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SOVIETAI NORI BENT JAV PRESTIŽĄ PAKIRSTI
Atitarę Vokietijos promonf

Losdona* (Dena/Reuteris). D. Britanijos 
iždo kancleri* *ir Cnppsa*

pritarė amerikiečių siūlymui Vakarų 
Vokietija Marshallio plano rėmuo** vėl 
padaryti reikšminga pramonė* tauta.

Ta* nutarimai padarytas Harrimanui lan
kanti* Londone.

Crippsai, patik „The People*" koreapon- 
dentą. pritarė amerikiečių reikalavimui dėl 
to, kad Prancūzijos prtmonė, atsižvelgiant | 
laktą, jog Prancūzija mėnesiais neturės sta
bilios vyriausybes ir nesubalansuoja biudže
to, lodei negalėtų Europa* atkūrimui duoti 
mašinų ir pramonės įrengimų. ,

Bloga įranga J kelurio 
kouierent i ja

Washingtons* (Dena). Ryšium su tuo. kad 
ne pats Marshallis dalyvaus užsienio reika
lų ministerių konferencijoje italų kolonijų 
klausimui svarstyti, sovietų ambasada JAV 
užsienio reikalų ministerijai (teikė memo
randumų, kuriame sakoma, kad

Marshallio nedalyvavimas sutrukdys 
konferencijų.

JAV užsienio reikalų ministerija tuo* so
vietų ambasados teigimus atmetė.

Amerikai toje konferencijoje atstovauja 
jo* ambasadorius Londone L. Douglaaaą

Dėl notų pasikeitimo tuo reikalu tarp 
Maskvos ir Washingtono diplomatiniai 
shiogsniai | užsienio reikalų ministerių kon
ferencijų žiūri su menku optimizmu.

Emigrarljnv porsppklyioę 
vokle< iams

Canberra (Dena/Reuteris). Australijos 
Imigracijos ministeri* A. Caldwellis pirma
dieni pranešė, kad

Australijos vyriausybė panaikinsianti 
įvažiavimo draudimų vokiečiams ir 

austrams.
„Patirtis parodė", pareiškė Caldwellis, 

„kad austrai ir vokiečiai yra naudingiausi 
imigrantai iš užsienio”.

Manekenas (Deru). Nuo vokiečių darbo 
jėgos telkimo | Prancūziją pradžios iš Ba
varijos susirašė 554 vyrai ir 33 moterys.

• .
Sa.'lrinko hrltn žemieji rūmai
Londonas (D/Afp). Britų vyriausybė, pir

mininkaujant Attlee, pirmadieni turėjo po
sėdi, kurio tikslas buvo pasiruošti antradie
ni turėjusiam susirinkti parlamento posė
džiui, kuriame numatytas užsienio reikalų 
ministerio Bevino pranešimas apie Berlyno 
būklę ir pasitarimus Maskvoje.

Konservatorių opozicija labai kritiškai 
žiūri i parlamento sušaukimų nepaprasto 
posėdžio. Parlamento nepaprastas posėdis 
buvo sušauktas, kad priimtų (statymus, ku
rie britų aukštųjų rūmų įstatymus priimti 
delsimo teisų iš dvejų metų nori sutrumpin
ti l vienerius metus. Opozicija tų (statymo 
projektų vaizduoja kaip partijos priemone, 
kuri tam turi tarnauti, kad šioje parlamen
to serijoje būtų priimti (statymo projektai 
geležies ir plieno pramonei suvalstybinti.

SnėmA 3 klawlotoln qanjan
Mūnchena* (Dena). Mūncheno kriminali

nei policijai praėjusių savaitę pasisekė iš
aiškinti tris klastotojų gauja* ir suimti 22 
asmenis, kurie turėję padirbinėti maisto 
korteles ir naujus D. Markių banknotus.

Policijos viršininkas Denos atstovui pa
reiškė, kad

surasto* dvi slapto* spaustuvė* maisto 
kortelėms spausdinti ir viena dirbtuvė

20 DM notom* gaminti.
Salia rastos moderniausio* aparatūros 

buvo konfiskuotas didelis skaidrūs ne vi-

Beriynu (Dena). Generolas Clayus ame
rikiečių žurnalistams pareiškė, kad tuo at
vejų, V

jeigu pasitarimai dėl Berlyno blokados 
parsikinimo neduotų jokių rezultatų, 
snsitiekimas lėktuvai* bu* dar labiau 
išplėstas, ir kasdien | Berlynu bu* at
gabenama po 4.500 tonų maisto ir ang

lius
Toliau Clayus pareiškė, kad britų zonoje 
būtų įrengta daugiau aerodromų, iš kurių 
būtų aprūpinamas Berlynas. Tuo būdu su
mažėtų nuotoli*. ’Be to, Tempelhofe spalio 
mėn. 15 d. turi būti pradėta* naudoti tre
čiu pakilimo takas. Ir blogam orui esant, 
Berlyno aprūpinimas bu* vykdomas visu 
spartumu. Ateinančioji žiema Berlynui ne
bus pati sunkiausia.

Savo pažiūrų dėl valiuto* ir vakarinės 
Vokietijos sudarymo Clayus išreiškė šiais 
žodžiais; „Jeigu man Jelrtų ir vėj iš naujo 
susidurti su tomis problemomis, tai aš ir 
vėl nueičiau tuo pačiu keliu”.'Valiuto* re
forma, Clayau* nuomone, esamo Vokietijos 
skilimo nepadidina. Neįvedus valiutos re
formos, Marshallio plano pasisekimas Vo
kietijoje būtų abejotina*.

Berlyno būklės klausimu Clayus pareiš
kė, k*4 mažų mažiausia sovietai nori 
išduoti lemiamų smūgi JAV prestišui. 
JAV nori panaudoti visu taikingo 
spręsimo galimybe*. Dėl to gali būti, 
kad Berlyno klausima* bus Iškelta* 

Jungtinėse Tautose.
Pranešimu* apie puitarimų nutrūkimų 

Clayus pavadino neatitinkančiai* tikrenybė*. 
, Clayus primygtinai pabrėžia, kad nėra 

jokio pagrindo manyti, jog karas jau 
čia pat. Sovietų grasinimų dėl varžomų 
nuostatų (vedimo susisiekime lėktuvai* 

Jis nelaiko rimtai*.
Komunistam* absoliučiai nepasisekė nu- 
te'Vti Berlyno gyventojus prieš vakariečiu*, 

^-ietų zonos ūkis, kuri* Ir anksčiau 
buvo silpnas, labai nukenčia nuo trans

porto uždarymo.

į JAV visad* norėjo vieningo* Vokietijos, 
'bet ar *u sovietai* pasiseks susitarti del 
vieno* vyriausybė* Vokietijai, yra Labai sun
ku kų pasakyti.

Baigdama* dėl (vairių gandų Clayus pa
reiškė: „Al tariu, kad jei mano rikiuojama 
Vokietija* kbut.mu politika nebūtų akcep
tuojama JAV vyriausybės, bočiau gavę* 
jaakymų jų keisti. Bet tokių įsakymų aš dar 
negavau”.

SĖD planuoja pučų
LDP laikrašti* „Montagtecho”, išeinąs 

Berlyne, pirmadieni pirmame puslapyje (dė
jo pranešimų apie tariamų SĖD planuoja
mų pučų. Pagal tų laikraštį SĖD sekančio
mis savaitėmis Berlyne ieško* kiekvieno* 
progos ekscesams, streikams ir demonstra
cijoms. SĖD nori, jeigu tai bus reikalinga, 
imti* net provokacijų, kad paaštrintų Ber
lyno būklę.

5 demonstrantai nubausti pavyzdžiui 25 m
5 vokiečiu*, kurie dalyvavo prieš sovietus 

ir jų politikų nukreiptoje demonstracijoje 
ir prisidėjo prie tų dienų (vykusio eksceso 
su sovietų vėliava prie Brandenburgo var
tų, sovietų karinis tribunolas nuteisė negir
dėtai didelėmis bausmėmis: po 25 metus 

1 priverčiamųjų darbų stovyklos. Nuteistieji 
1 yra 16, 18, 19, 20 ir vienas 40 metų amžiau*.

Vokiečių vadovaujančio* įstaigos ir aa- 
■ menys tų bausmę vadina tolygia mirtie* 
; bausmei, Berlyno miesto tarybos pirminin
kas O. Suhras pareiškė, jog

nėr* abejonė*, kad ta* sprendimas bu
vo padiktuota ne noro nubausti, bet no
ro grasinti. Tas sprendimas vokiečiuo
se sukels pasipiktinimų ir pakibiaurėji-

Berlyno vyriausio burmistro pareigas ei
ną* Friedensburgeris tiem* 5 berlyniečiams 
norėjo išrūpinti gynimų ir pasiųsti magis
trato atstovų bylos sekti, bet sovietų proku- 
friūra tų prašymų atmetė.

Britų kontrolinėj komisijos sluogsniai pa
reiškė, kad ta* sprendimas yra skandalingas 
ir negirdėtas. Sprendimo motyvus jie vadi
na „fantastiškais”, kadangi, britų nuomone, 
provokacijos, pasibaigus mitingui Respub
likos aikštėje, buvo padaryto* ne demons
trantų, bet sovietų kareivių ir sovietų sek- 
torisu* vokiečių po,:<iufnkų. Sprendžiant iš 
sprendimo, negali būti jokios kalbos apie 
teisę.

Berlyno SPD, CQU, LDP ir UOO atsto
vai ketina susirinkti pasitarimo, kas dary
ti ryšium *u 5 berlyniečių sovietų karinio 
teismo nuteisimu.

Berlyniški* „Tag” dė| sovietų karinio tri
bunolo aprendimA rašo: „Berlynas yra su
krėsta* bausmė* kietumu. Tuo būdu buvo 
skirtos tokio* bausmės, kokio* Sachsenhau- 
aeno KZ procese buvo skirto* už žudynes 
ir žiaurumus su kaliniais.”*

Šeštadienio vakare 22,15 vai. tris ameri
kiečių kareiviu* sovietų sektoriuj* Berlyne 
suėmė sovietų karo policija.

Sovietų sektoriau* policijos vadu Mark
grata* pareiškė, kad yra atleisti iš tarnybų 
visi policininkai, kurie iki rugpjūčio 30 d. 
neslregistravo naujame policijos prezidiume.

Paryžiaus dešiniųjų „Epoque” reiškia sa
vo susirūpinimų tuo, kad

JAV Berlyno klausimo nori nutraukti 
derybas su Sovietų Sąjunga.

Viaoa pastangos tuo būdu bu* paversto* 
niekai*, nors nei Maskvoje nei Wariungtoee 
arba kur kitur niekas nenori karo. „Mes 
norime laikytis Vakarų Europa* solidaru
mo. Bus daug pasiekta, jeigu mums pasiseka 
iš Vakarų Europa* padaryti politinę, ūkinę 
ir strateginę realybę”. <

*
„New York Times” rašo, kad ta netiesio

ginė parama, kurių vokiečiai teiki* Vaka
rų valstybėm* dėl pastarųjų pasilikimo 
Berlyne, verčia Vakarų sąjungininku* per
žiūrėti savo elgsenų vokiečių atžvilgiu.

To pačio laikraščio nuomone.
dė| Berlyne susidariusio* .būklės visi 

pad tarimai negalimi.
Laikrašti* dabartini (tempimą palygina n 
įtempimu tarp JAV Ir Japonijos 1941 m. Ir 
pabrėžia, kad būklė yra labai pavojinga. 
Vienintelė galimybė, kas gali padėti, tai 
tą pavojų aiškiai parodyti Kremliau* valdo
vam*.

Teisė po kojomis
Berlyno SPD sovietų kariniam teismui 

įteikė raštą, kuriam* griežtai pasisakė dėl 
padaryto sprendimo.. Tam* rašte sakoma, 
kad sprenduns* neturi juridinio pagrindo ir 
sukels viso pasaulio pagrįstą pasipiktinimų.

Niirnberge kaltinamiesiems buvo leist* 
vokiška gynyba, o čia sovietai tų teisę pa
mynė po kojomis. SPD sluogam uos* ma
noms, kad teisiamųjų pareiškimai sovietų 
kariniame tribunole išgauti, kaip žinoma iš 
patyrimo, panaudojant preslją. Ryšium su 
šiuo nuteisimu pasaulis turėjo progą pa
matyti „neapsakomų begėdystę”.

