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Berlyno reikalai pavedami reguliuoti gubernatoriams Sužlugdys komunistus galutinai

Gausūs komunistu 
areštai Albanijoje

Belgradas (Dena/Afp). Nepatikrintomis 
žiniomis iš Teherano, Albanijoje areštuota 
3.000 komunistų partijos narių. Tai dau
giausia tie KP nariai, kurie nepasisakė dar 
pritariu kotninformo kritika; prieš maršalą 
Titą.

nieko

truko

Bedell

pasak
šeima

Lomaliinas iš JAV išvyko
New Yorkas (Dena). Sovietų generalinis 

konsulas New Yorke Lomakinas, 
Afp, sekmadienio vakare su savo
švedų „Stockholmo” laivu išplaukė į Švedi
ją. Prieš išvykdamas, vienam švedų laivi
ninkystės valdininkui New Yorke pareiškęs, 
kad jis rugsėjo 21 dieną dalyvausiąs Pary
žiuje prasidėsiančioje JT pilnatyje kaip so
vietų delegacijos vyr. tarėjas.

Francas žvalgosi monarcho
Madridas (Dena/Reuteris). Gerai infor

muoti Madrido ir San Sebastiano sluogs
niai spaudos atstovams pareiškė, jog

generolas Francas Don Juanui pareiš
kęs, kad jis sutiksiąs vyriausią Don 
Juano vaiką Juaną Carlosą pripažinti 

sosto paveldėtoju, Asturijos princu, 
jeigu Don Juanas atsisakys savo preten

zijų.
Sosto pretendentas per pasikalbėjimą ga

lutinai nenusprendęs, tačiau ;
tą klausimą jis apsvarstyšiąs 
jais. .

Jeigu Don Juanas atiakytų i 
tenzijų į sostą sūnaus labui. 
Juaną Carlosą traktuotų kaip karališkąjį 
princą. Pagal Franco pasiūlymą, princui 
būtų pavesti Sevilijoje San Telmo rūmai, ir 
tai būtų jo oficiali rezidencija.

IfudasEuropal gelbsti
Leedsas (Dena/Reuteris). „Yorkshire Post” 

penktadienio laidoje apkaltino Sovietų t Są
jungą, kuri Vokietijoje vedanti pikčiausią 
skaldymo ir valdymo be jokių skrupulų po
litiką. Reikia pažiūrėti pavojui į akis, nes 
.jeigu komunizmas įkels koją į Vokietiją, 
tai žlugs ne tik Vokietija, bet ir visa

Europa.

pareiškęs, kad 
su savo tarė-

nuo savo pre- 
, tai Francas

Laimingu būdu yra pradėtas tvarkyti Vo
kietijos ūkinis atstatymas, ir tiktai viena 
gali įveikti komunizmą. Valiutos reforma tam 
duoda pradžią. Po jos turi sekti energingas 
ERP programos taikymas. Tolesnis ir bū
tinas žingsnis — išplėsti Vokietijos užsienio 
prekybą iki tokio laipsnio, kad Vokietija ne
bepriklausytu nuo sąjungininkų labdaros. 
Jeigu tai nebus padaryta, tai niekais nueis 
valiutos reforma ir Marshallio plano pagal
ba.

Benešąs vargiai bepagyilomas
Praha (Dena/Reuteris). Cetekos praneši

mu, Benešo sveikata paskutinėmis dienomis 
staiga pablogėjo. Gydytojai “tikisi, kad 64 
metų amžiaus valstybės vyro sveikata ir vėl 
pagerės, .nes jo „ligos” krizė yra beveik 
nugalėta.

Gydytojų teigimu Benešąs sergąs kraujo 
indi) liga.

Kviečia Antarkiilios 
konierenclji)

Canberra (Dena/Afp). Australijos vyriau
sybė pranešė, kad ji gavo Jungtinių Valsty
bių oficialų kvietimą dalyvauti Antarktikos 
konferencijoje. Tokius pat kvietimus gavo 
Argentina, Čilė, Norvegija, Prancūziįa, 
Naujoji Zelandija ir D. Britanija.

Australijos vyriausybė šiuo metu rūpes
tingai studijuoja Amerikos siūlymo smulk
menas.

Paskutinę valandą:
' žius. Naktį į trečiadienĮ tautinis susi

rinkimas pareiškė Schumanui pasitikė
jimą. (D).

Berlynas. Sąjungininkų 4 Vokietijos guber
natoriai antradienį savo vyriausybių 
nurodymu buvo susirinkę nepaprasto 
posėdžio. (D).

Praha. Benešąs guli be sąmonės. Sveikata 
vis blogėja. (D).

Paryžius. Antradienį mirė Andriejus Zda- 
i movas, politbiuro narys ir KP sekre

torius. (D),

Maskva (Dena/Reuteris). Vakarų valstybių 
ambasadoriai, prieš vykdami pasitarimų į 
Kremlių, pirmadienį susirinko pasikalbėti į 
Amerikos ambasadą. Ten pasikalbėjimas už
truko tris valandas. Robertsas, grįžęs į bri
tų ambasadą, pareiškė, kad neturi 
pasakyti.

Pasitarimai su Molotovu Kremliuje 
dvi valandas ir 10 min.'

Išėjus iš Kremliaus, ambasadorius
Smithas pareiškė, kad laukiamas apie pasi
tarimus Kremliuje komunikatas pirmadienio 
vakare dar nebus paskelbtas. Paklaustas, ar 
ir toliau Kremliuje bus vedami pasitarimai, 
jis atsakė: „Aš tikiu, kad taip.”

Pirmadienį įvykusiame pasitarime Krem
liuje ir vėl dalyvavo Višinskis.

Reporteriai rašo, kad B. Smithas, išėjęs 
iš Kremliaus, atrodė visai patenkintas.

Dėl komunikato paskelbimo užgaišimo 
Londono politiniai sluogsniai mano, jog 
pirmadienį Molotovas komunikato pro
jekte padarė naujų siūlymų arba pada
rė pasiūlymų dėl direktyvų keturiems 
kariniams gubernatoriams Vokietijoje, ir 
Vakarų ambasadoriai ryšium su tuo tu
rėjo susižinoti su savo vyriausybėmis.
Manoma, jog penktadienio posėdyje iš 

principo buvo susitarta, kad kariniai gu
bernatoriai turi paruošti gaires dėl spvietų 
markės apyvartos Berlyne ir, dėl susisieki
mo blokados panaikinimo.

Pagal „New York Times” informacijas iki 
šiol Maskvos pasitarimuose pasiekta šių 
rezultatų: ft |

Vakarų valstybės Iš principo turi su
tikti su viena valiuta Berlyne ta sąlyga, 
kad Vakarų valstybės turi tą pačią tos 

valiutos apyvartos kontrolę.
Jokia valstybė tame klausime neturi veto 

teisės. Laikraščio žiniomis Molotovas iš 
principo su tuo sutikęs, nors spyrėsi, kad 
tam tikros kontrolės teisės būUį paliktos tik 
Sovietų Sąjungai.

Korespondentas mano, kad išsprendus va
liutos klausimą, Berlyno blokados panaiki
nimą, užsienio reikalų ministerių konferen
cijoje bus sprendžiamas 
klausimų kompleksas.

visas Vokietijos

Washingtonas (Dena/Reuteris). Atstovų 
rūmų komisija priešamerikinei veiklai tirti 

pareikalavo įstatymo, kuris išmestų vi
sus komunistus iš valdinių Įstaigų.

Be to, komunistai nebeturėtų gauti pasų ir 
privalėtų

Toliau
1. kad
ris yra
tas, ir kad vyriausybei būtų palengvinta 
užsienio komunistus areštuoti arba iš

tremti;
kad vyriausybė būtų priversta pateikti

kongresui visas informacijas ir slaptus ak
tus, kurie padėtų patirti kiekvieno valdinin-

registruotis.
komisija reikalauja:
užsienio komunistų skaičius, ku-
Įsileistas | JAV, būtų sumn’m-

2.

Dėl Berlyno kovoja diplomatai
Britų užsienio reikalų ministerijos infor

matorius antradienį patvirtino, 
sąjungininkų vyriausi vadai, po 
susirinkti posėdžio.

Posėdyje, kuris įvyks 17 vai.,

kad keturi 
pietų turi

dėl

inspekcinėje 
zoną britų 
viršininkas

bus aptar
ta valiutos problema ir smulkmenos 
Berlyno blokados panaikinimo.

Wundstorfas (Dena). Savo 
kelionėje per britų okupacinę 
kariuomenės generalinio štabo
feldmaršalas Montgomerys apžiūrėjo ir 
W(unstorfą, kur yra įrengta britų bazė Ber
lynui iš oro aprūpinti. Ten vykstančiam 
darbui jis parodė didelį prifarimą. Pareikš
ti nuomonę dėl „mūšio dėl Berlyno” jis at- 

|sisakė. „Kova dėį Berlyno” yra diplomatų

Auksinis valdžios jubiliejus
(Dena/Reuteris). VisosAmsferdamas

Olandijos gyventojai antradienį labai iškil
mingai šventė vyriausybės auksinį jubilie
jų ir savo karalienės Wilhelminos 68. gimi- 
^nfltoliena. Tūkstančiai lankytojų ėjo į vė
liavomis ir gėlėmis papuoštą miestą. Vaka
re Amsterdamas buvo apšviestas begalinio 
skaičiaus prožektorių ir žibintų. Viso kraš
to bažnyčios skambino varpais. Didžiausi 
paruošimai buvo, kuriuose dalyvavo kara
lienė, — 20.000 dainininkų choro koncertas 
ir jubiliejinė šventė Olimpios stadione.

Kitose krašto vietose buvo rengiamos iš 
karalienės valdymo laikotarpio parodos, is-

torinės eitynės, kariuomenės paradai, kon
certai ir kitos pramogos.

Olandijos ministeris pirmininkas Dreesas 
radijo kalboje pagerbė karalienės asmenybę 
ir jos nuveiktus darbais. Jis pažymėjo, kad 
karalienė yri svartfaff* jungiamasis-veiksnys- 
tarp metropolijos ir Olandijos teritorijų už
jūriuose ir priminė, kad karalienė vokiečių 
okupacijos metu buvo laikoma „krašto mo
tina ir motina pasipriešinimo”.

Australijos ministeris pirmininkas savo 
telegramoje karalienei nuoširdžiausiai vy
riausybės ir tautos vardu- pasiuntė karš
čiausius linkėjimus, kartu apgailėdamas, kad 
ji nori abdikuoti.

Schumanas vėl sėda i balna
Paryžius (Dena/Afp). Prancūzijos valsty

bės prezidentas, atsistatydinus Marie vy
riausybei, naują vyriausybę sudaryti buvo 
pavedęs socialistui Pauliui Remadier, ta
čiau šeštadienio naktį nuo pavedimo jis at
sisakė. Tada

prezidentas vyriausybę sudaryti pavedė 
MRP nariui, iki šiol Marie vyriausybė
je buvusiam užsienio reikalų ministeriui,

Robertui Schumanui. . '
Pastarasis pirmadienio rytą pradėjo pasita
rimus su Prancūzijos partijomis.

Po pasitarimo su prezidentu, Schumanas 
pareiškė, kad galimas dalykas, jog tautinis 
susirinkimas bus sukviestas antradienį.

Diplomatiniuose sluogsniuose manoma, 
kad paprasčiausias krizės išsprendimas bū
tų pavesti sudaryti vyriausybę vėl Marie, J 
kurią įeitų kitas finansų ministeris, o ne 
Reynaud. Tačiau radikalsocialistų partijoje, 
kuriai priklauso Marie, manoma, kad ir 
nauja Marie radikalsocialistų vyriausybė su
sidurtų su tais pačiais sunkumais, kurie ją 
sugriovė.

R. Schumanas, kuriam pavesta sudaryti 
vyriausybę, pirmadienį pradėjo pasitarimus 
su vadovaujančiais politikais. Matignono 
viešbutyje patį pirmąjį jis priėmė buv. mi
nister] Marie, o kiek vėliau — R. Mayerį.

Po to Schumanas tarėsi su tautinio susi
rinkimo pirmininku E. Heriot ir respublikos 
tarybos pirmininku O. Monnerviįlė. .

Užsienio reikalų ministerijoje
Schumanas pareiškė, kad dabartinės vy
riausybės krizės charakteris nėra toks, 
kad partijos negalėtų susitarti visais 

klausimais.
Pirmadienio vakare Schumanas priėmė 

įsipareigojimą sudaryti naują Prancūzijos 
vyriausybę. Tuo reikalu tautinis susirinki
mas sušauktas antradienį 18,30 vai.

Reuteris rašo, kad tautiniame susirinkime 
Schumanas turi gauti mažiausia 311 balsų, 
kad galėtų su savo kabinetu laikytis. Tats 
Schumanas pareiškė tikįs, reikalingą skaičių 
balsų gauti.

Paryžiaus diplomatiniai sluogsniai dėl 
Schumano pasisekimo rodo atsargų optimiz
mą. Socialistų parama jam dar nėra visai 
tikra. Schumano pasisekimui ji yra lemia
mas veiksnys.

Politinė atmosfera Prancūzijoje pirmadie
nio vakare, socialistams paskelbus savo pa
reiškimą dėl paskutinių įvykių, dar labiau 
įsitempė. Savo pareiškime socialistai pakal
tino Marie kabineto finansų minister) Rey
naud dėl jo ypatingo atkaklumo nusileisti 
kad ir menkiausiems reikalavimams koore- 
guoti jo planą.

Manoma, jei Schumanui nepasisektų su
dalyti koalicinės vyriausybės, tai jis ban
dytų sudaryti vyriausybę grynai iš MRP.

•
Prancūzijos profesinės sąjungos su dide

liu dėmesiu seka pastangas sudaryti naują 
vyriausybę. Jų spaudimas labiausiai ir pri
sidėjo prie Marie vyriausybės nuvertimo.

Komunistinei COT priklausančios profe
sinės sąjungos laikosi savo reikalavimo, ku
rį jos pareiškė prieš kelis mėnesius, kad 
algos būtų pakeltos iš 10.500 frankų į 
12.900 frankų ir, jei gyvenimas pabrangtų 
tolimesniais 10%, automatiškai turėtų pa
didėti ir algos. Tą reikalavimą remia maž
daug trys milijonai darbininkų.

Paryžiaus laikraščiai, svarstydami naujos 
vyriausybės sudarymo klausimą, abejoja, ar 
Schumanui pasiseks sudaryti tokią programą, 
kuri ilgesnį laiką parlamento būtų remiama.

