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QUEUILLE GAVO PASITIKĖJIMĄ
Ministerių sąrašas šešfadien) Keikias prezidentui. — Vyriausybe sudaro 8 partijos. - 

Užsienio reikalu ministeris Schumanas.—

Laukia Europos valstybių apsisprendimo
Washingtonas (Dena/Reuteris). ERP ad

ministratorius Hofhnanas spaudos konferen
cijoje penktadieni pareiškė, kad ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos ,

Nauji pasitarimai Kremliuje
Maskva Dena/Reuteris). Iš gerai infor

muotų šaltinių šeštadieni patirta, kad trys 
Vakarų valstybių atstovai kreipėsi i Krem
lių, prašydami pasikalbėjimo, kad galėtų 
apsvarstyti naujausias savo vyriausybių 
instrukcijas dėl padėties Berlyne.

Tariama, kad šis susitikimas Kremliuje 
(vyks pirmadienį.

Francas lankys Portugaliją
Lisabona (Dena). Gerai informuoti 

‘sluogsnlai praneša, kad gen. Francas spa
lio 17 d. vyks i Lisaboną. Franco kelionė 
yra siejama su Ispanijos Portugalijos drau
giškumo sutartimi.

Portugalijos vyriausybės sluogsnlai 
Franco vizito nei patvirtina,- nej paneigia. 
Kalbamoji draugiškumo sutartis baigiasi 
rugsėjo 27. d. Atsilankymo proga Coim- 
bros universitetas suteiksiąs Francui gar
bės daktaro titulą. ,

Paryžius (Deoa). Prancūzijos tautinis [ Britaniją, kad įsijungtų Į de Gaullės są- 
suririnkimas raktį | šeštadieni Henriui ■ jūdį.
Qoeuillei (Kejei) išreiškė savo pasitikė- j Prancūzijoje vis labiau sklinda komunis- 
j-mą. Už j( pasisakė 360 atstovų, o prieš j tinė agitacija, kurioje reikalaujama komu-

Sprys Italijos kolonijų likimą
Paryžius (Dena). AFP praneša, kad už

sienio reikalų ministerių konferencija, ku
rioje bus svarstomas Italijos kolonijų li
kimas, prasideda pirmadienį Paryžiuje. 
Jai pirmininkaus R. Schumanas. Bevinui 
toje konferencijoje atstovaus H. Mc Neilis.

Pasltraukč dar vienas diplomatas
Londonas (Dena/Afp). Rumunijos pasiun

tinybės Londone pirmasis tarėjas Z. Bar
tus penktadienį atsisakė iš savo tarnybos ir 
kaip prieiastj nurodė, kad negalįs suderinti 
su dabartine Rumunijos politika žmogaus ir 
valstybės supratimo. Barbus ketina pasilik
ti gyventi D. Britanijoje.

Arabai skelbs nepriklausomą Palestiną 
•‘Kairas (Dena). Arabų Lygos politinė ko
misija pasiruošė paskelbti Palestinas vy
riausybę.

Pasak AFP pranešimą iš Egipto sos
tinės, ruošiamas svarbus sprendimas, 
kuris arabų kovai su sionizmu suteiks 
naują linkmę. Būtent, ketinama paskelb
ti Palestinos nepriklausomybę ir paskir
ti laikinę vyriausybę visam kraštui. 
Šitą projektą pasiūlė Libano ministeris 

pirmininkas. Be jo posėdyje dar dalyvavo 
Egipto ir Sirijos ministerial pirmininkai ir 
Irako regentas.

Is prokuroro! KZ viršininkus
Hamburgas (Dena). Pirmojo tarptautinio 

tribunolo Nuernberge, kuriame buvo tei
siami karo nusikaltėliai, buv. sovietų pro
kuroro padėjėjas R Rudenka dabar yra 
sovietų internuotųjų lagerio komendantas 
Sachsenhausene. Tai pareiškė iš Mecklen- 
burgo pabėgęs buv. SĖD politikas, vėliau 
pasidaręs CDU kalbėtojas P. Strelitzkis 
viename pranešime Bad Driburge.

183.
Daugumas gaullininkų atstovų nuo balsa
vimų susilaikė.

Iš daugelio pusių pasigirdo balsų dėl 
naujų rinkimų i tautinį susirinkimą. Taip 
pat rinkimų reikalavo ir de Gaullės šali
ninkai. Tačiau Queuillė dėl 
sakė, tik pastebėjo, kad

bus (vesta nauja rinkimų 
tai negali (vykti anksčiau, 

dys ūkinio atkutimo
Prancūzijos užsienio ir kolonijų politiko

je nebus padaryta jokių pakeitimų. Tuos 
Oueuillės pareiškimus nuosaikioji dešinė ir 
radikalai pasveikino dideliu pritarimu. Kiek 
mažiau entuziazmo parodė MRP ir socialis
tai. v

Quefiillė reikalavo „disciplinos ir aukų”, 
primindamas „rimtą krizę”, kurią Prancū
zija išgyvena. Tos krizės priežastys yra 
politinis pakrikimas, ir tai sudaro pavojų 
Prancūzijos respublikinei vyriausybės 
mai. Jis priminė infliacijos pavojų ir 
reiškė, kad reikalinga rasti sprendimą 
liūtai, kainų ir atlyginimų sistemai.

Komunistai prikišo Queuillei, kad jis 
liau varo Reynaud finansų politiką ir 
jis veiksiąs prieš dirbančiųjų interesus. Ir 
čia jis pasinaudojo proga pabrėžti, kad 
prancūzų tauta reikalauja „tikros demokra
tinės” vyriausybės.

Prancūzija nevergaus
Paryžius (Dena/Reuteris). Oener. de Gau

llė penktadienį Avignone trumpoje kalboje 
pareikalavo visuotinių rinkimų ir pareiškė: 
„Prancūzija nesuklups anarchijoje 
eis vergauti. Tauta turi šnekėti, ir 
rime reikalauti ją pasisakyti’’,

♦
Sujungiant portfelius ministerių 

sumažintas Hg 14 (praėjusiame A. Marie 
kabinete buvo jų 18). Devyni ministerial 
liko iš buvusiojo kabineto. Nauji asmenys 
paskirti tik finansų, gynybos, teisingumo, 
atstatymo ir karo dalyvių reikalų ministeri
joms. Užsienio reikalų ministeris R. Schu
manas (MRI^. Kabinete pirmą kartą daly
vauja ir kraštutinės dešinės atstovas — P. 
Bertholaud, karo dalyvių reikalų ministeris.

♦
Paryžius (Dena/Afp). Queillė, kuris suti

ko sudaryti Prancūzijos vyriausybę, yra 
radikalsocialistas. 1943 m. jis bėgo i D.

jų nieko nepa-
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Vietnamu! suteikta nepriklausomybė
Saigonas. (Dena/Afp). Prancūzijos auk

štasis komisaras Indokinijoje E. Bollaertas 
susirinkusiems Vietnamo nariams, diplo
matiniam korpusui ir dešimties tūkstan
čių žmonių miniai paskelbė, kad Prancū
zija pripažįsta Vietnamo nepriklausomybę.

Vietnamo valstybės vadas generolas 
Xuanas ta proga pareiškė, kad tuo žygiu 
Prancūzija patenkina teisėtus vietnamie
čių reikalavimus. Vietnamas patikina, kad 
savo krašto ribose Vietnamas, kaip Pran
cūzijos unijos narys, saugos Prancūzijos 
interesus.

JAV aviacijos vyriausia vadovybė papra
šė tuč tuojau paskirti 200 mil. dolerių avia
cijai sustiprinti sprausminiais bombonešiais, 
naikintuvais ir kitoms orinio karo priemo
nėmis. Amerikos krašto apsaugos ministe
ris J. Forestallis patvirtino 103 miL dolerių 
pirkti 13 sprausminių bombonešių ir 200 
sprausminių naikintuvų. (D).

Paskutinę valandą:
Paryžius. Užsienio reikalų viceministerių 

konferencija Italijos kolonijų klausimu 
prasidėjo šiandien. (D).

Londonas. Vokietijos klausimu pasitarimas 
šeštadien) (vyko Washingtone, o Lon
done Berlyno krizės komitetas posė
džiavo šeštadieni ir sekmadienj. (D/R).

Paryžius. Atrodo, kad Prancūzijos vyriau
sybė nebepritars tolesniems žygiams 
Maskvoje, kurie gali privesti prie de
rybų nutrūkimo. (D/R).

nistų dalyvavimo Prancūzijos vyriausybė
je. Iš visos eilės Prancūzijos miestų, pvz., 
Saint Etienne, Roueno ir Nantės praneša
ma apie kilusius protestų streikus. Marse- 
lyję streikuoja daugelio jmonių darbinin
kai ir aplamai kalbama apie neramumus.

Prancūzijos KP pirmininkas Mauricė 
Thorezas Paryžiaus veliodrome 10.000 
klausytojų pareiškė, kad komunistų daly
vavimas „tikros demokratijos" vyriausybė
je yra būtinas. Jis kaltino generolą de 
Gaullę, kuris, esą subūręs reakcines jėgas. 
Tautos balsas, kuris reikalauja tikros de
mokratijos ir spiria pakeisti santykius 
Prancūzijoje, turi būti išklausytas. Socia
listų ministerial turi pripažinti, kad jie 
padarė didelę klaidą, kada jie nuo komu
nistų bendradarbiavimo vyriausybėje at
sisakė.

Konsulatai ruošiasi 
registracijos antplūdžiui 
Washingtonas (AP). DP komisijos 

pirmininkas atvyko i Vokietija su 6 
asmenų štabu ir ruošia imigracijas 
plano detales.

Užsienio reikalų ministerijos parei
gūnai praneša, kad registracija gali 
prasidėti šį mėnesi.

Data bus paskelbta, kai Amerikos 
konsulatų pareigūnai praneš, kad jie 
jau pasiruošę doroti neišvengiamą 
antplūdi.

2 milijonai registracijos blankų iš
spausdinta Šveicarijoje.

Isileistinuosius rūpestingai rinks 
rašęs, tų klausimas bus pirmiau ir 
JAV konsulai. Kas bus pirmiau užsi- 
sprendžiamas. «

dabar pats didysis tikslas yra valiutų 
sutartia tarp atskirų Europos valstybių 
ir klausimas, kokią sumą ii ERP plano 

s skirti bizonai.
Tačiau jis tikis, kad pasiseks išeiti ii mlr« 
ties taško derybose dėl lėšų paskirstymo 
ateinantiems 12 mėnesių.

Dė| bizonos jis pasakė, kad ji turės būti 
traktuojama, kaip ir kitos ERP valstybės ir 
negalės gauti privilegijų.

Europos ERP valstybės pačios turi
nuspręsti, kokios dolerių sumos turi

tekti kuriai valstybei
Hoffmanas tiki iki spalio pradžios gauti 

Marahallio plano kraštų 12 mėn. progra
mos ir valiutų sutartia. Jis mano, kad ERR 
administracija iki to paties laikotarpio pa« 
ruoš planą dėl maždaug 500 miL dolerių 
paskolos suteikimo.

Pasaulinės vyriausybės projektas I 
Liuksemburgas (Dena/Reuteris). Čia po

sėdžiaująs tarptautinis sąjūdis, kuris pagei-> 
dalija pasaulinės federacijos vyriausybės, 
nutarė 1950 m. Ženevoje sukviesti steigia
mąjį susirinkimą konstitucijai paruošti. Tat 
būtų pirmas žingsnis pasaulinei vyriausybei 
sudaryti.

Neriboti Įgaliojimai aviacijai Europoje
Washingtonas (Dena/Afp). Amerikos avia

cijos vyriausias vadas Europoje gener. G 
Lėmayus iš JAV vyriausybės gavo neapri
botus įgaliojimus, kurie įgalina jį, atsi
žvelgiant i sovietų reikalavimus ryšium su 
Oriniu susisiekimu tarp Berlyno ir vakari
nių zonų iiptis visiį priemonių, kurios, jo 
nuomone, atrodys esančios reikalingos.

Ruošiasi ginti Vakarus
New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Times“ Londono korespondentas informuo
ja, kad

Londone slaptai vedamuose pasitari
muose dėl Vakaro Europos Unijos 
apsigynimo sudarant* konkrečius „At
lanto pakto“ karinius planus praėjusią 

savaitę padarė žymią pažangą.
Pagal tą paktą karo atveju JAV, Kanada, 
D. Britanija, Prancūzija, Belgija, Olandija 
ir Liuksemburgas bendrai panaudotų savo 
išteklius.

Korespondentas rašo, kad netrukus bus 
smulkiai paruoštas bendro apsigynimo pro
jektas. . *

Teiraujasi kitų nuonMnės
Londonas. (Dena/Afp). Gerai informuo

ti sluogsnlai teigia, kad britų vyriausybė 
pasiuntė Prancūzijai ir Belgijai klausimų 
lapą, prašydama išdėstyti savo pažiūras 
Europos susirinkimo klausimu. Atsakymus 
prašoma pateikti kaip galint greičiau, bū-

tent — dar prieš Commonwealtho užsienio 
reikalų ministerių konferenciją, kuri susi
rinks spalio mėn. 11 d.

Mirė Jinnah '
Karachis (Dena). Pakistano generalinis 

gubernatorius Mohamedas Alis Jinnah šeš
tadieni mirė širdies liga. Jis jau negalavo 
ilgesni laiką.

Jinnah buvo žymus muzulmonų lygos 
kelskina ir pirmasis naujosios Pakistano 
valstybės generalinis gubernatorius.

komisijos pirmi- 
šeštadieni dau- 

kalbėjosl su UŽ- 
Marshalliu apie

Vandenbergo Marshalllo pasitarimas
Wasbingtonas (Dena/AFP). Amerikos 

senato užsienio politikos 
nlnkas A. Vandenbergas 
giau kaip dvi valandas 
slėnio reikalų ministerių 
padėti Berlyne. -

Pasikalbėjimo turinys neskelbiamas.

Fašistams neduos paramos
Washingtonas (Dena/AFP). ERP admi

nistratorius Hoffmanas pareiškė, kad apie 
Prancūzijos krizės padarinius Europos ats
tatomo programai netenka nė kalbėti. Jie’ 
kiekvienam yra labai aiškūs. Bet jis tiki, 
kad Prancūzija tą krizę nugalės.