Washingtono pasitarimai Berlyno klausimu
Washingtons* (Dėti*/Reuter!*). Užsienio 

reikalų ministeri* Marshallis pirmadieni 
(teikė prezidentui Trtunsnui išsamų prane
šimų apie direktyvas, kurio* buvo duoto* 
Vakarų valstybių atstovam* sekančiam Jų 
pasitarimui Kremliuje. Prezidentas Troma
nas savo vyriausybė* nariu* pakvietė už
kandžio, kurio metu Berlyno klausima* bu-

anitjo* ministeri* RoyalHs nemotyvuoda
mas atsisakė nuo kelionės, kad gėlėtų pa
silikti Washingtone, be to, | Washington* 
atvyko U Londono pasitarimo Amerikos 
ginkluotųjų pajėgų vyriaudaa vads* Rytų 
Atlante ir Viduržemio jūroje gener. Cmraol- 
iys.

Ambasadoriai tariasi * •

siškai gatavų maisto kortelių, kuriomis bū
tų gauta per 100 tonų sviesto. Užtikta pa
sirengimų išspausdinti apie 250.000 DM.

Pashnlinn valandą:
Maskva, Vakarų diplomatai antradienf pu

santros valandos tarėsi su Molotovu 
Kremliuje. Gr|to labiau patenkinti, kaip 
iš pirmesnių konferencijų. (DRį.

Washington**. Marshallis JT pilnatyje pa
siūlys naujų V. pusrutulio gynybon pla
ną (D/Afp) %

Londonto. Jau atleistinuosius kareivis* Bri- 
tanij* palieka tarnauti dar 3 mėn. (D R)

Rymas. Atstovų rūmuose socialistai nepasi
tikėjimo klausimą vyriausybei, koris bm 

' svarstoma* po kelių dienų. (D/Afp).

i 

t

Vakarų demokratijoms belieka:

Ginkluotis iki dantų ir susiburti j stipru vienetą
Londonas (Dena/Reuteris). Liberalų 

„Manchester Guardian" pirmadienio veda
majame rašo, kad

tarptautinė būklė yra be galo (tempta. 
Maskvos pasitarimai, rašo laikrašti*, iki 

šiol nedavė jokių rezultatų.
Kiekvienų sėkmingesnj žygi, kuri* atrodė 
vedąs ( santykių išlyginimą * tarp Rytų ir 
Vakarų, sovietų agentai Berlyne pavertė 
niekais. Vargu ar diplomatijos istorijoje 
galima būtų rasti panašų begėdišką pasiti
kėjimo sulaužymą.

Konservatorių „Daily Express’ klausia, 
ką mano daryti D. Britanija ryšium su pa
blogėjusia būkle Berlyne, ir siūlo, kad už
sienio reikalų ministeri* Bevinaa tai paaiš
kintų visuomenei.

„Vienintelė galimybė ideologiniam pra

laimėjimui išvengti, o kartu taikai išlaikyti, 
rašo konservatyvinis „Daily Mail”,

Vakarų demokratijoms belieka „sunkiu 
darbu” ginkluotis iki dantų ir susijung

ti | stiprų vienetą.”

Sovietams svarbu tik divizijų skaičius
Washingtons* (Dena/Afp). Vienoje kalbo

je, ■ kurią prezidentas Trumanas pasakė 
mokslui^remti draugijos nariams, preziden
tas pareiškė, kad Potsdamo konferencijoje 
D. Britanijos ministeri* pirmininkas Attlee 
pastebėjo, jog popiežius nepripažins Lenki
jos rytinių sričių aneksavimo Sovietų Są
jungai. ] tai Stalinu, kuydama* pumak- 
r|, paklausė: „Pasakykite man, pone minis
teri pirmininke, kiek divizijų uvo žinioje 
turi Pijus X1L”

vo svarbiausi* pasikalbėjimo tems. Užsie
nio reikalų ministeri* Marshallis po užkan
džių pasiliko Baltuosiuose rūmuose ir pa
informavo prezidentą apie savaitė* gale 
(vykusiu konferencija* užsienio reikalų mi
nisterijoje, kuriose dalyvavo D. Britanijos 
ambasadorius Washingtone (ir Frank su Ir 
senato užsienio reikalų komisijos pirminin
ku A. Vandenbergu.

įtakingi Washingtono tluogsmai patvirti
no, kad ryšium su Berlyno krize susitarta ir 
vėl sueiti | sąlyti su sovietų vyriausybe. Ti
kimasi, kad Vakarų valstybių atstovai Mu- 
kvoje ir vėl susitiks su Stalinu.

(tempta atmosfera tęsiui ir toliau. JAV

Maskva (Dėtu). Vikšrų valstybių diplo
ma flnial atstovai Maskvoje pirmadieni susi
rinkę tarėsi Amerika* ambasadoj*. Netru
kus po pirmojo pasitarimo (vyko antra* pa
sitarimas. Pauk Reuter!, ambasadoriai 
svarstė Berlyno karinio gubernstoriau* pra
nešimą į

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pranešė, kad D. Britanija, Pran
cūzija ir JAV susitarė dėl tolimesnių žygių 
derybose su Sovietų Sąjunga Berlyno kri
zės klausimu. Ambasadoriam* Maskvoje tuo 
reikalu yra duoti nauji nurodymai.

Pirmadieni vikare (kyko trečiu ambasa
dorių pasitarimas prancūzų ambasadoj*.

JAV atkartojo: pabėgę mokytojai nebus,išduoti

Indija jėga verčia jungtis Heiderabadą
New Delhi* (Dena/Reuteris). Indijos da

liniai (žygiavo j Heiderabadą.
Indiio* generalini* gubernatorius Ačaris 

visoje Indijoje (vedė nepapargtą būklę, mo
tyvuodamas tai vidaus saugumo sumetimai*.

Heiderabad* vyriausybė tučtuojau pa
informavo Jungtine* Tautas, kad | Hei
derabadą įsiveržė Indijos kariuomenė*

menių Razakaro organizacijos terorui pada
rytų galų ir grąžintų tvarkų ir ramybę.

Pirmasis pasaulio pilieti* be vielos 
Paryžius (Dena/Afp). Amerikieti* Da
viau pereitai* metai* atsisakė nuo 
Amerikos pilietybės, norėdama* tapti 
„puaulio piliečiu". Dabar jis susidūrė 

su dideliais •Bukumais.

Washington** (Dena/Reuteris). JAV 
atkartojo savo atsisakymą išduoti So
vietų Sąjungai tris buvusius sovietų 
mokytojus, kurie paprašė Amerikos įs
taigų apsaugos. JAV vyriausybė pain
formavo sovietų ambasadorių Washing
tone A. Paniuškinų, kad visą tų reika

lą ji laiko baigtu.
Sovietų pastangos, sakoma Paniuškinui 

(teiktoje notoje, gauti laisvų priėjimą prie 
sovietų mokytojų abiejų Samarinų ir Ko- 
senkinos yra nesuderinamos su pagrindinė
mis teisėmis, kuriomis remiantis yra su
kurta Amerikos vyriausybė ir kurių JI lai
kosi. Toliau toje notoje kalbama apie ofi

cialių terminų laikymąsi dėl galutinio ge
neralinio konsulato Jungtinės* Valstybės* 
uždarymo. Amerikos konsulatas Vladivosto
ke yra uždarytas, ir konsulato tarnautojai 
netrukus išvyk*.

Valy* Čekoslovakijos KP .
Praba (Dena/Afp). Čekoslovakijos KP 

netrukus visiem* savo nariam* išleis ins
trukcijų apie komunistų partijos valymą, 
kuria turį* prasidėti spalio 1 d. Ryšium su 
tomis naujomis vyriausybės priemonėmis, 
kiekvienam komunistui turi boti duota* gi
lesni* doktrina* supratimas ir duotas di
desnis skutuly* darbui partijos labui.

' s •

daliniai. Tai sudarą itin pavojingų būk- 
lę. Heiderabada* prašo kuo skubiausiai 

š| ginčų išspręsti.
Antradienio rytų Indijos daliniai pasistū

mėjo Heiderabade toliau ( priekį. Praneša
ma apie užėmimų daugelio Heiderabado 
miestų ir smulkesnių vietovių.

Pakistano radijas sako, kad Indijos da
liniai visur susidūrė su pasipriešinimu. Esą, 
visuose frontuose Heiderabado kariuomenės 
būklė yra patenkinama.

Indijos atstovas JT Dr. Pilajus, prieš iš
vykdama* ( JT pilnatie* susirinkimą, pa
reiškė, kad ginčą* tarp Indijos Hr Heidera
bado yra tik vidaus klausimas. Heiderabade 
buvo aukurta tokia vidau* būklė, kuri grė
sė Indijos saugumui.

Indijos kariuomenės vyriausia* vadas iš
leido proklamacijų Heiderabado gyvento
jams, kurioje sakoma, kad Indijos daliniai 
įžygiavo ( Heiderabadą tam, idant muzul-

Jo trijų mėnesių viza, leidusi pasilikti 
Prancūzijoje, yra pas&aigusi. Pr^ūzai at
sisako jam leisti ilgiau krašte pasilikti ir
reikalauja iki rugsėjo 12. d. iš krašto iš
važiuoti. Davus* rugsėjo 11 d. nuėjo | 
mažą tarptautinę zoną kuri nuo rugsėjo 1 
d. buvo atiduota JT ekateritorialmno teisė
mis tam laikui, kol vyk* JT pilnatią Pirmą
ją naktį Davisas praleido prie tų rūmų ko
lonų.

Davisas Amerikos puą grąžino Amerikos 
ambasadoriui ir gavo tiktai kvitą Neturė
damas paso, jis negali gauti vizos ir nega
li kur nors išvažiuoti. Taip pat neįmanoma 
jam kur nors išvažiuoti ir dėl to, „kad pa
saulio piliečiams” nėra numatyto* kvotos.
' Praėjusio karo metu Davisas Amerikos 

aviacijoje tarnavo bombonešio pilotu. Jis 
pareiškė, kad JT teritorijoje Bit* tol. kol 
JT pilnatis konstruktyviai išspręs pasauli
nės vyriausybė* sudarymo klausimą

Satelitai polemizuoja
Budapeštas (Dena-Reuleris). Vengrija at

sakė | Jugoslavijos notų, ir atmetė kaltini
mus, kad nuo Jugoslavijos santykių nutrū
kimo su kominformu Vengrija pradėjo kiš
ti* ( Jugoslavijos vidau* reikalu*.

Vengrijos notoje Jugoslavijos teigimai 
pavadinti klaidingais ir šmeižiamaią Be to, 
tuos teigimus Vengrija laiko Jugoslavijos 
priešiško* politiko* pasireiškimu Sovietų 
Sąjungos ir kitų kominformui priklausančių 
valstybę atžvilgiu.

Vengrija tiki draugišką bendradarbiavi
mų s* Jugoslavijos respubliką bet tai 
neišjungia jokia būdu kritiko* prieš Ju
goslavijos komunistų vaduą Didėjęs as
menų skaičių*, kurie bėga iš Jugosia- 
vijaą yra (rodymaą kad viri, kurie *e-

tieka su kotninformo sprendimu, Jugo
slavijoje yra persekiojami ir kišami | 

kalėjimu*.•
| panašią Jugoslavijos notą atsakė ir Ru

munijos vyriausybė. Jugoslavija* teigimu* 
ųavo notoje ji pavadino „flagrantiniu fakti
nių santykių tumaitojimu”. Rumunijos no
toje sakoma, kad

Jugoslavijos KP vadai nori „apsisaugo
ti” ano kritikos ir dėl to „fasado” Ru
munijos politikams atimti teisę viešai 

pareikšti savo uuomoaą ą
Be to, Rumunija protestuoja prieš melo* 

ir įžeidžiamu* pareiškimus prieš ministerio 
pirmininko pavaduotojų O. Deją užsienio 
reikalų ministeri A. Paukerę ir prieš fi
nansų ministeri V. Lucą

1
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ARGENTINA
♦ Argentinos prezidentas Peronas atei

nančiais metais ketina aplankyti Ispaniją. 
Po to revizitą padarys generolas Francas.

AUSTRIJA
♦ Iš Austrijos Jugoslavijos pasienio 

dingo du ^ritų policininkai. Manoma, kad 
juos bus pasigrobę jugoslavai. (D/Afp).

BRAZILIJA
♦ Brazilijoje prie Minaso miestelio, 

kaip informuoja „EI Globo” laikraštis, vie
na moteriškė iš karto pagimdė 6 kūdikius.

D. BRITANIJA
♦ Britų policija išaiškino organizaciją,

kuri D. Britanijoje leido į apyvartą netikrus 
banknotus, kurie karo metu buvo išspausdin- 1? M 7 —— L1. — - — i TT _

JUGOSLAVIJA
♦ Trys Jugoslavijos pasiuntinybės Nor

vegijoje nariai vietos komunistų laikrašty
je „Frieten” paskelbė straipsnį, kuriame pa
smerkė Tito vedamą politiką ir išreiškė sa
vo ištikimybę kominlormui. (D).

J. A. VALSTVMlS

ti Vokietijoje tam atvejui, jei į D. Britafli-.gi 
ją būtų išsikėlusi vokiečių kariuomenė. Oi 
Svarbiausieji platintojai buvo vienas veng-
ras ir vienas austras. (D/Aip).