Daugumas laikraščių reikalauja aiškios 
ūkio ir finansų politikos, ir finansų minis
terijos vadovybė yra rimčiausia problema. 
Radikalsocialistų „Aurore” respektuoja 
Schumaną, bet mano, kad trūkstant šiuo 
metu asmenybių, valdžią reikia pavesti de 
Oaullei. Jeigu tai nebus padaryta, tai turi 
būti paleistas nepajėgus tautinis susirinki
mas.

Daug lakraščių dėl dabartinės vyriausy
bės krizės visą kaltę sumeta socialistams. 
Net KP organas „Huir.anite” nepagaili kar
čių žodžių socialistams.

reikalas, bet ne generolų”, pareiškė Mont
gomerys. ė

Pasimatyti su Montgomeriu iš Berlyno 
atskrido britų karinis gubernatorius Vokie
tijoje Robertsonas.

* Berlyne kartu su vokiečių palydovu, 
vieną naktį gatvėje sovietų sektoriuje be 
pėdsakų dingo amerikiečių UP žinių agen
tūros korespondentas Meehamas. (D).
* Iš Vokietijos Į JAV išvyksta 15 žur

nalistų. kad ten susipažintų su»spaudos dar
bu Amerikoje. (D).

ko „lojalumą”; 3. kad bausmės tiems, kurie 
nesiskaito su. kongresu, būtų žymiai padi- 
dintos; 4. kad kiekvienas vyriausybės parei
gūnas, kuris atsisako pareikšti dėl tavo pri- z 
klausymo KP, prarastų savo vietą.

Komisijos nuomone, ir šiandien dar vy
riausybės sluogsniuose yra susimetusios šni
pų grupės.

Sovietų lėktuvai britų zonoje 
Hamburgas (Dena). Lilneburgo policiją 

praneša, kad apie 10 km nuo Wittenbergėi 
virš Schnackenburgo ir Holtdorfo vie
tovių buvo pastebėti 82 sovietų naikin
tuvai. Du lėktuvai šeštadieni 11.45 vai. 
skraidė 400 metrų aukštyje, tarp 16 Ir 
17 vai. maždaug 80 lėktuvų skraidė apie

800 metrų’aukštyje.
Abiem atvejais ant lėktuvų nuo žemės aiš
kiai buvo matyti sovietų žvaigždes.

Sekmadienį virš tų pačių vietovių skrai
dė du raudonai dažyti lėktuvai, bet negali
ma buvo konstatuoti, ar jie buvo sovietų.

Opiausis — užsienio politika 
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas grįžo iš savo 9 dienų atosto
ginės kelionės vėl į Washingtoną. Tuoj po 
savo grįžimo jis turėjo pasikalbėjimą su 
užsienio reikalų ministerių Marshalliu, ku
ris jį painformavo apie paskutinę Maskvos 
pasitarimų padėt*

Wallacd - šių dienų Hitleris"
Durhamas (North Carolina) (Dena/Reute- 

ris). Trečiosios partijos kandidatas Į prezi
dentus H. Wallace septynių dienų kelionėje 
per septynius steitus čia pasakė rinkiminę 
kalbą, kurią jam nuolat nutraukinėjo kačių 
miaukimu, šauksmais ir pajuokiamomis dai
nomis.

Jo kalbose klausytojai padegdavo fejerver
kus ir apmėtydavo kalbėtoją kiaušiniais.

me Wallaces”.
Savo išvadžiojimuose jis pasiūlė 4 mili

jardų dolerių Marshallio planą Amerikos 
pietiniams steitams. Tuo planu per ketve
rius metus turėtų būti paremti pietiniai 
steitai, kad galėtų plėsta' žemės ūkį ir pra
monę.

Prieš savo kalbųp radžią Wallacė prane
šinėjo, kad jis nekalbės jokiame susirinkime,
ten, kur juodieji bus atskirti nuo baltųjų.

Prieš susirinkimo pradžią dvidešimt vy
rų, daugiausia buvę kariai, padarė eise
ną su transparentais, kuriuose parašyta: 
„Wallace — šių dienų Hitleris!” ir 
„Wallacę reikia siųsti atgaį į Rusiją!”

Burlingtonas (Dena/Reuteris). Wallacė 
centrinėje gatvėje 2500 žmonių norėjo pa
sakyti rinkiminę kalbą, bet klausytojai jį 
apmetė kiaušiniais ir pomidorais. Wallace

buvo priverstas savo kalbą nutraukti. Netru
kus, policijos saugomas, savo mašina, ku
rioje sėdėjo dvi negrės, jis išvažiavo toliau.

Atvykus, l Greensborą, kuris yra netoli 
Burlingtono, ji pasitiko per 1000 žmonių mi
nia, kuri taip pat apmėtė supuvusiais kiau
šiniais ir pomidorais bei šūkiais: „Henry, 
grįžk atgal l Sovietų Sąjungą!” ir „Savo 
problemas išspręsti mes galime patys!”.

kalbėtu -

JAV gresia stiprus uraganas
Norfolkas, Virginia (Dena/Reuteris). Esą. 

rytų pakrantėse amerikiečių laivyno ir 
aviacijos daliniai pirmadienį turėjo pakeisti 
savo sustojimo vietą, kad išvengtų uragano, 
kuris gresia rytų pakrantėms.

Visi Norfolko uoste esą laivai, neišski
riant ir -„Missourio” kovos laivo gavo Įsa-
kymą pasiieškoti kitos sustojimo vietos ar
ba išplaukti į aukštąją- jūrą. Iš aerodromų 
iki pat New Yorko evakuoti lėktuvai ir per
sonalas. Tas evakuavimas palietė per 2000 
lėktuvų.

Paskutinėmis žiniomis uragano centrai 
yra už 270 km į pietus nuo Cap Hatteraso 
ir veržiasi į šiaurę 26 km greičiu per va
landą.

Nuo Floridos iki New Yorko sualiarmuo— 
tos visos* karinės ir civilinės organizacijos.

Gyventojii apsauga karo metu
Stockholmas (Dena/Reuteris). Tarptauti

nio Raudonojo Kryžiaus konferencija Stock- 
holme pirmadienį, baigiamajame posėdyje, 

svarstė naują konvenciją civiliams gy
ventojams apsaugoti atominiame ir ap

lamai moderniajame kare.
Be tp, buvo balsuojamos jau veikiančios 
konvencijos dėl karo belaisvių, sergančių ir 
sužeistų būsimame kare.

Daugelio kraštų delegatai pabrėžė naujos

konvencijos reikalą civiliams gyventojams 
apsaugoti pilietiniame kare arba nepaskelb
tame kare.

Konferencija priėmė atsišaukimą { Sovie
tų Sąjungą ir kitas konferencijoje nedaly
vavusias valstybes pritarti naujoms konven
cijoms.
Belgradas. Perorganizuota Jugoslavijos vy

riausybė kominformui nepageidaujama 
linkme. (D/R).

Sukilėliu karo taryba
Paryžius (Dena/Afp). Pasak „Laisvosios 

Graikijos” radijo siųstuvą
Markoso vyriausybė nutarė sudaryti 
„demokratinės armijos” vyr. karo ta
rybą, kuri susirinks kiekvieną kartą, ka- 

da to reikalaus aplinkybės.
Ta taryba svarstys politinę ir karinę būk

lę, o taip pat sukilėlių kariuomenės organi
zacines problemas bei darys nutarimus, su
sijusius su karo vedimu. Markosas liepė, kad 
visi partizanai ir civiliai asmenys, kurie 
dalyvavo Grammoso kalnų mūšyje, būtų ap
dovanoti „Grammoso medaliu”.

Atėnai (Dena/Reuteris). Vienas Graikijos 
kariuomenės informatorius pareiškė, kad 
kariniai Graikijos kariuomenės veiksmai 
prieš sukilėlius į Šiaurę nuo Grammoso kal
nų vyksta visu tempu. Tuose

puolimuose dalyvauja 3 vyriausybės di
vizijos, kurios turi sunaikinti Markoso

atramos taškus prie Albanijos sienos.
Paga| sukilėlių radijo pranešimą, sukilėlių 

daliniai Grammos kalnuose stipriai puolą 
graikų vyriausybės dalinius ir jiems pada
rę didelių nuostolių.
Zia/rios muštynės tarp čekų ir vokiečių
Holas (Dena). Amerikos karinės valdžios 

pabėgėlių reikalų karininko Warshallio pa
tvarkymu pirmadienio vakare staiga visi 
350 Moschendorfo stovykloje esą čekų pa
bėgėliai buvo specialiu traukiniu išgabenti 
į Schwabacho stovyklij prie Nūrnbergo, kur 
jie bus pavesti ne vokiečių, bet IRO admi
nistracijai.

Tam perkėlimui priežastis buvo didelės 
muštynės tarp čekoslovskų ir vokiečių sto
vyklos gyventojų. Per muštynes peiliais bu
vo sužeisti 9 vokiečiai. Tvarką grąžino 40 
MP.

I
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' TRUMPOS ŽINIOS Savaitinė politikos apžvalga

ALBANIJA

♦ Albanijoje Scutario apylinkėje žemės 
drebėjimas sužeidė daug žmonių. (D/R).

AUSTRALIJA

♦ Australijos vyriausybė sudarė pirmą
sias karo laivyno aviacijos eskadriles. (D).

AUSTRIJA
♦ Sovietų zonoje Austrijoje grupė vyrų 

užpuolė du austrų sargus, kurie patruliavo' 
viename kelyje, saugodami derlių. Juos nu
sigabeno nežinoma Kryptim. (D)'.

BRAZILIJA
♦ Brazilijos delegacija Raudonojo Kry- 

• žiaus tarptautiniame suvažiavime Stockholme
turi', tikslą pasiūlyti naują konvenciją, pagal 
kurią gyventojai būtų apsaugoti nuo ori
nių puolimų ir kitų garantijų ryšium su 
moderniuoju karu. (D/R).

BULGARIJA
♦ Bulgarų laivo „Dobrudža” du kari

ninkai ir vienas tarnautojas su pistoletais 
privertė laivo kapitoną Įplaukti į Istanbulo 
uostą, kuriame jie išlipo ir kaip, pabėgėliai 
nuo komunizmo paprašė aziliaus. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijoje, Znojmoje, suimta vi

sa eilė asmenų, kurių tarpe daug katalikų 
kunigų ir domininkonų ordeno vienuolių. 
Jie kaltinami organizavę; Įvairių asmenų pa
bėgimą iš Čekoslovakijos. Tarp suimtųjų
Žra ir dominikonų vienuolyno prioras 

nojmoje, kur buvo slepiami pabėgėliai.
T. BRITANIJA

♦ D. Britanijos užsienio reikalų minis- 
teris susitaręs su Prancūzijos ir Amerikos 
ministeriais, ketina protestuoti Albanijos 
vyriausybėje, kad Albafffja priglobia Grai
kijos sukilėlius. (D/Afp.)

EGIPTAS
♦ Egiptas pasisakė prieš Izraelio pri

ėmimą Į pasaulio paštų sąjungą. (D/Afp).
♦ Per 2000 Egipte gyvenusių armėnų iš 

Egipto repatriavo j Sovietų Armėniją.
♦ Egipto vyriausybė JT protestavo dėl 

to, kad liepos 12 d. sionistai jėga Įsiveržė 
1 Egipto konsulatą Haifoje. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Graikijos karo teismas nuteisė mirties 

bausme 18 komunistų, 29 komunistai nuteis
ti iki gyvos galvos, kiti — mažesnėmis baus-

+ Malajų vyriausybė paskelbė, kad už 
dvylikos komunistų vadų pagavimą yra pa
skirta 120.000 dol. premija. (D/R)./

♦ Nors gralas Bernadottė ir pakvietė so
vietų raudonąjį kryžių dalyvauti tarptauti
nėje Raudonojo Kryžiaus konlerencijoje 
Stockholme, tačiau sovietai atstovų Į konfe
renciją neatsiuntė. (D/Afp)

Persijos šachas po 5 savaičių kelionės 
Europoje grįžo į Persijos sostinę. (D/R).

■ - . • t ■ »
___ .........K. Singerls / 2. D. karo šnipai ir išdavikai.........................................

L Canario ranka arabų pasaulyje j
Palestinoje buvo vyras, eilę metų dirbęs 

Vokietijai. Jį ir pasirinko. ‘ Jis turėjo pasi
daryti vokiečių santvarkos priekine figūra 
Rytuose. >

Saugomas dviejų Šimtų arabų rinktinės 
Hai Amin ai Husseinas gyveno atsiskyręs 
šventojoje Omaro mečetėje, kuri dviem šim
tams milijonų arabų yra tas pat, kaip ka
talikams šv. Petro maldykla. Pastatyta ša
lia karaliaus Salemono maldyklos in rymo
dama žvelgia per Jeruzalės raudų steną, kur 
žydai per šimtmečius kasdien ateina melstis 
už savo nelaimingą tautą.

— - Hai Aminas buvo Jeruzalės „didysis muf
tis”. Kaip pareigūnas jis iš britų kasmet 

. gaudavo po šešis šimtus svarų algos. Be 
„ to, jo žinioje buvo 600.000 svarų muzulmo- 

nų religinių pajamų kas met. Pagaliau Hai 
Amin ai Husseinas gaudavo dar metines 
algas iš vokiečių ir italų.

Būdamas truputį daugiau kaip »keftyias- 
dešimt metų amžiaus, jis buvo pasidaręs 
beveik visagalis arabų vadas. Kiekvienas 
arabų sąmokslas, kiekvienas bombos spro
gimas, kiekvienas sukilimas ir kiekviena 
ginklų kontrabanda būdavo jo sugalvota. Bet 
projektų metmenys išeidavo iš Canario įs
taigos. Nė vienas asmuo, mūsų atminimu, 
arabų pasaulyje neturėjo tokios galios savo 
tautai, kaip šis muftis, ir niekas kitas la
biau nekentė sąjungininkų.

1920 m. Hai Aminas dirbo kaip karinin
kas britų žvalgyboje, šnipinėdamas turkus. 
Turkai jį areštavo įr iškėlė bylą, bet ją nu
traukė. Tada jaunasis Hai Aminas, dar stu
dentas, staiga persimetė ir sukurstė pir
muosius arabų maištus prieš žydus ir bri
tus Palestinoje. To jam nedovanojo ir nu
teisė 10 metų kalėti. Karštas, lieknas arabų 
vadas, vilkįs palaidais tautiniais rūbais, pa
siskelbė kankiniu. Paspruko Į Transjorda- 
niją ir ten gyveno pasislėpęs.

