu „Marine Fla
sher” į New Yorką yra atvykęs žinomas 
mūsų aktorius Stasys Pilka. Apsigyvens 
Chicagoje. ii...

Apie save patį mokytojas taip rašo: „Dir
bu viduryje Australijos, dykumoje. Prade
dam statyti miestą. Oras vėsus, bet nešal
tas. Gyvenam po du palapinėje. Valgis la
bai geras. Už jį mokam tik po 16 šil. per 
savaitę. Po visų atskaitymų man, kaip ne- 
specialistui, lieka 8 sv. savaitėje. Mechani
kams lieka po 11 sv., staliams po 12 sv. 
Kol kas dirbu prie geležinkelio tiesinio sa
vaitėje 6 dienas, po 8 vai. kasdien. Darbas 
nėra sunkus. Mūsų „mieste” — vieni vy
rai. Tris kart per savaitę rodo nemokamai 
po dvi filmas. Taigi ir mieste nepamatytum 
kasdien po filmą. '

Elektra teikiama tik virtuvei, valgyklai ir 
įstaigoms. Mes gaunam žibalą nemokamai. 
Mūsų stovykloje yra krautuvė, bankas, paš
tas ir ruletė pinigams išlošti... Su mumis 
dirba ir australų, dirbusių jau visur. Jie 
sako, kad čia mokama brangiausiai, nes čia 
dykuma. Kitur, kad ir mieste, uždirbtum trk 
pusę to. Apie savo „miestą”, aš rašau tiek 
daug tik todėl, kad čia vietos bus dar dau
geliui ...”

Važiuojant iš pereinamos stovyklos į dar
bovietę, tekę lankytis dideliuose Australijos ' 
miestuose, kaip Adelaidė, Melbournė. Pas
tarasis ypač gražus miestas. Jis dar nebuvo 
matęs tokių gražių ir didelių krautuvių. 
Žmonės gerai apsirėdę. Lūšnų nei provin
cijoje, nei miesto pakraščiuose nesą. Maži, 
vienai šeimai, vienaaukščiai nameliai visoje 
Viktorijoje, kur tik pažvelgsi, nuostabiai 
gražūs, .kaip iš pasakų knygų. Toks keturių 
kambarių, virtuvės ir vonios namelis kaš
tuoja 1000 sv. Įmokėti pakanka 200 sv., o 
vėliau — kas mėnuo po 6 sv. per 12 metų 
— ir namelis tavo”.

Kadangi laiško autorius moka angių kal
bą, todėl buvęs užėjęs laivų bendrovėn pa
siteirauti, kiek kaštuoja kelionė Europon. 
Jam atsakę, kad laivu 3 ki. bilietas iš Mel- 
bournės į Londoną kaštuoja — su išlaikymu 
72 sv. 10 šil. Kontoros tarnautojai klausę, 
kada jis važiuosiąs, tačiau gavę atsakymą: 
„Nežinau, nes mano tėvynė Lietuva dar pa
vergta”... L. E-ias.

Pittsburgho mieste gyvenantis lietuviškas 
jaunimas viename savo susirinkime paau
kojo 100 dolerių tremtyje esančio mokslo 
jaunimo šelpimui. Pinigai įmokėti to mies
to Tremtinių Gelbėjimo Komitetui. Be to, 
tie jautrūs lietuviai nutarė dažniau ruošti 
meniškus parengimus, kad galėtų dažniau 
sušelpti tremtyje besimokanti jaunimą.
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Jakutijoje lietuviai gyvena urvuose
irės. Labai apsidžiaugiau, gavusi Tavo laiš
ką. Dėkui, šimtą karių dėkui.

Gyvename mes apkrautose velėnom jurtq- 
se, sU ledo langais; labai tamsu, bei šilta. 
Pas mus žiema labai šalta, būna dideli šal
čiai, ligi 50—60 laipsnių, o dar baisesnės 
pūgos (čia vadinasi piirgomis).

Kaip tik lauke šilčiau, tai žinok, kad 
bus pūga.

Žiemą du mėnesius nebūna saulutės (būna 
poliarinės naktys), tamsu ir tamsu, tada 
būna didelės purgos.