De Gaullė smerkia vyriausybių „klikas"

ku-

rin-

Miglotos susitarimo perspektyvos
Berlyno krizė kopia ( aukštumas

Ryšium su Berlyno įvykiais „Washing
ton Post” rašo, kad kai kieno kėsinimasis 
nutraukti derybas yra didelis. Taip vys
tantis dalykams gali prieiti prie casus belli.

Miesto tarybos pirmininkas pareiklavo 
Berlynui neutralios zonos, kokia yra Vie
noje. Joje galėtų įsikurti miesto valdžia.

Tarp Berlyno ir amerikiečių bei britų 
zonų yra leistas pašto pervežimas gele
žinkeliais.

Dėl buvusio masinio mitingo sovietai 
britų kariniam gubernatoriui įteikė aštrų 
protestą.

Keturių gubernatorių pasitarimai yra 
nutraukti ir nežinia kada (vyks kiti posė
džiai. Taip pat nutraukė savo posėdžius ir 
komisijos. į

Londonas (Dena/Afp). Londono Berlyno 
krizės komisija svarsto naujas instrukcijas 
trims »Vakarų valstybių delegatams Mas
kvoje. Manoma, kad tos instrukcijos bus jau 
galutinės formos.

Vakarų valstybių atstovai sekmadieni ar
ba pirmadieni stengsis pasikalbėti su Mo
lotovu. Jeigu tas dešimtas pasikalbėjimas 
liktų nevaisingas, tai manoma, kad būtų 
stengiamasi ir vėl pasimatyti su Stalinu.

Berlynas (Dena). Amerikiečių delegacijos 
vadovui Berlyno orinio susisiekimo centra- 
lėje kap. Gookinui sovietų karininkas Kor- 
šenka įteikė raštą, kuriame nustatoma oro 
saugumo sąlygos ir garantijos oro susisie
kimo saugumui išlaikyti sovietų paliktuose 
koridoriuose.

Rašte reikalaujama vieną valandą, bet ne
vėliau, prieš išskridimą arba atskridimą i 
Berlyną sovietų karininkui pranešti: lėktu
vo pavadinimą, piloto pavardę, skridimo 
kelią, skridimo aukšti, išskridimą iš-aero
dromo, oro signalus ir skridimo tikslą.

Atsižvelgiant i tai, kad visoje sovietų zo
noje skraidys sovietų lėktuvai, sakoma raš
te, sovietų delegacijai Berlyno orinio susi
siekimo centrinėje yra svarbu žinoti tas 
smulkmenas, kad galima būtų patikinti lai
duoti didžiausią saugumą.

Savo trumpame atsakyme kap. Gookinas 
pranešė, kad amerikiečių ištaigų nuomone 
yra tvirtai laikomasi oro susisiekime su 
Berlynu 4 valstybių priimtos tvarkos.

Vienas JAV karinės valdžios orinio susi
siekimo saugumo klausimais kompetentin
gas karininkas sovietų rašte išdėstytus rei
kalavimus pavadino provokaciniu bandymu, 
kuris turėtų padaryti (takos j amerikiečių 
aviacijos vykdomas operacijas.

Kalbėdamas vienoje demonstracijoje Tou- 
lone, de Gaullė šeštadieni kritikavo viena 
kitą pakeičiančias ministeriją „klikas”, 
rių tikslas — nudelsti rinkimus.

Js pasisakė tikįs, kad per naujuosius
kimus gyventojai Prancūzijos atstatymą pa
vestų jam ir jo šalininkams.

De Oaullės demonstracijoje dalyvavo apie 
8.000 žmonių. O tuo pat metu (vykusioje 
komunistų demonstracijoje tebuvo apie 1.000 
dalyvių. / .

Vieni džiaugiasi, kiti pyksta
Provencė (Dena/AFP). Šiuo metu po 

pietinę Prancūziją propogandiniais tiksliais 
važinėjąs gener. de Gaullė šeštadieį atvyko 
J Provencę. Čia ji pasveikino didžiulė mi
nia žmonių. Visą eilė buvusių pogrindžio 
kovotojų ir savo šalininkų jis apdovanojo 
ženklais.

/ ___________

Po jo išvykimo profesinės sąjungos ir 
kai kurio* politinės partijos protestavo dėl 
de Gaullės lankymosi tame mieste.

Gaulistai pradės akciją
Tautinės unijos generalinis sekretorius 

J. Soustelle pareikalavo kaip galint grei
čiau padaryti visuotinius rinkimus | nau
ją tautini susirinkimą. Jis pasmerkė | sis
temą beįeinančias vyriausybės krizes, ku
rios žudo Prancūzijos respubliką.

De Oaullės vadovaujama Prancūzijos tau
tinė unija ketina netrukus pradėti akciją 
už tai, kad būtų paleistas Prancūzijos tau
tinis susirinkimas. Tuo tikslu varoma tau
tinės unijos propaganda galėtų būti parem
ta daugelio gauHistinfų miestų tarybų pa
sitraukimu.

Titas giria Staliną
Londonas (Dena/Reuteris). Pasak Belgra

do radiją, maršalas Titas Jugoslavijos lai
vyno šventės proga pasakytoje kalboje Sta
liną pavadino „didžiausiuoju pasaulio ko
votoju”. Jugoslavijos laivynas pasinaudojo 
raudonojo laivyno garbingomis tradicijomis 
ir vertingu patyrimu. Pagirų žodžiais prisi
minęs sovietų ir jugoslavų partizanų dva
sią šio praėjusio karo metu, Titas pareiš
kė, kad Belgradas niekada nebūtų buvęs iš
vaduotas, jei nebūtų buvęs išlaikytas 
lingradas.

Sta

Jugoslavijos nota dėl pasienio incidentų

Belgradas (Dena/Afp). Jugoslavijos už
sienio reikalų ministeris* Kardelis pasiuntė 
Graikijos vyriausybei protesto notą dėl su
sidūrimų tarp graikų ir jugoslavų kareivių 
Graikijos pasienyje rugsėjo 6 ir 7 dieno
mis. Notoje pareiškiama, kad grąikų karei
viai, (žengę i Jugoslavijos teritoriją, apsi
kasė, o kitą kartą jugoslavų kareiviai, ku
rie per „neapsižiūrėjimą” perėjo l graikų 
pusę, buvo pašaudyti.

Susirūpinimą keliąs įvykis
Kopenhaga (Dena/Reuteris). Danijos lai

vyno ministerijos informatorius paskelbė, 
kad sovietų lėktuvai neaukštai skaido per 
ir aplink Bomholmo salą. Tuose skraidy
muose dalyvavo žymus skaičius naikintuvų 
ir bombonešių. Skraidymai intetfcyvėja.

Stebėtojai iš Bomholmo ketvirtadieni po 
pietų pranešė, kad jie matė rytų kryptimi 
plaukiant „žymias sovietų jūrų pajėgas“. 
Tas laivyvas plaukė už teritorinių vandenų 
ribų.

Kristalizuojasi Skandinavijos blokas
Stockholmas (Dena'Reuteris). Švedijos, 

Norvegijos ir Danijos užsienio reikalų mi
nisterial bendrame posėdyje nutarė pra
šyti savo vyriausybes paskirti žinovus, ku
rie išnagrinėtų bendro Skandinavijos gy
nimo galimybes.

Kalbama, kad tame posėdyje kilo nuo
monių skirtumai, nagrinėjant karinio sau
gumo klausimą. Švedijos užsienio reikalų 
ministeris O. Undenas buvo tos nuomonės, 
kad Skandinavijos blokas ateities konflikte 
kiekvienu atveju turi likti neutralus. Tuo 
tarpu Norvegijos užsienio reikalų ministe
ris Langė pritdrė Skandinavijos bloko įjun
gimui i Vakarų Europės bloką.

Undenas, Lengė, Danijos užsienio reika
lų ministeris G. Rasmussenas ir Islandi
jos užsienio reikalų ministeris B. Bene- 
diktssonas vėliau susitarė visais klausi
mais JT pilnatyje, kuri prasidės rugsėjo 21 
d. Paryžiuje, laikytis vieningai. Jie taip pat 
nutarė Saugumo Taryboje vieton kadenci
ją užbaigusios Belgijos pasiūlyti Norvegi
jos kandidatūrą.

Sovietai JT naudoja propagandai

Ženeva (Dena/Reuteris). JT specialios ne- 
savarankių kraštų komisijas posėdyje penk
tadieni Australijos delegatas pareiškė, kad 

trejų metų patirtis, susiduriant su so
vietais JT įstaigose, aiškiai rodo, jog 
Sovietų Sąjungos tikslu yra JT orga

nus nsudoti propagandos priemone, 
norint parausti kolonijų gyventojų pasitikė
jimą administracija ir kurstyti revoliucinius 
sąjūdžius.

Sovietų- delegatu Kulagenkovas šitą api
būdinimą pavadino šmeižtu, nepritinkančiu 
JT delegatui, ir sąmoningu sovietų politi
kos kraipymu.

Australija ir Naujoji Zelandija su kitomis 
kolonijinėmis valstybėmis sutartinai atme
tė sumanymą, kad JT (vestų kolonijose su
stiprintą kontrolę.

1
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Protestas prieš bandymą Sukomunistinti Berlyne
Vokietijoje vėl kacetai, — Nuplėšė sovietu vėliavą ir padegė, — 
Sovietu policija ir raudonarmiečiai šaudo i demonstrantus. — 

JAV gins savo teises Berlyne. —

.............. ........ .... ...... R. Singerls z 2. D, karo šnipai ir išdavikai....,^,___ ___________ _ ___ _______________ ■

I Kaip Amerikos šifras atsidūrė vokiečiu rankose I
•

Berlynas (Dena). Berlyno SPD, CDU, 
LDP ir UGO sušaukė miesto gyventojų 
mitingą, kuriame dalyvavo apie 300.000 
žmonių. Mitingą atidaręs SPD pirmasis pir
mininkas F. Neumanąs pasiūlė minutę 
tylos prisiminti faši?rt)o aukas ir tas 
ąųkąs, kurios nuo 1945 m- kaip politiniai 
kąllniąį yra suvaryti 1 koncentracijos sto- 
vykias.

KZ vėl yrą tie patys, tik vietoje ha- 
kenkręico ten plevėsuoja jftautuvas 

ir kojis, sušuko Neumanas.
F. Friedensburgas patikino, kad magigtra- 

tas atlaikys tąi, kas gyventojų valia yrą 
užsibrėžta.

Prof. E. Reuteris pasiūlė SĖD ir* ją 
globojančiai valstybei savo nauju 
simboliu pasirinkti pančius, nes tai 

yni jų tikrasis šankias,
Kiti kalbėtojai griežtai pasisakė prieš 

ostmarkę kaip vienintelę mokėjimo prie, 
manę Berlyne.

Demonstracija prie kontrolės tarybos
Po mitingo demonstrantai nuėjo prie 

kontrolės tarybos pastato. Dešimties as. 
menų delegacija nuėjo perduoti mitinge 
priimtą Memorandumą. Minia delegacijos 
narius apdovanojo gėlėmis ir priorimo

■ šauksmais, Sovlętų sektoriuje esanti pože. 
•minių traukinių administracija nutraukė 
susisiekimą, nenurodydama pagrindo.

Memorandume smulkiai išsaiškinamą, 
kaip sovietams užmėmus Berlyną buvo su. 
kurta viena partija ir jos nariai buvę 
(brukti i visas atsakingas tarnybas. Vėliau 
j Berlyną atėjus ir kitiems sąjungininkams, 
sovietų atrinkti asmenys ir toliau pasiliko 
tarnyboje. Jie vykdo svetimas instrukci. 
jas ir turi tikslą suskaldyti Berlyną. Jeigu 
Bęrlynąs yra keturių valstybių miestas, tai 
tų valstybių gubernatoriai turi rūpintis, 
kad visuose keturiuose sAtorluose būtų 
teisėtumas ir tvarka.

Memorandumą (davė dežuruojančlam 
amerikiečių karininkui, kuris turėjd ji per. 
duoti atitinkamiems asmenims,-

Tarp kitką memorandume dar pasakyta, 
i kad

Berlyno gyventojai , nebegali ramiai 
žiūrėti, kaip Berlynas visomis prie, 
menėmis norima (traukti į vienašališ
ką politinę raidą, Gyventojai dėj to 
ima protestuoti, kad jėga vėl daroma 
politinė priemonė. Jie protestuoja prieš 
bandymą Berlyną padaryti komunis

tinį.
Kruvini susidūrimai Berlyne gatvėse

Pasibaigus Respublikos aikštėje mitingui, 
kuris buvo nukreiptas- prieš sovietų terorą 
Berlyne, masėms vykstant prie kontrolė* 
tarybos pastato' Potsdamo aikštėje, gatvė
se (vyko kruvinų susidūrimų. Netoli pa.

minklo raudonajai armijai du sovietų pri
sėdę dšypai norėjo prasiskverbti per mi
nią. Viename džype važiavusieji buvo ap
mušti. Kada dalis demonstrantų iš Respu
blikos aikštės norėja eiti pęr sovietų sek. 
torių pro Brandenburgo vartus,

sovietų sektoriaus vokiečių policija, 
kada į Ją minia pradėjo mėtyti akme
nimis, panaudojo šaunamuosius gink
lus. Grupė jaunimo pasiekė Branden
burgo vartus ir nuo jų numetė sovie
tų vėliavą. Sovietų karo policija iš 
automatinių pistoletų paleido į juos 
salves šūvių. Minia žmonių puolė ant 

vėliavos, nutraukė ją ir padegė.
Sovietų karys iš vieno sunkvežimio, kuris 
artindamasis šaudė i visas puses, pagavo 
tą vėliavą,

Tikslaus sužeistųjų skaičiaus nežinoma. 
Manoma, kad jų bus 20—30 Žmonių, Vie
nas sužeistasis mirė.

Friedricbstrassėję minia atėmė iš komu, 
nistų propagandininkų garsintuvus ir per 
juos reikalavo atitraukti iš Berlyno sovie
tų kariuomenę. ,

O SĖD savo . . .
Berlyno SĖD paskelbė į gyventojus atsi

šaukimą sekmadieni susirjnktį. Lustgartene 
didelio mitingo, kuris organizuojamas tai
kos labui ir prieš Berlyno suskaldymą.'

Oro susisiekimas civiliams. asmenims iš 
Frankfurto i Berlyną yrą suvaržytas, Da- 
bar'ęiviltai galės vykti tik amerikiečių 
okupacinės valdžios pavedimu.