Vikontas Herbertas Samuelis atvyko va
dovauti britų valdžiai Palestinoje. Žydų vi
suomenininkai manė, kad dovanoti priešiš
kai nusistačiusiems arabų vadams derinasi 
su britų liberalistine tradicija. Švelnus trak
tavimas sutaikysiąs, girdi, su režimu, ir 
'išsklaidysiąs piktus arabų jausmus žydams.

Vikontas patyrė, kad nuteistasis Hai Ami
nas buvo įtakingos arabų šeimos narys Pa
lestinoje. Jam turėjo atitekti mufčio pavel
dėjimas.

Atsižvelgiant Į šias aplinkybes, pirmas 
vikonto valdymo veiksmas buvo amnestija

* Banditai užpuolė Sirijos finansų mi- 
nisterio Haririo automobilį kelyje iš Da
masko į Libanoną ir pasigrobė 2.000 svarų.
* Nežinomos kilmės lėktuvai bombarda

vo Siamo cinko kasyklas, esančias netoli 
Malajų sienos. (D/Afp).
* Atvykęs Į New Yorką, Airijos minis- 

teris pirmininkas Costella pareiškė, kad 
Airija su D. Britanija ir JAV pasirašys ka
rinę sutartį. Londone tai sukėlė gyvą susi- 
interesavimą. Pagal Costellos pareiškimą 
Airija atiduos dispozicijai laivyno bą^es, jei 
Siaurės Airija bus prijungta prie laisvosios 
Airijos. (D/Afp).

JUGOSLAVIJA

* Maršalas Titas turėjo pasikalbėjimą 
su Amerikos publicistu Guntheriu, kuris 
šiuo metu lankosi Rytų Europoje. (D/Alp).

J. A. VALSTYBES

* Grįžęs iš pasaulinės bažnyčių konfe
rencijos respubljjd ninku partijos užsienio 
politikos tarėjas Dullesas pareiškė, kad jis 
mano, jog tiesioginis karo pavojus negresia. 
Politinė būklė yra šiek tiek pagerėjusi.

* Amerikoje užėjusi karščių banga pa
reikalavo 150 sykų. Tik New Yorke mirė 
nuo karščio 26 asmenys. (D/R).

* Milžiniškas keturmotoris amerikiečių 
lėktuvas „Caroline Mars” 7200 km kelią 
sukorė rekordiniu laiku per 24 vai. ir 12 
min. Lėktuvo ilgis 36 m, sparnų plotis 60 
m. (D/R).

, JUNGT. TAUTOS
* JT ūkio ir socialinių reikalų taryba 

atmetė, sovietų pasiūlytą rezoliuciją, kuria 
buvo reikalaujama, kad pasaulio paštų są
junga pakeistų savo nutarimą nepriimti nar 
riais Pabaltijo sovietų respublikų. (D/Afp).

PALESTINA
* JT taikomoji komisija Haifoje, yra 

įsikūrusi Ziono viešbutyje. Jai pranešė tuo
jau iš viešbučio išvykti, nes dėl padėtos 
delsiamos bombos per 15 min. būsiąs vieš- 
tis išsprogdintas. Policija tuojau patikrino 
ir jokios bombos nerado. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
* Sovietų kontroliuojamas Siaurės Ko

rėjos radijas paskelbė, kad per rinkimus, 
įvykusius jrraeitą savaitę, komunistų sąra
šas gavo 97°/o visų balsų-. (D).

., VENGRIJA
+ Budapešte suimtas buvęs prieš karą 

regento admirolo Horčio adjutantas. Jis kal
tinamas 1919 m. veikęs prieš revoliuciją ir 
daręs fašistinės įtakos Horčio režimui.
* Vengrijos generolas Massanys suim

tas už antidemokratinę veiklą po savo grį
žimo iš karo belaisvių stovyklos. (D/R).

* Vengrijos pasiuntinybės, New Yorke 
pirmais sekretorius pasitraukė iš tarnybos 
Ir pasiliks JAV kaip politinis pabėgėlis. 
Taip pat ir Rumunijos pasiuntinybės pre
kybos attachee, kuris šiuo metu yra Buenos 
Airėse, taip pat pasitraukė iš tarnybos.

pabėgėliui. Hai Aminas ją priėmė ir grįžo 
į Palestiną. Jis tebesidėjo kankiniu ir ne
reiškė padėkos britams.

Sugrįžusiam tremtiniui šypsojosi laimė. 
Vos tik jam grįžus, mirė jo brolis muftis. 
Pretenzijų turinčiosios arabų šeimos labai 
rungtyniavo dėl postovio. Rinkimuose kan
kinys pralaimėjo. Bet Samuelis netvirtino 
daugiau balsų surinkusių jo konkurentų. 
Jeruzalės mufčio postovis 1 atiteko pabėgė
liui. Samuelis buvo įsitikinęs, kad muftis bus 
draugas už malonę, gautą iš britų rankų. 
Bet čia britų kolonijihė politika apsiriko.

Nė vienos minutės muftis neatsidėjo gry
nai religinėms pareigoms. Jis buvo pavo
jingas ir kaustytas politikas, kuriam rūpėjo 
pasidaryti tiek politiniu, tiek dvasiniu visų 
arabų vadu. Savo politinei veiklai jis nau
dojo religines lėšas.
‘Kaip religinis vadas ir muzulmonų iždi

ninkas jis buvo vyriausias visų mečečių 
valdytojas, jų religinių pareigūnų ir mo
kytojų viršininkas. Visi buvo pavaldūs jam, 
ir jis nustatinėjo jų algas, doktrinas ir po
litines pažiūras.

Admirolas Canaris tuojau suprato, ko 
vertas didysis muftis. Arabų nacionalistai 
žiūrėjo į britus ir žydus tokia neapykanta, 
kuri .buvo didesnė ir už vokiečių neapy
kantą. Būtų buvęs retas l|ftnikis pritraukti 
Palestiną prie ašies. Didysis muftis turėjo 
patyrimo slaptoje veikloje. Dar naudingiau 
buvo tai, kad buvo tarnavęs britų' slaptojoje 
žvalgyboje 1. D. karo metu. Canario akimis 
Aminas sukels visą arabų pasaulį prieš są
jungininkus. Atgytų kryžiaus žygis, kuriam 
vadovautų muftis, von Papenas ir Canaris, 
kaip islamo generolai.

Planas labai atitiko mufčio asmenines am
bicijas. Jis jau vaizdavosi Jeruzalę islamo 
Rymu, o save — kalifu ir muzulmonų po
piežiumi. Jis neturėjo konkurentų. Turkija 
buvo pašalinusi kalifatą. Indijoje Hedžaso 
karalius Husseinas negalėjo į tą postovi pa
tekti dėl Indijos muzulmonų priešinimosi. 
Saudžio Arabijos karalius Ibn Saudas buvo 
užsiėmęs naftos eksploatavimo dalykais, ir 
jo netraukė eklezinė galia.

Tebuvo tik vienas tinkamas valdovas Di
džiajai Arabijai, ir jis buvo Hai Aminas. 
Todėį didysis muftis sušaukė panislamo 
konferenciją Jeruzalėje ir pasirūpino, kad jį 
išrinktų vyriausiuoju diktatoriumi ir vykdo
mojo komiteto pirmininku. (B. d.)

Kvaili
Arbūzo didumo pomidoras

Pereitą antradienį „The Voice of USA” 
atpasakojo brolių Alsopų straipsnį „New 
York Herald Tribune” skiltyse apie vieną 
Vakarų mokslininkų delegacijos viešnagę 
Maskvoje. Delegacijai vadovavęs pats 
UNESCO, t. y. JT kultūros, švietimo ir 
meno organizacijos sekretorius prof. J. 
Huxleys. Delegacija labai domėjosi sovietų 
pasisekimais biologijos srityje, todėl jai 
buvo suteikta proga apsilankyti vienoje la
boratorijoje, kuriai vadovavo dabar sovie
tuose labai madingas profesorius Losenka. 
Tačiau laboratorijos (rengimų apžiūrėti ne
buvo leista, užtat svečiams pranešimą pa
darė pats jos vadovas. Jis kalbėjo ... apie 
stalinizmo įtaką biologijai. Klausytojai iš 
tolo galėjOApasigėrėti ir to mokslo pasise
kimais — ant kalbėtojo stalo gulėjo arbūzo 
didumo pomidoras. Vienam anglui netyčia 
pasisekė tą vaisių paliesti ir ... jis neteko 
žado. Vėliau atsipeikėjęs jis dievažinosi sa
vo draugams, kad pomidoras buvo pasiūtas 
iš raudonos medžiagos. Kaip tyčia pereitą 
savaitę minėtas sovietų profesorius pasiekė 
savo gyvenimo tikslą. Visasąjunginės kom
partijos CK pasisakė už jo teoriją ir pa
smerkė .iki šiol viešpatavusią vadinamą pa
veldėjimo teoriją. Naujoji teorija partijai 
labai paranki. Mat, ji skelbia, kad kifek- 
vieną organizmą galima prie visko pripra
tinti. BBC ją paaiškino tokiu pavyzdžiu. 
Girdi, jei pelei, jos vaikams, vaikaičiams ir 
taip toliau kirsi uodegą, tai pagaliau pe
lės pradės gimti be uodegų. Ta teorija žada 
didelę’ ūkinę naudą, nes pagal ją galima 
kviečius „pripratinti” augti ir ašigalių 
srityse, kur geriausiu atveju šiaip taip , ve
getuoja rugiai.

Kiek mes žinome, fa teorija pasitvirtino 
tik politinėje plotmėje: ką sovietai bedary
tų, bet jei kalbės apie taiką — vis atsiras 
pora anglų, kurie jais patikės. Savaitės pa
baigoje mums tai įrodė Silezijos sostinėje 
Breslave vykstąs intelektualų tai
kos kongresas, suorganizuotas Lenki
jos kompartijos CK nario ir švietimo va
dovo kažin kokio Boreiszos, kurio tikroji 
pavardė esanti Goldbergas. Nors kongreso 
tikslą nebuvo sunku numatyti ir todėl jame 
gausiau dalyvauja tik sovietų satelitų „in
telektualai”, atvyko ir keletas anglų ir ame
rikiečių. Jų tarpe tas pats J. Huxleys. Jau 
pirmą dieną sovietų rašytojas Fadejevas pa
reiškė, kad „jei hieapk mokėjų rašyti nia- 
žinele, o šakalai laikyti parkerius, jie tik
riau neblogiau rašytų, kaip Vakarų pažibos 
S. T. Eliotas ar J. P. Sartre!” Tas pats antrą 
dieną, o trečią dieną Uja Erenburgas pa
sakė, kad Vakarų mokslininkai neverti to 
garbingo vardo. Tik tada anglų istorijos 
profesorius Tayloras atsibudo ir sušuko: 
„Juk tai ne taikos, bet karo kongre
sas”.

„Nenormalumas virio normaliu reiškiniu” 
(Daily Express) 

Pasaulis taip priprato prie sovietų išsišo
kimų, kad tas p^ts^.jDaily Express”, kon-

ir bažnyčioje 
stantavęs aukščiau pasakytą tiesą, toliau 
rašo;.v

„Įvykiai, kurie anksčiau sukeltų tarp
tautinį susijaudinimą, šiandien su
tinkamai kaip kasdieniai atsitikimai.”

Juk vos tik,.,pasaulis su palengvėjimu atsi
duso, sužinojęs, kad Kremliuje Stalinas nu
sišypsojo Vakarų diplomatams, Berlyne 
SĖD įsakė sovietų sektoriaus tarnautojams 
ir darbininkams žygiuoti prie Berlyno ro
tušės ir čia sukelti triukšmą, tuo pareiš
kiant nepasitenkinimą, kad Berlyno savival
dybė nesiskubina virsti sovietų įrankiu. 
Tokioje tad atmosferoje 4 komendantai, pa
gal Maskvoje padarytą nutarimą turi su
rasti būdą, vedantį Į Berlyno piniginę vie
nybę! Komišką pusę čia sudaro tas faktas, 
kad jei berlyniečiai iš tikrųjų būtų nepa
tenkinti savo miesto galvomis, tai po mė
nesio juos galėtų pakeisti normalių rinki- 

I mų keliu, tačiau tam prieštarauja soviefai 
dėl tos paprastos priežasties, kad bijo kata- 
strofingo savo kūdikio, SĖD, pralaimė
jimo. Todėl jie griebėsi Hitlerio metodų. 
Tačiau istorija nepasikartojo. 1933 m. 
Reichstagas kapituliavo prieš šūkį — „ein 
Volk, ein Reich, ein FUhrer”, 1948 m. Ber
lyno seimelis prieš šūkį — „ein Volk, ein 
Berlin” nekapituliavo, nors nėra jokios 
abejonės, kad tai demonstracijai laikas bu
vo tyčia parinktas Maskvoje. „New York 
Times” tokią politiką — šypsena Maskvoje 
ir kumštis Berlyne — vadina dvejų bėgių 
politika. Vienu bėgiu stengiamasi kiek ga
lima toliau nušliaužti Į priekį, o ant antro 
stengiamasi neprileisti iki karo. Pasaulis 
prie tokios politikos jau pratinamas nuo Te
herano laikų — pagal sovietų biologinę teo
riją jis turi įprasti į nenormalius reiški
nius žiūrėti kaip į normalius ir ... laikui 
atėjus be pasipriešinimo padėti savo galvą.

Papratimas — antras prigimimas
Pereitą šeštadienį patyrėme dar vieną 

nenormaliai normalų reiškinį. Andrė Marie 
vyriausybė, apie kurią buvo kalbama, kad 
ji, gal būt, bus paskutinė IV Prancūzijos 
respublikos vyriausybė, lygiai mėnesį pa
buvusi prie valdžios vairo ir nė nesuspė
jusi sušilti, atsistatydino, nes partijos ne
galėjo susitarti dėl metodų, kuriais gydy
tini ūkiniai negalavimai. Tokiu rimtu tarp
tautinės .ir vidaus politikos momentu į tai 
negalima žiūrėti kaip į normalų reiškinį, 
nors IV respublikos vyriausybės taip dažnai 
keitėsi, kad tai atrodo normalu. (Mes^uluo- 
rime to įvykio sieti su komunistų intrigo
mis, jis daugiau įrodo tą dvasinį chaosą, 
kuriame dabar yra Europa ir kuris kaip tik 
leidžia komunistams su didesniu ar mažes
niu pasisekimu varyti savo dvejų bėgių po
litiką.)