♦ „Evening Standard” rašo, kad britų 
policija užėjo ant dviejų vyrų pėdsakų, 
kurie slaptos organizacijos pavedimu sten
giasi D. Britanijoje pirkti karinius lėktu
vus, kuriuos gabentų j Viduriniuosius Ry
tus. (D/Afp).

EGIPTAS
♦ Egiptas Itsisako nuo savo pretenzijų 

j italų Eritrėją ir Somaliją, jeigu tiems 
kraštams bus suteikta nepriklausomybė. Tą 
Egipto nusistatymą remia visi arabų kraš
tai. (D/Afp).'

GRAIKIJA
♦ Graikijos užsienio reikalų ministeris 

Caldaris po pasitarimų su Turkijos užsie- 
nįp reikalų ministCžiu Sadaku pareiškė, kad 
abu kraštus interesuojančius klausimus na
grinėjant nuomonės visiškai sutapo. (D/Afp)

♦ Graikijos kariuomenės teismas vieną 
Atėnų ištaigingo restorano savininką nutei
sė trejus metus kalėti už tai, kad jis nesi
laikė draudimo ir leido šokti. Dauguma 
restorano lankytojų buvo Amerikos pagal
bos misijos nariai. (D/Afp).

ISPANIJA

♦ Praeitais metais JAV aviacijos va
dovybė pastoviai užsienyje stacionuojantj 
savo aviacijos pajėgų personalą padidino 
130.000 vyrų. Į tą skaičių neįeina lėktuvų ir 
pagalbinis personalas D. Britanijoje ir Vo
kietijoje stacionuojančių supertVirtovių.

♦ Amerikos užsienio reikalų ministerija 
taupumo sumetimais uždarė 6 konsulatus, 
kurie buvo Kanadoje, Meksikoje, Antilų sa
lose, Hondūre ir Plymouthe." (D/R).

♦ Editor and Publisher” rašo, kad dau- 
jgiau kaip SA visų JAV dienraščių remia
Deweyo kandidatūrą Į prezidentus. (D/R).

♦ Generolas Orovesas, kuris karo metu 
vadovavo atominių bombų projektavimui, 
atstovų rūmų priešamerikinei veiklai tirti 
komisijai pareiškė, jog es'ą galima, kad so
vietams pasisekė gauti smulkmenas apie 
atomo paslaptis, kadangi toje srityje dirbo 
600.000 asmenų ir buvo neįmanoma, kad 
visi 600.000 žmonių būtų garbingi. D/Oans.

' JUNGI. TAUTOS
♦ Amerikos atstovas JT atomo komisi

joje pareiškė, kad JAV' Jungtinių Tautų 
pilnaties Paryžiaus .sesijoje visa darys, kad 
įtikintų sovietus dėl atominės energijos 
tarptautinės kontrolės būtinumo. (D/Afp)

♦ JT stebėtojai Graikijos Jugoslavijos 
pasienyje JT Balkanų ' komisijai pranešė, 
•kad Jugoslavijos daliniai buvę peržengę 
Graikijos sieną. Pranešime sakoma, kad 
graikų teritorijoje jie atrado jugoslavų ka
reivių lavonus. (D/R).

SOVIETŲ S-GA

Berlynas šaukiasi pasaulio
Pereitą ketvirtadienį Londono atžagarei

vių laikraštis „Daily Express”, tur būt, at
simindamas klasišką britų pažiūrą, kad pre
kiauti galima ir su žmogėdromis, verkšleno,

danai, į kuriuos buvo kreiptasi, tai padaryti 
atsisakė, todėl berlyniečiams neliko nieko 
kaip išeiti į gatvę ir šauktis teisybės, šauk
tis į pasaulioxsąžinę, kurią jau ne nuo štafr-

♦ Ispanija Į JT pilnaties susirinkimą 
Paryžiuje ketina pasiųsti stebėtojų delega
ciją, kuriai vadovaus užsienio reikalų mi
nisteris N. Artąją. (D/Afp).

1S VISUR
♦ Ryšium su rugsėjo 21 d. Paryžiuje 

prasidėsiančia JT sesija Prancūzijoj paš
tas ketina išleisti specialius pašto ženklus.

♦ Buvęs Čekoslovakijos ministeris Dr. 
Ripka pranešė, kad politiniai Čekoslovakijos 
pabėgėliai ateinančią savaitę atidarys savo 
biurus Londone, Paryžiuje ir Vašingtone. 
Įvairiuose kraštuose Čekoslovakijos pabė
gėlių esama 10—12 tūkstančių. (D/R).

♦ Italijos karo aviacija pirmą kartą nuo 
karo pabaigos turėjo didesnio masto avia
cijos manevrus. (D/Afp).

♦ Sovietų Sąjungoje išleista 600 psl. 
knyga, pavadinta „Užsienio politikos klau
simai”. Toje knygoje yra išspausdintos vi
sos Molotovo kalbos nuo 1945 metų ba
landžio mėn. iki 1948 m. birželio mėn.

♦ Praėjusią savaitę į Maskvą atvyko 
pirmoji Izraelio atstovė Sovietų Sąjungai 
Goldą Mayersonienė. (D/Afp).

OLANDIJA
♦ Amsterdame šeštadienį kilo ■ gaisras, 

kuris buvo didžiausias to miesto istorijoje. 
Užsidegė šaldytuvai, kurie buvo didžiausi 
visoje Europoje. Sudegė milžiniški kiekiai 
mėsos, sviesto, kiaušinių ir kitų gėrybių.

PRANCŪZIJA
♦ Generolas de Gaullė pradėjo propo- 

gandinę kelionę 'per Pietų Prancūziją. Per 
8 dienas miestuose ir kaimuose jis numato 
pasakyti 100 prakalbų. (D/R).

♦ Prancflzjos vyriausybė prancūzų ka
riuomenės vyriausiam vadui Vokietijoje ge- 
ner. Konigui pranašė, kad nuo š. m. spa
lio 1 d. yra sustabdomos visos rekvizicijos 
iš vokiečių ūkio. (D).

___ ..._ K. Slngeris / 2. D. karo šnipai ir išdavikai.............................
I ’i'
i Kaip Amerikos šifras atsidarė vokiečių rankose

JAV užsienio reikalų ministerija abejin
gai paskelbė: „Policija taip pat konstatavo, 
kad kai kurie ' iš rastųjų dokumentų buvo 
perduoti vienos svetimos valstybės agentui”.

Vėliau užsienio reikalų ministerija paskel
bė, kad ta svetimoji valstybė buvo Vokie
tija, ir pranešė nustebusiai Tylerio Kento 
motinai, jog, patikrinus Kento hute rastuo
sius dokumentus, mafyti, kad jis buvo pra
dėjęs juos skirstyti pagal turinį. Dokumen
tai lietė beveik kiekvieną dalyką, apie ku
rį ambasada korespondavo su užsienio rei
kalų ministerija ir prezidentu Rooseveltu.

Užsienio reikalų ministerija taip pat pra
nešė,, kad tarp dokumentų buvo nuorašai te
legramų, kuriomis buvo siunčiamos tokios 
žinios, kurios šiaipjau nebūtų galėjusios 
išeiti iš D.'Britanijos neišcenzūrųotos. Jo
se buvo „Vokietijai naudingų” žinių.

Amerikos ambasadai Londone tai buvo 
baisus smūgis. Dėl tokio nepaprasto atra
dimo ambasadorius Kennedys pabalo kaip 
lapas. Didžiai susijaudinęs jis paklausė;

— Kodėl nepranešėte jnan anksčiau?
Britų pareigūnai paaiškino, kad jie no

rėjo turėti pilną vaizdą, norėjo susekti vi
są šnipų tinklą.

Istorija buvo šiokia: iš Amerikos kasdien 
ateidavo telegramų. Scotland Yardas įtarė, 
kad kažin kokiu būdu jas perduoda Berly
nui. Įtarimas krito ant šifravimo valdinin
ko. Pradėjus sekti sužinojo jį lankantis pas 
Volkovą, kuri jau buvo įtariama. Kentb 
draugavimas su mergina didėjo, ir jie pa
sidarė neatsargūs. Pradėjo mieste kartu 
pietauti. Po tokių pasimatymų Volkova, 
užuot ėjusi namo, pasukdavo į mažą foto
grafijos atelję šalutinėje Londono gatvėje.

Scotland Yardas darė išvadą, kad ji Ken
to dešifruotas telegramas palikdavo pas fo
tografą, o pastarasis pranešimus filmuoda
vo mikrofilmuose. Visai aiškiai įsitikino, kas 
vykšta foto atelje. Po keleto dienų areštavo 
Volkovą ir fotografą, kuris palaikė tiesiogi
nį kontaktą su Rymu. Slapti britų ameri
kiečių diplomatijos dokumentai .eilę mėne
sių ėjo į Rymą, o iš ten ir į Berlyną. Per 
visą tą laiką Amerikos ambasada nė ma
žiausiai neįtarė esant tokį susisiekimą.

.Kentą atleido iš tarnybos ir tuojau su
ėmė dėl valstybinių paslapčių saugojimo 
(statymo pažeidimo. Jis prašė, kad jį teistų 
J. A. Valstybėse. Jam atsakė, kad pirma 
turi atkalėti septynerius metus Britanijoje. 
O paskum jį deportuos Į gimtine, kur jam 
vėl savo ruožtu teks atsakyti.

Jo bendrininkę Volkovą nuteisė 10 metų 
kalėti. Bet ji buvo patenkinta žinodama, 
kad jos darbas buvo labai naudingas Vo
kietijai. Mat, visa tai atsitiko per keturias
dešimt Prancūzijos krūtingųjų dienų, o 
Amerikos ambasada visą tą laiką buvo be 
šifro. Tarp Washingtono ir Londono buvo 
tamsa. Senojo šifro nebuvo galima naudo
ti, nes jo raktą turėjo ašis. Praėjo keletas 
savaičių, kol buvo sudarytas šifro pakaita
las.

*

New Yorke viena motina raudojo savo 
vaiko. Ji tikino, kad jos sūnus nesulaužė 
pasitikėjimo, kad čia yra kažin koks bai
sus nesusipratimas. Slinko/metai, bet jos 
įsitikinimas nemenkėjo. Dėl jo ji pradėjo 
k»yžiaus žygį, kuris pasiekė tcrkį mastą, jog 
Kento byla pasidarė politinis dalykas J. A. 
Valstybėse. Missis Kėntie'nė rašinėjo šim
tus laiškų kongresmenams, eklezijų galvoms, 
demokratų konvento delegatams.’ Ji maldavo 
savo sūnui teisingumo. Prašė, kad jį teis
tų J.. A. Valstybėse. Anglų teismas buvęs 
spektaklis. Jos sūnus, kalinamas Wighto sa
loje, esąs nekaltas. Gelbėjo sutapimas, kad 
jos šauksmus rėmė antisemitinis elementas 
Amerikoje ir draugai britų fašistai. Tylerį 
Kentą jie laikė kankiniu.

Jų versija“ buvo ši, kad Kento byla esan
ti milžiniškas sąmokslas, konspiracija tarp 
Churchillio.ir Roosevelto, kurie abu norė
jo likviduoti jaunuolį. Vaikščiojo gandai, 
kad Keiftas per daug žinojo. Kento simpati- 
kai aiškino, kad telegramos buvo nuostabūs 
dokumentai, rodą Churchillj stengiantis J. 
A. Valstybes įvelti į karą. Buvo kaltinama, 
kad sudarytos slaptos sutartys ir įsiparei
gojimai. Tyleris Kentas pasidarė.jų didvy
ris ir jų „nuosava” byla.
' Kentą gynė buvusieji izoliacininkai ir 

Roosevelto bei Churchillio priešininkai. Ka
dangi 1944 m. turėjo įvykti prezidento rin
kimai, izoliacininkai manė, kad Rooseveltas 
susikoihpromituos neatitaisomai. Kadaise 
prieš skolinimo nuomojimo paktą balsavę 
kongresmenai tarė, kad Kento byla yra jų 
sąjungininkas. Jie pasiėmė jo gynybų ir by
lą ’perkėlė į vyriausiąjį teismą.

Misis Kentienė teigė, kad jos sūnus yra 
pacifistas, kuris nęrėjo. apsaugoti J. A. 
Valstybes nuo įsivėlimo į karą. Dėl šių mo
tyvų jis ir nurašinėjęs telegramas. Tuos 
pranešimus jis rodęs savo draugams (kurių, 
deja, ne vienas buvo suimtas). (B. d.)

j Miauu gailina ii su Miivgcuivvmsttnu, na t .v ...
jog 1 Berlyną esą nukreipta per daug akių, dlen klebena iš Rytų Europos pabėgę poll- 
Tuo laikraštis norėjo pasakyti, kad tas reiš- j tikai, pilkieji tremtiniai, kravčenkos ir ko
binys kliudą susitarti, nes visi besideran- I senkihos. Pereitą savaitę Berlynas ne kartą 
tieji turi per daug dėmesio skirti savo oru- ' iš pirmosios vietos laikraščių puslapiuose 
mo išlaikymui, kas, aišku, kenkia išeities 
suradimui. Ir ištikrųjų, pasaulio dėmesys 
buvo nukreiptas į Berlyną.