Per purgą ir nemanyk išeiti laukan; tik 
tėtis išeina malkų paskaidyti, duonos iš 
krautuvės parnešti.

Saulutė nusileidžia spalio 22 dieną ir 
išlenda sausio 22 d., tada būna didelis 
džiaugsmas. Žiemos čia būna 9 mėnesiai, o 
vasaros 3 mėnesiai.

AKIMIRKSNI U K RON IKA
Gerai pažįstama kanadiečių šeima šio-Į šaltis buvo iki 50 laipsnių. Taigi, visai nor-irės. Labai apsidžiaugiau, gavusi Tavo lauš- 

msi dienomis gavo du laiškus iš Rusijos Į malu. |ką. Dėkui, šimtą kartų dėkui,

šiaurės. Juos rašo pirmos rusų okupacijos 
metu Jakutijon ištremti du Lietuviai. Laiš
kai rašyti šių metų kovo mėnesio pradžio
je, o Kanadą jie pasiekė šiomis dienomis. 
Laiškas 'rašytas Jakutijoj, bet ant laiško 
yra uždėtas Vilniaus pašto antspaudas. Ma
tyt, kad kuriais nors sumetimais laiškas iš 
šiaurės buvo persiųstas j Vilnių, o iš ten 
tiktai vėliau paleistas užsienin.

Vienas laiškas šiaip vaizduoja sąlygas, 
kuriose ištremti Lietuviai tup .gyventi;

„Klausi apie mūsų šiaurės' vasarą. Va
sara būtų labai puiki, tik gaila, kad pas mus 
būna labai šlapia; mat, teatšyla tik f»er 30- 
40 centimetrų, o toliau •— ledas. Šiaip vė
jų, štormų būna, o saulutė, saulutė šviečia 
ištisą parą, — dieną ir naktį. Tąi gražu
mėlis.

- O paukščių pavakarį labai daug. Ir aš 
įsitaisiau šautuvą ir neblogai medžioju: 
šau'dom žąsis (kelių rūšių), antis, turka- 
nus, gulbes (kurių dar nenušoviau nė vie
nos). ' ■ ■ M

Šiemet žiema puiki buvo, purgų (nepa
prastai didelių sniego pūgų) maži buvo,

Jurtose (žemės iškastos ir velėnom ap
krautos lindynės, vietomis vadinamos zem- 
liankomis) gana šilta gyventi.

Čia lietuvių gana daug, net keliasdešimt 
šeimų. Kiti išvažiavo į Jakutską. Ketiname 
ten nuvažiuoti, jei galėsim. Kelionė brangiai 
kaštuoja, o iš kitos pusės — jei iš darbo 
mus išleis.

Pas mus dabar įvesti nauji pinigai, pa
naikintos kortelės, dabar daug geriau ir 
lengviau visiems pasidarė.

Tik Tarybinė santvarka taip gali padėti 
jo (tremtinio, darbininko?) medžiaginiame 
gyvenime. Kada visur (?) duonos trūksta
ma, o čia darbo žmogui ir po karo duoda 
didžiausių palengvinimų.”

Antrąjį laišką rašo pradžios mokyklą, 
baigusi mergaitė, kuri iš Lietuvos buvo iš
tremta dar kūdikiu. Nusikalsti sovietų val
džiai ji negalėjo, bet argi nusikaltėlių oku
pantai ieškojo?

Tremtiniai gyvena belangėse lindynėse 
„Brangi Birutė! ,

Rašau aš Tau iš šaltos ir tolimos šiau-

Repatriacinis mitingas Kasselyje
Atrodo, kad repatriaciniai mitingai DP 

stovyklose pagaliau turėjo baigtis. Menki 
mitingų rezultatai pakankamai galėjo įti
kinti globėjus, kad jie nieko beveik dau
giau neduoda, kaip tik tremtinių erzinimą. 
Kas ndrėjo vykti į sovietų okupuotą tėvy
nę, tas jau išvyko.