Ryškiausia buvusios vyriausybės asmeny
bė buvo 72 m. Paulius Reynaud. Komunis
tai jį vadina „Prancūzijos duobkasiu”, nes 
jis buvo paskutinis III respublikos ministe- 
ris pirmininkas. Prieš jo- norą tada vyriau
sybė nubalsavo kapituliuoti prieš vokiečius 
ir tokiu būdu sudarė Vichyo vyriausybės 
užuomazgą. Bet tas pats Reynaud karo mi-

t

NEPRIKLA USOMYBĖS

PASKUTINĖS DIENOS
ĮRAŠO KAZYS ŠKIRPA

Kai braunasi užpuolikas . . .
Tai, apie ką čia bus kalbama, vienam ar kitam šių eilu

čių skaitytojui gal atrodys paprastais praeities dalykais, už
dengtu lapu, kuris nebeatsivers, nebent sausam mokslinin
kui, kuris iš savo pašaukimo jaučiasi įpareigotas prieš savo 
tautą raustis dulkių apgultuose archyviniuose dokumen
tuose ir rikiuoti į mokslines knygas laiko nublukintus fak
tus ir buvusius politinius (vykius, kad juos perduoti priau
gančioms tautos 'kartoms iŠ jų pasimokyti.

Be to, daug kas, kas šiame rašinyje paliečiama, nebesu
daro ypatingų naujienų, kurios galėtų dilginti skaitytojo 
susidomėjimą, nors jis gal ir ras dar kai ką, apie ką jis iki 
šiol dar nebuvo niekur skaitęs arba girdėjęs.

Pagaliau, rašinys eina atsiminimų forma apie praeities 
įvykius ir asmeniškus pergyvenimus. Skaitąs su pagrindu 
pastatys sau klausimą: kam tai reikalinga ir kas čia tokio 
reikšmingo, kad apie tai paduoti laikraščio skiltyse? Juk 
šiandien nerasime nė vieno lietuvio, kuris nebūtų ką per
gyvenęs, ar net asmeniškai iškentėjęs: kiekvienas iš jų, jei 
tik panorėtų, galėtų tų savo pergyvenimų ir patyrimų prira
šyti ištisus tomus.

Taip, visa tai yra tiesa, tikra tiesa, nemažiau patraukli 
kaip diplomato prisiminimai, nors pas daugelį tautiečių, 
karo išmėtytų po (vairias pasaulio šalis, ta tiesa yra susi
jusi su giliausiais sielos skausmais... O vis dėlto, šio ra
šinio autoriaus atsiminimai daug kuo skiriasi nuo paprastų 
asmeniškų pergyvenimų. Teko tada būti atsakingo diplo
matinio atstovo pareigose ir tokiame krašte, nuo kurio žy
mia dalimi parėjo ano meto Lietuvos padėtis.

Kada ištiko nelaimė, t. y. netekome valstybinės nepri
klausomybės, kiekvienam lietuviui atsistojo prieš akis klau
simas, kaip ją ertgauti ir kaip pasipriešinti prieš Maskvos 
(vykdytą smurtą? Kadangi, palyginus su kitais Lietuvos 
diplomatiniais 'postais, buvo arčiau savo krašto ir galėjau 
greičiau orientuotis, kas ten tada darėsi, tai buvo natūralu, 
kad pirmas susirūpinčiau kaip pagelbėti tėvynei arba kur

muša
nisterijos pasekretorium buvo paskyręs pul
kininką Charles de Gaullę ir pasirūpino, 
kad jis būtų pasiųstas į Londoną, iš kur 
grįžo kaip generolas ir tautos išvaduotojas. 
Ar ir šį kartą Reynaud praskynė jam kelią?

Kad ir kaip būtų, Stalinas šiandien tri
na iš džiaugsmo rankas. Jis gali lengviau 
atsikvėpti. Jis turi laiko susitvarkyti. Mat, 
Prancūzija yra silpniausias trijų vakarinių 
santarvininkų, tačiau kartu ir būtinas. Ji 
pridengia D. Britaniją, kuri be jos atsidur
tų pirmoje fronto linijoje, su ja ir JAV 
supertvirtovių aerodromai, kurie, kaip žino
ma, paprastai statomi užfrontėje.

Pradžioje buvo žodis
Aišku, kad kol Berlyne neramu, kol Pran

cūzija tvarkosi, būtina budriai stebėti so
vietus. Šiandien tai gali padaryti tik ame
rikiečiai, britų imperijai talkininkaujant. Į 
juos krypsta pasaulio akys. Mes žinome, 
kad iki šiol ten netrūko žmonių, kurie ti
kėjo arbūzo didumo pomidorais, kurie ne
tikėjo sovietų nedorais kėslais, kaip, kad šv. 
Tomas netikėjo savo pirštais nepalietęs 
Kristaus žaizdų. Žinome, kad atsiranda žmo
nių, kurie mano, jog ir prie mūsų dienų 
karo technikos pažangos vienas šalia kito 
gali gyventi du priešingi pasauliai. Kartais 
atrodė, kad sovietų biologinė teorija pil
dosi — juk šuo ir kariamas papranta. Vi
sos paskutinės konferencijos — ar Duno
jaus ar Breslavo — priminė mūsų liaudies 
posakį: „kvailį ir bažnyčioje muša”. Taikos, 
svajonės suvilioti vyko į jas ir anglai ir ame-''' 
rikiečiai, kad patarnautų sovietų agitacijai. 
Tačiau skausmui pajusti proto nedaug rei
kia. 3 metų praktika sovietų kėslus prikiš- 
tinai Įrodė ir Europa nesidomintiems. Tai j 
taip aišku, kad Johnas Fosteris Dullesas, į 
kurį žiūrima kaip j būsimą JAV užsienių 
reikalų ministerį, nebijodamas sugadinti sa
vo partijos pozicijų, Amsterdamo bažnytinės 
tarybos konferencijoje galėjo pareikšti:

„Sovietų režimas nėra taikos režimas, 
jis tik tokiu dedasi. Gal būt, jis neno
ri tarptautinio karo, bent to'tikiuos. Bet 
jei ir taip, tai tik tikslingumo,, bet ne 
principiniais sumetimais. Yra tikra, kad 
išskyrus tuos atvejus, kada tai atrodo 
tikslinga, ortodoksinis komunizmas at
meta taikos kelią, nes jis nepripažįsta 
tų moralinių principų, kurie vieni (ga

lina nuolatinę taikos organizaciją”.
Žodžiu, su sovietais tikros taikos negali bū
ti. Tuo ir netikėlius ..įtikino paskutiniosios 
konferencijos. J. F. Dullesas tai supranta
mais žodžiais konstantavo. Tuos žodžius 
paseks ir veiksmai. VM

Komunistai demonstruoja Tokijoje
Tokiją (Dena/Afp). Amerikos okupacinės 

įstaigos antradienį apkaltino Japonijos ko
munistų partiją už gyventojų kurstymą 
prieš vietines įstaigas.

Viename komunikate sakoma, kad komu
nistų vadai praėjusią savaitę organizavę 
prie ryžių dalijimo įstaigos Tokijoje mote
rų demonstraciją, kurioje demonstrantai 
reikalavo papildomo ryžių raciono.

pakelti jos vardu protesto balsą užsienyje prieš Sov. Rusi
jos agresiją. Ta pačia mintimi tada gyveno visa mūsų tauta. 
Todėl mano ano meto pastangos buvos ne koks nors asme
niškas užsigeldimas, bet tik bendro mūsų tautos pasiryžimo 
išorinis atšpindis, bei viena iš jo praktiškų išraiškų.

Šitaip žiūrint į tą, dar taip netolimą praeitį, manąu, šie 
mano atsiminimai primins daug kam iš lietuvių ( paties 
ano meto sielvartą ir pasiryžimą gelbėti tėvynę. Kaip da
bar matome, tas pasiryžimas buvo lemtingas: pirmą kartą 
pasireiškęs Lietuvos pasiuntinių diplomatiniais protestais, 
jis vystėsi per visą pirmąją sovietų okupaciją, privedė prie 
birželio 23 dienos heroiško akto, tęsėsi per ištisus tris vo
kiečių okupacijos metus ir vyksta toliau vėl bolševikams 
okupavus Lietuvą.

Kadangi kalbamas pasiryžimas yra toks lemtingas, tai 
vėliau ar anksčiau jis turės privesti mūsų tautą prie laimė
jimo — atgavimo valstybinės nepriklausomybės. Džiugu, 
kad toje žūtbūtinėje kovoje esame nebe vieni, kaip buvome 
anuo metu, bet kad joje jau dalyvauja skaitlingos kitos tau
tos ir kad bolševizmo pavojų jau supranta visas civilizuo
tasis pasaulis. '

Kokia gi buvo to mūsų pasipriešinimo pradžia, nutiesus! 
mums kelią iki šiol?

♦ .

Nors jau praėjo nemaža metų nuo to momento, kai rusų 
raudonosios armijos daliniai 1940 m. birželio 15 d. pasi
pylė iš Rytų per sieną į Lietuvą, tačiau dar ir šiandien te
bestovi visų lietuvių akyse niūrus vaizdas, kaip tatai 
atsitiko.

Tie slaviškieji raudonieji Įsibrovėliai veržėsi į Lietuva 
be mažiausios provokacijos iš lietuvių pusės, brutaliai su
laužydami visas su Lietuva pasirašytąsiais taikos bei gero 
kaimyninio sugyvenimo sutartis ir Maskvos iškilmingus Įsi
pareigojimus niekad nepaliesti Lietuvos nepriklausomybės ir 
jos teritorialinės neliečiamybės. Jie brovėsi tada Į mūsų 
kraštą vien raudonojo imperializmo vedami, už kurio slė
pėsi toks pat imperialistinis gobšumas užgrobti svetimas že
mes ir pavergti kitas tautas, kokio pilna visa carų Rusijos 
istorija. Skirtumas tėra tik tas, kad raudoniesiems carų 
Įpėdiniams teisė ir moralė dar daugiau svetimi dalykai, kaip 
kad jie buvo svetimi rusų tikriesiems carams, Jonui žiauria- 
jam^ Kotrynai ir kitoms rusiškųjų brutalumų pažiboms. Dar 
daugiau: dabartiniai Maskvos carai padarė sau iš bruta
lumo tarptautiniuose santykiuose tikrą dievaitį, tik jį už
maskuodami „proletariato diktatūros“ skraiste, tariamai pa
saulinės darbininkijos nuo kapitalistinio išnaudojimo išva
davimui. Iš tikrųjų gi po ta skraiste slepiasi nuogiausia ir
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Musų tremties gyvenime paskutiniu laiku, tsiranda tokių tipų, kurie trukdo tikrųjų Nedirbantieji, žinoma, irgi norėtų gauti ko- Ii;ai- parodo, jog kbnsekventiškumas veiklo-

Nesiekim Piro laimėjimų! / Kazys Škirpa
Aštučneri metai erškėčių kelio įtikinau-1 ją, pasiremdami 16-kos buv. 1. 2. ir 3.

įvedus vokiečių valiutą, galima pastebėti geradarių darbą, nors protarpiais pavaidin- 
kai kurių pasikeitimų. Iš pradžių atrodėme/darni visuomenės veikėjų rolę. Štai vienur 
visi esą lygūs, nes kiekvienas tegavo 40 
markių. Bet praėjus trumpam laikui vaiz
das ėmė keistis, nes vieni gavo už savo 
darbą atlyginimą naujomis markėmis, o 
kiti, kurie nedirba IRO įstaigose ar įmo
nėse, nieko negavo. Naujoji vokiečių mar
kė pasirodė turinti nemažą perkamąją ga
lią. Taigi kas jų turėjo, galėjo lengvai įsi
gyti įvairių gėrybių. Šita aplinkybė para
gino kai kuriuos dirbančiuosius, kurie yra 
užverbuoti IRO ir gauna tam tikrą atlygi
nimą, linkusius prie materialinių gėrybių 
turėjimo, gražiai pasinaudoti tokia proga. 
Iš antros pusės, susidarė dar didesnis skai
čius tokių žmonių, kurie neturėdami paja
mų šaltinio pasijuto esą visiškai bejėgiai, 
juo labiau, kad teikiamos maisto normos 
paskutiniu laiku tiek yra sumažintos, jog 
bado vaizdas ryškiai atsistoja prieš akis. 
Vadinamieji dirbantieji, be algos arba 
atlyginimo, gauna dar maisto priedą ir ci
garetes. Jei ir visi kiti gautų tiek to maisto 
ir bent trečdalį tų cigarečių, tad daug kam 
visai atpultų reikalas įsigyti iš šalies dar 
kokio nors maisto. Taigi dabar tarp dir
bančiųjų ir nedirbančiųjų kažkaip nejučio
mis susidarė tarytum kažkokia bedugnė.

Kiekvienos mūsų stovyklos gyvenime 
visada atsiranda tokių reikalų, kuriems 
tenka susidėjus aukoti. Pirmoj eilėj yra 
visokių kultūrinių arba švietimo reikalų. 
Yra įvairių mokyklų, kursų ir tt. Visur 
aiškiai matome, kad IRO vadovybė ne vi
sus mokytojus ar kultūrinių reikalų vedėjus 
aprūpina. O mes vis dėlto negalime atsi
sakyti, kad mūsų vaikai, tiek jaunieji tiek 
vyresnieji, augtų nemokslinami. Taigi 
atsiranda visokių reikalų bei reikalėlių, 
kuriuos tenka palaikyti arba subsidijuoti iš 
savo privataus kišeniaus, nes nenorime gy
venti kaip žvėrys arba gyvuliai. Anksčiau 
visi tokie dalykai galėjo būti gana lengvai 
aprūpinami, nes senieji pinigai arba 
reichsmarkės nors ir turėjo nedidelę perka
mąją galią, bet lengvai cirkuliavo. Viskas 
apsivertė, taip sakant, aukštyn kojomis, 
kai atsirado naujoji valiuta., Nuo šio mo
mento visų akys nukrypo į tų dirbančiųjų 
pusę, nes tik iš ten buvo tikimasi atitin
kamos paramos bendriesiems mūsų kultūri
niams reikalams. Bet čia štai ir iškilo 
aikštėn tas reiškinys, kuris gali būti api
būdintas pagal mūsų senąją patarlę: „tik 
nelaimėje pažinsi žmogų”.

kitur mūsų stovyklose teko pastebėti vadi
namuosius dirbančiuosius besiorganizuo
jant. Rodos, toks reiškinys yra visai natū
ralus, jei dirbantieji arba darbininkai su
siorganizuoja ir eidami išvien gina savo 
interesus prieš išnaudotojus. Juk malonu 
yra girdėti ir matyti, kad dirbantieji lai
kosi stiprios vienybės savo interesų gyni
mo sargyboje. Bet dabartinio momento va
dinamųjų dirbančiųjų susispietimas savo 
interesams ginti daugiau nukrypęs yra ne 
prieš darbdavius, bet prieš nedirbančius 
arba bedarbius ta prasme, kad tie „nedir
bantieji” nesikėsintų į gaunamas dirban
čiųjų gėrybes. Mat, vienur kitur imta gar
siau kalbėti, kad cigaretės ir kitos pana
šios gėrybės nebūtų dirbančiųjų privile
gija, kitaip sakant, kad tos cigaretės, kaip 
kad anksčiau yra buvę, būtų skirstomos 
visiems suaugusiems lygiomis, nekreipiant 
jokio dėmesio, ar kas turi kokią tarnybą 
ar ne. Taip pat pamatuotai kyla balsų už 
tai, kad toje pačioje stovykloje neturėtų 
dirbti keli vienos šeimos nariai, norint tuo 
būdu sudaryti tokias sąlygas, kad didesnis 
skaičius šeimų galėtų geriau išsilaikyti. Juk 
dabar pasitaiko dažnai, kad bevaikės šei
mos abu nariai, t. y. vyras ir žmona, turi 
tarnybas ir gauna atlyginimą, o daugiavai
kės šeimos nariai nė vienas negauna arba 
neturi atlyginamo darbo ir turi beveik ba- 

I dauti. Čia nekalbama apie tokius atvejus, 
kada turįs tarnybą asmuo pagal savo kva- 
lifikcijas negali būti pakeičiamas; bet ir to
kia nepakeičiamumo sąlyga teturi būti iš
laikoma ligi tol, kol atsiranda tinkamas 
kandidatas.