Einąs vyr. burmistro pareigas Dr. Frie- 
densburgas, pasikviesdamas į sovietų sekto
riuje esančią rotušę vakarinių sektorių po
licininkus, pasielgė tikrai labai i 
Jam turėjo būti visai aišku, kad sovietai, 
nepripažindami vakarinio Berlyno policijos 
prezidento Dr. Stummo ir jo policijos, sa
vo orumo sumetimais negalės pakęsti, kad 

Į jų sektoriuje tvarką palaikytų, kad ir civi- 
| liškai persirengusi, Stummo policija. Toliau 
I įvykiai vystėsi visai logingai; sovietų tvar- 
! koma Markgrafo policija apsupo rotušę ir 
įsiveržusi į amerikiečių ryšininko kambarį 
iš ten išsivedė 19 besislapstančių Stummo 
policininkų. Kad ta proga buvo pažeistos 
amerikiečių teisės ir tuo pačiu jų orumas 
— sovietams nepatikti negalėjo, juk tam jie 
specialiai ieško progos! Jų komendantas 
Kotikovas, duodamas žodį per telefoną j rinkimus, turi daug didesnę įtaką JAV vy- 
prancūzų komendantui gen. Ganevaliui leis- į riausybės politikai, negu tai iš pirmo žvilg- 
ti išsivežti jų ryšininko kambaryje pasislė
pusius policininkus ir vėliau įsakydamas 
juos prie sektoriaus sienos suimti, tiesa, li
ko melagiu, bet kartu pasiekė savo tikslą — 
visi Friedensburgo iššaukti policininkai su
rakintomis rankomis t ' ‘ ’
Kad taip bus, turėjo būti visai aišku, 
ypač burmistrui Dr. Friedensburgui, kuris; 
pats ilgą laiką stengėsi laviruoti tarp Rytų 
ir Vakarų. Jei jis paaukojo savo 38 polici
ninkus, tai tik siekdamas tam tikro tikslo.

Paaiškėjus, kad Kremliuje buvo susitarta 
visame Berlyne, nors ir tam tikromis sąly
gomis, įvesti vieną rytinę markę, berlynie
čiai smarkiai nusiminė. Jiems buvo visai | 
aišku, kad sovietai ft ąhksto numato kon
trolės nuostatų nesilaikyti ir, turėdami sa
vo rankose piniginius reikalus, ilgainiui be 
didesnio triukšmo įsiviešpataus visame Ber
lyne, kas jiems dabar nepasisekė pasiekti 
vienu smūgiu. Todėl berlyniečių interesas i 
reikalauja kelti kiek galint didesnį triukšmą,' 
kad atbundanti pasaulio sąžinė neleistų ra-I 
mybę mėgstantiems AUplomatams juos ra
miai išduoti, "kaip tai jau atsitiko su visa, šiandien į Vakarų Vokietijos valstybės stei 
eile Europos kraštų. Jų keliamas triukšmas 
privertė Vakarų gubernatorius, kalbantis su 
Sololovskiu, pastatyti tikrai efektyvius va
liutos kdntrolės reikalavimus, kurie, su
prantama, negalėjo jam patikti. Derybos 
Berlyne nutrūko ir turėjo būti vėl perkeltos 
į Kremliaus kapinyno atmosferą, o prie bu
vusio Reichstago griūvėsiu demokratiškos 
partijos turėjo progos suruošti mitingą šū
kiu: „Berlynas šaukiasi pasaulio!”

Jau anksčiau Berlyno savivaldybė ieško- daugiau pradeda žiūrėti kaip į 
jo JT narių, kurie sutiktų jos reikalą iš- malins sąjungininkus ir ramstį 
kelti JT forume. Tačiau tiek indai, tiek ir Kartu sovietų viltys Vakarų Vokietijoje ras-

j buvo išstūmęs Paryžių ir kitas sostines, 
i Netrūko žmonių, kuriems tokia taktika ne
patiko, mūsų cituotas „Daily Express” tai 

įvaizdžiai įrodo, tačiau "garsiau pasigirdo ir
I kita nuomonė.
[ £inoma „New York Times” 

rizikingai. Anna McCormickė šeštadienį
komentatorė 
turėjo kon

statuoti, ked Berlynas jau nebesudaro fono 
keturių pasikalbėjimams, nebesudaro tik 
kulisų <am farsui, bet pats pakilo j beside- 

jrančiųjų šalių ran^ą. Iš derybų objektų jis 
i verčiasi į subjektą. Tiesa, ne tik pažiūros į 
t Berlyną- skiria Rytų ir Vakarų nuomones, 
i yra daug svarbesnių ginčo ' objektų, bet 
berlyniečių elgesys daro Įspūdžio Vakarų 
pasaulio viešajai nuomonei. Keletą sukaus
tytų policininkų daugiau jaudina amerikie
čių mases, negu visi toli siekią bolševikų 
kėslai Kinijoje ar kur nors kitur. „Wa

shington Post” rado reikalo įspėti sovietus, 
j kad tos masės, turint galvoje periodinius

snio atrodo. Laik^štis kviečia neužmiršti 
amerktečių temperamento, kuris gali pri
versti Washingtono vyriausybę į vieną ar 
kitą sunkesni incidentą pasižiūrėti kaip į 
„casus beiti”, karo pretekstą, kibirkštį, ga- 

atsidūrė jo žinioje, j linčią įžiebti pasaulinį gaisrą. Ir britų kon- 
*.................- , oiservatorių organas „Daily Telegraph” ma-

į no atėjus laiką peržiūrėti nusistatymą so- 
! vietų atžvilgiu. Pasak jį, /britams peikia ap- 
I sispręsti, ar į sovietus ir toliau žiūrėti kaip 
ii sąjungininką, ar kaip į priešą, kuris turi 
j tik vieną tikslą, būtent, visais būdais tik 
■kenkti Vakarų valstybėms. Savaime supran- 
! tania, kad tokia pažiūra priverstų viešai 
| burtis į sąjungą prieš Sovietų Sąjungą, kas, 
tiesa sakant, jau ir dabar daroma, bet vis 
dar atsargiai, delsiant, stengiantis nep^- 
piktinti priešo.

Triukšmas Berlyne negalėjo patikti sovie- 
: tams. Londono „Times” šeštadienį rašė, 
; kad dar prieš keletą savaičių Vakarų Vo- 
■ kietijos politikai labai nenoromis sutiko 
rinktis į Vakarų Vokietijos steigiamąjį sei
mą, kukliai vadinamą parlamentinę ratįrbų.

girną jau žiūrimą kaip Į natūralų reiškinį, 
! dėl kurio nereikia gėdytis. Ir tą kapitalinę 
! viešosios nuomonės permainą Vakarų nau- 
jdai sugėlė ne kas kitas, kaip Berlynas, kaip 
i šūviai prie Brandenburgo vartų. Specialaus 
I amerikiečių ambasadoriaus Harrimano 
I karšjas vokiečių interesų užtarimas Pary
žiau^ Marshallio plane dalyvaujančių kraš
tų ūkinės tarybos konferencijoje 
kad amerikiečiai į vokiečius vis

NEPRIKLA USOMYBĘS

PASKUTINES DIENOS
»

BRASO KAZYS*ŠKIRPA

6. tęsinys.
Tokiu atsakymu pasikalbėjimo temą buvo galima laikyti 

baigta. Bet mano širdyje suplakė noras nors dar išlieti Dr. 
Woermanui priekaišto jausmą. Todėl atkreipiau Jo dėmesį į 
tai, kad tokiu skaudžiu momentu pasigendu palankesnio 
žodžio savo kraštui ir nelaimingai lietuvių tautai vokiečių 
spaudoje. Ji, kaip žinome, buvo diriguojama iš viršaus ir 
joje nieko tokio negalėdavo būti dedama, kas būtų nepagei
daujama Reicho vyriausybei. Iš tikrųjų, svarbesni dalykai, 
ypač liečią užsienio politikos klausimus, būdavo pateikiami 
laikraščiams pačios—tos. vyriausybės įstaigų, būtent, propa
gandos m-jos ir užsienio reikalų ministerijos spaudos sky
riaus, gatavai suredaguoti spausdinimui. Pasakiau Dr. Woer- 

. manui, jog „Vfttlkischer Beobachter“ (oficioze) ir kituose di
džiuosiuose laikraščiuose pastebėjau paduotų plačių infor
macijų'apie Sovietų S-gos nusistatymus ir aktus, tačiąu kad 
apw antrosios pusės, t. y. Lietuvos, nusistatymą ir pažiūrą į 
įvykius ten nepaduodama nė vieno žodžio. Tai, sakiau, daro 
įspūdį, jog neišlaikytas nešališkumas. Tęsdamas toliau, pas
tačiau klausimą: argi vokiečių visuomenei negalėtų būti 
įdomu patirti, kas dedasi Vokietijos pašonėje? Atkreipiau 
Dr. Woermano dėmęsį į tai, jog viso pasaulio viešoji opinija 
reiškia pasipiktinimą dėl sovietų brutalumo prieš mano ats
tovaujamąjį kraštą. Juo labiau, sakiau, man kaip jo 

■ atstovui, yra liūdna konstatuoti visišką indiferentiškumą 
(Gleichgūltigkeit) iš Vokietjos, to krašto, su kuriuo Lietuva 
yra kaimynystėje ir palaikė gerus santykius. Prie tų gerų 
santykių palaikymo, sakiau, esu ir asmeniškai žymiai prisi
dėjęs, kartais gal net peržengdamas savo vyriausybės man 
duotas instrukcijas. Padariau išvadą, jog tuo tragišku Lietu
vai momentu aš tikėjausi rasti nors vokiečių spaudoje užuo
jautą ir šiltesnį žodį mano kraštui ir mano tautai ryšium su 
ištikusia didele nelaime ... Šaltumas ir net neobjektyvumas, 
kurį pastebiu vokiečių spaudoje, sakiau, parodo, jog esu ap- 
viliamas ir kad visos mano nuoširdžios pastangos 
gerus santykius tarp dviejų tautų ir kraštų yra 
bergždžios..." -

Dr. Woermanas visa tai kantriai klausė, nieko

puoselėti 
buvusios

nenugin-

rodę tik, 
daugiau ir 
savo nor- 
Europoje.
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ti sau draugų smarkiai nyksta. Triukšmas 
Berlyne jiems. nepatinka. Beromunsterio ap
žvalgininkas prof. Weissa mano, kad, gal 
būt, jie, norėdami nukreipti pasaulio dėmesį 
nuo Berlyno, kaip tik ir reikalavo sušauk
ti užsienio reikalų ministerių konferenciją 
Italijos kolonijų ateities svarstyti. Aišku, 
ča jie turi ir kitų tikslų ir, būtent, visų pir
ma sukiršinti tarp savęs Vakarų Europos 
tautas, iš dalies susigrąžinti italų simpati
jas, bet kartu labai norėtų nukreipti dėmėsi 
nuo buv. Reicho sostinės.

Tuo tarpu Berlynas šaukiasi pasaulio. Ir 
jį įspėja. Stipriausios Berlyno partijos 
socialdemokratų — organas „Sozialdeiąj| 
krat” Šiame apsuptame mieste drąsiai r

„Vaidinimas, kuris čia Berlyne vyksta 
viso pasaulio akyse, yra tikra tragedija, 
Nors Vakarų valstybės turi visas gali- 
tnybes drąsinančiai ir stiprinančiai 
veikti už geležinės uždangos dar tebe
esančius demokratus ir tuo būdu turi 
progos griauti Ry.tų bloką, — jos nieko 
nedaro. Joms trūksta drąsos išnaudoti 
tą progą. Lygiai taip pat, kaip joms 
trūko drąsos išnaikinti Hitlerio sistemų, 
kai ’ tą dar galima buvo padaryti dip
lomatinėmis priemonėmis. Tiesa, jos 
aiškina darančios viską, kad išlaikytą 
taiką, tačiau iŠ tikrųjų jų veiksmai tik 

ruošia nelaimę!”