Ir sovietų politrukai, rodos, Turėjo atsi
sakyti, paviršutiniškai žiūrint, to bepras
mio jų darbo — dažno lankympsi DP sto
vyklose. Toks Čepas, „lietuvis karininkas” 
(kaip jis pats vadinasi) sovietų uniformoje 
maždaug prieš pusmetį stovyklose kalbėjo, 
kad jau paskutiniai raginimai tremtiniams 
grįžti į Lietuvą. Ateisianti diena, kada pa
sibaigs repatriacija. Tremtiniai labiausiai iš 
tų jo žodžių laukė, kada gi pasibaigs jo ir 
kitų politrukų važinėjimas po stovyklas su 
rėpatriaciniais mitingais. Bet kur tau. Bol
ševiko žodžiai niekad nereiškia tiesos. Jis, 
tur būt, važinėtų po stovyklas, jei būtų leis
ta, kol bent vienas tremtinys gyvens DP 
stovykloje... ,

Liepos 20 d. repatriacinis' mitingas įvyko 
Kasselio-Matfenbergo stovykloje. Kasselio 
apylinkės repatriacijos ir įkurdinimo skyrius 
iš anksto painformavo, kad atvažiuos rusų 
„repatriacinė misija” ir darys pranešimą! 
Skirtą dieną „repatriacinė misija” liuksusi
niu limuzinu, amerikiečių karininko lydima, 
tikrai atvažiavo.

Repatriacinį mitingą stovyklos salėje pra
dėjo IRO repatriacijos ir įkurdinimo sky
riaus viršininkas Sollesnes. Jis tarp kita ko 

'pareiškė, kad sunkios esančios tremtiniams 
galimybės įsikurti kituose kraštuose. Daug 
dabar vilčių dedama į JAV, priėmus trem
tinių įsileidimo įstatymą, bet daugeliui juo 
teksią nusivilti. Esąs visai rimtas reikalas 
dabar pagalvoti apie grįžimą į tėvynę. La
bai neaiški esanti senelių ir gausių šeimų 
ateitie. Jų ateitis priklausysianti nuo mūsų 
malonės — kalbėjo Sollesnes.

Po jo pradėjo „informacinį pranešimą”, 
pusėtinai jaudindamasis ir rankose knygą 
lankstydamas, sovietų politrukas Čepas. Jis 
pareiškė, kad reikia pasinaudoti teikiama 
lengvata grįžti namo, nes vėliau galima 
tekti sovietų pilietybės (salėje juokas), 
visos amerikiečių zonos esą grįžtama 
Ansbacho repatriacinę stovyklą. Girdi, 
Įima kartu pasiimti visokį turtą, baldus, net 
karves (salėje garsus juokas). Vežama val
džias lėšomis. Kam neaišku ir turi kokių 
nors klausimų, jis atsakysiąs, bet tik kiek 
jie lies repatriaciją.
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Viena moteris tuoj paklausė, kaip reikia 
suprasti, kad ūkininkas, visą amžių dirbęs 
žemę, dabar Lietuvoje nuo savo žemės atsi
sako ir vyksta j miestą, pas savo dukterį, 
kuri turi jį išlaikyti? 1

Čepas į tai pareiškė, kad tai yra ne re
patriacinis klausimas ir jis į jį, neatsaky
siąs. Tai salėje sukėlė nepasitenkinimą. De- 
montratyviai didesnė dalis susirinkusiųjų 
pakilo ir iš salės išėjo. ’Dar šiek tiek salėje 
likus, mitingą bandė tęsti toliau.-

— Kodėl vežami į Sibirą ‘žmonės?
— Čepas: Visos valstybės kalėjimu 

kitu būdu baudžia nusikaltėlius.
— Bet kodėl ištremti nekalti žmonės, net 

nacių koncentracijos stovyklose sėdėję?
— Čepas: ...? (pamojo ranka).
— Jei tamsta esi lietuvis karininkas, tai 

kodėl nešioji sovietų uniformą?
— Čepas: Lietuva yra įjungta j Tarybų 

Sąjungą. Tarybų Sąjungos kariuomenės yra 
tokia uniforma.

— Tai mes grįšime namo tada, kai Lietu
va nebus įjungta į Sovietų.Sąjungą, bet bus 
laisva ir nepriklausoma.

— Čepas (sumišęs): Tokios Lietuvos ne
bus.