Kai kurių neblogai atlyginamų dirbančių
jų tarpe mes dabar ryškiai pastebime tą 
nemalonų faktą, nesuderinamą su mūsų 
bendros kovos interesais. Būdami tremtyje 
mes savo bendru veikimu paryškiname, jog 
kovojame dėl Lietuvos laisvės. Ir kai tie 
kai kurie dirbantieji, gaudami atlyginimą 
pinigais, užuot aukoję bendram labui, sten
giasi paskubomis įsigyti sau visokių bran
gių dalykėlių arba brangių blizgučių ir 
nenori savo artimui padėti, kad į tokius 
žmones, jei dar jie nesusipranta, turėtume 
pažiūrėti su tam tikru rezerVu, saugoda
miesi, kad kartais jie nenuvestų mus kokiais 
nors šunkeliais. Vienoj stovykloj teko pas
tebėti tokį reiškinį: visuotiniame susirin
kime, kur tarp kitko buvo svarstomas klau-

Mes jau turėjome daug progų pamatyti^ *’mas dėl apsidėjimo mokesčiu reikalingiau-
kaip daugelis žmonių ryžtasi gelbėti savo 
artimuosius ar savo tautiečius, patekusius 
į nelaimę arba vargą. Štai pasižiūrėję į 
mūsų tautinius, gyvenančius Amerikoje, 
aiškiai matome, kaip jie stengiasi visokiais 
būdais gelbėti savo vienminčius, atsidūru
sius tremtyje, nesigailėdami tam reikalui 
nei lėšų nei darbo. Mes taip pat esame 
patyrę pačioje Lietuvoje, rusų ir paskui 
vokiečių okupacijos metu, savųjų geradarių 
gražius žygius. Taigi apskritai žmonių, 
pasiryžusių padėti savo artimu', netrūksta.

Bet šalia tų geradarių visur ir visada at-

siems bendruomenės reikalams, dirbančių
jų atstovas buvo pareiškęs, jog labai sun- 
•ku būsią dirbaričiąjam, tegaunančiam tik 
šimtą markių per mėnesi, mokėti 5°/o. Jei 
šiandieninėmis sąlygomis dirbančiųjų at
stovui atrodo, kad penkias markes sunku 
būsią sukrapštyti tegaunant tik šimtą mar
kių, tad ką jau galima būtų pasakyti apie 
tuos, kurie nieko negauna arba gauna la
bai mažai.

Šiandien savaime suprantama, mūsų sto
vyklose pastebimas kažkoks tarpas santy
kiuose tarp dirbančiųjų ir nedirbančiųjų.'

^kio darbo, už kurį gautų atlyginimą. Bet Ije jr savitarpio susiklausymas yra būtiniau- 
lyg kokia nelaimė: tų atlyginamų darbų yra sios sąlygos kovos vedimui iki sėkmingo 
labai maža. Ir kai šiek tiek įtempti santy
kiai pasireiškia tarp dirbančiųjų ir nedir
bančiųjų, tad dirbantieji dažnai mėgsta 
nedirbančiųjų adresu paleisti tokį priekaiš
tingą posakį; -„O kur jūs buvote anksčiau?!” 
Tokiu posakiu norima įgilti nedirbančia
jam, kam jis anksčiau nedirbo tokiu laiku, 
kada tas darbas nelabai teišsimokėjo. Ži
noma, tokių atsitikimų buvo, kada pasiūly
tas tam tikras darbas nebuvo priimtas. 
Bet, dar daugiau buvo ir tokių atsitikimų, 
kada patys žmonės siūlėsi ir nebuvo pri
imti į tarnybą arba darbą, nes laisvieji eta
tai kažkokiu būdu kitų asmenų jau buvo 
užimti. Antra vertus šiandien ypatingo dė
mesio neturime kreipti į praeities faktus. 
Kad ir kaip butų buvę praeity, šiandien 
prieš mūsų akis stovėtų tas pat vaizdas: 
maža tremtinių dalis dirbtų ir turėtų gerą 
atlyginimą, o visi kiti būtų laikomi nedir
bančiais ir nieko negautų. Taigi turėdami 
akivaizdoje dabarties’ faktus turime ieško
ti atitinkamų priemonių arba kelių, kad 
visą tą pasireiškiantį negerumą galėtume 
nors šiek tiek sušvelninti, ir suštfehrinti taip, 
kad vienoj pusėj nebūtų perdidelio skurdo, 
o kitoj pusėj perdaug krintančio į akis per
tekliaus.

Dabartinėmis aplinkybėmis iškyla aik
štėn vienas nemalonus faktas, kurio nega
lėjome anksčiau taip ryškiai pastebėti. Ir tą 
nemalonų faktą galime vaizdžiau, pamatyti, 
jei stebėjimo punktais pasirinksime ne alaus 
barus, ne lošimų arba žaidimų patalpas, ne 
medžių paunksnes ir Įeitas stovyklų vietas, 
kur žmonės būriuojasi ir aptaria einamojo 
momento reikalus, bet stovyklų vadinamuo
sius paštus, per kuriuos gaunami"' laiškai, 
laikraščiai ir knygos. Ir štai mes tokiuose 
stebėjimo punktuose gauname gyvai įsiti
kinti, kad daugelis asmenų, kurie šiandien 
yra pasišovę ginti vadinamųjų dirbančiųjų 
interesus ir kurie jau anksčiau atrodė esą 
kažkokie pasišventėliai, dabar šykštisi vie
ną kitą markę išleisti lietuviškai knygai 
arba laikraščiui. Ir jei visi kiti eitų jų pa
vyzdžiais, tad šiandien joks mūsų laikraštis 
nebepajėgtų pasirodyti. Ir kaip keista vis 
dėlto, kad tie, kurie nedaug teuždirba, ne
sigaili prenumeruoti net kelis lietuviškus 
laikraščius ir įsigyja kiekvieną naujai pasi
rodžiusią lietuvišką knygą. Ar mes šitaip 
ar kitaip kalbėtume, bet lietuvių spaudos 
palaikytojai yra visada buvę geriausi mūsų 
krašto patriotai, pasiryžę kovoti dėl mūsų 
tautos arba mūsų‘'nepriklausomybės intere
sų. Ir kada mes dabar įsitikiname, kad tie 
asmenys, kurie anksčiau buvo mūsų garbi
nami ir keliami' į aukštybes, yra virtę kaž
kokiais savanaudžiais, žiūrinčiais tik savo 
siaurų interesų, turime rimtai susimąstyti 
ir išlyginti savo 'kovotojų gretas.

Tokių faktų akivaizdoje, kada mes esame 
tremtyje, mes visi neturėtume vaikytis ko
kių nors- blizgučių, bet turėtume viens ki
tam padėti, viens kitą remti ir eiti prie 
vieno tikslo, kuris galėtų būti nusakytas 
dviem žodžiais: Lietuvos laisvė.

1 ‘ . A. Kelmutis.

galo.
Kas jų nesilaiko ir ima blaškytis j šalis, 

tas nuslysta nuo tikrojo kelio, žaidžia mui
lo burbulais arba dar blogiau — nužygiuo
ja j Piro laimėjimus.

Tikros kovotojiškosios konsekvencijos iš
silaikėme 
akto, t. y. kol buvo apdusę partiniai veiks
niai. Kai tik jis atsigavo, 
grimzdome į nesantaikas; pati ta mūsų ko
va kažkaip pradėjo iškrypti iš tiesaus ke
lio ir kartais reikštis kopimais per vienas 
kito lavonus.

Pirmas Piro laimėjimas įvyko, kai tapo 
suskaldytas LAF, po kurio vėliava buvo 
anuomet susijungę ryžtingesnieji mūsų tau
tos elementai tautinės vienukės principu. 
Šiai organizacijai suskilus, laik. Lietuvos 
vyriausybė neteko savo nugarkaulio ir to
dėl pasidarė nebe tvirta savo aktuose. Kai 
atgautai valstybinei nepriklausomybei kilo 
mirtinas pavojus iš nacių pusės, ta vyriau
sybė nebe|stengė pareikšti efektingesnio pa
sipriešinimo. Ji teatžymėjo mūsų tautos va
lią ir teisę l nepriklausomybę popieriniu 
memorandumu naujam okupantui, užfiksuo
dama faktą, jog tapo priversta nusileisti nuo 
politinės scenos prieš savo valią.

Į LAF vietą atskubėjo partijos, bet jos per 
ištisus dvejus metus neįstengė pasidalyti 
tautos vienybės likučiais bei susitarti dėl 
bendros vadovybės organo sudarymo. Ka
da pagaliau jos susibūrė į Vilką, šis jų 
gremijumas pirmuoju savo aktu parodė ne- 
konsekvencijos dėj to, kas mūsų tautos ko
vos fronte buvo atsiekta pirmiau. Užuot at
sistojus ant tautos sukilimo laimėto rezulta
to pagrindo, Vlikas savo 1944 m. vasario 
16 dienos deklaracija užsiangažavo sudaryti 
naują Lietuvos vyriausybę, taip sakant, — 
„iš savo tarpo”, nors laikinė vyriausybė, už 
kurios pastatymą buvo sudėtos kraujo au
kos, nelaikė savęs demisijonavusia, nebuvo 
jokio Lietuvos konstitucinio organo atleis
ta, o tik okupanto nušalinta jėga.

Šį partijų nukrypimą į šalį netrukus pa
siekė kitas pats didžiausias jų nukrypimas, 
kuriame būtų bergždžia ieškti kovotojiškos 
konsekvencijos. Tai Vliko pasitraukimas iš 
savo krašto 
pasikeitė ne 
tis iš esmės; 
dovybės, jis 
kai politiniu 
susibordinavus, kaip tai derėjo, 
diplomatijai, pirmoje eilėje jos 
šefui, sakytas partijų gremijumas 
tą diplomatiją subordinuoti sau. 
paneigti, jog savo veikla, kad ir grynai re
voliucinio pobūdžio, Vlikas sustiprino mūsų 
diplomatijos pastangas Lietuvos gelbėjimo 
reikale. Tačiau, iš kitos pusės, tenka kons
tatuoti, jog prisisavindamas funkciją, kurios 
jam nedera, Vlikas neišvengiamai sukėlė ap
gailėtinų nesusipratimų su konstituciniais 
Lietuvos organais užsienyje.

Kada karas ėjo į' galą, iškilo klausimas, 
kam ir ką »prezeptuoti karą laimėjusiems

iki birželio 23 dienos heroiško

bematant nu-

ir atsikūrimas tremtyje. Nuo to 
tik jo sudėtis, bet ir jo padė- 
iš rezistencinės pogrindžio va- 
pasidarė paprastu visuomeniš- 
organu užsienyje. Deja, užuot' 

Lietuvos 
legaliam 
pasišovė 

Nemanau

Šeimo narių parašais, surankiotais DP sto
vyklose. IS kitos — bando nutchiaželiikais 
metodais pataisyti savo pašlijusius popie
rius krašto rezistencinės organizacijos są
skaita. Tai visa veda prie trigubo Piro lai
mėjimo: pagrindo (galiojančios 1938 m. Lie
tuvos konstitucijos) pakirtimo^ kuriuo re
miasi mūsų diplomatija, ir buvo pareikšti 
protestai prie^. sovietų agresiją, prie pavo- 
aus suskaldyti į partinius šipulius pogrin

džio organizaciją tėvynėje ir nepataisomo 
santykių užnuodijimo tarp triūsų politikos ’' 
veiksnių užsienyje.

Kaip vienas iš tų, kuriam teko imtis ini- , 
ciatyvos paruošiant mūsų tautos' birželio 23. 
dienos sukilimą, įrodžius!, kas tai yra tik
roji tautinė vienybė, klausiu suminėtus • 
vyriausybės „iš savo tarpo" sudarymo šali
ninkus, kokiu titulu ir kieno naudai jie vyk
do tą pavojingą žaidimą? Vyriausybės su
darymo klausimą tegali išspręsti tik tas, kas 
yra įgalintas eiti Lietuvos resp. prezidento 
pareigas, bet ne kokia nors partija ar par
tijų komitetas. Be to, kokios realios naudos 
galėtų mums duoti egzil. vyriausybės suda
rymas šiuo metu arba artimesnėje ateityje? 
Gal atsakysite — Lietuvos nepriklausomy
bės atpažinimą! Bet juk niekas, pripažini
mo nėra atšaukęs, išskyrus Sov. Rusiją, kaip 
priešą. Nuo papildomo popierio mūsų tau
tos kančios nė kiek nesumažėtų. Būtų leng
vapėdiškumas išstatyti šiuo metu tautą į x 
naujus pavojus vien tanų kad keli ambicin
gi veikėjai gautų ant popierio laikinai va
dintis ministeriais...

Kol rusų raud. armija nėra priversiu pa
sitraukti išf okupuotų kraštų, taigi ir Lie
tuvos, egzil. vyriausybė neturį ką veikti, 
kai memorandumams rašyti turime savą 
diplomatiją ir ifgalų jos šefą.