Ar ir tai liks balsu, šaukiančiu tyruose? 
Kad ir kaip būtų, amerikiečių žurnalistai 
paskutinėse spaudos konferencijose jau tie 
labai norėjo sutikti su Trumano ir Mat 
shallio aiškinimais, kad vykstančios dery
bos iš tikrųjų nėra nusilenkimas sovietų HO 
rams. Malonus reiškinys! VM

KP įkrėtė „Krokodilui**
Paryžius (Dena/Afp). Sovietų KP cenfri- 

nis komitetas, pasak Maskvos radiją, so
vietų „Krokodilo” satyrinio savaitraščio 
vyriausiąjį redaktorių Rylkiną nutarė atleis
ti iš tarnybos. Komunistų partijos nuomo- 
ne „Krokodilas” kaip humoristinis ir st- 
lyrinis kovos laikraštis savo uždavinio ne 
atliko. Jo pirmutinis uždavinys turėjo bū 
kovoti su kapitalistinės dvasios liekanom^ 
žmonių sąmonėje. Jis turėjo be atodairos 
pulti Vakarų buržuazinę kultūrą ir paro
dyti jų ideologijos tuštumą ir bukumą. KP i 
centrinio komiteto nutarime nieko nepasa 
koma, ar tas laikraštis ateityje dar bus fa 
džiamas.

Norėtų nebeturėti okupacijos
Viena (Dena/Afp). Austrijos užsienio ffl> 

kalų ministeris Dr. Gruberis tautinės parti
jos susirinkime Liezene pareiškė, jog ne- 
galima teigti, kad kraštas ir toliau turi būti 
okupuotas, jeigu jis yra susigrąžinęs tvar
ką. Vokiečių nuosavybes klausimas kone vi 
sai sureguliuotas. Dėl naftos tariamasi tik
tai dėl jos procentinio paskirstymo.

Gruberis griežtai pasisakė prieš tas prie
mones, kurias taiko viena okupacinė valsty-' 
bė prekių susisiekimui tarp atskirų zonų.

čydamas ir nepratardamas nė vieno žodžio. Tačiau galėjau 
pastebėti, Jog visi tie mano priekaištavimai, kad ir išdėstyti 
švelniai, veikė jį, kaip kūju į galvą. Jis jautė, kad dlde 
dalis kaltės už sovietų agresiją prieš Lietuvą krenta ant 
pačios Vokietijos, ir kad Istorija šio nacių nusikaltimo nuo 
jos niekad nenuplaus. Todėl Jis nežinojo, ką man atsakyti 
ir prisidengė tylėjimu, suvaldydamas savo dirgsnius...

Deja, aš buvau silpnoji pusė, Ir mano dirgsniai neb 
laikė. Baigiant suminėtus išvedžiojimus, man pasidarė be 
galo skaudu sieloje ir, nors ir kažin kaip stengiausi ištve 
pasirodė akyse ašaros, ką pastebėjo ir Dr. Woermanas. Ne
norėdamas gadinti jam nuotaikos atsiprašiau Jį dėl šios savo 
žmogiškosios silpnybės ir norėjau pasikalbėjiriįą znutrauktl 
bei atsisveikinti su Dr. Woermanu. Tada jis, jau irgi kiek 
susijaudinęs, pratarė, jog jis mane užjaučiąs, bet nesąs „in 
der Lage“ man ką pasakyti. Tie žodžiai „in der Lage“ buvo : 
klasinė Vokietijos užsienio reikalų m-jos pareigūnų formulė, 
kurią jie vartodavo visais tais atsitikimais, kada nebūdavo 
įgalinti duoti atsakymą į tą ar kitą svarbų svetimos valsty
bės diplomato klausimą. Tačiau Dr. Woermanas šį kartą dar 
pridėjo, — spėju, prisibijodamas kad nenutraukčiau diplog 
matinių santykių su Reichu, — jog jis ir toliau mielai su 
manim kalbėsis ir bus mano dispozicijoje.

Kiek apsigalvojęs, aš jam pareiškiau, jog esu jam dėkin
gas už tokį jo palankumą. Aiškinausi, jog suprantu ir Dr. 
Woermano padėtį ir k|d, kaip buvęs karininkas, žiūriu I 
pačios Vokietijos situaciją realistiškai. Sitai suprasdamas, 
sakiau, aš varžausi, ar sgvo dažnais vaikštinėjimais Į Vo- j 
kietijos užsienio reikalų fn-ją ir pas patį Dr. Woermanu 
ne .per daug gaišinu įjiems laiką ir ar visa tai nėra bergž
džias dalykas iš mano pusės... ‘ a

Po šių žodžių nebegalėjau susilaikyti nuo sunkių vidų-j 
jinių išgyvenimų. Vėl iššoko ašaros akyse. Atsistojęs skelbė-; 
jau atsisveikinti, kad nors tuo užtušuočiau tą savo silpnybę. 
Bet Dr. Woermanas manęs neleido tokiam susijaudinusiam; 
išeiti ir stengėsi mane paguosti. Uždedamas savo renką ant ; 
mano paties, jis mane ramino ir prašė kiek, palaukti ir; 
atsikvėpti. Iš savo pysės paprašiau Dr. Woermaną suprasti,! 
jog ir aš esu žmogus ... Pastebėjau, jog ir jo akys rasojo.; 
Turiu pasakyti, jog Dr. Woermanu pažinojau, kaip labai, 
išlaikytą ir stiprią asmenybę, bet sykiu ir tikrą džentelmenu 
Nors buvo nacionalsocialistas, bet naciškos suktybės jam 
buvo svetimas daiykas: jis nesišvaistydavo pigiais žodžiais,;: 
bet jei ką pasakydavo, tai būdavo galima tuo pasitikėti, nes 
ką pažadėdavo, tai ir išpildydavo.

Palydėjęs mane iki sofos kambario užlenkime, pats Dr. 
Woermanas pasitraukė už jo kampo, taip kad mes viena?, 
antro nebematėme. « J
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Laiškas iš Kolumbijos

„Man tenka skaičiuoti aukso kilogramus 66

Šio privataus laiško autorius su di-1 mes atvykom pačiu karščiausiu metu — 
dele šeima (8 asmens, kurių 4 darbingi) | žiemą, kai čia drėgna ir karšta. Pernakvo

ję Cartagenoj, kitą rytą lėktuvu nuskri- 
dom j Bogotą (Kolumbijos sostinę).

Bogotoj apsistojom viešbutyje Lietuvių 
Komiteto .sąskaitom Tiesa, skrisdami lėk
tuvu susipažinom su vienu kolumbiečiu, 
kuris, susidomėjęs teiravosi, kas mes esam. 
Kitą dieną dideliam visų mūsų nustebimui 
gavom iš jo dideli bukietą gėlių su „bien- 
venidos“ (linkėjimais). Vėliau šis ponas, 
kurio žmona, kaip pasirodė, yra JAV pi
lietė ir „New York Times“ korespondentė 
Kolumbijoj, mums labai daug padėjo. Vieš
butyje išgyvenom dvi savaites. Per tą laiką 
uoliai ieškojau buto ir tarnybos. Butų yra 
pakankamai, nors jie dabar žymiai pa-

š. m. birželio pabaigoje iš Vokietijos 
nuvyko i Kolumbiją. Jis yra baigęs Pre
kybos Institutą Klaipėdoje ir po to 
trumpą laiką buvęs Lietuvos diploma
tinėj tarnyboje. Po karo Vokietijoj jis 
kuri laiką dirbo karinės valdžios įstai
gose, vėliau buvo UNRRA ir PCIRO II 
klasės pareigūnas. Iš šių įstaigų jis ga
vo labai geras rekomendacijas ir turėjo 
progos užmegsti daug plačių pažinčių. 
Jis getai moka vokiečių, prancūzų, anglų 
ir slavų kalbas. Vokietijoj pramoko tru
puti ir ispanų kalbos. Trumpai ji cha- 

i rakterizuojant, tektų pasakyti, kad jis 
yra vienas iš tokių žmonių, kurie, kaip 
takoma, gimę po laiminga žvaigžde, nes 
jiems visur kur gerai sekasi ir turi 
laimę. Šį dalyką reikia turėti galvoje, 
vertinant jo laišką ir gyvenimo bei įsi
kūrimo Kolumbijoj sąlygas.

*
„Kelionė iš Vokietijos iki Cannes (Pran

cūzijos Viduržemio uosto) man asmeniškai 
buvo labai varginga, nes visus rūpesčius 
tempiau ant savo pečių, o jų buvo labai 
daug. Tenai po didelių vargų įsėdom į 
11.000 BRT laivą „Jogaila“. Pakeliui į Al
žyrą, visi smarkiai „pavažiavom į Rygą“. 
Bet tai buvo vienintelė tokia audringa die
na, nes paskui visą kelionę, trukusią 21 d., 
nuo Alžyro iki Cartagenos (Kolumbijos 
uosto) jūra buvo rami ir pati kelionė ga
na nuobodi. Cartagenos uoste mus pasitiko 
vienas kunigas, kuriam iš Cannes buvau 
pasiuntęs telegramą, kad atvažiuojam. Car
tagena labai gražus istorinis ispanų mieštas, 
bet ten labai karšta. Tenka visą laiką pra
kaituoti, net ir naktį nuogam miegant. Mat,

Ieškau
Taip aš ir slankiojau iš vienos įstaigos į Į 

kitą, kol pagaliau viena JAV filmą nutarė' 
išbandyti mano sugebėjimus ir pareikalavo ! 
išlaikyti tam tikrus egzaminus. Si firmai 
kolumbiečiu firmoms sudaro prekybinius j 
balansus. Man davė sąlygas ir liepė išvesti; 
pelno ir nuostolių sąskaitą ir naujiems me
tams „atidaryti knygas“. Egzaminus išlai
kiau gerai, bet darbą pasiūlė tik nuo rug- 

•sėjo 1 d. Per tą laiką Jonas (architektas) 
„užsikabino“ už darbo, gaudamas 6 pezas 
per dieną (šventadieniai neapmokami). Jis 
gavo darbo pas tokį .vietinį architektą, ku
ris nemoka apskaičiuoti ploto, jei sklypas 
nėra kvadratinis. Po kiek laiko ir aš pra
dėjau dirbti prie vienos klebonijos atsta
tymo už 40 pezų per savaitę, kaip dešim
tininkas. Šioj klebonijoj gyvena du lietu
viai kunigai, kurie mane ten ir „įtaisė“. 
Tuo dešimtininku išbuvau pusantros savai
tės, kartu ieškodamas darbo kitur bet be 
rezultatų. Pagaliau rugpiūčlo 11 d. gavau 
nuo ano bičiulio kolumbiečio laišką, kad 
ateičiau į jo įstaigą, kad jis turįs man gerą 
naujieną. Nuėjus, jis man pareiškė, kad su
sitikęs savo gerą bičiulį vieną anglą, ku
riam reikią buhalterio. Tad jis ir pasiūlęs 
mane, pareikšdamas, kad aš jau Bogotoj 
esu išlaikęs buhalterio egzaminus.

Kitą dieną prisistačiatl tam anglui. Jis 
neržiūrėjo mano rekomendacijas ir diplo
mą ir iš karto mane priėmė, pasiūlydamas 
dideliam mano nustebimui) 350 pezų algos.

sakyti: be profesijos ir be kalbos geriau 
čia nevažiuoti. Apskritai, atlyginimai čia 
menki, tik geram specialistui gerai moka. 
Galimumas įsikurti yra farmaceutams, 
chemikams - praktikams, inžinieriams, ve- 
terinoriams, auksinių dalykų specialis
tams, dantų technikams, elektrotechni- 
kams ir amatininkams. Gydytojams ir

nes mums bųjui ir maistui reikia apie 500 
pezų. Nors maistas čia brangus, bet mes 
valgom gerai. Tik vaisiai ypač pigūs: už 
pezą gauni 35 bananus ar apelsinus, o di
džiausias ananasas kaštuoja 80 centavų. 
Daržovių taip pat labai daug ir įvairių. 
Pramoninės prekės nėra labai brangios: 
labai geri batai (brangesnių nemačiau) 
kaštuoja 25—30 pezų, marškiniai 9—12 1 dantistams praktikuoti neleidžia neišlal- 
pezų, angliškos vilnonės medžiagos metras i kius ispanų kalba valst. egzaminų, o tai 
30—40 pezų. Visokių prekių yra pakanka- •' neįmanoma be 2—3 metų.
mai. ! Klimatas Bogotoj geras, gal kiek šal-