Šie sovietų politruko Čepo žodžiai įžeidė 
lietuvių jausmus -ir sukėlė salėje bruzdėji
mą. Lietuvis pareigūnas painformavo sovie
tų politrukus atlydėjusį amerikietį karinin
ką, kad politruko netaktiškas atsakymas 
įžeidė lietuvių jausmus ir tat gali sueiti ne
susipratimą. Minėtas karininkas pasistengė 
mitingą baigti.' Stebėtojas
Kaselio naujienos

— šiomis dienomis Kasselio-Matfenber- 
go stovyklą vizitavo amerikiečių armijos 
karininkas F. E. Cloudas. Visur, kur tik jis 
apsilankė, stovyklos įstaigose, sandėliuose, 
butuose, rūsiuose ir kt. rasta pavyzdinga 
tvarka ir švara. Vizito metu amerikiečių ar
mijos atstovą stovyklos vadovas painforma
vo apie stovyklos gyventojų nuotaikas ry
šium su tarptautine politine padėtimi.

— Dar numatyta pertvarkyti dirbančiųjų 
etatus. Šiuo metu yra 287 dirbantieji. Jų 
skaičių norima sumažinti iki 240. Tuo tar
pu stovykloje daugelis dar nedirbančiųjų 
norėtų bet kokio darbo gauti.

— YMCA Kasselio stovyklos mokykli
niams vaikams šią vasarą gražioje vietoje, 
Edersee, suruošė stovyklą. Pirmoji stovyk-

| lautojų grupė išvyko liejx>s 20 d.

Apie DP areštus Italijoje
Prieš pusmeti visų tautybių tremtinius 

sujaudino žinia, kad Italijoje, Neapolio uos
te, gruodžio 30 d. besėdant į „Santa Cruz” 
laivą, vykti j Argentiną, italų policija, tik
rindama dokumentus, suėmė 12 asmenų.

Sausio ir vasario mėnesiais italų policija 
(vykdė dar daugiau areštų Italijos tremti
nių stovyklose.

Kaip dabar aiškėja, tuoj ratifikavus taikos 
sutartį su Italija, Sovietų Sąjunga, remda
mosi tos sutarties 45 str., kur Italiją įsi
pareigoja sąjungininkams išduoti visus ka
ro nusikaltėlius, per savo ambasadą 
Įteikė 1000 asmenų sąrašą, kuriuos 
kalavo išduoti.

Ryšium su tuo sovietų reikalavimu
tieji asmenys nėra perduoti sovietams, bet 
yra laikomi specialioje stovykloje Lipario 
saloje.

įvykus areštams, tautiniai komitetai, /ypač 
ukrainiečių komitetas, kreipėsi į įvairias 
tarptautines labdaros organizacijas, religi
nes organizacijas, įvairias įstaigas, net Va-

Ryme 
parei-

suim-

tikaną ir kitų kraštų ambasadas, prašydami 
užtarimo.

Tos pastangos davė vaisių. Vasario 26 d. 
Italijos prezidentas pasirašė tuo reikalu 
dekretą. Pagal tą dekretą niekas iš areštuo
tųjų negali būti išduotas sovietams jie 
teismo, kuriame turi būti įrodyta kaltina
mojo kaltė. Tardymas ir teismo procesas 
turi įvykti pagal Italijos įstatymus, nors 
nebus išleisti iš dėmesio ir kaltinamojo kil
mės krašto įstatymai. Kaltinamieji galės gin
tis patys ir turėti gynėjus. Teismo procesą 
pralaimėjusi pusė galės apeliuoti, kaip nu
matyta 45 str., į Amerikos, D. Britanijos ir 
Prancūzijos ambasadorių Jcolegiją.

Tas dekretas, nors buvo pasirašytas va
sario mėn., bet paskelbtas tik po parla
mento rinkimų. Italijos vyriausybė prieš 
rinkimus nenorėjo erzinti sovietų.

. šis Italijos humaniškas sprendimas yra 
labai reikšmingas precedentas graudžioje 
tremtiniu patirtyje. (U. T.)

> Saulė šviečia, bet nešildo

Vasara čia būna šalta. Visą laiką siaučia 
vėjai, retai būna gražių dienų. Vasarą.sau
lė šviečia naktį ir dieną, bet šildė mažai.