Skubėjimas „įsijungti" į eventualius įvy
kius, reikštų esamomis aplinkybėmis skubė
jimą į hekatombas, kai patys tie, nuo ku
rių pareina )ų įvykių sukūrimas, negali pra
manyti nei jų raidos, nei kur jie. galėtų nu- • 
vesti. Nesiekim pigių diplomatinių laimėji
mų, net jei juos mums kokia suinteresuota 
šalis brukte bruktų, o taupykim mūsų ma
žos tautos jėgas ateičiai ir tik vien Lietu
vai ir jai vienai...

Kalba apie kokį nors „įsijungimą" gal 
galėtų būti pateisinama tik tada, kai iš
laisvinimą žadančios galybės — jei tik tai 
dar kartą neliks skambiu žodžiu — jau bū
tų pasiekusios tą upeliuką Lietuvos- pasie
nyje, kur respublikos prezidentas a. a. A. 
Smetona išgelbėjo Lietuvos nepriklausomy
bės vėliavą. Mūsų pareiga yra ją atstatyti 
į savo vietą. Tai galėtume pasiekti, eidami 
ne šunkeliais bet tiesiu, tikru ir tik vien . 
lietuvišku keliu, kaip to reikalauja kovos 
konsekvencija dėl Lieluvos laisvės ir nu
rodys sveikas protas tuo momentu, kada bū
sime susilaukę realių sąlygų faktiniam Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymui.

Kadangi tas kelias dar nėra išryškėjęs, 
gali būti ilgas ir nuklotas naujais erškėčiais '. 
pačiai mūsų tautai, tai geriausiuoju patarė
ju šiuo metu mums turi būti atsargumas ir 
apdairumas. Atitinkamas tam turėtų būti ir 
instrumentas Lietuvos nepriklausomybės 
vėliavos nunešimui | savo tikrąją vietą, t.

žiauriausia policinė diktatūra, besaikiškas troškimas užslo
pinti bet kokią laisvę, sunkų darbą dirbančius tautų sluogs- 
nius paversti paprastais valstybės vergais, kad, pasinaudo
jant jų klusnumu, išplėstų kelių Kremliaus tarptautinių kri
minalistų galią visame pasaulyje.

Ginkluotieji vergai, Kremliaus kriminalistų valios vyk
dytojai, veržėsi į mūsų mažą kraštą visais keliais, keleliais 
ir pakrūmėmis, užimdami lietuvių kaimus, bažnytkaimius, 
miestus ir Lietuvos nepriklausomybės širdis — abi mūsų 
krašto sostines, - Vilnių ir Kauną-, kur buvo mūsų tautos 
laisvės, mūsų istorijos ir mūsų kultūros šventovės. Jie tada 
elgėsi taip, kaip elgiasi kiekvienas plėšikas, įsibraudamas 
į svetimus namus, kad juos apiplėštų, o gyventojus, jei tik 
kas išdrįstų pasipriešinti, čia pat vietoje nudėtų. Jų kolonos 
žygiavo ne paprasta žygio tvarka, bet pasiruošusios kiek
vienu momentu kautynėms. Užimtose vietose tuojau išsta
tydavo savo sargybas jr užtvaras su plikais durtuvais ir pa
ruoštais atidengti ugnį kulkosvydžiais. Svarbesniuose punk
tuose ir gyventojų centruose net iškišo pirmyn šarvuočius 
bei tankus ir pastatė į pozicijas artilerijos pabūklus... Jie 
šitaip elgėsi, nes jiems buvo žinoma, jog atneša lietuvių tau
tai ne ką gerą, pvz., kokią nors geresnę socialinę santvarką, 
kuria žmonės galėtų pasidžiaugti, bet jungą ir laisvės nu
žudymą. Todėl, nors ir žygiavo apsiginklavę nuo kojų iki 
galvos, bet prisibijodami, kad neįvyktų koks nors sponta
niškas mūsų krašto gyventojų pasipriešinimas. Taigi, jie 
jautėsi kaip minėtas plėšikas; kad ir kažkaip apsiginklavęs 
bei pasiruošęs vykdyti savo plėšikišką aktą, jis vis tiek nie
kad nesijaučia tikras, kad užpultasis staigiai nesigriebs pir
mos pasitaikiusios priemonės gintis ... Kiekvienas plėšikas 
gerai žino, kad už jo plėšikiškąją valią yra kažkas galin
gesnis, būtent, užpultojo teisė pasipriešinti...

Stigo įžiebiančios kibirkšties
Mūsų tauta instinktyviai nujautė, ką jai atneša bolševi

kiniai slavų įsibrovėliai. Iš savo žilos senovės ir dar ne per 
seniausių kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918—1920 
metais ji turėjo pakankamai patyrimo, kad suprastų, jog 
svetiemieji, kas jie būtų, gali jai atnešti vergiją, o kraštui 
materialinį apiplėšimą. Ir vis dėlto, nežiūrint šio sveiko 
mūsų tautos nujautimo, nepasigirdo tada Lietuvoje nė vieno 
pasipriešinimo šūvio, net nė iš mūsų ginkluotųjų pajėgų, ku
rių paruošimui ir išlaikymui būdavo kasmet skiriamos di
džiausios sumos pinigų, susilaikant nuo išlaidų kitiems, ne
mažiau svarbiems tikslams, pavyzdžiui, bendrai tautos ūki
nei ir kultūrinei gerovei efektingiau vystyti...

Būtų visiškai klaidinga tarti, kad anuomet būtų lietu
viams pritrūkę drąsos ar pasiryžimo ginti savo krašto laisvę, 
taip pat būtų naivus dalykas aiškintis, jog priešui staigiai 
įsibrovus į kraštą nebebuvo {manoma kaip suorganizuoti ir 
vykdyti ginkluotą pasipriešinimą. Tie, kam patikėtas 
ginklas ginti krašto laisvę nuo išorinio pavojaus, privalo 
būti visados tam pasirengę. Mūsų karo vadovybei rusų jėgų 
įsiveržimas į kraštą negalėjo sudaryti jokios staigmenos, 
nes ji turėjo iš anksto žinių apie raudonosios armijos su
telkimą prie Lietuvos rytų sienos ir, be to, Maskvos pikti 
priekaištai ano meto mūsų vyriausybei ir nė kuo nepagrįsti 
bei akiplėšiški reikalavimai ją pakeisti, buvo aiškūs rodikliai, 
jog Sov. Rusija ruošiasi Lietuvą pulti.

Ne, nestigo nei pasiryžimo tautoje ginti'savo laisvę, nei 
karo vadovybei laiko reikalingiems pasiruošimams. 20 metų 
laisvo ir nepriklausomo gyvenimo buvo kiekvieno lietuvio 
ir kiekvienos lietuvės sąmonėje dar giliau įskiepiję tėvynės 
meilės jausmą, kaip pirmiau, nors patriotizmo mūsų tautai 
niekada nestigdavo per visą jos istoriją. Be svetimų mūsų 
tautai elementų, kuriems jos idealai nieko nereiškė, ji visa, 
nepaisydanMi pirmiau buvusių partinių vaidų ar kitokių ne
gerovių, nebūtų pasigailėjusi aukų, o mūsų ginkluotos pa
jėgos telaukė įsakymo, kad atlikti savo šventą pareigą tė
vynei — jos valstybinei nepriklausomybei ginti.

Galima su pagrindu teigti, jog minėtasis pasiryžimas pats 
savaime jau buvo pasipriešinimo išraiška. Ji spindėjo pro 
ašarotas lietuvio akis, iš kurių tryško neapykanta bolševi
kiniams įsibrovėliams ir panieka jų su savim atsivilktiems tan
kams, pabūklams, ir... atvarytoms į mūsų kraštą išalkusių, 
apdriskusių ir komunizmo degraduotoms žmogystoms — 
raudonarmiečiams, kaip kitų tautų laisvės žudymo akliems 
įrankiams. Bet tie jausmai tebuvo tik moralinis pasiprieši
nimas, potencialinė jėga, pripildžiusi lietuvių sielas. Kad ji 
pavirstų dinaminiu veiksmu tačiau trūko įžiebiančios ki
birkšties. Jei birželio 15 d. būtų ją kas įžiebęs, tai lietuvių 
pasipriešinimas būtų buvęs spontanus, visuotinis ir ne ma
žiau herolškas, kaip tas, kokį pareiškė tokia pat, kaip mūsų, 
nedidelė skaičiumi, bet galinga patriotizmu, suomių tauta 
prieš tą patį bolševikinį tautų laisvės žudiką. Kad tai, ką čia 
sakau, nėra joks romantizmas, patvirtina mūsų tautos vi
suotinis sukilimas, įvykęs po metų.

Deja, sakytos kibirkšties niekas nesiėmė įžiebti. Tie, nuo 
kurių tai parėjo, kaip žinoma, lemiamoje Lietuvos nepri
klausomybei valandoje nesurado bendros kalbos bei vieningo 
sprendimo, nors prieš kelis mėnesius buvo patys numatę ta
viem! balsu sutarę ginklu pasipriešinti, jei Sov. Rusija, pa
sinaudodama jos pirmiau į mūsų kraštą įvestuoju Trojos 
arkliu rusų raud. armijos garnizonais Lietuvos teritorijoje, 
— norėtų nužudyti pačią nepriklausomybę. (B *'

Vakarų. sąjungininkams kaip autoritetingą 
organą Lietuvos legitimiam repęezentavimui 
tarptautiniame forume. Tebuvo tik dvi gali
mybės: prezentavimas laik. Lietuvos vy
riausybės, kuriai iuteikė mandatą pati mūsų 
sukilusioji tauta; arba stiprinimas visais 
Įmanomais būdais konstitucinės valdžios 
tęstinumo, priešakyje su Lietuvos diplomati
jos šefu, St. Lozoraičiu.’ Kaip žinoma, jis 
buvo resp. prezidento a. a. A. Smetonos 
paskirtas naujuoju Lietuvos ministeriu pir
mininku po A. Merkio vyriausybės žlugi
mo ir turi formalų pavedimą laikinai eiti 
respublikos prezidento pareigas.

Šie du eventualumai vienas antram ne
prieštaravo. Birželio 23. dienoj sukilimas 
buvo nukreiptas ne prieš teisėtą konstituci
nę Lietuvos santvarką, bet prieš sovietinį 
okupantą, sukilėlių pastatytoji vyriausybė, 
kaip žinoma, laikėsi 1938 metų krašto kons
titucijos. Tai reiškia, jog St. LozTJraitis bū
tų galėjęs ją patvirtinti bei pripažinti jai 
visišką konstitucingumą, arba, jei reikalin
ga, ją pakeisti, pasiremdamas savo teise, 
kaip ein. respublikos prezidento pareigas.

Deja, Vlikas buvo apsvaigęs troškimu su
daryti vyriausybę „iš savo tarpo”, nors tai 
jį ir stūmė ne tik toliau kopti per sukilimi- 
nės vyriausybės kūną, bet ir nusižengti 
konstitucinės valdžios tęstinumo būtinybei. 
Jei iki Piro laimėjimo tada dar nebuvo pri
eita, tai tik šių aplinkybių dėka: pirma, 
kad Vlikas tada gavo nusivilti, t. y. nesu
silaukė sąlygų savo tokiam revoliuciniam 
pasišovimui įkūnyti, ir, antra, kad St. Lo
zoraitis parodė politinio apdairumo ir savo 
turimus svarbius mandatus formališkai noti- 
fikavo didžiųjų demokratinių valstybių vy
riausybėms.

Tačiau pavojus valdžios tęstinumo princi
pui tebelieka gyvas. Niekam nepaslaptis, 
jog vyriausybės „iš savo tarpo” sudarymo 
šalininkai toliau tebežaidžia tuo savo pro
jektu. Pastaruoju laiku griebėsi už šiaudo 
galo. Iš vienos pusės, stengiasi grąžinti 1922 
metų nebegaliojančią Lietuvos konstituci-

y. be jokių miglotų „įsijungimų” ir be jo
kių užsiangažavimų nė prieš ką, kol ne
turime visiško aiškumo, kaip, konkrečiai 
paėmus, pavyktų mums užsibrėžtą didelį 
tikslą atsiekti. Tam geriausiai tiktų L i e- 
tuvos politinė ir diplomatinė 
misija. Jai turėtų vadovauti pats ynūsų 
diplomatų šefas St. Lozoraitis ir paskirti 
jos nuolatinius narius taip, kad šis politi
nis organas reprezentuotų visus mūsų iki- 
šiolinės kovos etapus, vienkart apjungdamas 
visus mūsų politikos veiksnius: valstybiš
kai visuomeninius užsienyje ir rezistenciš- 
kai kovotojiškus pačioje tėvynėje.

Tuo būdu, manau, būtų galima išbristi iš 
dabartinių nesusipratimų balos ir išeiti į 
planingą Lietuvos nepriklausomybės ylka- 
lo gynimą be jokių revoliucijų, viens kito 
eleminavimų ar net pasmerkimų, kuriais iki 
šiol jau esame pakankamai prigadinę vienas 
kitam dirgsnių ir nemažai pakenkę pačiam 
Lietuvos reikalui, kuris visiems mums, lie
tuviams, yra vienodai svarbus ir vienodai 
šventas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Skautą programos. 1948. Spau

dai paruošė A. Saulaitis ir R. Šilbajoris. 
Turinyje: jaunesniųjų skautų patyrimo 
laipsnių, lietuvių skautų katalikų religinio 
ugdymo, jaun. skautų specialybių, skautų 
specialybių ir ypatingųjų ženklų programos. 
LSS Biuletenio priedas. Kaina DM 2,—. 
Rot. spausdinta. 34 psl.