Mano įstaigos darbo valandos pato-1 toka. Geriausias klimatas yra Medelline. 
gios: 9—12 ir 14—17, šeštadieniais 9—12.1 Tenai amžinas pavasaris. Ten yra teksti- 
Be to, įstaiga kiekvieną mėnesį į mano' lės ir kitų fabrikų. Bagota, Cartagena, 
Taupom kasą įmoka 10% mano algos, tad' Barranquitta. Cati, Medellin - tokie gra- 
faktinai gaunu 385 pezas. Mano šefas,; žūs ir europejiški miestai, kad Europoj rei- 

nes vakar į kia paieškoti panašių. Bagota dabar smar-
puivaiirkaiucu, cjunai ,

brangę, nes per šio pavasario revoliuciją I atrodo, manimi patenkintas, [
buvo sugriauta daug namų, atrodo, kad poliesė slaptų raštų ir instrukcijų bylą irklai apgriauta, lyg subombarduota. Tačiau 
kiek laiko jie atpigs, nes Bogota pasiutlš- Įsakė gerai su jomis susipažinti, nes turiu | tai iš dalies išėjo < naudą - sugriautų na- 
kai statosi ir plečiasi. Butą už 160 pezų žino,i visos įstaigos darbą. I mų sąskaiton praplatinamos gatvės, -stato-
radau greitai (3 kambariai, virtuvė, vonia Pradėjus pastoviai dirbti, žymiai pasi-imi nauji puikūs 7—12 aukštų namai. Jo- 
ir tarnaitei kambariukas) bet rasti darbą I ta'sė ir nuotaika. Jau pradėsim ir į kinus 1 nas kaip tik įdirba vienam tokiam namui 
nebuvo taip lengva. I ispaniškas įstaigas, j vaikščioti, o sekmadienį su Jonu ketinam fasadą centrinėj gatvėje. Jo fasadas jau 
nemokant gerai jų kalbos, neįmanoma pa- j eiti i bulių žaidynes, kurios čia vyksta kas: priimtas ir jis, dabar daro perspektyvinį 
tekti, o į JAV firmas — taip pat sunku pa- " "
tekti. Tas mūsų lėktuve pažintasis ponas, 
kuris yra Aviacijos transporto bendrovės 
savininkas, parašė man visą eilę rekomen
dacijų. Nors jis mieste gerai žinomas žmo
gus, bet vis dėlto manęs niekur nepriėmė. 
Pasiskelbiau laikraštyje, bet negavau nė 
vieno pasiūlymo. Tai buvo liūdnos savai
tės. Eiti gi paprastu darbininku dirbti ne
norėjau, nes tokių darbininkų Čia per daug 
ir jų atlyginimai labai menki, 2—3 pe- 
zos per dieną. Taigi. Čia ne JAV, kur ir 
paprastas darbininkas gerai uždirba. Čia 
70% analfabetų, kurie nenori dirbti žemės 
ūkyje ir todėl ieško darbo miestuose.

- sugriautų na- 
I mų sąskaiton praplatinamos gatvės, 'stato- 

Pradėjuš’ pastoviai dirbti, žymiai past-I mi nauji puikūs 7—12 aukštų namai. Jo- 
ir niintnikfl Inu ir i Idntic ' na? Irnin Hlr idirhn vlnnnm tnlclnm ruimui

brėžini.
Šiaip gyventi čia patogu - jokių pečių,

sekmadienį labai gražiai įrengtame sta- 
dijone.

Vietos Lietuvių komitetas paprašė ma-1 jokio Šildymo, yra gerų upių pažuvauti, 
nęs parašyti p. Mikulskiui laišką, kad jie' bet čia niekas nežuvauja. Tik visa bėda, 
priims visą. Ciurlionies ansamblį (su šei- I kad sunku rasti darbo. Ispaniškai jau su
momis) į Bogotą; Jiems čia sudarys geras sikalbu, nors ir su klaidom. Turiu ko- 
sąlygas. Jei ansamblis sutiks, tai tikimasi, lumbietę sekretorę, su kuria visą darbo 
kad apie Naujus metus galės čia atvykti, laiką ir kalbu ispaniškai. Už kelių mėnė- 
Aš kviečiuos! gyd. G. šeimą.

Dėl įsikūrimo galimybių galiu tiek pa-
šių padoriai pramoksiu...

Bogota, 1948 m. rugpjūčio 21 d.

Invalidai vaidina Mindaugo 
tragedija

Clausthal-Zellerfeldo baltų invalidų sto
vykloje (Baltic Rehabilitation Centre), kur 
naujų amatų mokosi 80 latvių, 75 estų ir 7 
lietuvių invaldai, buvo surengta darbų pa
roda ir pačių pagaminto altoriaus pašventi
nimas. Ta proga buvo suvaidinta latvių 
dramaturgo M. Ziverto tragedija „Galia”, 
kuriai medžiaga paimta iš Lietuvos isto
rijos ir vaizduoja karaliaus Mindaugo gy- . 
venimo ir mirties tragediją, jo pastangas 
pasiekti aisčių vienybę ff klastingą išdavi
mą. Vaidinimui, kuris turėjo didelio pasi
sekimo, istorinius rūbus ir ginklus savo 
dirbtuvėse pasigamino patys invalidai. Tra
gedija buvo atkartota ir Hanoveryje, kur į" 
vaidinimą buvo atsilankę nevien daug lat
vių bei ir lietuvių žiūrovų. LLVSB

išvykstu latvių menininkai
Šiomis dienomis Australijon Išvyksta 01- 

denburgo operos ansamblio baritonas Edg. 
Petrevics, kur jam teks imtis naujų — juo- ’ 
dadarbio — pareigų. Kanadon vargoninin
kauti vyksta pianistas Vikt. Kvlesis. (buv. 
valstybės prezidento sūnus). Ten pat vyks
ta žinoma dainininkė — sportininkė Elfrida

■ Karlone-Kukaine, kur jai pasiūlyta YWCA 
1 sporto vadovės vieta. Primabalerina Mirdza 
' Ofike po savo 15 metų darbo sukaktuvių su 

šeima išvažiuoja Prancūzijon. Kompozito- 
’ rlus J. Poruku, čellininkas J. Adamsons ir 

smuikininkas A. Malisons gavę pasiūlymą, 
su visomis šeimomis persikelti į Irana. dės-

. lyti muzikos mokyklose. LLVSB

Kanados žemėje
darbo

Kartu jis dar pareiškė kad nuo spalio 1 d., 
kai perimsiu buhalterio pareigas, gausiu 
žymiai daugiau. Pasitraukti besirengiąs da
bartinis buhalteris gauna 750 pezų. Firma 
vadinasi „Pato Consolidated Gold Dredging 
Ltd.“ "įpi yra Anglijos aukso kasyklų Pie
tų Afrikoje koncerno dalis, kuri čia Ko
lumbijoj kasa auksą. Firma Kolumbijoj yra 
investavusi 20 milijonų svarų kapitalą. 
Auksą kasa prie Ramiojo vandenyno, la- 

į bai karštame klimate, o buhalteriją tvarko 
i Bogotoj. Susiekimui turi savo lėktuvus. Tad 
■ tokiu laimingu būdu patekau į gerą ben
drovę. Nors darbas labai sunkus ir kom
plikuotas, bet už tat ir gerai moka. Gavus 
man tarnybą, iš karto pasitaisė mūsų pa
dėtis. Tarp kitko, čia jokių išskaitymų iš 
algos nėra. Šio mėnesio gale skrisiu savai
tei laiko į kasyklas susipažinti su darbu. 
Taigi, teks auksą skaičiuoti...

Jonui taip pat nusišypsojo laimė. Jis 
gavo architekto vietą vienoj iš didžiausių 
Kolumbijos firmų. Jį tenai rekomendavo 
tas klebonas, pas kurį aš dirbau dešimti
ninku. Tas klebonas čia labai žinomas žmo
gus, nes jo senelis buvo ilgametis Kolum
bijos prezidentas. Kiek Jonas gaus algos, 
dar neaišku, nes sutartį pasirašys tik mėx 
nėšio gale po dviejų savaičių bandomojo 
laiko. Iš viso ko atrodo, kad gaus nema
žiau kaip aš.

Kai abudu uždirbsim apie 700 pesų, 
atrodo, galėsime visai padoriai gyventi

f 4Kai dar Vokietijoj, emigracinė stovykloj 
(Ressettlement Centre), iš tavęs atima „di- 
pukiškas insignijas“ — Index kortelę, ku
rią ilgą laiką taip puoselėja! ir saugojai, 
tartum savo akį, taip žmogus ir pamanai: 
„Na dabar jau aš gal nebe DP... Važiuo
siu ten, ~kur šaligatviai lašiniais grįsti”... 
(Ach, tie lašiniai ‘ . . . — kai Vokietijoj 
pagalvodavai) ... .

Bet, kai jau toks svajotojas persirita per 
okeaną ir, vjen^likos ar daugiau, parų bė
gyje, dažnas pasijunta išsiuntęs „į Rygą“ 
didesnę dalį net nuosavo skrandžio syvų, 
gavęs iš kanadietiškų muitininkų pailgą 
„pečentę“ ant savo paso, su užrašu: „Lan
ded immigrant“, išbloškiamas ant kranto
— toks „exdipukas" jau gal žvalgosi į ša
lis ir galvoja: K

— Hm, gal ne čia papuoliau? . . . Visai 
nematau tos Kanados, apie kurią galvojau: 
nei čia šaligatviai lašiniais grįsti, nei čia 
dešras patvoriais šunes tampo, nei kana- 
diškos „Players“ cigaretės ūkininkų far- 
mose auga, nei tų dolerių stirtos pakrau
tos, nei kitokie aukso kalnai supilti . .

O kas svarbiausia --
Kaip buvai - taip ir pasilikai dipukas...

Tiesa, įžengus į šią žemę — aplinkuma 
daug pakitėja, negu Europoj, tačiau ne 
šimtaprocentiniai gerojon pusėn. Gamto
vaizdis (Landšaftas) — skurdokas. Žmonės
— užsipliekę darbais ir daugiau nieko iš 
jų lūpų neišgirsi, tik: „Dollar ir Dollar" ...

Senesnieji ateiviai — Kanados lietuviai
— naujuosius gana gražiai sutinka: juos

(Dipuko apmastymai ir pirmosios pastabos) 
myli, vaišina, kiek galint padeda, bet... 
kitaip, nevadina — kaip „dipukai“ Ir „di
pukai“ . . . Žinoma, ne čia yra reikalo es
mė — tas vardas, sakyčiau, mums net pa
tinka, nes, kiek prisimenu, toj pačioj „Min
ty" J. Cicėnas yra rašęs jog: „Jeigu nusto- 
tumėm teisės vadintis DP, tuo pačiu — 
nustotumėm ir dalies galimybės kovoti dėl 
pavergtos Tėvynės”. Su collegos Cicėno 
frazingu išsireiškimu visiškai tenka sutikti, 
tačiau čia norėjau pasakyti tai, jog niekur, 
kur važiuosi, nepabėgsi nuo savo sun
kios dalios ir niekas tavęs taip maloniai 
nesutiks, kaip sutiktų laisva savoji Tėvy
nė .. .

Atkilęs ir į Kanados laisvąjį kraštą, sa

kyčiau širdy pajunti dar didesnę nostal
giją, didesnį Tėvynės ilgesį, negu jis buvo 
kad ir nesimpatingos Vokietijos stovyklose. 
Ten.jauteis žmogus vis tarp savųjų, tarp 
bendro vargo sesių ir brolių — lietuvių, 
o, kas svarbiausia — vis arčiau gimtosios 
žemės . . .

Kanadoje žriiogus — ir vėl pasijunti lyg 
dar kartą IŠvletintas. Čia turi pradėti vėl 
sunkius ateivio žingsnius, viską pradėti 
kurtis — ir tai iš nieko. Naujam imigran
tui, reikia pasakyti, visos,blogybės tenka 
perkąsti, kokias senesnieji šio krašto gy
ventojai jau seniai užmiršę. Jam ir sunkes
nis darbas tenka, ir mažesnis atlvslnimas 
ir t. t.

Sunkaus darbo kraštas

Likęs vienas, nežinau ir pats kodėl, o taip pat ar Dr. 
Woermanui girdint ar jam nebegirdint, dar pasakiau lyg 
klausdamas pats save: kodėl mūsų didieji kaimynai, su ku
riais Lietuva stengiasi sugyventi geruoju, rpus skriaudžia, kai 
mes. jiems nieko pikto nesame padarę. Argi esame skriau
džiami tik dėl to, kad esame maža tauta?

Tai buvo jau grynas sentimentas, nieko nesveriąs politi
koje, kuri yra tik šiurkšti realybė. Tačiau, tokiaisffatsitiki- 
mais kada diplomato argumentai pasibaigia’ ir realybės 
paima viršų, jam irgi nelieka nieko kito, kaip ieškotis atra
mos savo krašto ir savo tautos meilėje, kaip kad tokia meile 
stiprina save karys, pastatytas į atsakingą postovį, nors ir

veikti jį, kad jis susilaikytų nuo grįžimo ir pasiliktų Ryme, 
kur jis, rodos, turėjo uždavinį pasirausti Vatikano archy
vuose kažin kokiam mokslipiam darbui. Tačiau kalbamajai 
pasiuntinybei nepavyko prof. Voldemaro perkalbėti, ir jis 
Rymą paliko, kad gĄžtų pro Berlyną į savo kraštą. Tada 
teko man ta savotiška diplomatinė misija. Man buvo ir mū
sų Užsienio reikalų ministerijos nurodyta pagauti prof. Vol
demarą pakelėje ir jį būtinai įtikinti, kad negrĮžtų, nurodant 
jam, jog savo sugrįžimu Lietuvai nepagelbėtų, bet gal tik 
sukeltų kokį nors bruzdėjimą, savo šalininkų tarpe, kas be
prasmiškai pasunkintų padėtį krašto viduje tokiu momentu, 
kada Lietuvai grėsė didelis istorinis pavojus.