Šį rudenį pas mus buvo didelis potvynis. 
Čia pas mus potvyniai vadinasi štormais. 
Čia yra tundra, nėra nei vieno medžio, nei 
krūmo. Bet yra uogų ir grybų. Yra lepšių 
ir ūmėdžių, maroškų ir bruknių.

Yra čia žąsų, ančių ir kurapkų. Tėtis ei
na vasarą medžioti, nušauna daug žąsų. 
Žiemą teksto daug pisecų (baltų lapių),' ku
rių kailiai labai brangūs.

Tu manęs klausi, kokie čia žmonės gy
vena. Čia gyvena jakutai. Nosys jų priplo
tos, akių visai nematyt. /

Kai aš juos pirmą kartą pamačiau, net 
riktelėjau iš išgąsčio, o dabar pripratau ir 
kalbėti išmokau jų kalba. Jie neblogi žmo
nės, dažnai mėsos mums atveža. Jie važi
nėja elniais ir šunimis.

Aš irgi turiu šunį, • vardu Tuzikas. Jisai 
ne toks, kaip Lietuvoje buvo šunys,
šiaurinis, kudlotas. Aš savo Tuziku važi
nėju.

Bučiuoju Jus visus karštai. Tave mylinti 
Laimutė”. < i („Naujienos”)

bet

Lietuvių Tremtinių Žemės Okio Darbuotųjų 
Sąjungos Centro Valdybos pranešimas ūki

ninkams ir kitiems ž. ū. darbuotojams

Emigracijos akivaizdoje į LTŽODS-gos 
Centro Valdybą kreipiasi daugelis ūkininkų 
ir ž. ū. darbuotojų — specialistų, norėdami 
gauti specialybės pažymėjimus. Kadangi 
dauguma nenurodo nei savo gimimo datos 
nei kitų spec, pažymėjimui išrašyti reikalin
gų davinių, susidaro nereikalingų išlaidų ir 
susirašinėjimo. Centro V-ba, norėdama pa
gelbėti, praneša:

L Spec, pažymėjimai išduodami tik tik
riems ūkininkams ir ž. ū. darbuotojams — 
specialistams.

2. Pažymėjimai išduodami tik tų stovyklų 
gyventojams, kurių ribose (Area) neveikė 
IRO profesinių egzaminų komisijos.

3. Spec, pažymėjimui gauti reikia:
a. patiekti apie save šias žinias: pavardė, 

vardas, gimimo data ir vieta, specialybė— 
profesija, ūkio vieta ir dydis, kiek ilgai ūki
ninkavo, kokias mokylas ar kursus lankė 
ir kada, kokios ž. ū. šakos buvo kultivuoja
mos.

b.
c. 

būti 
Be to, vietos komitetas ar 
turi patvirtinti, kad nebuvo IRO egzaminų 
kojnisijos.

4. Duoti savo tikslų adresą.
5. Mokestį už spec, pažymėjimą 2,— DM 

siųsti kartu su pateiktomis žiniomis.
6. LTŽODS-gos Centro Valdybos adresas 

yra: 
Žemės

(14a)

kuria kalba nori gauti pažymėjimą, 
dviejų liudininkų parašai, kurie turi 
LTB Apylinkės Komiteto patvirtinti.

administracija

Okio Darbuotojų Centro Valdyba
Schw. Gmuend, Bismarckkasserne

LTŽODS-gos Centro Valdyba

Skelbimas Nr. 40
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame 

skelbime išvardinti asmens. Ieškomieji, ar
ba jų likimą žinantieji, prašomi kreiptis į 
C/Kartoteką per vetos LTB padalinius,’kar
tu nurodant skelbimo eilės Nr. ir savo ad
resą. -
649. JANKUS Vytautas (1924) iš Digrių;

JUODŽIAI-Izidprius, Antanas ir Juozas 
iš Šauklių; MACULEVIČIUS Jonas nuo 
Kruonio; MOZŪRAITĖ Bronė nuo 
Kauno. ,

650. IGNATAVIČIUS Jonas, NACIENĖOna 
ir ANDRIUKAIČIAI Jonas su Juozu—

''visi nuo Raseinių; PETRONIAI Jonas 
ir Vincas iš Biržinių, VILKAS Wilh. 
(1915).