Vadovė. 1948 m. Nr. 1. LSS vadovių 
ir vyresniųjų skaučių laikraštis. Turinyje: 
J. Vaičiūnienės — mūsų uždaviniai, E. 
Pūtvytės — Nepriklausomybės laikotarpis 
ir lietuvis. Baden-Powellio sukurta skautiš
koji dvasia, D. Kesiūnaitės ■— skautybė 
vyresniosioms, O. Saulaitienės šis tas 
vyresniųjų skaučių vadovėms, E. Pūtvytės 
— bendradarbiavimas skautiškoje spaudoje, 
D. Kesiūnaitės — kelios pastabos vado
vėms, Z. Juškevičienės — jaunai drauginin- 
kei, skaučių vadovių mokyklos žiemos sto
vykla, medžiaga tarptautiniam ženklui įsi
gyti. Radzevičiūtės—. Paruošė ir išleido 
Augsburgo vyr. skaučių būrelis. 38 psl. 
Kaina DM 1,50. Rot. spausdinta.
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Ukrainiečiai partizanai tebekovoja didvyriškai
Per paskutinius 3 mėnesius Ukrainos lais

vės kovotojai — UPA armija Čekoslovaki
joje tebevedė labai intensyvią kovą su če
kų raudonosios armijos daliniais. I čia ji 
buvo Įsiveržusi sudarymui ryšio su pana
šiais Balkanų kraštų partizanais. Du parti
zanai, kurie liepos mėn. atvyko j ameri- 

. kiečių zoną Vokietijoje, pareiškė, kad uk
rainiečių partizanai suteikę daug rūpesčio 
rusų okupacinėms pajėgoms/'nes jie ne tik 
energingai kovoję prieš bolševikus bei jų 

* satelitus, bet ir stengiasi apjungti bei su
vienyti kitų tautybių partizanus.

Šį pavasarį UPA keli junginiai iš 
šio pelkių savo veikimą išplėtė Į 
fr Rytų Prūsų rajonus. Birželio 
prasidėję reguliarios kovos 
lenkų raud. armijos dalinių netoli Allenstei- 
no. Lenkai.buvę priversti pasitraukti, palik
dami savo užmuštuosius.

Ukrainiečiai ėmėsi žygių palaikyti ryšius 
, ir su Baltijos kraštų laisvės kovotojais, į

ANKIETŲ EMIGRACIJOS REIKALU
LTB Centro Komitetas š. m. liepos m. 15 

d. išsiuntinėjo visoms apylinkėms anketas, 
prašydamas skubiai suteikti statistinių ži
nių apie gyventojų judėjimą stovyklose, apie 
socialiniai nepajėgius, apie baigusius aukš
tąjį mokslą, apie specialybes, etc. Deja, li
gi šiam laikui (VIII. 26.) tik pusė apylinkių 
teprisiuntė prašomas žinias. Ypač atsiliko 
prancūzų ir amerikiečių zonų stovyklos.'

Kadangi reikalas skubus, pasiruošimai 
platesnio masto emigracijai yra daromi vi
su fpartumu, LTB Centro Kojnitėtas pra
šo visas, ligi šiol dar neatsfuntusias žinių, 
Apylinkes galimai skubiau prašomas žinias 
prisiųsti. »

LTB Centro Komiteto Pirmininkas

Pripe-
Senųjų 
mėnesį 

tarp ŪPĄ ir

. Sportas’
Sporto dienos schwab. Gmiinde

Vietinis sporto klubas Neris rugpiūčio 21 
—22 d. d. suorganizavo sportines varžybas, 
kuriose, be rengėjų, dalyvavo Gimnazija, 
Dariaus — Girėno vardo kuopa ir čekoslo- 
vakai DP. Pirmąją dieną Įvykdytas krepši
nio turnyras. Dariaus - Girėno vardo kuo
pos penketukas nesunkiai Įveikė gimnaziją 
61—18 (24—8), gi čekai, šiame turnyre jau 
trečią kartą susitikdami su Nerimi, paga
liau laimėjo užtikrintu rezultatu 38—28 
(20—13). Baigminėse rungtynėse susitiko 
Dariaus — Girėno kuopos penketukas su 
čekoslovakais. Po gražios kovos čekoslova- 
kai turėjo pripažinti laimėjimą savo prieši
ninkui, kuris išsinešė gražų kapitalą 62—35 
(28—17). Taškų savosioms ekipoms pelnė: 
Dariaus-Girėno kuopa — Marcinkevičius 

• 18, Veteikis 14, Oasiūnas 11, Brazauskas 6, 
Traška 5. Laukaitis 4, Bubelis 4; čekoslova- 
kai — Korvas 15, Jalacko P. 8, David 5, 
Harašta 4, Talacko J. 3.

Sekančią dieną įvyko futbolo rungtynės 
tarp Neries ir čekoslovakų ekipų, pasibai- 
fiusios lygiomis 2—2 (1—1). Lietingas oras 
r pabiurusi aikštė labai atsiliepė Į rungty

nių eigą ir rezultatus, (žlv).
Šachmatininkai rungtyniauja

Schwhb. Gmūndo lietuviai šachmatininkai 
rugpiūčio 21 d. turėjo susitikimą su Bad 
Cannstatto. vokiečiais. Rungtynės baigėsi 
lygiomis 4—4. Taškus lietuviams iškovojo 
Tautvaišas, Skibiniauskas, Stančius ir Stan- 
čius jun. Po paskutiniųjų rungtynių baig
miniame WUrttembergo apygardos penketu
ke lietuviai turi 3 taškus ir 14,5 laimėtų 
partijų. Atrodo, kad teks pasitenkinti 4 ar 

t 5 vieta.
Rugpiūčio 22 d. lietuviai šachmatų rung

tynėms išsikvietė čekoslovakus, kurių eilė
se žaidė Prahos šachmatų rinktinės kapito- 
nas’Dr. Kalina, savo laiku su pasaulio meis
teriu Aliochinu lygiomis sužaidęs Griss, da
bartiniu metu čekų stovykloje iš 27 žaidėjų 

. pirmaująs Ohelfand ir kt. Nežiūrint į tai, 
lietuviai skaudžiai/ supliekė čekoslovakus 
11,5—0,5. Pusę taško čekams laimėjo Bur
da, lygiomis sužaidęs su Stančiumi. (žlv).

M. Luckis tarptautiniame šachmatų turnyre
Mar de Plata mieste, Argentinoje, įvyko 

tarptautinis, šachmatų turnyras, kuriame da
lyvavo žymesnieji meisteriai iš Šiaurės ir 
Piųįų Amerikos bei iš Europos. Lietuvoje 
pasižymėjęs šachmatininkas M. Luckis, šiuo 
metu gyvenąs Argentinoje, taip pat dalyva
vo šiame turnyre ir laimėjo trečiąją vietą 
Turnyro nugalėtoju tapo J. Bolbochan (Ar
gentina), II v. — A. de Galway (Belgija). 
Kaip lygūs partneriai pasirodė M. Luckis 
(Lietuva), H. Pilnik (Argentina) ir A. S. 
Denker (JAV). M. Luckis jau nebe pirmą 
kartą pasirodo tarptautiniuose turnyruose, 
savo gražiais pasiekimais garsindamas Lie
tuvos vardą, (žlv).

Olimpinis filmas 17 kalbų
Daugiau kaip 50 filmuotųjų fiksuoja olim

pinius žaidimus, iš kurių nuotraukų bus 
pagamintas olimpinis filmas 31 kraštui, sin
chronizuotas 17 kalbų. Filmo premjera nu
matoma rugsėjo 19 d.

Olimpinės sklandytuvų varžybos, kurios 
vyksta Šveicarijoje, eina Į galą. Oficialių 

t davinių dar nepaskelbta, tačiau beveik tikra, 
kad aukso medalis teks švedui Persson, gi 

' sidabro ir bronzos medaliai — šveicarams 
Kuhn ir Schachenmann. Du bęitų lakūnai 
Donald Oreigh ir Christopher Nicholson, 
kurie atliko varžybinį skridimą per Italiją, 
nukrito ir užsimušė, (žlv).

Pasaulio horizontuose
— Amerikos olimpinė futbolo rinktinė 

Oslo mieste skandalingai pralaimėjo norve
gams 11—0. ’

— Daviso taurės teniso varžybose Ame
rikos zonos baigminėse rungtynėse Austra
lija laimėjo prieš Meksiką. Europos zonos 
nugalėtoju, kaip žinoma, tapo Čekoslovaki
ja.

kovą įtraukiant Čekijos ir Balkanų, Paskutiniu metu spauda nustojo skelbu-bendrą „ , 
kraštų partizanus. Toks esąs UPA išlais- si apie juos žinias, kad nesukeltų panikos 
virtimo vado generolo Taras Chuprynka | gyventojų tarpe. Tačiau iš sužeistų karių 
planas. ~~

Čekoslovakijos karo ir vidaus reikalų mi
nisterijų paske'btuose bendruose komunika
tuose pažymima, kad čekų kariuomenės ir 
policijos daliniai sunkiai kovoja su ukrai
niečių daliniais, kurie esą įsitvirtinę II pa
saulinio karo fortuose Slovakijoj. Čekoslo
vakijos komunistų partijos organas „Twor- 
ba” birželio 22—24 d. d. rašė, kad maži bet 
gerai ginkluoti ir disciplinuoti ukrainiečių 
daliniai įsibrovė į Čekoslovakiją ir pradėjo 
naikinti komunistus bei „liaudies demokra
tus”. Laikraštis ragina toliau imtis priemo
nių prieš tuos gyventojus, kurie yra palan
kūs partizanams, remia juos maistu ir tei
kia žinių apie kariuomenės judėjimą. 
„Tworba” toliau puola sovietų — lenkų — 
čekų jungtinį štabą dėl nepavykusių opera
cijų prieš partizanus. Kartu priduria, kad 
šie daliniai veikia amerikiečių ir britų im
perialistų tarnyboje.

i pasakojimų sužinomi vardai tų vietovių, ku
rių rajonuose veikia partizanai.

kAIP SOVIETAI VAIZDUOJA AMERI
KIEČIUS SAVO GYVENTOJAMS

Estams nežinomas bolševikinis profesorius 
Silberberg estų žurnale „Rahva Haal” rašo 
apie tariamą masių tamsumą Amerikoje. 
„Milijonai amerikiečių vaikų neįstengia 
gauti paprasčiausio pradžios mokslo. Kraš
te trūksta apie 150.000 mokytojų, keliolika 
milijonų vaikų nelanko mokyklų, per 
2.000.000 lanko nepakankamas mokyklas. 3 
milijonai vaikų negauna kito jiems reikalin
go mokslo ir 10 milijonų-suaugusių yra ga
vę tiek mažai mokslo, kad praktiškai yra 
analfabetai. Likusi tautos dalis esahti taip 
mažai mokyta, kad tik truputį tegali skai
tyti ir rašyti...” » '

Daug lietuvių išvyks i Argentiną
K a s s e 1 i s. Kasselio-Mattenbergo lie

tuvių stovykloje lankėsi VLIK’o pirminin
kas, kur gausiai dalyvaujant stovyklos ben
druomenei, padarė įdomų pranešimą. Savo 
pranešime jis daugiausia lietė dabartini gy
venimą okupuotoje Lietuvoje, pasiremdamas 
autentiškomis informacijomis. Patiekęs bū
dingus Lietuvos gyvenimo vaizdus, VLIK’o 
pirmininkas nurodė mūsų pareigas tremty
je ir emigracijoje.

— IRO Įsakymu, stovyklos dirbančiųjų 
skaičius sumažinamas 4O°7o. Stovyklos vado
vybė ir LTB komitetas daro žygių, kad tas 
sumažinimas būtų atšauktas arba bent ne 
taip žymiai paliestų. Tuo tikslu delegacija 
lankėsi, amerikiečių karinėje vadovybėje, kur 
gauta teigiamų vilčių.

— Pavasarį per Vyr. LTB Komitetą gau
tas 282 asmenų sąrašas (pavienių ir su šei
momis), kuriems Argentinos lietuvių komi
tetas išrūpino leidimus įvažiuoti į Argenti
ną. Dokumentų sutvarkymas kiek užsitęsė, 
bet dabar jau baigiami jie tvarkyti ir tiki
masi, kad netrukus tie asmenys galės į Ar
gentiną išvykti. Dalis į tą sąrašą įrašytų as
menų jau emigravo į kitus kraštus, o kiti 
patys atsisakė. Iš to skaičiaus į Argentiną 
pareiškė norą vykti apie 160 asmenų.

— Emigracijai į Braziliją buvo registruo- 
ami pavieniai asmenys ir šeimos su mažais 

vaikais,- tačiau ne jaunesniais kaip 2 metų. 
Reikalaujama šių specialybių: ūkininkų — 
traktoristų, elektrikų, šveisuotojų, baldų 
stalių, liejikų, metalo, tekstilės popierio, 
stiklo darbininkų ir liejikų. Amžius nuo 18 
iki 40 metų. Jei sūnus turi tą pačią specia
lybę, kaip ir tėvas, tdi tėvo amžius gali bū
ti iki 50 metų, o jeigu du sūnūs turi tą 
pačią specialybę — tėvo amžius gali būti 
iki 60 metų.

Norinčių emigruoti Į Braziliją atsirado

tik kelios lietuvių šeimos. Tačiau iš Sub 
Area pranešta, kad užsirašiusiųjų išvykimas 
atidėtas kiek vėlesniam laikui.

— Paskutinėmis IRO informacijomis, i 
Kasselio-Mattenbergo stovyklą iš Schwein- 
furto bus atkelta per 200 žmonių. Stovyklo
je daromi pasiruošimai juos priimti. Stebėt.

R e u f 1 i n g e n as. Rugpjūčio mėn. 21 d. 
popietės metu dr. jur. VI. Šimaitis, Vykd. 
Taryb. Įkurd. Tarnybos bendradarbis, kal
bėjo apie emigracines sąlygas į Venecuelą 
ir Kolumbiją. Klausėsi apie 100 tremtinių. 
Apibūdinta šių kraštų gyvenimas pagal til
pusias „Mintyje” ir kituose laikraščiuose 
žinias bei gautuosius išvykusių tremtinių 
laiškus. Vaizdas neviliojantis. Ypač sunkios 
'klimatinės ir Įsikūrimo sąlygos.

— DPR įstaigos socialinis skyrius rengia 
kas savaitė vaikams iki 18 metų arbatėles. 
Numatoma vaikų maitinimą vykdyti per 
mokyklas ir kitas jaunimo organizacijas. Kai 
kuriose lietuvių kolonijose jau šiuo metu 
vaikai papildomai maitinami kiekvieną die
ną.

— Rugpiūčio mėn. 
likų bažnyčioje buvo 
Jonio - Joneliūkščio 
Programoje išpildyta 
riūno, St. Mohinsko,
Dubois, Ch. Goūnod, G. F. Haendel, A. 
Stradella ir A. Caldara kūrinių, 
apie 200 lietuvių ir vokiečių. ŠĮ 
surengė vietos lietuvių parapijos 
kun. Butkus.

— M. K. Ciurlionies ansamblis 
rugpiūčio mėn. 28 d. mini savo 
metų darbo sukaktuves.

Ravensburgas. Rašytojai
das Braždžionis ir Antanas Gustaitis ren
giasi išvykti Venecuelon,

22 d. vietos R. Kata- 
jauno baritono Romo 
bažnytinis kocertas. 