Padėtis yra rimta s
Foreign Office, pasisakydamas dėl Mar- 

shallio padaryto pareiškimo Berlyno klau
simu pažymėjo, jog

britų vyriausybė | susidariusią Berly
ne būklę žiūri „labai rimtai“.

Londono krizės komisija Berlynui vėl po
sėdžiavo, tirdama karinių gubernatorių 
pranešimus apie jų pasitarimus Berljfte, 

Britų diplomatiniuose gluogsniuose ma. 
noma, kad ateinančią 'savaitę Vakarų val
stybių ambasadoriams Maskvoje bus duotos 
naujos instrukcijos pasikalbėjimams su 
Molotovu.

JAV gins savo teises Berlyne
Washingtonas (Dena). Prezidentas Tru- 

manas spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
JAV yra pSairyžųsios savo teises Ber

lyne ginti.
Berlyno klausimu Trumanas pareiškė, kad 
tarp sovietų ir JAV yra nuomonių skir
tumų, bet Amerikos vyriausybė panaudos 
jos galioje esančias visas priemones, kad 
tuos klausimus išspręstų derybų keliu, 

Trumanas pastebėjo, kad JAV derasi ne.
raudodamos prievartos ir kad vis tikimasi, 
jog pasitarimai prives prie vieningo susi
tarimo, )

TRUMPOS ŽINIOS
, ALBANIJĄ

♦ Albanijos vyriausybė, JT protestavo 
dėl Graikijos lėktuvų, kurie rugsėjo 6 d, 
tariamai bombardavo vieną Albanijos vie. 
tovą. (D/Alp),

EGIPTAS
♦ Arabų Lyga nutarė JT pilnaties susi

rinkimo Proga Paryžiuje atidaryti propa
gandini biurą, kuriam vadovaus Libano pa-

. siuntinys Vatikane Ch. Helou, (D/Afp)
ČEKOSLOVAKIJA

♦ Čekoslovakijos generalinis konsulas 
Chicagoje L. Krna atsisakė iš savo užima
mo postovio ir paprašė JAV vyriausybę 
leisti jam pasilikti kaip tremtiniui Ameri
koje. (D/Afp).’

- D. BRITANIJA
♦ Britų aviacijos m,materija pranešė, 

kad iš aerodromo prie Manchesicrio pavog
ta 4 Beaufighter tipo naikintuvai. Vienor fil
mų bendrovės bendradarbiai vienai filmai 
sukti gavo leidimą lankyli aerodromą ir fil
mui naudoti tuos lėktuvus, Taip pat pra
nešama, kad dingo ir „Moskito’’ tino me
džioklinis bombonešis. Manoma, kad tie 
lėktuvai nugabenti | Palestiną. (D/R).

♦ Commenwealtho santykiams reguliuoti 
Įstaiga pranešė, (kad tučtuojau pradės eva
kuoti visus europiečius iš ijeiderabado. To 
reikalaujanti naujai susidariusi būklė. (D/R)

• ♦ Pirmasis britų aprauaijilnta naikintu
vas „De Havilland” tipo 1<>8 per bandymus* 
pasiekė greitį, kuris yra didesnis už garsą.

GRAIKIJA
♦ KrūvoĮe au svkilė'iais prie Jugoslavi-

1OS slettoe, kaip painformavo Graikijos 
riesto apsaugo* mini»ierita. buvo užmuš
tas vienas jugoslavų karininkas ir 8 karei

viai. 3 jugoslavų kareiviai paimtk i neisią- 
rę. Žuvusiųjų lavor.a' buvo nejudinami, kau 
juo* galėtų i Stirti JT Balkanų komtaii*. 
Graikijos užsienio reikalų mints'orija pa
tvarkė, kad žuvusieji būtų grąžinti ĮuįOs’.a- 
vtjoi tik pagal buriatyta motoKo'ą. Tą įvykį 
ketuwna • i*ke!ii Jungtinėse tautose. (D/R).

* Atėnų poPdia ieškodama neregis
truotų gyventoju, suėmė SCO aęmenų. Per 
gtMnštą akciją Pirejuje sulnua (.00 žinomų, 

uimticji ,bn» paleisti, jei *e nieko uer-dro 
neturėjo au sukilėliais. (D/R)

IS VISUR
♦ Daugumas Teherano la’Vasriu lėmė

jų protestavo "ei spaudos laisvės Peršlioję 
padriditno. Pro*"ete nurodoma, kadj vvriau- 
aybė, itao to laiko, kai ji pradojo eiti savo 
jreigas, uždraudė 22 laikraščius. (D/R). 1

* Filipinuose Camiguino saloje išsiver
žęs vulkanas sudarė gyventojams dideli Pa
vojų. Per radiją išakyta laivams evakuoti 
tos salos 15.000 gyventojų. (D/R).

JAPONIJA
* TĄV vyriausia® vadas Japonijoje gen, 

McArthurąs apkaltino sovietus, kad jie ne
įvykdę sutarties, kurią buvo numaloma per 
paskutinius 15 mėn. paleisti 50.000 jajaonų 
karo belaisvių. (D/R).

J, A, VALSTYBES
* JAV užsienio reikalų ministęrls Mar- 

shallis pareiškė, kad Jungtinės Tautos yrą 
didžiausia viltis pasaulio taikai laiduoti. Jis 
pagerbė „garbingas ir nenutrūkstamas” JT 
pastangas tą kryptimi. (D/Afp).

★ Prezidentas Trumanas pareiškė, kad 
šiuo metu jis svarsto galimybę Izraelį pri
pažinti de jure. (D/R)

* Vyriausias buv. Amerikos prezidento 
Roosevelto sūnus James Rooseveltas pa
siūlą, kad Amerika Sovietų Sąjungoje turi 
įvykdyti didelę propagandos akciją, ją 
„bombarduodama” proklamacijomis net ir 
tuo atveju, jeigu ir būtų pašauti keli JAV 
lėktuvai. (D/R),

JUNGT. TAUTOS
♦ JT ypatinga Nesavarankių kraštų ko

misija atmetė sovietų siūlymą, kad JT pri
pažintų Indonezijos respublikos nepriklau
somybę. (D/R).

OLANDIJA
ik Amsterdamo miesto taryba dviem ta

rybos nariams komunistams, pareiškė nepa
sitikėjimą. (D/R),

SOVIETŲ S-GA
♦ Sovietų Sąjungos užsienio reikalų mi

niai* rio pavaduotojas Mflika's ir Ukrainos 
delegatas IT Manmiskis atvyko i Paryžių 
dalyvauti JT posėdžiuose. (D/AIp).

♦ Sovietų susisiekimo ministerija Žda-
novul prisiminti išleis su jo* atvazdu pašto 
ženklą. (D/R). ,

- ’ SUOMIJA
* Suomijos KP vadovybė padarė nuta

rimą. kuriame pasmerkė maršalą Titą, Esą, 
kominformo komunistams teikiama pagal
ba, tarnaujanti jų dideliems uždaviniams 
įgyvendy ti. ■■ (D/Alp)

TURKIJA
♦ Turkijos užsienio reikalų ministeris 

N. Sadakas po ilgesnės ligos pasveiko. Ne
trukus jis vyksta i Paryžių, kur pats vado- 
»aus Turkijos delegacijai JT pilnatyje.

Kas vertė Jeruzalės muftį pasidaryti 
ašies agentu? Dėl ko žmogus pasidaro šni
pu? Ar dėl patriotizmo, meilės, pinigo ar 
nuotykių? Ar dėl neapykantos: Gali veik
ti visi šie motyvai, Neapykantos motyvas 
išgyveno modernią metamorfozę ir įgavo 
fašistinį atspalvį. Neapykanta rasės ar kla
sės pagrindu pasidarė naęlonąlsoęjallstų 
neapykantos sudėtine dalimi.

Muftis tuo keliu nuėjo dėl aklos britų 
neapykantės. Filipinas Dr. Takis ir Harle
mo Hitleris B. O. Jordanas buvo apsėsti 
baltosios rasės neapykantos. Jiems įtaką 
darė nacių rasės teorija.. Tos pačios klal- 
datikygtės auka tapo ir vienas jaunas ame
rikietis, baltasis.

Jis buvo augalotas, lieknas, dailiai su
dėtas vaikinas, Jaunas būdamas mėgo 
kumačisavydi ir futbolų, Tyleris Kentas 
buvo gavęs puikų išmokslinimą. Jis buvo 
lankęs Princetono universitetą, o Paskiau 
studijas gilino Sorbonnėje, Paryžiuje, Ma
drido universitete ir Washinstono univer
sitete įsigijo mokslo laipsni, įo tėvai, bu
vo buvęs karjeros diplomatas, Motina' bu
vo jautrį, švelni moteris, kuria sūnaus 
įklimpimgs sukrėtė, jį negalėjo suprasti, 
kaip tai galėjo įvykti, įr nenorėjo tuo ti
kėti.

Jos sūnus, vienintelis šeimoje, buvo gi
męs Mandžurijoje, kur jo tėvas tarnavo 
kaip užsienio reikalų ministerijos valdi
ninkas. Užaugęs Tyloris buvo daug žadąs, 
šaunus vaikinas. _l Amerikos diplomatinę 
tarnybą įstojo, būdamas dvidešimt dvejų 
metų amžiaus, Pradžioje tarnavo JAV am
basadoje Maskvoje, o 1939 m- spalio mėn, 
buvo perkeltas šifruotoju 4 ambasadą 
Londone.

Kadangi artėjo karas, tai tomis įtemp
tomis dienomis šifruotojo vieta tegalėjo 
būti pavesta tik visiškai patikimam asme
niui. Tylerį K$ntą visi mėgo. Jis paten
kinamai atliko savo pareigas. Kentas mo
kėjo keletą svetimų kalbų, jų skaičiuje — 
rusų, prancūzų, vokiečių ir italų.

, 'Neilgai pagyvenęs Londone, jis pradėjo 
lankyti politinius susirinkimus, nes norė
jo suprasti tų neramių dlęnų politinę rai
dą. Jam labai rūpėjo karo galimybė.

Tyleris Kentas nekentė karo ir klausėsi, 
ką sako toj grupės Anglijoje, kurios sten
gėsi jį sukliudyti. Jis sekė nacių inspiruo
tus taikos pasitarimus. Pradėjo lankyti ir 
Mosleyo fašistų masinius mitingus bei ma
žesnius jų susirinkimus. Susipažino su par
lamento ’atstovu kpt. H. M. Ramsayjųjįj, ku
ris, kaip ir Mosleys, buvo griežtas antise
mitas.

Ta pati britų fašistų grupė turėjo santy
kių su britų vokiečių draugija, su organi
zacija, kurios narių tarpe buvo tokių Vo
kietijos simpatikų, klip admirolas sir Ba
rys Domvillė. Sir Barys, kuris vėliau buvo 
Internuotas, anksčiau buvo britų laivyno 
žvalgybos skyriaus viršininkas.

Tyleris Kentas klausėsi propagandos, kad 
žydai yra atsakingi už busimąjį karą. Tai 
buvo žinoma giesmelė: žydai ir Europos 
bei JAV plutokralai trokšta pasipelnyti iš 
karo; tarpfikitiniai bankai yra žydų ran
kose, Ir jie jau ruošia karo sąmokslą.

Amerikos ambasadoje Kentas vis dėlto 
tebdslelgė normaliai. Kai kada jis paleis

davo vieną kitą antisemitinę pastabą, kuri 
stebindavo jo tarnybos draugus. Bet šiaip
jau tebedirbo gerąį,

Bet štai prasidėjo antrasis D, karas. Neil
gai trukus, 1940 m, gegužės 18, d„ pas Ame
rikos ambasadorių P. Kennedį atsilankė 
Scotland Yardo atstovas ir išdėstė tokį ne- 
mąlonų dalyką, kuriuo ambasadorius ne
norėjo tikėti. Dalykas buvo labaį delika
tus. Ambasadorius sužinojo, kad Scotland 
Yardas pradėjo sekti Kentą dėl jo neaiš
kių santykių su grupę asmenų, kurie įtaria
mi vajįj germanofilišką ir antisemitinę veik
lą.

Scotland Yardo pareigūnas pranešė am
basadoriui, jog Kentas susektas santykiau
jąs su mergina, kuri vėliau buvo suimta 
dėl šnipinėjimo. Ana Volkova buvo rusų 
kilmės Britanijos pilietė. Ji buvo buvusia 
caro admirolo .duktė ir dirbo su Mosleyo 
fašistų grupe. '

Volkova gyveno Anglijoje nUQ Pat Rusi
jos revoliucijos, buvo draugiškai priimta ir 
įsigijusi nemažą bičiuliu Londono visuo
menėje,

Prasidėjus 2. D. karui britų policija su
sidomėjo Volkovos . veikla. Policija spėjo 
ją turint slaptus su Vokietija susižinojimo 
kanalus Ir siunčiant ašiai žvalgybinius 
pranešimus,

Tyloraa. Kentas buvo pastebėtas dažnai 
susitikinėjęs su Ana Volkovą ir kitai? jos Į 
pažįstamaisiais.

Scotland Yardas, tarp kitų dalykų, ži
nojo, kad Kentas ir /Volkovą turėjo ben
drą automobilį. Taip pat buvo įsitikinę, 
kad Volkovą gauna konfidencialių infor
macijų iš Kento, Pareigūnas ambasadoriui 
pareiškė, jog policija labai pageidaujanti 
gauti leidimą padaryti kratą Kento bute,

Susidūręs su tokiais kaltinimais, amba
sadorius nebegalėjo ginti Kento imuniteto. 
Jis leido Scotland Yardo pareigūnams da
ryti kratą Kento bute ir pasižadėjo remti 
jų pastangas. Bet jis tikėjo paaiėkėsiant 
tesant paprasto nesusipratimo. Paįp amba
sadorius ir dar vienas ambasados valdi
ninkas nuėjo su Scotland Yardo pareigū
nais kaip liuaininkai.

Atvykę į Kento butą ir iškrėtę, rado, ko 
ieškojo. Prisirinko daugiau kaip 1,500 am
basados dokumentų nuorašų. Be to, rasti 
du' papildomi raktai į ambasadas šifravi
mo skyriaus patalpą. Su šiais įrodymais 
užkluptas Kentas prisipažino, jog raktus 
buvo pasidarydinęs tam atvejui, kad galėtą 
įeiti į šifravimo skyrių, jei iš jo būtų per
keltas į kitą.