651. STASIUKONIAT-Julius. Jonas, ' Stasys 
ir Ona nuo Šėtos; JOKUBAUSKAI, 
TITEN1ENE ir KUMŽAI Domas su 
Antanu nuo Kuršėnų; OLŠAUSKIENĖ- 
Pilkauskaitė Stasė.

652. STANK AI-Jonas, Aleksandra, Liudvi
kas ir Stasė nuo Kuršėnų; STANKAl- 
Jonas, Ona, Leonas ir Bronius nuo 
Luokės; BIELIAUSKAS Stasys iš 
Kurkliškių.

653. VAITKAI iš Ismalukų; POŠKAI iš 
Truplaukės; RAUDONAI iš Mečedų; 
KARALIAI iš Baršų; KATARZĖS iš

- Raudonų; Dr. BRAZYS Algirdas ir jo 
sesuo NATKEVIC

Paliudykim didįjį nusikaltimą!
Kartą Liudas Dovydėnas sušuko: „Pakelkime geležinę uždangą!” Sušuko drą

siai ir garsiai, bet jo šauksmas liko balsu, šaukiančiu tyruose. Geležinė uždanga 
tebestovi, ir už jos nusikaltėlis tebesiaučia toliau. Po demokratijų priedanga de
mokratijos žudomi žmonės ir tautos. Už uždangos vyksta žmogaus ir laisvės nai
kinimas, o pasaulis tegirdi laimingos minios, džiaugsmo šūkius, skambius padėkos , 
garsus išvaduotojui, ištikimybės priesaikas, tegirdi gabaus režisieriaus vedamo vai
dinimo garsus. Nors jau praėjo laikai, kada buvo visuotinai tikima, kad tai lai
mingo gyvenimo garsai, bet ir dabar daugelis nenori tikėti, jog tai apgaulė. Ir 
nepatikės, M nebus pakelta uždanga, kol nebus šis vaidinimas parodytas visame 
savo baisume. Taigi, pakelkime uždangą! Mes, kurie matėme, kurie šokome pagal 
dirigento mojavimą!

Pakelkime! Bet Kaip? Sušuko Dovydėnas, Jeronimas Cicėnas be paliovos dau
žo kumščiu į geležį, kankiniai skelbia spaudoje savo kančių nuotrupas, kovotojai iš 
anapus siunčia nusikaltimų kroniką, pasakojamės viens kitam prisiminimus iš 
ano teatro, bet ar tai sugriaus? Nei šūkis, nei kumštis, nei pasipasakojimai ne
sugriaus geležinės uždangos. Savo tarpe mes galime šaukti visokiais balsais, bet ■ 
kol tų balsų negirdi pasaulis, uždanga nesusvyruos. Savęs įtikinėti mums nereikia, 
visi matėme ir žinome, — reikia abejojantį pasaulį įtikinti. Ir įtikinti ne šūkiais, 
ne rinktinėmis frazėmis, bet gyvais pavyzdžiais. ;

Geležinė uždanga jau svyruoja, ji griaunama visomis taikiomis priemonėmis ; 
ir griaunama visų laisvę ir tiesą mylinčių tautų. Reikšmingas skyles joje prakalė • 
Kravčenka, Nagy, Mikolaičikas ir kiti buvę didžiojo vaidinimo artistai ir jie pra- ; 
kalė ne šūkiais, bet paprastu liudijimu. Stokime ir mes liudyti didįjį nusikaltimą. < 
Saukime nusikaltėlį prie teismo stalo ir drąsiai, viešai liudykime jo nusikaltimus. į 
Mūsų liudijimas įrodys jo kaltę geriau už statistikas ar teisybės šaukiančius bal- < 
sus. Be pykčio, be riksmo palieskime ant teismo stalo savo įrodymus. J

■Daug kaltinamosios medžiagos patiekė BDPS, nemažai paskelbė mūsų valsty- ; 
bės vyrai memorandumais, mėgino padėti atskiri žurnalistai, bet to nepakanka. J 
Stokime liūdyti visi, kurie tik p ergyvenome žiaurų okupanto sauvaliavimą ar savo j 
akimis matėme jo atskirus smurto aktus. t