L Naujalio, B. Bud- 
L. v. Bethoveno, Th.

Atsilankė 
koncertą 
klebonas

1948 m. 
ketverių

Bernar-

Lietuviu draugas DP imigracijos komisijoje
Iš Jungtinių Amerikos Valstybių mus in

formuoja, kad prezidenth Trumano paskir
toj DP imigracijai pagal naująjį DP įsta
tymą į JAV vykdyti trijų asmenų komisi- 
oj yra vienas geras Amerikos lietuvių 

draugas. Tikimasi, kad jis lietuvių reikalus 
labiau supras ir užjaus juos' eidamas savo 
pareigas.

Taip pat pranešama, kad tremtinių per-

— Londono olimpiadoje šuolio į aukštį 
varžyboje suteikta net 4 sidabro medaliai: 
Stamch fr Eddleman (JAV), Paulson (Nor
vegija) ir Damitio (Prancūzija). Visi šie 
lengvaatlečiai peršoko po 1,95. (žlv).

— Valkenburge, Olandijoje, Įvyko pasau
linės dviračių pirmenybės, kuriose dalyvavo 
69 dviratininkai. 185 km nuotoli švedas 
Snell nuvažiavo per 5:16:22,1 ir laimėjo pa
saulio meisterio titulą.

— Anglas Tom Blower 22,4 km pločio 
Doverio kanalą perplaukė per 4,36 vai. ir 
tuo paderino 22 metus išsilaikiusį rekordą 
1,38 vai.

— Dąviso taurės teniso varžybose Aus
tralija prieš Europos zonos nugalėtoją Če
koslovakiją laimėjo 3:2.

— Britų lakūnė Ricarda Morrow-Tait su 
vienmotoriniu sportiniu lėktuvu išskrido ap
link pasaulį. Kelionė užtruks apie 6 mėne
sius.

— Estas Heino Lipp dešimtkovėje pasiekė 
naują sovietų rekordą su 784 taškais. Pa
sekmė yra 400 taškų geresnė už šiemetinėje 
pasaulio olimpijadoje pasiektąją.

— 200 km ėjimo rungtynes tarp Nancy ir 
Kolmar (Prancūzijoje) laimėjo paryžietis 
Roger per 23 vai. Antruoju liko Seibert 
(Saaro kraštas).

— JAV olimpinė lengvaatlečių rinktinė 
startavo Frankfurte. Auksinio medalio lai
mėtojas Dillard 100 m prabėgo per 10,4 ir 
200 m-per 22 sek. Morcom šuolyje su kar
timi pasiekė 4,32 m, gi Gordien diską nu
metė 50,47 m.

— Viehos Admlra laimėjo futbole prieš 
Stade Francais 4—3, o AS Nizza įveikė 
Florisdorler AC 4—0. (žlv).

vežimui į Ameriką yra jau paskirti 6 lai
vai. Pirmųjų tremtinių transportų Ameriko
je laukiama rugsėjo mėnesio pabaigoje. Iš 
ten pranešama, kad dėl numatomos skubios 
emigracijos, bus nereikalaujama darbo ir 
buto notarinių patvirtinimų, bet pakaks pa
prasto užtikrinimo, kad atyykstančiam bus 
suteiktas butas ir parūpintas darbas. BALF- 
as yra atspausdinęs tarti tikslui blankas, ku
rias Amerikos lietuviai be didelio vargo ir 
išlaidų užpildo, norėdami suteikti tremti
niams darbo ir butb garantijų. Tokių blan
kų per BALFą užpildyta jau tūkstančiai.

r J. Ant.

VIS LABIAU KARSTA AMERIKOS 
LIETUVIAMS KOMUNISTAMS

„Vienybė” rašo, kad iš \Detroito praneša
ma, jog ten JAV saugumo policija (FBI) 
iškrėtė komunistų lietuvių Masytės ir Pa- 
levičiaus butus. Šie asmenys yra ne eiliniai, 
bet vadovaujantieji komunistai. Kratos me
tu jie buvo pasislėgę, spėjama^ pas apylin
kės ūkininkus.

Vietas raudonųjų surengtame piknike taip 
pat apsilankė saugumo policija, kuri jo da
lyvius — komunistus nufotografavo, 
pastebėję, raudonieji baliaus dalyviai 
iš jo, kaip įgelti. Stb.

Tatai 
movė

IEŠKOJIMAS
Kazimieras Leonaitis, jo sūnus Karolis ir 
duktė Ona ištekėjusi už Adomo Žeimio. Ki
lę iš Žmerkių km., Šiaulių .vaisė. Ieško 
Kazimiero Leonaičio sesuo Viktorija Petru
lienė, gyv. 3256. So. Union Ave. Chicago. 16 
III.

Liepa Jonas ir jo žmona Emilija, kilę iš 
Kančiūnų km. Jų vaikai: sūnus Jonas, duk
tė Emilija ir Elena, vaikai gimę USA. Ieško 
Viktorija Petrulienė, gyv. 3256 So. Union 
Ave, Chicago, 16 Ill.

Žinantieji apie juos, arba esantieji trem
tyje malonėkite atsiliepti.

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Jie kovojo ir žuvo, kad tauta gyventu

Lietuvis tremtinys šiandien besiblaškydamas po svetimus kraštus su ilgėsi 
žvelgia Į toli pasilikusią tėvynę. Visai nejučiomis pajunti savojo krašto šilimą i 
sąmonėje atgimsta didieji lietuvių tautos žygiai dėl laisvės.

Širvintai, Giedraičiai, Radviliškis ir daugelis kitų vietų pasipuošė kritusių 
dėl laisvės savanorių kapais bei mediniais kryžiais. Tada niekas į mirtį ėjusių nes 
tatė klausimo, kuo bus už tai atlyginta, kokią asmeninę turės naudą. Po didžių i 
sunkių kovų Lietuva kėlėsi ir įsijungė Į laisvų tautų šeimą. Prie „Žuvusiems u 
Lietuvos laisvę” paminklo smilkdavo aukuras, išsirikiuodavo' gyvieji tos didžios 
kovos liudininkai savanoriai kūrėjai invalidai. Tada čia susikaupdavome minute 
ir prisimindavome tai, kas kiekvienam lietuviui buvo brangu ir miela. Gi savanori! 
kūrėjų pramintais takais žygiavo šauni Lietuvos kariuomenė, 
lakūnų žygius.

Pagaliau karo audra ir didieji milžinai nutraukė mūsų 
Okupantas su visu įniršimu siautė po kraštą ir ieškojo savo 
rėjų ir juos pirmuosius naikino. Naikino be atvangos ir pasigailėjimo.

Ir kai antroji okupacijos banga liejosi per kraštą, dalis, išlikusi nuo sunaiki
nimo, savanorių kūrėjų paliko tėvynę ir išėjo plačiais vieškeliais, kad galėtų vi
suose pasaulio kraštuose vesti partizaninę kovą už Lietuvos laisvę.

To pasėkojo šiandien mes tremtyje matome nemažą skaičių anų pirmųjų ko
votojų savanorių. Jie vargsta drauge su visa lietuvių bendruomene, tačiau jie išlikt 
tautai ir valstybei ištikimi ir dvasioje nepalūžę. Jie ir mūsų tarpe būdami neša 
tą pačią kovos ugnį, kurią jie nešė anais kovos metais.

Tai pagarbos ir gilaus dėkingumo verti mūsų tautiečiai. Jie kupini ryžto ir 
degančios vilties šventai tiki į Lietuvos prisikėlimą ir savo kilnių įdėjų vedini jie 
jungiasi į kovą už tėvynės egzistenciją.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjai-Savanoriai būdami tremtyje gražiai susiorgani
zavo į savo sąjungą ir atnaujino tos sąjungos veiklą tremtyje. Jie atkūrė tokią 
pat sąjungos vėliavą, tik ją puošia gedulo šydas, 
nariui, o drauge ir kiekvienam lietuviui kaskart primena, kad tėvynė kenčia ir ge
di ir tuo pačiu šaukia Į bendrą darbą, gražų susiklausymą ir į vieningą kovą už 
savos tautos reikalus.

LKKSavanoriai savo suvažiavime, kuris įvyko Hanau, vasario 15—16 d. pla
čiai aptarė savo veiklos ir kovos būdus. Jie savo įstatuose įsirašė, kad LKKsava- 
noriai tremtyje palaikys kovingą dvasią ir ugdys tautiškumą, kovos su pasitaikan
čiomis negerovėmis ir visomis jėgomis rems pozityvų lietuvių bendruomenės dir
bą ir jungsis į bendrą aktyvią kovą prieš komunizmą ir Lietuvos prispaudėjus. 
Tai kilnūs, daug žadą tikslai ir, reikia pasakyti, kad savanoriai-kūrėjai tais keliais 
visur ir visada eina.

L. K. K. Savanorių Sąjungos Centro Valdybos būstinė Hanau. Centro Valdy
ba deda visas pastangas suburti apie save visus skyrius ir pavieniai gyvenančius 
savo narius. Kartu skatina, kad skyriai ir nariai nedelsdami užmegsfų dar tamp
resnį ryšį su savo centru, tik tada pati sąjungos veikla taps efektingesnė.

šiandien iš pavergtos tėvynės ateina liūdnos žinios. Pranešimai sako, kad 
šiandien visame krašte kovoja partizanai. Tai ne kas kitas, kaip, šių dienų savano
riai kūrėjai. Jie taip pat paliko gimtuosius namus ir išėjo į nelygią mirtiną kovą 
su okupantais. Šių jaunųjų savanorių eilėse užtiksime vardų ir pirmųjų karo vete- 
ranų-savanorių, kurie tęsia 1918-jų metų žygį.

Nors keliomis mintimis prisiminę 1918 m. ir šių dienų savanorius kūrėjus, ne
jučiomis tariame, kad jie kovojo ir žuvo, kad tauta gyventų. Tai dideli ir neįkai
nuojami žygiai ir jiems bus dėkinga Lietuva. Gi visiems lietuviams, kur bebū
tume, yra amžinas pavyzdys, kaip reikia mylėti savo gimtąjį kraštą, kaip reikia 
kovoti už savosios tautos didžiuosius idealus. Tai mums rodo savanoriai kūrėjai 
ir tėvynėje pasilikę partizanai. Jei kiekvienas lietuvis degs ta mintimi, sieks tų 
tikslų, pranyks savitarpio neapykanta, išnyks pavydas ir tik viena mintis sujungs 
viso pasaulio lietuvius į veiksmingą kovos vienetą, kurio pasisekimas bus užtik
rintas.

Tad pradėdami ir tęsdami tėvynės išlaisvinimo žygį, (arkime drauge su sava
noriais kūrėjais, jų vėliavoje įrašytą krauju laisvės ir kovos šūkj: —» „Dieve pa
dėk — Tėvynę ginam” — JURGIS VARGUNAS.

tęsdama savo pirm

tautos laisvės siūlus 
priešų-savanorių kū

kuris kiekvienam sąjungos

Latviu menininkai Užjūryje
Latvių menininkų, ypač muzikų, eilės 

Vokietijoje smarkiai retėja. Šiomis dieno
mis Svedijon išvyksta kompozitorius prof. 
Janis Medinš, kur jau kurį laiką dirba iš 
Vokietijos persikėlę smuikininkai, koncert
meisteriai K. Vestens ir Alb. Berzinš. Ka
nadoje, Halifaxo konservatorijoje, dainavi
mą dėsto Latvijos Nacionalinės Operos so
listai M. Vėtra ir T. Brilts. Abu daininin
kai nenuilstamai dirba visuomeninį darbą: 
sulaukia kiekvieną naują savo tautiečių 
transportą, visus registruoja pačių inicia
tyva Įsteigtoje kartotekoje, rūpinasi darbu 
ir dokumentais dar neišvažiavusiems ir

SURINKIME ISTORINĘ MEDŽIAGĄ
Prie Kultūros Tarnybos yra sudaryta 

Istorinės Medžiagos Rinkimo Kjomisija, ku
rios tikslas yra surinkti lietuvių, gyvenan
čių už Lietuvos sielių, istorinę medžiagą ir 
pasirūpinti tinkama jos apsauga.

Komisija renka:
a) kolektyvų, organizacijų, švietimo įstai

gų" bendruomenės stovyklų ir para
pijų istorinę medžiagą: istorines ap
žvalgas, monografijas, metraščius, do- 
kurnentų rinkinius, archyvus, vaizdinę 
medžiagą (fotografijas, paveikslus, mo
delius), vėliavas ir kt.;

b) lituanistines retenybes ir
c) reikšmingus lietuvių ar lietuvius lie

čiančius leidinius.
Istorinės Medžiagos Rinkimo Komisija 

yra pasiryžusi pirmiausia surinkti istorinę 
medžiagą, esančią Vakarų Europoje. .

Jau yra gauta daugumo švietimo įstaigų 
istorinės apžvalgos. Dabar jos yra tinkamai 
parengiamos ir išsiuntinėjamos apsaugai. 
Tas pat bus padaryta ir su istorine medžia
ga, kuri bus gauta vėliau.

Istorinės Medžiagos Rinkimo Komisija, 
pranešdama apie savo veiklą lietuvių, ben
druomenei, kviečia ją, ypač jos veikėjus ir 
pareigūnus stoti Į istorinės medžiagos rin
kimo talką. Kiekvienas darbas ar geras su
manymas bus priimtas su dideliu tautiniu 
dėkingumu.

Siųsti šiuo adresu: Istorinės Medžiagos 
Rinkimo Komisija, (13a) Eichstatt, DP-Camp 
Rebdorf, Germany — sU.S.-Zone.

Istorinės Medžiagos Rinkimo Komisija.
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nuolat bendradarbiauja Vokietijos ir Šve
dijos latvių laikraščiams. Dabar į Kanadą . 
išvyko ir komp. Janis Kąlninš, kuriam ten 
parūpinta vargonininko vieta. JAV jau ge
roką laika gyvena ir dirba operos solistai 
V. Stots ir A. Priednieks-Kavara, o Kauno 
publikai gerai pažįstamas smuiko virtuozas 
O. Ilzinš su dideliu pasisekimu koncertuo
ja Venecueloje. Greitu laiku į JAV išvyks 
taipgi garsusis baritonas A. Kaktinš.

Latvių stygų kvartetas, su pasisekimu 
gastrioliavęs Švedijoje ir Anglijoje, dabar 
ruošiasi naujai kelionei į Švediją. Ten pat 
netrukus, gastroliuos operos solistė H. Lū
še ir čelininkas prof. A. Teichmanis. LLVSB
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