Buvo ir daugiau įrodymų, Scotland 
Yardas rado dar dvi ambasados dokumen
tų fotografijas, kurias, reikia manyti, bu
vo padare ja talkininkai, kad pasiųstų i 
Vokietiją. Be ta, buvo dąr propagandinės 
medžiagos, nukreiptos prieš Britanijos ka
ro vedimą. (B. d.).

Franco don Juano pasitarimai negatyvūs
Paryžius (Dena/Afp). Vienas tapatų mo- 

narehlninkas, laikomas Ispanijos sosto pre
tendento politiniu tarėju, pareiškė, jog don 
Juano ir generole Franco susitikimas neda
vė jokių permainų, Tų pasitarimų rezulta
tas esąs lygus nuliui, Juanas nepadaręs jo
kių nuolaidų, o Francas, atrodo, irgi ne-, 
norįs keisti savo požiūrio, Jam rūpinti tik 
Ispanijos ūkinė padėtis, Nors ir buvę su
tartą tylėti apie pasitarimų rezuįtatus, bet 
monarchinmkąj taria būsiant naudinga, kad 
užsienis žinotų negatyvius susitikimo rezul
tatus, *

Keli anglų laikraščiai praneša, kad šis 
susitikimas buvo įvykęs amerikiečių- inicia
tyva. Atrodo, kąd amerikiečiai dėl strate
ginių priežasčių seniai yra atsisakę nuo 
griežtos linijos prieš Francą, Norėdami su
taikyti Francą au monarcMninkai?, jie ti
kisi suiiberallnti Ispanijos valdymo sistemą 
ir iš Franco vyriausybės išjungti pernelyg 
nacionalistišką falangos elementą.

įvykus takiems pasikeitimam? Ispanijos 
vidaus politikoje, JAV galėtų teikti dides
nę ūkinę pagalbą ar tai priimant į Mar- 
shallio planą, ar dvišaliu Amerikos Ispani
jos susitarimu (kas atrodo labiau galima). 
. Šią tendencija Washingtone labiausiai re
mia tie sluogsniai, kurie artimi krašto ap
saugos ministerijai ir ruošusi galimybei, 
jog karo atveju dėl skubios sovietų ofenzy
vos Vakarų Europoje Ispanijai tektų svar
biausio prietilčio vaidmuo. ' '

„Sunday Times” Lisabonos koresponden- 
tas nurodo Įleistą aplinkybę, kad 1945 m. 
Amerika atsisakė remti Churdiillio planą, 
kuris tada norėjo atstatyti monarchiją Ispa
nijoje. O šiandien amerikiečiams atgaivinu* 
restauracijos mintĮ, apie ią visiškai nieko į 
nenori žinoti Britanijos darbo partijos vy.j 
riausybė.

Bet padėtis Ispanijoje tuo tarpu visiškas į 
pasikeitė. Jei prieš trejus metus buvo rim- 
ta‘ proga Francą prikalbinti pasitraukta ir į 
užleisti vietų don Juanui, tai dabar „cau- \ 
dilio” (stiprusis vyras) rankose turi gėrės- ■ 
nes kortas.

Nuolaidas jis tikrai ne kokias tepadarė 
sosto pretendentui. Jis sutinkąs Ispanijos : 
valstybės galva pripažinti Asturijos princą, 
don Juano sūnų, kai .jis sulauksiąs reika
laujamo amžiaus. Bet Franco išleistasis |pį» j 
dinystės įstatymas numato, kad monarchu 
turi būti ne mažiau-kaip triadešinit twat-— 
amžiaus, O Asturijos princas tėra vos dfj 
šimties metų.

Jei don Juanas suliktų su Franco sllltj- į 
mu, tai reikštų, kad lig monarchijos atsta
tymo Francas iš tikrųjų turėtų dar dvide
šimt me<ų. o per dvidešimt metų, kaip ši- ; 
noma, gali daug kas dar įvykti.

♦ Arolsene Banąto batų fabriko savinin
kas Viatovag su savo bendrininku PMrido 
be leidimų į apyvartą 3.500 jx>rų batų. Už 
tai pirmasis nubaustas 2 m. kalėjimo ir 
1000 DM bauda, antrasis 15 mėn, kalėjimo 
ir 500 DM. (D).

NEPRIKLA USOMYBĖS
PASKUTINĖS DIENOS

5, tęsinys. ę
Dėl Lietuvos diplomatinio postovio Berlyne hitlerinės Vo

kietijos vyriausybės durų varstymo tuo metų, kada Lietuvai 
grėgė mirtinas pavojus, tai jis jas varstė ne todėl, kad jos 
jam' buvo atidarytos ir ne dėl kokio nors „filiškumo", bet dėl 
to, kad tų durų varstymo reikalavo Lietuvos interesas ir 
mano, kaip Lietuvos pasiuntinio, pareiga ginti Lietuvos ne
priklausomybę kad ir prieš patį nevidoną. Tas postovis, kur 
tada saugojau Lietuvos interesus, buvo prie vieno iš Mask
vos Berlyno ašies galų, taigi tos 'ašies, nuo kurios tada be
tarpiškai priklausė Lietuvos likimas. Tačiau abu jos galai, 
nors ir būdami judošiškai susitarę už Lietuvos vyriausybės 
nugaros, skalino dantimis vienas prįęš antrą dėl mįjsų 
krašto. Būtų buvęs iš mano pusės tikras nusikaltimas, jei 
nebūčiau tada domėjęsis, ar jie nesigriebs traukti vienas ki
tam dantų, iš ko būtų buvę galima tikėtis ir Lietuvai kokios 
nors naudos. Nors jau ir turėjo pas save rusų raudonosios 
armijos garnizonus, bet vis dėlto iki birželio 15 dienos ji dar 
nebuvo Maskvos okupuota ir, žiūrint vokiečių akimis, vis 
dar tebeslskaitė, lyg būtų ant Maskvos Berlyno ašies vidurio.

Todėl nuo pat to momento, kai Maskva pradėjo fabri
kuoti incidentus įr ieškoti priekabių, bei statyti įžūlius rei
kalavimus mūsų vyriausybei, aš sąmoningai varsčiau Vokie
tijos užsienio reikalų m-jos atsakingų pareigūnų duris, pir
ma, kad tuos pareigūnus painformuočiau, kas darosi, ir, 
antraykad stebėčiau, kaip tatai veikia jų dirgsnius. Aš tada i 
turėjau įspūdį, o dabar egų ir įsitikinęs, jog Maskvos prie
kaištavimai Lietuvai, kurie kaip žinome, truko kelias sa
vaites iki bolševikai įteikė mums ultimatumą, buvo nukreipti 
ne tiek į mus, kiek į Berlyną. Maskvai buvo itin svarbu iš 
anksto patikrinti, kaip Berlynas reaguotų j Lietuvos galu
tinio nužudymo planą, ir įsitikinti, ar vis dėlto 3. Reichas 
tai dar pakęstų ir nesigriebtų kokių nors energingesnių pa
sipriešinimo žygių. Vokiečiai godžiai registruodavo mano 
jiems pateikiamas informacijas, .mačiau kaip jos stipriai 
veikė jų dirgsnius ir kaip jie vis daugiau įkaito ant savo 
bolševikinio partnerio. Bet jų rankos buvo nelaisvos: visa 
Vokietijos kariuomenė tada buvo angažuota Vakarų fronte.

Todėl visas tas Kremliaus karčias piliules prarydavo vieną 
po kitos,,,

Visą tą Maskvos su Berlynu žaidimą Lietuvos kailiu ga
lėjau gerai stebėti, varstydamas Vokietijos užsienio reikalų 
m-jos duris ir tiksliai apie viską painformuoti Kauną. Bet 
tai buvo ir viskas. Susilaukti Iš vokiečių kokios nors efek
tyvesnės pagalbos Lietuvai, kad galėtų apsisaugoti nuo 
Maskvos nasrų, vilties nebuvo. Maskvos Berlyno ašis tada 
važiavo nę tąjp, kaip norėjo Berlynas, bet kaip diktavo 
Maskva. Todėl ir apie šios pastarosios ultimalu'iną lūetuvai 
tegalėjau’pąinformuoti Vokietijos užsienio reikalų m-ją tik 
po to, kai jau ji buvo apie tai Kremliaus „painformuota“ ir 
kai DNB — vokiečių telegramų agentūra —■ ne,t jau buvo 
suskubusi paskelbti ultimatumo tekstą viešai. Mano, kaip 
Lietuvos diplomatinio atstovo Berlyne uždavinys, po to susi
vedė į paprastą dalyką: pasiteirauti Vokietijos-užsienio rei
kalų m-joje, kaip į tai žiūri Reicho vyriausybė ir or neke
tiną dėl to, kas tuomet darėsi Lietuvoje prieš pačios Vokie
tijos interesus, priimti iri pareikšti koki nors viešą savo nu- 
taistatymą. Tokį klausimą pastačiau politikos direktoriui 
valstybės pasekretoriui Dr. Woermanui, atsilankęs pas jį 
Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje birželio 15 d. 20 vbL 
Mačiau, kad tas klausimas Dr. Woermanui r.obuvo paprastas 
Nesusigriebdamas, ką j tai atsakyti, Dr. Weermanas ner
vingai pasiraugė savo fotelyje, ėmėsi plunksnos jį sau visu 
pirma pasižymėti įr tik po to prisirengė pratarti, kad tuo 
tarpu dar negalįs man nieko pasakyti... Supratau, jog turi 
atsiklausti instrukcijų pas pati Reicho užsienio politikos 
galvą — minister! von Ribentropą, nes disciplina jths nacius 
buvo tikrai nebloga.

Po nemigo nakties, kreipiuos į Dr. Woermana dar kaitą 
Tai Įvyko jau birželio 16 d. apie 12 vai. Buvau atsilankę* 
pas jį referuoti apie liūdnus įvykius mano atstovaujamame 
krašte, taigi suvesti Maskvos Berlyno ašies politikos ba
lansą, kiek jis palietė mūsų kraštą, ir pranešti apie Lietu
vos išdavimo bolševizmui pirmąsias aukas; pati Lietuvos 
respublikos prezidentą A. Smetoną ir jo Šeimos nerius bei 
asmeninę svitą, atsiradusius naktį iš birželio 15 J i 6 šiapus 
Lietuvos Vokietijos sienos, gplbstintis nuo pavojaus, kuris 
grėsė jų gyvybei iš sakyto priešo pusės. Kada aš padėtį Lie
tuvoje apibūdinau gryna sovietų okupacija, Dr. Woermanas, 
į tai nereagavo. Supratau, jog su ta mano nuomone sutiko 
ir kad Vokietijos užsienio reikalų m-ja ja. tylomis akcep
tuoja. r •

Po šitokios įžangos, Dr. Woermanas, mano dsr nep<rif«'" 
bintas, kaip vokiečiai ruošiasi traktuoti mano aukščiausiąjį 
šefą, respublikos prezidentą, atskleidė man, jog Reicho vy
riausybė nusistatė A. Smetoną tuo tarpu laikyti internuotą. 
De, Woermanas aiškinosi, jog tai esą tik forma, kad kas
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Politinių emigrantų uždaviniai
Politinių emigrantų arba dabar vadina

mųjų DP tokio masinio skaičiaus joks šimt* 
, metis nebuvo davęs, nors ir praeitais am
žiais, ypač XIX a, kai Europoje vyko tau
tiniai bei konstituciniai sąjūdžiai, nemažas 
skaičius»Europoje jų buvo atsiradę.

Net gilioje senovėje nuo kieto ir sava
vališko tįron^Įtvaldymo atskiri asmens bėg
davo į svetimą,valstybę ir ten ieškodavo 
prieglaudos ir pagalbos. Arba senovės Grai
kijoje, Atėnuose net pati liaudis balsavimo 
būdu, vad. ostrakizmiVTpręsdavo dėl vieno 
ar kito piliečio povojingumo valstybei ir jį 
ištremdavo už savo valstybės ribų.

Istorijos būvyje taip pat yra žinomi pla
tesnio masto religiniai persekiojimai ir dėl 
jų atsiradusi emigracija, kurių nemažą skai
čių priglaudė Anglija, Amerika bei kitos

1848 m. politiniai emigrantai

politinius emigrantus.
antrojo pasaulinio karo naujose vals- 
konstitucijose ątsiranda paragrafai su- 
politiniams emigrantams azylio teisę,

® -o
Čia aš kiek plačiau norių sustoti ties 

1848 metų politiniais emigrantais. 1848 me
tai -Europoje buvo neramumo metai. 1848 
metų revoliucija buvo apėmusi beveik visas 
Europos valstybes, tačiau reakcijai įsigalė
jus, politiniai emigrantei paplūdo iš Pran
cūzijos, Italijos, kur •, vė) įsiviešpatavo 
austrų priespauda. Jei anksčiau Šveicarija 
persekiojamiems politiniams emigrantams 
suteikdavo prieglobstį, tai po 1848 m., di
džiųjų valstybių spaudžiama, ir ji atsisakė 
duoti azylio teisę. Beliko vienintelis kraš
tas ir tai buvo Anglija, kuri priglaudė ano 
meto

Po 
tybių 
teikią 
pvz. 1946 m. Prancūzijos konstitucijos įžan
goje įsakmiai pabrėžiama, jos asmenims, 
kovojusiems dėl laisvės, bus suteikiama 
prieglauda, arba 1946 m. Bavarijos konsti
tucijas 105 § pabrėžiama, jog svetimšaliai 
persekiojami dėl pagrindinių piliečių tei
sių ne tik neišduodami jų kraštų vyriausy
bėms, bet ir neišsiunčiami iš Bavarijos. 
(Tartum pajuokai ir Stalino konstitucijos 
129 § suteikia svetimšaliams — Sovietų Są
jungos agentams — prieglaudos teisę).

Taigi ir anuomet tūkstančiai politinių 
emigrantų, kurio atsidūrė Anglijoje, nieko 
daugiau negalėja sau išgelbėti, kaip tik 
laisvę ir gyvybę. Nelengvai jie ulsidirb-- 
davo duonos kąąjjį, bet prisiminimai apie 
kovų draugus, kritusius ar į kalėjimus pa
tekusius, suteikdavo jiems energijos pradė
tai kovai tęsti.

Politinis emigraptas neturi jaustis esąs 
kankinys, bet tik tam tikrų politinių sąlygų 
padariny^ ir visa savo energija bei ryžtu
mu jis turi kovoti, kad tos nepalankios są
lygos bfltų pašalintos, panaikintos, kad jo 
siekimai realizuotųsi gyvenime. Kad jis vėl 
galėtų gimtosios žemės sultimis maitintis 
ir jos oru kvėpuoti. Politinis emigrantas 
turi būt! perdėm idėjiškas žmogus ir viso
kiausiomis sąlygomis turi kovoti dėl savo 
sisekimų bei idealų."