Tenenustemba Europos žmogus, jei bus 
pasakyta, jog čia net valdininkai iš savo 
algų lyg Ir pragyventi negali. Atostogų 
metu, žiūrėk, sutiksi dažną kanadiečių 
gimnazijos direktorių, mokytoją, ar ir pa
čius mokinius • bedirbančius prie fizinio 
darbo. Jie dirba tam, kad prisidurti dole- 
rį-kitą prie savo algos ir tuo pagerinti ek- 
zistencinį išsilaikymą. Žinoma, jie dirba 
vis lengvesnį darbą, koks tenka atvyku- 
sięms į šį kraštą mūsų intelektualams ...

Mūsiškius Inteligentus dažnai užtiksi be
prakaituojančius prie sunkaus statybų 
darbo, betampančius sunkias betonines ply
tas, maišančius cementą, kasančius kana
lizacijai griovius ir pan.

Darbų Kanadoje, tiesa, yra ir dolerių ne
trūksta, bet tų dolerių — „dūšia giliai“. 
Kol ją ištrauki . . .

Uždarbio atveju — doleris yra labai 
brangus, o išlaidų — galima drąsiai teigti, 
jog jo pirkimo galia Kanadoje, sū mažes
niais svyravimais, nėra didesnė, negu Ne
priklausomoj Lietuvoj buvo lito vertė. Pra
gyvenimas Kanadoje — yra brangus ir 
turi tendencijos dar kilti, butai — ypač 
brangūs. Pav., už viengungiui išnuomoja
mą kambarėlį kai kur nesidrovi net 10 do
lerių paprašyti, į savaitę, o po dolerį į pa

rą — velk visur tenka mokėti. Tai ką be
kalbėti apie šeimyninius butus? . . ,

Paprasto darbininko uždarbis svyruoja - 
tarp 0,60 ir 1 dolerio į valandą, bėt už vi
są „poną dolerį“ — jau labai sunkiai ten
ka dirbti. Ir iŠ viso, vargu bau, ar kur 
nors Europoje yra tokie smarkūs darbo 
tempai, kaip čia, Kanadoje. Čia net ūki
ninkai savo „farmose“ laksto „pp risčio
mis“, o prie kitų darbų, kur valandiniai 
dirbama, darbininkai tiesiog junta dolerio 
spaudimą . . .

Tai tokia, maždaug, nuotaika pagauna 
kiekvieną, atvykusį į Kanadą ir žengiantį 
pirmuosius žingsnius Šioje žemėje, o taip 
pat tokie ir pirmieji įspūdžiai naujojo imi
granto į čia. Tenepamano, žinoma, stovy
klų sesės ir broliai dipukai, kad norima 
juos nuo Kanados atbaidyti. Anaiptol, į čia 
patariama visiems važiuoti, nes čia bent 
gresiančio bado ir kitų pavojų, kuriuos 
tenka pakelti DP stovyklose, vis dėlto, ne
bėra, Nors, žinoma, apie bent kokius susi- • 
taupymus ar gerą įsikūrimą—taipogi sun
ku pagalvoti. Tačiau laikinai Tėvynei — 
Kanada kraštas yra neblogas. Į Tėvynę grį
žimui, patekėjus ten Laisvės Rytui, kurio 
taip Visi laukiame, sunkiu darbu — kiek
vienas galės susitaupyti kelionpinigius . . .

stovi jame vienas su atstatyta krūtine į priešą.
Kai minutėlę kitą atsikvėpęs, pakilau su Dr. Woermanu 

atsisveikinti, jį radau irgi paraudonavusį iš susijaudinimo, 
nors jis buvo šalto kraujo pareigūnas. Matyti, pajuto visą 
tą gėdą, kurią jo šefas, von Ribbentropas, užtraukė ant 
Vokietijos prieš civilizuotąjį pasaulį ir žmonijos istoriją už 
Lietuvos išdavimą bolševizmo siautėjimui.

Voldemaro iliuzija
Šių eilučių skaitytojas gal kiek nustebs, kad šiame raši

nyje užsimenu apie prof. A. Voldemarą, kuriam neteko da
lyvauti anomis Lietuvai tragiškomis dienomis vaidinti jo
kios rolės. Juo labiau jis nustebs, kad šią kažin kada skam
bią pavardę suminiu tuojau, atpasakojęs savo pastangas pa
gelbėti a. a. A. Smetonai išvengti Maskvos našių.

Kaip yra žinoma, prof. Voldemaras jau nuo prieš daug 
metų buvo su prezidentu A. Smetona labai susivaidijęs, nors 
pirmiau juodu buvo politiniai draugai, tos pačios tautininkų 
srovės žmonės. Jų tas susivaidijimas buvo toks gilus, jog 
juodu ne tik nebegalėjo susėsti greta viens antro, bet net 
nebetilpo drauge savo krašte. Prof. Voldemaras buvo pa
leistas iš kalėjimo tik ta sąlyga, kad po to išvyks į užsienį, 
kur Lietuvos nelaimė jį ir užtiko.

Tačiau prof. Voldemaras buvo toks pat Lietuvos patrio
tas, kaip ir kiekvienas kitas lietuvis. Patyręs, jog Maskva 
pradėjo daryti Lietuvai piktų priekaištų ir jos nepriklauso
mybei grėsė didelis pavojus, prof. Voldemaras nebeištvėrė 
Italijoje ir apsisprendė grįžti į savo kraštą, gal tikėdamasis 
jam kuo pagelbėti. Jo politiniai pasekėjai, tariamieji „volde- 
marininkai“, kaip žinoma, beveik be paliovos varė opozi
cinę veiklą prieš anometinį Lietuvos režimą, ypač prieš patį 
A. Smetoną. Eilė žymesniųjų veikėjų ne per seniai buvo 
suimti ir izoliuoti priverstinio darbo stovykloje.

Kada A. Merkio vyriausybė patyrė tokį prof. Voldemaro 
sumanymą, buvo pavesta mūsų pasiuntinybei Ryme pa-

Prof. Voldemaras atsirado Berlyne biželio 13. d., taigi 
diena anksčiau prieš Maskvos ultimatumą Lietuvai. Kada 
jis tą pačią dieną padarė man vizitą, pasinaudojau ta proga 
išdėstyti jam suminėtą vyriausybėj pavedimą. Nušviečiau 
profesoriui, kokia tuo metu buvo susidariusi padėtis santy
kiuose su Maskva, ir prašiau jį apsigalvoti ir į Kauną ne
siskubinti, bent kol baigs išryškėti, ką sovietai toliau darys. 
Profesorius nebuvo ypatingai užsispyręs ir sutiko su manim, 
jog būtų tikslingiau dar dieną kitą palaukti. Birželio 15 d. 
buvau pakvietęs jį su žmona pietų. Prieš pat pietus gavau 
žinią iš Kauno, jog ryšium su Maskvos pastatytu Lietuvai 
piktu ultimatumu rusų raudonoji armija, mums nesiprieši
nant, įsiveržė į mūsų kraštą, tačiau paties ultimatumo teksto 
nebuvau gavęs. Be'to, mane jau buvo pasiekusios žinios, jog 
mūsų vyriausybėje kilo pažiūrų nevienodumas, kaip elgtis 
ryšium su šia sovietų agresija ir kad Prezidentas A. Sme
tona reiškęs nusistatymą, jog reikėtų ultimatumą atmesti ir 
ginklu pasipriešinti užpuolikui.

Papietavus, dar politikuojant kiek ilgėliau prie puoduko 
kavos, susilaukėme ir paties ultimatumo teksto, kurį, ką tik 
buvo paskelbusi vokiečių DNB žinių agentūra. Jį atnešė man 
„Eltos" korespondentas Berlyne Dr. Kaupas. Nebuvo pa
grindo šitaip paskelbtuoju tekstu netikėti. Taip pat Dr. Kau
pas pirmas pranešė man žinią, kad, girdi, Kaune pasklidusi 
naujiena, Jog prezidentas A. Smetona ruošiąsis, esą, iš Kauno 
pranykti, spėliojama - gal net pasitraukti ir iš Lietuvos... 
Tai vis buvo nepaprastos informacijos, kurios veikė mudu 
su profesorium, kaip kūjo smūgis į galvą. Pastebėjau, kaip 
prof. Voldemaras pasijuto viso to perblokštas. Kitaip ir 
būti negalėjo: kiekvienas lietuvis patriotas tada tai išgy
veno, jei' tik jis'nebuvo politiškai apakęs... Tačiau kiek 
apsimąstęs, prof. Voldemaras prasitarė, jog jis seniai prisi
bijojęs, kad Sov. Rusija nepanaatdotų Vokietijos įsivėlimo į 
karą tam, idant pagrobtų Lietuvą ir kitas Pabaltijo valsty
bes

Iš ko pažįstami dipukai
Nors trumpai nusakius egzistencinio iš

silaikymo galimybes Kanados žemėje nau
jai atvykusiesiems, norisi mesti žvilgsnelį 
ir į kitas, linksmesnio pobūdžio šknulkmenė- 
les, nes yra sakoma, kad ir pats gyveni
mas susideda tik iš smulkmenų.

Kanadiečiai, ko ne ko, bet portfelių — 
lyg ir niekad nenešioja. Čia tarnautojai į 
įstaigas — eina tuščiomis rankomis, stu
dentai — savo lektūros knygas ir užrašus 
— kraunasi į nedidelio formato rankinu
kus, a la europietės ponios tualetinius 
reikmenis, mokiniai — knygas ir sąsiuvi
nius — nešasi rankose, niekur nesusidėję, 
darbininkai — maistą įsideda į paprastus 
popierinius krepšelius, arba nešasi specia
liai pagamintas standartines skardines dė
žutes, tarytum kokius aparatėlius, na, o kas 
naudojasi portfeliais — taip man ligi Šiol 
ir neteko patirti, nebent, pats jų premjeras 
ir jo kabineto nariai? . . . Tai kalbant apie 
kanadiečiūs, turinčius „City popierius“ — 
kaip jie sako . : .

O dipukai? — Jie su portfeliais visur 
eina: ir į darbą, ir iš darbo, į miestą, į 
krautuvę ir net... į paplūdimį . . . Port
felis šiame krašte —pasidarė tartum dipu
ko simbolis ....

Čia kursuoja šiuo metu apie „portfeliuo- 
tuosius" toks linksmas ir nuotaikingas 
anekdotas:

„SUnny Side" (Saulėtasis Krantas) kran-i 
tinėje, ant smėlėto Ontario ežero kranto,!

Kanados miestų gatvėse 
sugulę prieš saulę kepinasi keletas dipu
kų. šalia jų, žinoma, guli ir po portfelį. 
Kiek tolėliau stovi du kanadiečiai ir tar
pusavy kalbasi:

— Sakyk, Joe, kas tai per žmonės? . . .
— Tai, mat, naujieji profesoriai, atvy

kę iš Europos ...
— O ką jie tuose odiniuose krepšiuose 

laiko??? . .
— Ten jie nešiojasi profesorių diplomus, 

nes bijo, kad nesusilamdytų ...
Tai taip, kalbant iš linksmosios pusės, 

„atpažįstami“ dipukai Kanadoje, šiaip jie, 
reikia pasakyti, ypač Iš blogosios pusės, 
niekuo nepasižymi, nebent iš gerosios. Atvy
kusieji, Kanadoje, su džiaugsmu reikia 
konstatuoti faktą, turi gerą vardą.
Kiek šiuo mctti iš viso Kanadoje lietusių 

yra
Patiekęs neabejotiną mišrainę „Minties" 

skaitytojams iš viso apie Kanadą, noriu 
bent viena akimi žvilgterėti į Kanados lie
tuvių statistinius duomenis, apie ne dipukus 
ir dipukus . . .

Pagal oficialius Kanados valdžios 1941 m. 
statistinius duomenis, Kanadoje iš anksčiau 
gyventa 7.789 lietuvių, kitos žinios teigia, 
kad iki 1948 m. liepos 31 d. į šį kraštą, iš 
tremties, stovyklų Europoje, yra atvykę 
3.508 lietuviai. Taigi, Kanados lietuviškoji 
šeima jau artėja prie dvylikos tūkstančių..