Lietuvių Politinių Kalinių Sąjungos Martirologijos skyriaus vedėjas Jonas Ri- i 
mašauskas savo straipsnyje „Dokumentai kalba teisingumo vardu” („Mintis” 66— ♦ 
67—68 Nr), paskelbė keletą tokių liudijimų. Reikia manyti, kad jis jų turi ir i 
daugiau. O ar mažai iš mūsų panašių išgyvenimų turėjo? Tokių ir kitokių. Išgy- j 
venimai rinkiminėje komedijoje, kolektyvizacijoje, įstaigų ir darboviečių terore, t 
—I kas besuskaitys tuos atvejus, kai visur ir kiekviena proga buvo mindoma ; 
teisė ir žmoniškumas. Papasakoti raštu, .trumpai ir vaizdžiai, ir surinkti į krūvių I 
tokie asmeniški liudijimai sudarytų ne tik bolševikinės okupacijos vaizdą, bet bū- ♦ 
tų ir nesugriaunamas kaltinimas nusikaltėliui. Sutvarkyti ir surūšiuoti tokie au- t 
tentiški, kad Ir smulkūs parodymai išleisti knygos forma svetima kalba pralaužtų j 
tokią spragą geležinėje uždangoje, kad per ją jau ir aklas matytų vykstantį jos t 
vaidinimą. Ir tokia knyga veiktų labiau, negu koks romanas ar statistikomis pa- ♦ 
remti memorandumai. Jos ištraukas panaudotų laikraščiai, jomis baisėtųsi milijo- ♦ 
nai. t

Kaltinkime, liudykime visi. Liudykime drąsiai; lyg būtumėm pašaukti liudyti j 
prie teismo stalo. Tik visų liudijimas virs šauksmu, nuo kurio susvyruos geležinė ♦ 
uždanga. Užteks įtikinėti vieniems kitus — įtikinkime pasaulį! J

Tik kas surinks ir paskelbs mūsų liudijimus? L.K.P.S. Martirologijos sky- t 
rius daug medžiagos jau turi, jei Lietuvių Žurnalistų Sąjunga per savo narius J 
padėtų jam daugiau tokių parodymų surinkti, atseit ištardytų nukentėjusius ir ♦ 
mačiusius,. o visuomenėj organizacijos ir vadovaujančios įstaigos paremtų lėšomis, J 
tai didysis kaltinimas galėtų būti paruoštas. j

Parodykim už geležinės uždangos vykstančios komedijos baisumą! A. C1OCYS j

654. TUPCEVSKIS Vladas (18961 iš Virba
lio; ADLIAI ir GOURIAI; MILASIAI 
nuo Viduklės; BARČAI ir URBANA- 
VICIA1 nuo Eržvilko; LAZDAUSKAI 
nuo Raseinių.

655. SVITORIOTĖS Ona ir Marija nuo 
Punsko; MIKUTYTĖ Marija ir TAUT- 
KAITĖ Marija; KASPARAS Aleksan
dras ir GALKONTIENĖ-Kasparaitė 
A Icks a ndra

656. ARLICKAITĖ Kazė iš Lieplaukės; 
STANKUS Silvestras, jo žmona Emili
ja ir sūnus Zigmas; BENDŽIONAS 
Petras nuo Skirsnemunės; NORKAI- 
TIS Vincas iš K.

657. VAIČIUS Pranas iš Krūčių; PREIK
ŠAS Vytautas su Edvardu; LODIENĖ 
Eva nuo Prienų; MOTUZIENĖ-Ži- 
'linskaitė ir jos sesuo; NOVAITIS Vik
toras iš Šančių .

658. KURLANSKIS' Kazys (1913) iš Pane
vėžio; MELLER Abraham (1902) iš 
Klaifiėdos; POŠKUS Juozas ir jo sesės 
Anelė, Agota bei Magdė nuo Taura-: 
ges.