1848 m. kovotojus jungė tautinės, demo
kratinės bei humanistinės idėjos vienon

prezidentui ir jo artimiesiems nepadarytų ko pikto, nes pa
dėtis esanti pasienio srityje labai netikrą ir laikas neramus.

| Tačiau A. Smetona ir jo palydovai būsią traktuojami labai 
humaniškai, su visu prideramu jiems reppektu, atsižvelgiant 
i jų padėti; Pats prezidentas ir jo visi palydovai būsią įkur
dinti viename iš Iriausiųjų Rytprūsių kurortinių viešbučių, 
kur galėsią laisvai gyventi ir nekliudomai darytį pasivaikš
čiojimus po gražias tos vietos apylinkes, palei ežerą, ar kur 
tik panorėsią. Dr. Woermanas pabrėžė, jog apsauga prista
toma prezidentui' tik vien dėl to, kad kas jo asmeniui ne
padarytų ką pikto bei kad kas į ji nepasikėsintų.

Nors šj Dr. Woermano daina ir neatrodė pikta, bet fak
tas lieką faktu, jog vokiečiai A. Smetoną buvo internavę, 
užuot palike, jam ir jo visiems palydovams visišką laisvę 
keliauti toliau kaip jie norėjo ir kaip aš to buvau prašęs 
naktį, kai tik patyriau jų visų atsiradimą Eitkūnuose ir kad 
vokiečių pasienio policijos organai jiems daro kliūčių. Todėl, 
nors ir turėjau padėkoti Dr. Woermąnui už Reicho vyriau
sybės parodytą A. Smetonai ir jo artimiesiems hųmamšku- 

į mą, tačiau veržėsi iš mano sielos noras pareikšti tai pačiai 
Reicho vyriausybei formalų protestą prieš A. Smetonos, kaip 
Lietuvos respublikos prezidento, internavimą. Vos susival
džiau to nepadaręs. Protestu nebūčiau nacių paveikęs, kad 
tuojau prezidentą paleistų. Priešingai, tai gal būtų tik juos 

, įsiutinę, ir jie kerštaudami gal net būtų pasielgę dar pik
čiau: pasunkinę prezidentui gyvenimo sąlygas, o gal net jį 
ir išdavę bolševikams, kurių agentai, kaip greitai paaiškėjo, 
nesiliovė slankioti aplink prezidento internavimo vietą, o jų i 
oficialūs diplomatai Berlyne darė įvairių intervencijų Vokie
tijos užsienio reikalų m-joje, kad tą iš Maskvos paspruku
sią Lietuvos nepriklausomybės vėliavą kaip nors suėstų.

Kadangi ir po Dr. Woermano patikinimų, jog prezidentui 
nieko pikto nepadaryta, aš nesijaučiau ramus dėl jo toli
mesnio likimo, tai pasitenkinau tik švelniu apgailestavimu, 
kad suvaržyta jo asmens laisvė. Būtent, tepareiškiau, jog, 
mano nuomone, internavimas negalėjo būti panaudotas, ka. 
dangi Lietuva nebuvo jokiame konflikte su Vokietija ir kad 
iki paskutinio momento laikėsi normalių bei gerų santykių 
su šia pastarąja. Dr. Woermanas į tai neatsakė nįeko. Toks 
jo elgesys lyg ir patvirtino, kad A. Smetonos klausimas tuo 
paprastu internavimu dar nėra išspręstas ir kad pavojus 
prezidentui būti nacių išduotam į Maskvos nagus dar nėra 
galutinai praėjęs. Todėl aiškinau toliau, jog internavimas 
dar ir todėl man nesuprantamas, kad yra pasikeitusi A. * 
Smetonos teisinė padėtis, Nurodžiau, jog, kaip išvykęs į 
užsieni, jis prezidento pareigų eiti nfebegali. Jas eiti yra pa
vesta ministeriui pirmininkui A. Merkiui, kaip tai yra nu
matyta Lietuvos Konstitucijoje. Be to, pati A. Merkio vy

Europos valstybės. Tačiau dėl Religinių I darė centrini demokratinį komitetą kovai 
persekiojimu atsiradusieji emigrantai teno- dėl tautų laisvės. Tačiau čia tenka pažy-čpersekiojimų atsiradusieji emigrantai teno- ■ 
rėjo surasti sau tik saugią gyvenimo vietą, 
kur jų nieks nepersekiotų, tad jie greičiau 
tenkinosi nauja būkle, nes tautiniai reikalai 
jiems svarbaus vaidmenio nevaidino.

Atvirkščiai, l politinio emigranto sąvoką 
įeina buveinės laikinumas^ir visos to emi
granto "pastangos, gyvenant užsienyje veikti 
kaip užsienio taip ir savo krašto visuomenę, 
kad būtų pakeista politinė būklė ir jis vėl 
galėtų į tavąjį kraštą sugrįžti.

Lietuva jau nebe pirmą kartoj turi Euro
poje ir Amerikoje politinių emigrantų. Po 
Lietuvos Lenkijos sukilimų (1831, 1863) di
desnis jų skaičius įsikūrė Prancūzijoje ir 
ten gyvendami, labai palankiai buvo nuteikę 

“Prancūzijos visuomenę savo siekimų atžvil
giu.

krūvon, kaip ir dabar visų tautybių politi-
nius emigrantus jungia tos, pat idėjas dėl tyti mus kartuvėse ar koncentracijos stp- 
kurių buvo kovojama prieš’šimtą metų su 1 vykiose. Jie per „Tėvynės Balsą” sirenų 
absoliutizmu, Tik dabar kovojama su rytų'čiulbėjimu ir įvairiais pažadais vilioją mus 
valdovų tironiją- Ir tada italas J- Mazzini, (atgal i mūsų gimtąjį ir pasiilgtą kraštą, 
vengras L. Kossuth, (Košutas), vokietis Ar- nes tie tironai puikiai supranta gyvųjų 
noldas Ruge, prancūzas Redlu - Rollin su-I liudytojų reikšmę ir vaidmenį emigraejoje.

Idėjiškai turime būti tvirti
Kadangi mūsoji politinių emgrantų masė 

sudaro perdėm demokratišką elementą -- 
daugiausia valstiečiai arba darbininkai ar
ba valstiečirt ir darbininkų vaikai, tad 
išemigravę dar į platesni pasaulį, susidūrę 
su kitų kraštų darbininkais, tikrai sugebė
sime (ir privalome sugebėti) pavaizduoti 
tikruosius bolševizmo kėslus ir išaiškinti 
tikras mūsų emigravimo prežąstis, Si emi
graciją nėra pagąši Didžiosios prancūzų 
revoliucijos meto emigracijai arba pirmajai 
rusų emigracijai nuo bolševizmo. Šių laikų 
politinių emigrantų negąsdina jokios jų 
kraštuose vykdomos socialinės reformos, 
tačiau jie nepanoro palikti imperlalistiško- 
ąios Sovietų Sąjungos vergais ir ryžosi, kur 
bebūdami, kelti aikštėn blausiausius Sovie
tų Sąjungos žmogaus pavergimo ir nuver
tinimo bei naikinimo metodus; jie ryžosi 
kviesti ir visų kitų kraštų dorąją visuomenę 
protestuoti prieš Sovietų Sąjungos tautų 
naikinimą.

Štai jau keletas gražių organizuotos ko
vos pavyzdžių iš Kanados ir Amerikos pa
siekė ir mūsų, tremtinių, spaudą, Žinoma, 
organizuota politinių emigrantų kova, kur 
tik leidžia sąlygos, visuomet yra daug sėk
mingesnė ir efektingesnė, tačiau kur nėra iš 
karto sąlygų pasireikšti organizuotai, tai jr 
atskiras asmuo gali daug nuveikti, daug 
padaryti. Atsidūręs svetimame krašte poli
tinis emigrantas, niekur neturi užmiršti sa
vo idėjinių tikslų ir greta savo materialinio 
gyvenimo sutvarkymo, turi visuomet atsi
minti aukštesnius tikslus — išlaisvinti savo 
gimtąjį kraštą iš vergijos,' sutrumpinti li
kusiųjų tautiečių kančias šiame žemiškame 

riausybė ką tįk paskelbė nutarimą, kuriuo A, Smetonos išvy
kimą palaikė jo pasitraukimu Iš prezidento pareigų. Iš to 
viso padariau išvadą,„jog A. Smetona galėtų būti traktuo
jamas kaip kiekvienas kitas asmuo, ieškąs politinio azyliaus 
užsienyje, kai savo krašte gresia pavojus jo gyvybei.

Žinoma, A. Merkio vyriausybės paskelbtas nutarimas ne
belaikyti A. Smetonos respublikos prezidentu buvo priešin
gas Lietuvos konstitucijai, taigi antikonstitucinis aktas, ku-' 
riam negalima pripažinti jokios galios, Jį suminėjau tuo 
tikslu, kad pąkiščiau vokiečiams argumentą atsikalbinėjimui 
prieš Maskvą, jei ši pastarpji griežtai pareikalautų A. Sme
tonos išdavimo, pvz„ kuo nori pagrasindama 3. Reichui arba 
pasiūlydama pristatyti jam už tai daugiau benzino ir kitų 
žaliavų vokiečių karo pramonei. Dr. Woermanas mano ver
sija susidomėjo, nes, matyti, pasiuntinys Zechlinas to dar 
nebuvo suspėjęs pranešti Vokietijos užsienio reikalų m-jai. 
Po to Dr. Woermanas pasiteiravo, kas gi tada eina respubli
kos prezidento pareigas. Atsakiau, jog ministeria pirminin
kas, A, Merkys, kaip tatai numato Lietuvos konstitucija ir 
kad tam tikslai A. Smetoną, išvykdamas į užsienį, yra pa
likęs A. Merkiui formalų pavedimą.

Šitaip Dr. Wpermana paorientavęs apie mūsų konstitucinę 
padėtį, prisiminiau savo klausimą, kurį jau iškėliau birželio 
15 d. vakare .ryšium su Maskvos ultimatumu ir rusų raudo
nosios armijos įsiveržimu į Lietuvą, būtent, kaip į visa tai 
žiūri .Reicho vyriausybė, kaip Lietuvos kaimynas, ir ar ne
laiko esant reikalinga dėl šios sovietų agresijos pareikšti 
koki nors savo nusistatymą. Po Dr. Ancevičiaus žinios, kuri 
jau buvo minėta, t, y. kad vokiečiai visa tai tepriima tik 
dėmesin ir visai neketina kaip nors reaguoti, man l?uvo 
aišku, jog nėra vilties iš jų ką naudingo Lietuvai tikėtis, 
Tačiau, kad tą klausimą iškelti reikalavo politinė logika, Man 
atrodė, jog gali būti svarbu ateičiai, kad neliktų neuždoku- 
mentuota iš mano pusės, kaip Lietuvos pasiuntinio, Reicho 
vyriausybės nusistatymas tokiuo momentu, kada žuvę valsty
bė kurios nepriklausomybę ginti aš buvau įpareigotas. Dr. 
Woermanas, matyti, jau buvo von Ribentropo instruktuotas. 
Jis konkrečiai man atsakė, jog negalįs (nicht in der Lage) 
man ką pareikšti į tą mano klausimą. Diplomatinėje kalboje 
toks jo atsąlamas prilygo patvirtinimui, jog Reicho vyriau
sybė išduoda Lietuvą bolševizmui besąlygiškai, nors tai buvo 
priešinga pačios Vokietijos interesams, Blaiviau galvojusi 
vokiečių visuomenė, ypač vokiečių kariniai sluogsniai, buvo 
susijaudinę dėl sovietų agresijos prieš mažą, nė kuo nekaltą 
vokiečių kaimyną Lietuvą ir piktinosi, kad Reicho politinė 
vadovybė nereaguoja prieš tą akiplėšišką agresiją ir atsigula 
dar kartą ant pilyo prieš Kremliaus raudonuosius dikta
torius.

mėti, jog 1848 m. politinių emigrantų kovos 
sąlygos buvo daug lengvesnės. Pavyzdžiui, 
rusas Aleksandras Hereenas 1855 m. įsteigė 
spaustuvę Londone ir ten spausdinamus 
laikraščius ,,Šiaurės Žvaigždę" ir „Varpą” 
turėjo budi! nelegaliu keliu įvežti į Rusiją 
ir skelbti demokratines idėjas. Dabar gi 
naujieji Rusijos tironai, kadaise patys buvę 
politiniai emigrantai, giliai .supranta -ryšio 
palaikymo svarbą tarp politinių emigrantų 
ir tėvynės ir todėl savo valdomus bei pa
vergtuosius kraštus užsklendė geležine už
danga, kad naujos vergijos valstybėn nega
lėtų prasiskverbti nei laisvės laikų prisi
minimai- Rusijos tironai gerai primena ko
kį vaidmenį anuomet vaidino patys rusų ir 
rusų pavergtųjų tautų emigrantai, todėl jie 
visomis priemonėmis stengiasi susigrąžinti 
dabartinius politinius emigrantus, o veikles
nius, jiems pavojingesnius, net sunaikinti,

Sovietų valdovai, ne vien tik sadistinių 
įgeidžių vedini nori mus parsivjlkti ir ma-

pragare. Tad kiekvienas tremtinys,' politinis 
emigrantas, kuriame krašte beįsikurs, pra
mokęs vietinės kalbos ras būdų prisidėti ne 
vien materiališkai tėvynę laisvinti, bet ir 
savo veikla, savo žodžiu bei elgesiu galės 
vesti didelę propagandą prieš mūsų krašto 
pavergėjus. ų

Mums reikia ne tik ryžtumo, gilaus idė
jiškumo, idealizmo, bet ir patvarumo, bei 
optimizmo nenuilstamai nusibrėžta linkme 
pradėtąjį darbą varyti. ’

Tie politiniai emigrantai, kurie susidarę 
patogias materialinio gyvenimo sąlygas, ne, 
įsijungs į kovą dėl tėvynės išlaisvinimo, pa
liks paprastais patogesnio gyvenimo beieš
kančiais emigrantais, naujos tėvynės be
ieškančiais pasaulio perėjūnais.

Politinio emigranto vardas turi išlikti 
idėjiškas, švarus, ryžtingas ir visur, viso
kiomis sąlygomis siekiąs savo tėvynės, savo 
gimtojo krašto nepriklausomybės ir laisvės 
atstatymo. A. D.

Ka, mes parsivešim namo ? / Pulgis Andriušis
Dar mes nespėsim išlipti Virbalyje iš 

traukinio, kai stoties perone dūdų orkes
tras užplėš sutikimo maršą. Perone su ei- 
linderiais ir baltomis pirštinėmis, nervingai 
žiūrėdama į rankinius laikrodukus, vaikan
čios tautos delegacija, puldinėdama prie 
kiekvienų vagono durelių, beviltiškai moda
ma rankom:

*— Ir čia nėra, po šimts 1

Pasaulio lietuviu skaudoje:

Dideli sunkumai
Švedijoje išeiną „Pragiedruliai” skundžia

si dą) didelių sunkumų, kuriuos tenka nu
galėti leidinį leidžiant. Redakcinis kolekty
vas yra sumažėjęs, visi sunkiai dirba, laik
raščio darbo gaji imtis tik vogčiomis-

Vietiniai skaitytojai neparodo pakanka
mo susiinteresąvimo laikraščiu. Dažnas tau
tiečių gauna spaudą iš Vokietijos. „Bet iš 
kitur spaudos gavimas neatpalaiduoja Šve
dijoje gyvenančių lietuvių nuo savos spau
dos skaitymo bei rėmimo — kiekviena pu
šis turėtų pirmiausia savam šilui ošti". 
(Pragiedruliai 17—22).

Ir Švedijoje lietuviai savo daro
Liet. Draugijos Švedijoje Stockholmo 

skyrius š. m. gegužės 2 d. gražiai paminė
jo Motinos Dieną. Skyriaus valdyba įteikė 
dovaną — sidabrinę lėkštę daugiausia vaikų 
turinčiai motinai lietuvei Švedijoje p. Ston
kienei. ,

Birželio 14 d, į Sibirą išvežtiems paballie- 
čiams paminėti Stockholme, Engelbrekto 
bažnyčioje buvo suruoštas bendras iškilmin
gas aktas. Pamokslą švediškai pasakė ka
raliaus rūmų pamokslininkas kun. Sven Dą- 
nellis. Kalbas pasakė visų trijų valstybių 
ministerial Stockholme. Sugiedota visi trys 
himnai. Maldas skaitė estų arkivyskupas 
prof. J. Koepas. Chorai atliko atitinkamą 
programą. Engelbrekto bažnyčia,, didžiausia 
Stockholme, buvo pilnutėlė žmonių, ne tik 
baltiečių, bet ir švedų. (Pragiedruliai).

Sovietų ranka ir ten siekia
Mums pranešama iš Sleafordo stovyklos, 

kad ten lankėsi rusiškai kalbanti moteris, 
agitavusi grįžti į Lietuvą ir dalino komu
nistinę „Tiesą”.

Sakėsi, kad j°s vyras esąs lietuvis ir dir
bąs vienoje spaustuvėje Londone.

Visai galimas dalykas, kad ir ateityje pa
našūs agitatoriai lankysis kitose stovyklose.

Skyrių valdybos prašomos, atsilankius to
kiam agitatoriui, su pagalbą stovyklos ad
ministracijos išaiškinti jų pavardes ir gy
venamas vietas ir pranešti centrui- (Britani
jos Lietuvis).

Sutvarkė religinius reikalus
Anglijoje nuo š. m. kovo men- l d. kuni

gai, norėdami geriau patarnauti saviesiems, 
pasiskirstė apylinkėmis. Kurį. Kuzmickis 
rūpinasi šiaurine ir, iš dalies, vidurine 
Anglija; kun. Kairiūnas — vidurine Angli
ja; kun. Petraitis vakarine, pietvakarių

>— Ponas konduktoriau, kuriam vagone 
atvažiavo valdžia? — paklaus netekęs kan
trybės, delegacijos pirmininkas.

Kai gausinga minia vaizbūnų su didžiau
siais pundais, kdtiiitetų nariai su pakietais 
šiek tiek atslūgs iš perono i muitinės salę, 
kai nuo platformų nukels sunkvežimius, 
lengvas mašinas, fabrikų įrengimus, tik 
tuomet atsivers pirmos klasės vagono du
rys (kurios iki tol buvo užrakintos) ir j 
’peroną išlips neskubėdama valdžia,

Tautos delegacija, nusiėmusi cilinderius, 
nusilenkusi iki žemės špaleriais iš abiejų 
pusių leis valdžiai (eiti į pirmos klasės bu
fetą, kur jau latiks parengti stalai Iškilmin
giems • pietums ir stovės visuomenės orga
nizacijų atstovai. Dūdų orkestras sugros 
himną, d paskui pereis į lietuvišką popurį. 
Po prakalbų, ašarų, atsidūsėjimų, minioms 
verkiant, valdžia (kurios daiktų nežiūrės 
muitininkai) susės į patogias mašinas ir bus 
nugabenta į Vilnių, kur jau lauks paruošti, 
pliušu naujai aptiesti ministeriams kabine
tai, o prezidentui — reprezentaciniai rūmai, 
šviežiai ištinkuoti ir Išvaškuoti. Su baltom 
arklių uodegom ant kepurių polieinbikąi 
vaikys nuo durų spaudos atstovus ir smal
suolių minias:

— Štiš, kur jūs! Ar nematot, kad valdžia 
pavargus iš kelionės?

Išsimiegojusi ir apslskutusi, valdžia ant 
rytojaus priims svarbesnių laikraščių vy
riausius redaktorius, o vėliau išeis i bal
koną pasirodyti ūžaujančioms minioms, ku
rios per naktį bus miegojusios ant grindi
nio, kad gautų geresnę vietą arčiau balkono.

Tos dienos laikraščiai bus pilni smul
kiausių aprašymų, kaip valdžios nariai ken
tėjo Vokietijoje stovyklose, kaip Unrra ne
duodavo jiems sunkiai dirbančiųjų priedo; 
kaip politiniai priešai, susimetę į komitetus, 
varydavo juos i mišką malkų kirsti ir eilė
je prie virtuvės katilo su avižine sriuba 
jiems neužleisdavo vietos: kaip vienam na
riui pačiam asmeniškai skaldant malkas (nė 
vienas skaitytojas tuo netikės), kirvis nu
nešė mažojo piršto nago trečdalį, Ypač mo
terys žliumbs, skaitydamps, kaip valdžios 
narių poniai turėjo pačios virti vienoje'vir- 
(uvėje po dvi ir po tris, žiūrint, kiek val
dingumo jų vyrai turėjo; kaip jų vaikučiai 
buvo priversti žaisti su paprastų švabų ūki
ninkų vaikais,

Po to prasidės valdžios valsas su savo
mis, neg per liek metų Lietuvoje gyvenda-

Anglija ir Valija, Kun, marijonai, kun, 8 a- 
kevičius ir kun. Kazlauskas, aprūpina lie
tuvius Londons ir apylinkėse.

Lietuviai katalikai sąvo gyvenamose vie
tose savaime sudaro kai. parapijines ben
druomenes, kurių tikslas rūpintis religija ir 
su ja susijusiais reikalais, (Brit. lietuvis).

Visiems pagalvoti
Viena lietuvė, kuri bent tris kartus laike 

pastarųjų metų keitė darbovietę, Darbo mi
nisterijos patvarkymu grąžinta | Vokietiją. 
Anglijoje pasiliko jos vyras. Visos pastan
gos sustabdyti išvežimą buvo nevaisingos 
dėj blogų atestacijų iš visų vietovių — 
darboviečių. (Brit. Lietuvis).

Ragina pasinaudoti
J. Valst. paštas praneša, jog'pašto tari

fas siuntiniams Europon atpiginamas 4 et. 
svarui, t. y. vietoje 14 e. dabar reikės mo- 
kėti 10 centų svarui.

Taigi visi geros širdies lietuviai yra 
prašomi tuo atpiginimu pasinaudoti ir ba
daujantiems mūsų tremtiniams Europoje 
pasiųsti vieną kitą siuntinėlį, (Amerika).

Lietuvė laimėjo premiją
Šių matų Amerikos High School studentų 

lotynų kalbos varžytynėse, kurias rengia 
žurnalas „AMjlium Oatinum’t, pirmą vie
tą laimėjo studentė lietuvė Verutė Budrec- 
kaitė- (Amerika), 

į •
Nauja radijo valąpda lietuviams

Kas sekmadienis, lt-—12 vai. WTAO ra
dijo stotis Cambridge, JAV, duoda lietu
višką radijo valandą, pavadintą „lietuviškų 
melodijų valanda". Tos valandos vedėjai 
yra A, Čaplikas i» kiti lietuvis!, (Am. liet.).

Kiek kaštuoja namas?
Amerikoje, vidutiniškai imant, gyvenamas 

namas (iškaitant ir žemės sklypą) kaštuoja 
11.094 dolerius. Prieš metus laiko toks na
mas kaštavo 9.749 doh, o 1939 m. 4.599 do
lerių. (Naujienas).

*
LRK propaganda. Nuo rugsėjo ntėn- pra

džios Amerikos lietusių tarpę BALFąa pra
deda naują pinigini vajų tremtiniams šelpti. 
Talkininkaudamas šiam vajui Liet, Raudo
nasis Kryžius užsakė propagandinių’paeit- ' 
nių su tekstąiis, kurie bus spausdinami Ame
rikos lietuvių laikraščiuose, be to, bua iš
leisti ir atskirais atvirukais- Piešinius gami
na dail, P, Osmolskis, įžymesniems aukoto
jams bus įteikti padėkos lapai, kurie bus 
taip pat meniškai pagaminti, (s).

mos miškuose, partijos bus pamiršusias sa
vo programas ir priętigyjios vadovybės. Ir 
dabar, sulaukusios savo vadus, lies rankas 
į juos, našlaitės, prašydamos naujausių di
rektyvų, gairių, ideologinių instrukcijų, nes 
per tiek laiko bekovojant pogrindy beveik 
visos partijos buvo susitaikiusios ir dabar 
nežino, nuo kurio galo pradėti rietenas.

Krikščionys demokratai, llndėdami miš
kuose ir neturėdami progų nueiti į bažny
čią, bus pamiršę poterius; o socialdemo
kratai," kariaudami su tiesioginiais priešais 
bolševikų istrebiteliais, bus amžinai ataifceg- 
noję nuo marksizmo ir istorinio materialia- 
mo. Valstiečiai liaudininkai su tautininkais 
bus visiškai pamiršę, kad kaįkuomef tai 
buvo ‘dvi skirtingos partijos. Ir dabar, grį
žus Istoriniams vadams, prašys atštklaupę, 
kad vęl sudarytų atskirus CK ir pradėtų 
rietenas,

Nuo Sibiro atlikę Lietuvos piliečiai, ku
rie aukštąja politika nesiverčia, nepaprastai 
domėsis komitetų veikla ir jų narių nuopel
nais. Kada kuris buvo išrinktas į stovyklos 
komiteto revizijos komisijos kand'dalus, ką 
nuveikė per kadenciją, kiek naujų reformų 
Įvedė stovykloje, kaip prieš jo įėjimą ko- 
mitetan tautiečiai prausykloje netaupiai lie
davo vandenį ant grindų, o jam atėjus Į 
valdžią, ant rytojaus buvo jau iškabintas 
įspėjimas, kad vandens nepilstytų, nes kitaip 
gresia bausmė dvi dienas be eilės valyti 
koridorių.

V. Kudirkos bibliotekoje minios kauniečių 
lauks eilės, koį galės prieiti prie atvežtų iš 
Vokietijos paskirų stovyklų komitetų proto
kolų rinkinių, kuriuose smulkiai susipažins, 
stačiai išstudijuos aliai menkiausi kvitą, Iš
duotą sumokėjus tautos solidarumo mokes
nį, parašėlį ant popieriuko, kuriuo patvir
tinamas gavimas švarko su pastaba, klek 
sagų tame švarke stigo, kada buvo paimtas 
į rankas.

Bet toks 
skaityklose 
nesiūs, nes 
vietoj Lięt. 
mitetų darbų apyskaitas «u pateisinamais 
rašteliais, su.smulkiausiais sąrašais pavar
džių, nepamirštant tikslių datų, kąa nuo 
kada iki kada buvo komitete, kiek balsų ga
vo, dęi ko atsistatydinu, jeigu kadencijai 
baigiantis tame komitete nebedirbo, pride- 

(NtAelta i 4, psl,)

liaudies susigrūdimas viešose 
truks tik kelis pirmuosius mė- 

netrukus valstybinė leidykla 
enciklopedijos pradės leisti ko-

i
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10-ji IRO spaudos konferencija AKIMIRKSNIU KRON IKA
Rugsėjo 8 d. Bad Kisingene įvyko 10-ji 

DP spaudos konferencija, kurią iršį kartą 
atidarė ir vedė buv. Denlingerio sekretorė 
Mrs. Feder.

Į konferenciją atsilankė" ir tarė sveikini
mo žodį ką tik tą dieną atvykęs naujasis 
amerikiečių zonos IRO direktorius Ryanas. 
Savo trumpoje kalboje jis pasidžiaugė ga
vęs pirmąją progą susitikti su spaudos at
stovais, pasisakė turįs nemažą stažą globos 
darbe, nes jam ilgai tekę dirbti JAV Rau
donajame Kryžiuje ir per tą laiką jau esąs 
gerai susipažinęs su DP problema. Svar
biausias jo tarnybos tikslas būsiąs dirbti 
DP gerovei. Baigdamas savo trumpą sveiki
nimo žodį dėkojo už atliktą darbą iki šiol 
ėjusiam direktoriaus pareigas Mr. Dunn ir 
pareiškė norą tuoj po to, kai tik šiek tiek 
susipažins su darbu, susitikti su spaudos 
atstovais.

Po to buvo pereita prie įprastinių klau
simų — atsakymų, kurių buvo daug ir to
dėl čia teks paliesti- tik pačius svarbiuo
sius.