659. Šiame eilės numeryje išvardinti asmens
(kuriems iš JAV yra atsiųsti affidavitai, 
siuntiniai, laiškai bei giminių adresai) per 
vietos LTB Komitetą raginami įsirašyti C/ 
Kartotekon, nes čia nėra jų adresų ir dėl 
to nežinia į kur visa tai reikia išsiuntinėti: 
Joana-Vitalija Masukevičienė, O. Simanavi
čiūtė, J. Masaitis, Navickas, Kazys Statkus, 
Richardas Liubertas, Vytautas Bieliūnas, 
Meta Bakaitytė, Jonas Lietuvninkas, Ona 
Kvederavičienė, Aleksas Jokubauskas, And
rius Smolskis, Edvardas Alminauskas, Pet
ras Bielskis, Ona Niparienė, Antanas Men- 
delis, Justinas Lukošius. Stasys Valantiejus, 
Ona Janickąitė, Veronika Stirnaitė, Kazys 
Rožanskas, Mykolas Šorius, Jonas Sausa- 
rys, Filomena Mickūnienė-Jurskytė, Pranas 
Karalius, Pranas Karaciejus, Stasys Vilkai
tis, Leokadija Katiliūtė, Vytautas-Stasys 
Augustauskas, Vytautas Jankus, Ona Šal- 
pukienė-Kavaliūnaitė, Jeronimas Martišius, 
Zuzana Miklovaitė, Ona Stirbytė, Ignas 
Dzevecka, Henrikas Bokas, Irena Poželie- 
nė, Teklė Jankauskienė-Medzviegaitė, Jur
gis Piečiulis, Putinienė-Piečaitė, Lily Kriš- 
topaitytė, Bronė Baltrušaitienė-Ramanaus- 
kaitė. Antanina Bubnienė Petrokaitė, Sta
sys Vitkus, Jonas Skapinskas, Juozas Dau
gelis, Ant. Grikšelis, Pranas Cekys, Vla
das Kurtinaitis, fonas Palevičius, Pranas 
Kapočiūnas, Ona Kubickienė-Zaicaitė. Juo
zas jickevičius, Jurgis Bandžius, Teresė 
Oalinaitytė, Stasys Brazas, Elena Kvintu- 
felaitė. Juzė, Litvinienė-Vaitkaitė, Antanina 
Kričėnienė-Valašinaitė, Ant. Venys, Juozas 
Starkevičius, Koste Matulevičienė, Antanas 
Birškys, Bronius Ulčinskas, Ignas Vaitke
vičius, Mykolas Karnauskas ir prašytas ne
žinia kieno adresas marijamjaoliškės Onos 
Kudirkaitės — Mrs. Ona Potenis, R. D. 1, 
Box 55, ...........

Visais 
tik per 
sakymui 
menims, 
pareigų,

A. A.
Stasei Paulauskaitei-Skripkauskiėnei 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojau
tą mūsų bendradarbiui

Vladui Paulauskui
8722 Darbo Kuopa

Lietuviai, gyveną bet kur užsieny, gali 
užsisakyti vak. Vokietijoje leidžiamų laik
raščių bei knygų. Tarpininkauja;
Exchange Agency,. (24b) Neumiinster, Post- 
fach 200, Germany, Britische Zone

SKELBIMAS
Yra likęs ribotas skaičius Henr. 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” adrestt. Gavus pinigus kny
ga bus tuojau siunčiama užsisakiusiems.

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

OLYPHANT, Pa./USA.
reikalais į C/Kartoteką kreiptis 

vietos LTB Komitetus įdedant at- 
reikiamą kiekį pašto ženklų. As- 
neatliekantiems uždedamų LTB 
ieškojimuose netarpininkaujama.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Leista JAV Kariuomenės Vyriausios Būs
tinės Europoje • Licenzijos Nr. UNDP 
203. Vyr. redaktorius ir leidėjas J. Vasai
tis. Redaktoriai: Henr. Žemelis ir St. 
Kalvaitis • Laikraštis leidžiamas pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais * 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,— 
Atskiras numeris 30 pf. * Į užsieni mė
nesiui DM 4,— . J Sovietų Sąjungą, Japo
niją,' ir Austriją laikraštis nesiunčiamas 
* Einam, sąskaita 1) Postscheckkonto 
Mūnchen 14210 ir 2) Volksbank Mem-

- mingen, Postfach 2. Telef. 2677,' Ne
darbo valandomis skambinti telef. 2546 * 
Spausdina Verlagsdruckerei Dietrich & 
Schuster GmbH, Memmingen, Schran

nenplatz 6.

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 13 College St., Leicester.

England.
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