1. Kokios yra naujausios žinios dėl at
skaitymo iš DP atlyginimų 70 DM? Iš vi
sos eilės pranešėjų kalbų nebuvo galima 
susidaryti aiškaus vaizdo", kaip susidarė ši 
atskaitymų suma ir kodėl tas mokestis įves
tas. Svarbiausios tezės buvo šios; 70 DM 
suma yra galutinai nustatyta ir nuo naujos 
vokiečių valiutos įvedimo dienos ją - turės 
mokėti visi kokį nors atlyginimą gaunan
tieji DP, neatsižvelgiant į tai, ar jie dir
ba IRO įstaigose, artierik ečiu armijos, 
ar vokiečių ūkyje, ar privačiai. IRO turi tik 
dolerių biudžetą. Amerikiečių okupacinės 
įstaigos Omgus ir Eucom Sudarė DP rei
kalams biudžetą deutschmarkėmis. Sis biu
džetas yra ne IRO, bęt Armijos. Svarbiau
sias jo pajamų šaltinis yra atstapfymai iš 
DP gaunamų atlyginimų. IRO nėra sugal
vojusi šiuo reikalu savo projekto, o buvo 
priversta priimti vieną iš Armijos pasiū
lytųjų projektų. 70 DM atskaitymo projek
tas buvo pats palankiausias, vist kiti buvo 

r daug nepalankesni. Į klausimą iš vie
tos, kas galėjo būti blogesnio, negu 70 
DM atskaitymas, buvo atsakyta, kad kiti 
projektai buvo dar drastiškesni ir numatė 
daug didesnius atskaitymus, <o vienas jų net 
siūlė nubraukti visas IRO tarr.iiutojų algas 
(suprantama, 433, kurjas jie gauna vokiečių 
valiuta). Vėl krinta .klausimas iš vietos: ar 
tos 70 DM yra iš kurio nors taško kalku
liuota, ar taip sau iš oro pagauta suma? 
Į tai buvo atsakyta, kad 70 DM yra vidur
kis, kurį sudaro DP išlaikymui skiriamas 
maistas, butas, kuras, elektra, patalinė, re
montai, nuomos, nemokamos DP/ kelionės 
traukiniais ir kt. Pav., maistas sudaro 20 
DM,,nuoma ir vokiečių atliekami remontai 
8 DM; už nemokamas gelžkelio keliones 
kiekvienai DP galvai tenka 1,40 DM per 
mėnesį ir vidutiniškai tenka po 150 km. Vien 
tik Frankfurto eirijoje pereitą savaitę išduo
ta 2000 orderių nemokamai važiuoti gelž- 
keliais. Likusios sumos yra naudojamos ,DP 
be jau minėtų reikalų dar dokumentų su
darymui, Toto nuotraukoms, notarų atlygi
nimams ir visiems tiems reikalams, kuriems 
nėra numatyta lėšų kitose pozicijose. Vėl 
krinta klausimas: už 70 DM galima pas vo
kiečius geresnį kambarį ir maistą gauti, ne
gu stovyklose. Kambarys bus su geru ap
statymu ir su pataline. Ar galima iš stovyk
los aprppinimo išeiti, neprarandant darbo. 
Atsak.; geriau y*a palikti stovykloje, nes 
kambarius pas vokiečius yra nelengva gauti, 
o iš darbo visada greičiau bus atleisti tie, 
kurie gyvena už stovyklos ribų, pav., tuo 
atveju,- jeigu prisieitų mažinti tarnautojų 
skaičių.

Baigiant pranešimą pranešėjas pareiškė, 
kad posėdis šiuo reikalu vyko Berlyne net 
3 dienas. Jame dalyvavo gen. Clay, gen. 

. IRO sekret, William Tuck, daug aukštų gen. 
Clay patarėjų ir zoniniai IRO direktoriai. 
70 DM mokestis tame posėdyje yra galuti
nai patvirtintas ir dabar nieko negalima pa
keisti. Pasigirsta klausimas: Bet yra aiški 

, nesąmonė, kad visi turi mokėti po 70 DM. 
Pav. stovyklos batsiuvis, kuris uždirba 40 
DM į mėnesį, turės ne tiik veltui dirbti, bet 
dar ir primokėti iš savo kišenės „30 DM. 
Už ką jam tokia bauda uždedama? O gal 
norima, kad jis mestų savo darbą ir skaity- 
tųši nedirbantysis? Atsak.; Šio potvarkio 
vykdymo taisyklių dar neturime ir kaip jis 
bus vykdomas nežinome. Ateinančią savaitę 
išsiuntihėsime šiuo reikalu smulkesnį — 
aiškinimą.

2. Kodėl šis potvarkis prieštarauja 
grindiniam teisės principui ta prasme, 
jis veikia atgal, t. y. nuo liepos 1 d.? 
sak.: kad šis potvarkis veikia atgal 
sprendė, Otraus. IRO su tuo nenorėjo . 
tikti, bet jos nuomonė nebuvo respektuota. 
Vėl buvo kreiptųsi į Omgus, kad atskaity
mų už liepos mėn. nebūtų daroma, tačiau

pa

pa- 
kad 
At- 
nu- 
su-

raščiu. IRO bandė tą aplinkrašti pakeisti, bet 
tarpvyriausybiniame (Zwischenregierungs) 
pasitarime buvo nuspręsta palikti seną 
tvarką. Labai svarbiais atvejais tarpzoni- 
nių kelionių leidimus DP gali gauti tarpi
ninkaujant IRO juriskonsultams (Legal ad
viser). DP žurnalistams buvo prašyta nuo
latinių tarpzoninių kelionės pažymėjimų, 
bet Fucom tą prašymą atmetė.

11. Ką IRO numato daryti su DP sene
liais? Atsak.: nieko konkretaus tuo tarpu 
nenumatoma. Tuo reikalu rūpinasi Ženeva. 
Australijoje pasaulio bažnytinės tarnybos 
buvo įsteigta DP senelių prieglauda. Gali
mas dalykas, kad tokia prieglauda bus įs
teigta ir Vokietijoje. Kai IRO nustos egzis
tuoti, tai jos darbą pęrims bažnytinė orga
nizacija. Seneliai emigruoti gali tik su savo 
šeimomis. — Ar IRO žino, jog jos informa
cijos biuletenyje Nr. 30 yra parašyta, kad 
seneliai bus repatrijuoti? Atsak.: Jokios 
prievartos repatrijuoti nebuvo ir nebus.

12. Kokia padėtis yra DP, kurie prieš 
JAV DP įstatymo priėmimą gavo, afidevi- 
tus? Atsak.: apie emigraciją į JAV dar 
nėra smulkesnių žinių. Imigracijos komisi-

atsakymas iki šiol dar negautas. Klausimas 
iš vietos: ar visose eirijose atskaitymas da
romas nuo liepos 1 d.? Atsak.: atskaitymai 
visur turės būti padaryti nuo liepos 1 d. 
Jeigu yra eirėjų, kur už liepos mėn. nebuvo 
atskaityta, tai, matyti, tas atskaitymas yra 
išdėstytas keliems mėnesiams.

— Už kokį maistą reikiė mokėti? IRO gi 
turi savo biudžete lėšų maistui pirkti. Ar 
tos lėšos yra sunaudojamos IRO adminis
tracijai išlaikyti? Atsak.: 70 DM nebus nau
dojamos IRO administracijai išlaikyti? 
Mokėti reikia už kalorijas, kurias gauname 
iš vokiečių ūkio. —

— Ar buvo panaudoti DP spaudos ar
gumentai ryšium su šio mokesčio aidėjimu?
— Atsak.: visi straipsniai šiuo reikalu bu
vo išversti ir pristatyti kaip argumentai, 
bet liko be pasekmių.

3. Muncheno DP studentai atostogų me
tu dirba kasdien po 10 valandų DP ligoni
nėje „Altersheim”, kad užsidirbtų sau stu
dijoms lėšų. Jie gauna po 160 DM mėne
siui. Iš šio atlyginimo bus .atskaitoma 26 
DM mokesčių ir 70 DM IRO reikalams. 
Lieka 64 DM, kurių neužteks studijoms ap
mokėti.- Ar būtų galima juos atleisti nuo 
70 DM mokesčio, arba nuo 100 valandų 
darbo stovykloje? Atsak.; Sis klausimas 
buvo ištirtas ir paaiškėjo, kad jie nemoka jos narys Hugo Carusi rugsėjo 8 d. Frank- 
26 DM mokesčio, neatskaitoma jiems po 70 furte turės pasitarimą su IRO ir kitų or- 
DM IRO reikalams ir nėra 100 darbo va
landų stovykloje. Tai yra viskas, kas buvo 
galima patirti.

4. DP studentams yra neįmanoma sumo
kėti 200—250 DM semestrinio mokesč;o. 
Prancūzų ir britų zonose universiteto mo
kestis apmokamas iš reparacijų stirnų. Ar 
negalima to pat principo pritaikyti ameri
kiečių zonoje? Atsak.: — mes ištyrėme, kad 
tai neatitinka tikrenybę, kiek liečia prancū
zų zoną. Britų zonoje studentams paramą 
teikia ne IRO, o Kontrolės komisija Vokie
tijai (Kontrolkommission fur Deutschland). 
IRO nenumatė ir nenumato šelpti studentų, 
jos lėšos skiriamos tik DP išlaikymui, re
patriacijai ir emigracijai.

5. Ar gali būti atleisti nuo bažnytinio 
mokesčio mokėjimo ortodoksų bažnyčios 
nariai? Atsak.; DP priklauso vokiečių mo
kesčių sistemai. Tuo tarpu galioja vokie
čių reicho Įstatymai ir jų reikia laikytis, 
tiek, kiek jie nėra pakeisti.

6. Kodėl DP, dirbą eirėjų štabuose, gau
na didesnį,atlyginimą už tuos, kurie tas pa
čias pareigas atlieka stovyklose? Atsak.:i 
Bavarijoj yra trys atlyginimų grupės, ku
rios nustato atlyginimą pagal gyvenamo
sios vietovės dydį. Susitarus su Bavarijos 
valdžia, visi IRO tarnautojai dabar yra 
įjungti į 2-ją • atlyginimų grupę ir todėl 
mažesnių vietovių tarnautojams atlyginimai 
padidėjo, o didesnių sumažėjo. Be to, tar
nautojas, kflris turi aptarnauti kelias sto
vyklas, gauna daugiau už tą, kuris aptar
nauja tik vieną.

7. Ar IRO žino, kad JAV armijos sandė
liuose Giessene dirba 3500 vokiečių, ku
riuos galėtų pakeisti DP ir kad DP dar
bas buvo atsakytas, nors Jie prašėsi pri
imami? Atsak.: anksčiau DP nenorėjo ten 
dirbti, todėl darbas buvo atiduotas vokie
čiams. Kas nori Giesseno depo dirbti, turi 
tame depo ir gyventi. Be to, DP neturi to
kių specialybių, kokiui ten reikia ir todėl 
negalėtų visų vokiečių pakeisti. Šitas klau
simas bus dar ištirtas ir duotas nuodugnus 
paaiškinimas. Į užmetimą, kad IRO įstai
gose dirba perdaug vokiečių, buvo paaiš
kinta, kad iš 60.000 IRO tarnautojų, vokie
čių yra tik 1300 ir būtent, tose vietose, kur 
DP dirbti nenori.

8. Koki yra nuostatai dėl DP atleidimo 
iš darbo? Ar DP gali prašyti nurodyti at
leidimo pagrindą? Atsak.: IRO tarnautojai, 
kaip ir. JAV armijos personalas, yra subor
dinuoti potvarkiui „Civil personal circular 
Nr. 12.” Ten išdėstytos visos tarnautojų pri
ėmimo ir atleidimo sąlygos.

9. Kas padaryta, kad būtų panaudota DP 
nacionalinių komitetų paslauga IRO darbe? ’ 
Atsak.: nacionalinių komitetų statutai buvo 
nusiųsti į Omgus patvirtinti. Buvo gautas 
atsakymas, kad tai nėra Omgus reikalas. 
Dabar bus kreiptasi dar į Eucom Civil Af
fairs Division. Jeigu ir iš ten bus gautas 
toks pat atsakymas, tai pati IRO jausis 
kompetetinga tuos statutus patvirtinti. Fak
tiškai ir dabar IRO kartą į mėnesį posė
džiauja su nacional. komitetais ir tuo yra 
pareikštas jų pripažinimas. Taigi de facto 
yra, trūksta tik de jure pripažinimo.

10. Vokiečiai gali laisvai judėti trijose 
Vakarų zonose. Kodėl DP tarpzoninis ju
dėjimas vis dar varžomas, ar galima šią 
būklę pakeisti? Atsak.: DP tarpzoninis ju
dėjimas yra varžomas karo valdžios aplink-

ne-

Ką mes parsivešim namo?
(Atkelta iš 3. psl.)

dant argumentuotą raštišką pareiškimą prie 
protokolo.

Tie leidiniai Švietimo ministerijos nutari
mu bus paversti vadovėliais gimnazijoms, ir, 
neduok Dieve, jeigu per'brandos egzaminus 
kuris gimnazistas suklups ir kurios nors 
stovyklos komiteto nario pavardę sumaišys 
su kito, ir dar jo partinio priešo, .pavarde 
arba kiek nužemins eitąsias komitete parei
gas! Griuvęs vargšas gimnazistas!

Nepaprastai daug dėmesio Lietuvoje skirs 
taip pat įvairių tremties organizacijų suva
žiavimams, o ypač juose pasakytoms prakal
boms ir pobūviams.

Bus atsitikimų, kad po dvidešimt metų 
Lietuvoje inteligentas nebežinos ' Vytauto 
Didžiojo gimimo metų, o tuo tarpu užsi
merkęs tau pasakys kurių metų, kurią mė
nesio dieną prasidėjo ir kurią baigėsi Že
mės Okio Darbuotojų Sąjungos suvažiavi
mas, o visų darbuotojų prakalbas mokės 
geriau, negu poterius (turint galvoje ge- 
riausf ateitininką, o ne kokj bedievį!).

Visose įstaigose ir mokyklose kabos Vo-

kietijos žemėlapiai su, vėliavėlėmis 
kiekvienos vietovės, kur buvo DP stovyk
la, o po kiek laiko nereikės nė vėliavėlių,— 
kiekvienas pradžios mokyklą baigęs lietuvis 
nakties metu galės durti pirštu ir be klai
dos pasakyti:

— Dillingeę DP Camp! Švietimo vadovas 
Pekorius, testingo komisijos pirmininkas 
Bagočius!

Tik, kaip ir reikia laukti, nei dailininkas, 
nei rašytojais, nei Čiurlionio ansambliu, nei 
studijas baigusiais niekas Lietuvoje nesido
mės. V. J. Jonynas iš seno tremtiniško pa
pratimo bandys rodyti savo monografiją:

— Ką? Ir tu taip veltui valgei tenai Un- 
rros duoną, svieto perėjūne? O komitete 
tingėjai tautos ir valstybės naudai nors ko
kias pareigėles eiti? Grįžk, iš kur atkelia
vęs! — piktai išbars jį Meno mokyklos di
rektorius, kai anas prašysis priimamas į 
f/rofesorius.

Visos knygos išleistos tremtyje, bus sude
gintos Katedros aikštėje, diplomai atiduoti 
Gregoravos fabrikui perdirbti į vyniojamąjį 
popierių.

prie

ganizacijų atstovais. Apie pasitarimų rezul
tatus DP spauda bus greitai painformuota.

13. Kai kurių mažiau skaitlngų tautybių 
DP spauda yra labai sunkioje būklėje. Ar 
IRO numato tą spaudą paremti? Atsak.: 
!RO žino, kad spaudos būklė yra sunki, bet 
neturi žinių apie jos finansinę būklę. Krei
piantis su prašymu spaudą paremti, reikia 
turėti duomenų. Todėl IRO prašo tuos duo
menis suteikti.

14. Kiek pagrindo turi žinios, kad DP 
stovyklos bus perkeltos 
sak.: tai yra gandas.

15. Stovyklose vyksta .—__
ffos, kai še;mos tėvas arba motina atsi
sveikina su kitais šeimos nariais prieš iš
emigruodami. Ar negali IRO suturėti tokį 
negailestingą šeimų skaldymą? Atsak.: 
IRO yra pirklio padėtyje, kuris turi daug 
prekių, bet niekas nenori jų pirkti. Kraštai 
yra suinteresuoti tik darbo jėga, o, be 
to, jie neturi šeimoms patalpų. IRO jau iš
rūpino, kad į Australiją, Kanadą, Angliją, 
Prancūziją, Venecuelą yra priimamos ir 
šeimos. Gen. sekr. Tuck Ženevoje dabar 
tariašf ' su įvairiomis vyriausybėmis, kad 
šeimų neskirstytų.

16. Kas nauja yra 
gracijos? Atsak,: jų 
rauja, visi ieško tik

17. Kodėl tiek daug dokumentų yra rei
kalaujama iš emigrantų? Atsak.: jų reika
lauja įvairių kraštų vyriausybių atstovai. 
IRO yra nekalta, kad vyriausybės atsiunčia 
biurokratus, prie kurių reikalavimų prisi
taikinti reikia, IRO šiame reikale nieko 
padėti negali.

Konferencijos metu padarė pranešimą 
Miss Joan Hungerford apie IRO paieško
jimo įstaigų veiklą Arolsene ir Eslingene ir 
prašė DP spaudą paremti tų įstaigų darbą.

Si IRO Dp spaudos konferencija sudarė 
tokį įspūdį, kad apie visas IRO darbo ge
roves ir negeroves iš esmės teks pasisa
kyti atskirai. J. V.

į Prancūziją? At-

labai liūdnos see-

dėl intelektualų erai- 
beveik niekas nesitei- 
fizinio darbo jėgos.

: Prieš aušrą esti šalčiausia
: 4-TOSIOMS TREMTIES METINĖMS ATŽYMĖTI

Pastaruoju metu sueina ketvirtosios metinės, kaukaro viesulas atsisuku iš ry-. 
; tų ir antrą kartą nusiaubė Lietuvos žemę. 1944 m. rugpjūčio—rugsėjo—spalių mė- 
i nėšiai, kaip žiauraus filmo seansas prabėgo per Lietuvos sodybas, kaimus, mieste

lius ir gilaus liūdesio bei tėvynės ilgesio ženklais išraižė' lietuvio sielą. Dar visi 
gerai atsimename, kai vėl bolševikai artėjo prie Lietuvos sienų, r

— O gal dar įvyks stebuklas! ne vienam bliksteldavo mintis.
Bet čia pat prieš akis atsistojo ginkluotas mongolas, kuris prieš keletą metų, 

auštant nežinomybėn išvedė vyrą, brolį ar seserį... Ir taip su skaudančiom šir
dim tūkstančiai tremtinių traukėsi tolyn į Vakarus...

Kodėl lietuviai paliko gimtuosius namus, artimuosius ir pasirinko skurdžią 
tremties dalią svetimame krašte? — šiandien tokius klausimus mums mažai kas 
bestato. Jie ,šiapus geležinės uždangos, esantiems vis aiškesnį, darosi.

Lietuviui nesvetimos yra tremties sąlygos, nes jam nebe pirmą karią tenka 
tremtyje skursti ir jis geriau, nei kuris kitas' pažįsta karčios tremtinio duonos 
skonį. Nebėgo ir šį kartą lietuviai nuo priešo pas draugą, o nuo visų blogiau
sio pas blogesnį. Ir ne todėl jie bėgo, kad būtų bijoję kovoti, o todėl, kad jų 
mirtis anometinėse sąlygose būtų buvusi'be prasmės. Jie šventai tikėjo vėl grįž
ti į laisvą tėvynę.

Lydimi šio tikėjimo, švarios sąžinės ir darbo nebijančių rankų, nė vienas šių 
bėglių nekėlė klausimo, kaip gyvens ir niekas neturėjo iliuzijų, o kentė ir tai 
buvo sunku, palyginus su nelaime, kuri ištiko tėvynę ir joje pasilikusius.

Nesvetingoje Vokietijoje jie sulaukė vokiečių karo mašinos sugriuvimo. Ta
čiau karo pabaiga, neatnešė tremtinių vargui galo. O kilę tarp Didžiųjų nesu
tarimai daugumai tikėjimą J greitą sugrįžimą tėvynėn, visai išsklaidė.

Tuo pasibaigė pirmoji — fizinio skurdo fazė ir prasidėjo skausmingesnė — 
dvasinio merdėjimo, ilgesio ir baimės fazė.

Peržvelkime paskubom tik pačių ryškiųjų, tremtinius jaudinusių Įvykių chro
nologiją: . ,

1945 metai: Sov. Sąjunga pabaltiečius oficialiai skaito savo piliečiais ir pri
mygtinai reikalauja juos grąžinti J jų kilmės kraštus, nepritaria jų globai.

Vakarų sąjungininkai labai santūriai ir neaiškiai nominuoja savo nusistatymą 
tremtinių atžvilgiu.

Šykščios, bet blogos žinios iš tėvynės.
1946 metai: Molotovas ir Višinskis JT posėdžiuose įtūžusiai puola tremtinius,

vadindami juos kalaborantais, karo nusikaltėliais ir reikalauja juos grąžinti, kad 
galėtų nubaušti. į

Švedija išduoda internuotuosius pabaltiečius, kurie po to Rygos aikštėje 
pakariami.

Šiurpios žinios i* tėvynės. Skryningai.
1947 metai: Danija Rusijos spaudžiama grąžinti pabaltiečius Į jų kilmės 

tus. .
Šveicarija pripažįsta Pabaltįjį rusams.
Naujo karo šmėkla graso tremtiniams, pasilikusiems Vokietijoje.
Italijoje ir Prancūzijoje kcynunizmas nepaprastai plinfa. AlįjtrmuojanCios 

iš tėvynės; deportacijos, teroras, krašto rusinimas.
Tremtinių stovyklos kilnojamos ir siaurinamos. Vis nauji skryningai.
1948 metai: Naujo karo šmėkla aliarmuojančiai \graso pasauliui, o labiausiai 

Vokietijoje pasilikusiems tremtiniams. Valiutos reforma, kuri visai ištuština trem- 
tinių kišenes. Tremtiniai privalo apsimokėti Jž išlaikymą.

Prie to viso labai aktyviai prisideda dar vokiečių spaudos it;.- valdomųjų or
ganų agresyvi kampanija prieš tremtinius. f*

Kas daryti? Ką pagalbon šauktis ir kam pasiguosti?
Belieka tik laukti ir pasikliauti vakarų demokratijų teisingumu ir jų duotų 

pažadų ištesėjimu.
Ir iki šiol — už tai jiems tremtinių padėka — jie mūsų neapvylė. Bet negana 

to. Jie ne tik mus čia tremtyje užstoja, bet ir mūsų krašto okupantams nepripa
žįsta, įvairiomis progomis užtikrindami, kad Lietuva bus laisva.

Vadovaudamiesi tais užtikrinimais, vilkimės ir dirbkime, kad tuos skaisčius 
idealus, kuriuos prieš ketverius metus iš namų išsinešėm, nesuteptus ir vėl par- 
neštumėm. ' '

Pasaulio forume jau kyla žvarbūs vėjai, kurie pradeda pūsti ir į Nemuno pu
sę. Tie vėjai tolydžio stiprėja ir, reikia tikėti, netrukus išsivystys į orkaną, kuris 
visas ūkanas bei uždangas išsklaidys ir leis išvysti' prieglobsčio salą.

Gal ir teisinga yra senoji išmintis, kuri sako, jog prieš aušrą esti šalčiausia.
. 1 • • K. M1LKOVAIT1S

viešai

kraš

žinios

ALT memorandumai JAV partijų 
tautiniams konventams

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykd. Ko
mitetas ryšium su besimaisiais rinkimais 
pasiuntė abejų 'partijų platformų komitetų 
pirmininkams, senatoriams H. C. Lodgei, 
Jr., ir F. J. Meyersui, prieš susirenkant 
partijų konventams Philadelphijojf, memo
randumus. ' '

Memorandumuose išreiškiama padėka 
JAV vyriausybei už jos atsisakymą' pripa
žinti Lietuvos pavergimą, bet kartu pažy
mima, kad ALT ir ją remią lietuvių kilmės 
piliečiai nebegali sutikti^ su pasyvia JAV 
elgsena sovietų atžvilgiu, turint galvoje, kad 
jie yra sulaužę visą eilę tarptautinių įsipa
reigojimų ir sutarčių ir primetę Lietuvai ir 
kitiems jų pavergtiems kraštams smurtą ir 
veda beatodairišką tų tautų naikinimo po
litiką.

Pasyvi JAV vyriausybės „do nothing” 
politika negali sudrausti Sovietų Sąjungos 
ir įgyvendyti pasaulyje taikos bei demokra
tijos.

Todėl memorandume reikalaujama ryžtin
gos akcijos, siekiant realizuoti Atlanto 
chartą ir JT organizacijos principus.

ir
tą

tų

Pasiūlyta į respublikininkų ir demokra
tų platformas įtraukti tokius reikalavimus.

1. Deklaruoti, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija buvo neteisėtai sovietų pagrobtos 
kad JAV ir toliau atsisakys pripažinti 
smurtą;

2. JAV vyriausybė viešai pasmerkia
tautų gyventojų žįidymą ir deportavimą;

3. JAV vyriausybė per savo atstovą JT 
iškels reikalavimą grąžinti Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai suverenumą;

4. JAV nesutiks sudaryti su sovietais bet
kokių sutarčių, kol minėtoms Pabaltijo tau
toms nebus patikrinta laisvė ir nepriklau
somybė. 5

Memorandumo gale nurodoma, kad apie 
12 milijonų JAV gyventojų, kilusių iš Ry
tų, Pietų ir Vidurio Europos, pritaria šiems 
ALT reikalavimams ir kad partija, įtrauku
si juos į savo rinkiminę platformą, gali jų 
balsais patikrinti sau laimėjimą. (Naujien.)

Pranešame giminėms ir pažįsta
miems, kad š. m. rugsėjo mėn. 5 d. 
po sunkios ir ilgai trukusios ligos, 
aprūpintas šv. sakramentais, mirė 
mūsų mylimas vyras ir tėvas Lietuvos 
Kariuomenės Savanoris — Kūrėjas

ats. kapitonas 
Bonaventūras Lapas 

Palaidotas Ingolsfadto R. K. kapinėse 

Liūdinčios žmona ir duktė
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Britanijos ir užsienių biblijos draugija" 
pažadėjusi netrukus atspausdinti latvių kal
boje 40.000 egz. Naujojo Įstatymo. Tuobūdn 
kiekvienai latvių šeimai atitektų po -vieną 
egz. LLVSB
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Nepaprastos knygos pesekmės
Buv. Latvijos Seimo narys Bruno Kal- 

ninš Švedijoje parašęs knygą (švedų kalbo
je) „Ar Sovietų Sąjunga yra socialistinė 
valstybė”. Per dešimt dienų šios knygos iš
parduota 10.000 egz., kas Švedijos sąlygose 
laikoma rekordu. Savo knygoje autorius 
įrodo, kad Sovietų Sąjunga visiškai nutolu
si nuo kadaise deklaruoto lygybės principo 
ir klasių socialinis skirtumas dabar daug 
didesnis, negu caro laikais. LLVSB

Hollywoodo žvaigždė Ingrid Bergman, 
kuri paskutiniame filme vaidino Prancūzi
joje didvyrę Jeanne d’Arc, rugsėjo mėnesį 
atvyksta į Europą ir aplankys Orleano mer
gelės gimtinę Domremy. Šia proga filmų 
žvaigždei bus suteiktas Domremy miesto 
garbės pilietės tutulao (s)

Leista JAV Kariuomenės Vyriausios Būs-* 
tinės Europoje * Licenziios Nr. UNDP 
203. Vyr. redaktorius ir leidėjas J. Vasai- 
tis. Redaktoriai: Henr Žemelis ir St. 
Kalvaitis * Laikraštis leidžiamas pirma
dieniais. trečiadieniais ir penktadieniais * 
Prenumėrata Vokietijoje mėn. DM 3,— , 
Atskiras numeris 30 pi. ’ | užsienį tnė- ; 
nėšiui DM 4,—. I Sovietų Sąjungą. Japo
niją, ir Austriją laikraštis nesiunčiamas 
Skelbimas iki 10 petito eilučių DM 3.—, 
kiekviena sekanti eilutė 25 Dpf. Užuo
jauta, sveikinimas ar padėka DM 5,— 
Paieškojimas — DM 2,—.
• Einam, sąskaita 1) rjostscheckkonto 
Miinchen 14210 ir 2) Volksbank Mem
mingen. Postfach 2. Telef 2677.' Ne
darbo valandomis skambinti telef. 2546 * 
Spausdina Verlagsdruckerei Dietrich &1 
Schuster GmbH. Memmingen, Schrąn- ■ 

nenplatz 6.

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo-J 
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40. Fosse Rd. Central, | 
Leicester, England. Prenumerata mėnesi® ; 
3 šilingai, atskiras numeris 3 jzensau.į
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