(Nukelta į 4 psl.)
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Rugsėjo -8- toji Hanau stovykloje AKIMIRKSNIU kronika
- 'v -- ■ :  __________________

Hanaviečiai ir šį. kartą Tautos 
8 Rugsėjo atšventė gražiai. Iš 
visų namų pakilo trispalvės, gi 
kryžiaus aikštelėje iškilmingai 
tautinė vėliava. Koplyčioje Tėvas

Hanau.
Šventę — 
ryto prie 
tautinėje 
pakeliama
Bernatonis atlaikė šventei pritaikintas pa
maldas ir turiningame pamoksle iškėlė 
svarbių minčių apie mūsų tautos ateities '

KRONIKA
GIMSTA PASAULIO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENE 
v’LIKO atstovas K. Bielinis,

Lietuvos atstatymo planavimo darbuotojų 
suvažiavime Schwab. Gmūnde, be kitą ko, 
pareiškė, kad VLIKas dviem skaitymais 
priėmė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
statutą, kuris netrukus bus išsiųstas į seno
sios mūsų išeivijos židinius susipažinti ir 
gauti jų nuomonę. Tikimasi, kad po kelių 
mėnesių šį statutą jau bus galima paskelbti 
bendruomenei ir pradėti organizavimo dar
bus. (ž)

SOVIETAI BIJO FOTOGRAFUOTIS
Ne be sovietų prašymo, reikia manyto, 

Štutgarto Military Post pranešė DP sto
vyklų vadovybėms, kad fotografuoti sovietų 
ryšių karininką jam lankantis DP repatria
cijos tikslais jų stovyklose be lydinčio ame- 
nidečių ryšio karinjnko leidimo draudžia
ma. Tokį leidimą gavus, amerikiečių ryšio 
karininkas negali Ipūti fotografuojamas 
kartu su sovietų karininku. Šiuo patvarkymu 
sovietai nori apsisaugoti nuo jiems nepa
geidaujamų nuotraukų viešumai paskelbimo, 
nes sovietų ryšio karininkai į DP stovyk
las atlydimi' stiprioje, automatiniais tink
lais ir durtuvais ginkluotoje MP apsau
goje, nelyginant belaisviai. Šitokios ųmo- 
traukos tik parodytų pasauliui, kad nepra
šytieji sovietų komisarai tik durtuvų apsau- 

• goję gali pasirodyti tariamųjų jų piliečių 
stovyklose, ir visos jų pasakos, kad norin
čiuosius repatrijuoti neišleidžią „komiteti-. 
ninkai”, pasirodytų besą tik muilo burbu
las. (ž)

1600 PROFESINĖS S-GOS NARIŲ Į JAV
Lietuvių Tremtinių Amatininkų ir Dar

bininkų Profesinė Sąjunga gavo iš Ameri
kos pranešimą, kad DP biliaus rėmuose į 
JAV galės įvažiuoti 1600 Profesinės Są
jungos narių ūkio darbams. Šis kontingen
tas išrūpintas Amerikos lietuvių veikėjo A.

• lankausko-Jenkins, kuris yra didžiulės pro
fesinių sąjungų organizacijos CIO genera
linis organizatorius ir Vermonto valstijos 
CIO prezidentas. Visi šie darbininkai bus 
paskirstyti po Vermonto valstijos ūkius. 
Profesinė Sąjunga per savo skyrius pradėjo 
šių dkrbininkų registraciją, (ž)

LIETUVOS ŪKIO ATKŪRIMO PLANUO
TOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 9 — 11 d. d. Schwab. Gmiindo 
• lietuvių stovykloje įvyko išlaisvintos Lietu

vos ūkio atkūrimo darbuotojų suvažiavimas. 
Vadovaujančių veiksnių atstovai padarė pra
nešimus bendrais klausimais, vėliau atski
rose sekcijose eilėje posėdžių buvo plačiai 
išnagrinėti ir aptarti sugriauto Lietuvos 
ūkio atkūrimo klausimai. Žemės ūkio, ener
gijos, miškų ūkio, finansų, socialinių reika
lų, prekybos, susisiekimo ir transporto, pra
monės ir amatų bei statybos jftkcijos priė
mė eilę rezoliucijų, dėl kurių suvažiavimo 
dalyviai plačiai pasisakė ir kurios bus gai
rėmis tolimesniam pląnavimo darbui, (s)

kalbėdamas

(Atkelta iš 3 psl.)

O kaip kultūrinėj veikloj laikosi Kanados 
lietuviai?

Į šį klausimą, ypač šiuo metu, gal 
tektų jau atsakyti teigiamai. Kanados 
lietuvių kultūrinė ir, aplamai 
viškoji veikla palaipsniui ima 
progresyvėjantį veidą. Jų veiklai daugiau 
impulso teikia atvykstančios iš tremties 
naujos jėgos. Kanadiečiai jau stovi geram 
kely organizavimosi ir kitose srityse. Čia 
veikia Kanados Lietuvių Taryba, kurios 
centras randasi Montrealy. Toji Taryba, 
kaipo nebeatitinkanti savo paskirčiai dėl 
pavadinimo, jau yra persiorganizavimo į 
Kanados Lietuvių Sąjungą kelyje. Mat, 
Taryba ji galėjo vadintis tik tada, kuomet 
toji viena Taryba ir tebuvo. Gi dabar — 
ji turi net dvylika skyrių kitose Kanados 
vietose. Šiuo metu ruošiami Lietuvių Są
jungos įstatai.

0 Kanadiečiai tikrieji lietuviai leidžia ir sa
vo laikraštį „Nepriklausoma Lietuva”, ku
rio kelias, deja, lig šiol, vis dėlto buvo itin 
sunkus. Pirtrjiau jis buvo spausdinamas ro
tatoriniu būdu, dabar — spaustuvėje. Laik
raštis žada būti savaitiniu, bet ligi šiol vis 
neįstengia savo pažado išpildyti. Tikimės, 
kad netrukus taip bus, nes yra įsigyta sava 
spaustuvė ir jos naudojimosi reikalas eina 
prie galo.
- Daug lietuviškos dvasios čia įnešta į ka
nadiečių gyvenimą ir kai kuriosna para- 
pijosna lietuviams paskyrus lietuvius kle
bonus (Toronte — kun. Ažubalis, Hamilto
ne — kun. dr. Tadarauskas). Lietuviškosios 
parapijos turi ir savo bažnytinius chorus. 
Ypatingai daug vilčių dedama į Toronto lie
tuvių Sv. Jono parapijos bažnytinį chorą, 
kuris šiuo metu vadovaujamas prityrusio 
chorv. p. Dvariono (dipuko).

Toronte gražiai veikia lietuviai skautai, 
fų šeimoje daugiausia vyrauja atvykusieji 
DP. Šiuo metu Toronte vyksta Kanados 
Tautinė Paroda (Kanadian National Ex-

egzistenciją. Po pietų lietuvių salėje įvyko i ziejaus sodelyje, prie paminklo „Žuvusiems 
akademiją, kurią pradėjo komiteto pirmi- už Lietuvos laisvę. Muz. Zen. Jonušo vado- 
ninkas A. Survila, iškeldamas šios dienos vaujamas j pūčiam, orkestras sugrojo Himną 
reikšmę mūsų tautai ir valstybei. Prof. Su- ir „Marija, Marija”. Vakare, tarpt, sodelyje 
žiedelis skaitė istorinę pskaitą kurioje pla-■ hanaviečiai susirinko į ansamblio „Dainava” 
čiai nagrinėjo Vytauto Didžiojo gyvenimą, I ir j,Lithua'nica” koncertus. Čia pirmą kartą 
jo žygius kovose už Lietuvos garbę ir ne- I pasigirdo muz. Zenono Jonušo pučiamųjų 
sėkmės, kurios Vytatuto Didžiojo gyvenime | orkestro garsai. Pasirodo „Damavos” miš- 
turėjo skaudžių pasekmių. Po paskaitos že- į rus ir vyrų chorai, jiems vadovauja tnuz.

ko-
Jau

j Br. Jonušas.
Po trumpos pertraukėlės „Dainava” visa 

savo jaunatve išeina į „Kryžkelę”. Drauge 
su „Kryžkelės” personažais tarytum paskęs-

mesniųjų klasių mokinės padeklamavo 
Brazdžionio, Santvaro ir Vaičiūnienės eilė
raščių. Saulei leidžiantis į tautinę kryžiaus 
aikštelę vėliavos nuleidimui atvyko sava
noriai kūrėjai, skautai ir minia hanaviečių tame į malonų anų laisvų dienų sapną ir 
visuomenės. Čia stovyklos vadovas J. Gri-; Skaisgirio lankoje, prie Kybartų ir Vaidotų 
golaitis ■ ■ ■• -...... .
lietuvių
vietoje 
ženklas, 
aukuras 
jimo ženklas. Šie simboliniai ženk'a 
reiškė vadovas Grigolaitis, rodo mums, kad viso kolektyvo pareikalavo ’didelio' sumanu- 
mes būtume vieningi, kovingi dvasioje irj>ųo ir energijos.
sugebą aukotis už tai, kas yra mums bran- 
giausia-už savo tėvynės laisvę.

Aukuras, kurstomas dviejų lietuvaičių, 
ėmė smilkti, pasigirdo trimitas, jo aidas at
siliepė kažkur tolumoje, ir nejučiomis kiek
vienas lietuvis pasijuto bestovįs Karo Mu-

pasakė reikšmigą žodį, kviesdamas ■ matome patį gražiausią tėvynės' laisvo gy- 
bendruomenę šioje susikaupimo ; romo fragmentą. A. Škėmos '„Kryžkelė” 

susimastyti, nes kryžius-kančios: dainavic.’.ams užtikrina pilną pasisekimą, 
vėliava-kovos ir žygio simbolis, i Oi puikus gamtoje šio vyksmo priderinimas 

— pasiaukojimo ir savęs atsižadė-; iš ansamblio administratoriaus K. Miklaše- 
pa-• vičiaus, valdybos pirmininko# Dzirvono ir

Po tokio puikaus pasirodymo apie 1200 
žiūrovų, mūsų menininkams sukėlė ovaci
jas. Gi graži daina, fragmentas-iš tėvynes j 
kiekvienam lietuviui šios šventės proga pa- | 
siliks širdyje, tarytum šviesioj vilties ži- [ 
būrelis. J. janušaitis.

Lietuviai pageidaujami JAV ūkiuose
Amerikos lietuvių spauda rašo, kad New 

Yorko gubernatoriaus Dewey atstovas C. 
Chester de Mond pareiškė, kad New Yorko 
valstijos ūkiuose/ labiausiai pageidaujami 
šiauriečiai DP. Lietuviai j arų esą žinomi 
kaip pavyzdingi darbininkai ir geri ūkinin
kai, ir jis stengsis jiems kiek galint dan
gau padėti. „New Yorko valstijoje 60% 
ūkių yra pieno ūkiai”, — pareiškė de Mond. 
„Mes galime tiek pavienius, tiek vedusius 
su šeimomis aprūpinti. Svarbu, kad atvyku
sieji palaikytų tą gerą vardą, kuris įgytas ' pildyti daibinink 
lietuvių, atvykusių į JAV prieš 40 — 50 j 
metų”. j

Kitas pareigūnas, Edward Cosi, nurodė,!
kad nežiūrint kaip bus mėginta atvykstąn- i 
tieji tremtiniai po kontinehtą skirstyti, di- I 
džioji jų dalis atiteks New Yorko miestui . 
ir. valstijai. Antroje eilėje vidurinėms vals
tijoms ir tik trečioje eilėje — vakarams, 
šiaurei ir pietinėms valstijoms.
-Darbų suradimas atvykstantiems DP ne

sudaro jokios problemos. „New Yorke dar-

bų surasti lengva”, pareiškė Edvvąrd ,Cosi. 
„Siuvyklos yra ateivių rankose. Jauni ame
rikiečiai siuvėjauti nelinkę ir 'nesimoko. 
State Employment and Labor pradeda rū
pintis darbams paruošti”.

Profesinių sąjųftgų CIO atstovas pabrėžė, 
kad atvykusieji bus traktuojami kaip vieti
niai darbininkai, jiems bus padedama su
rasti darbą, iš kurio jie galės pragyventi 
kaip ir visi sunkiai dirbą amerikiečiai. AFL 
atstovas pažymėjo, kad tremtiniai padės už- 

st-»ką. . Iškentėję ir išvar
gę Europoje žmonės Amerikoje galės vėl 

[normaliai gyventi, dubti ir tapti gerais pi
liečiais", pareiškė AFL atstovas.’

Division of Housing atstovas Herman T. 
Stich man nurodė, kad tremtiniams, įpra- 
tusiems gyventi sugriautos Europos griuvė
siuose ir susigrūdime, surasti kambarius ar 
butus namuose be ypatingų patogumų ar
ba net atskirus namelius New Yorko valsti
jos šiaurinėje dalyje nebus sunku, (jž). .

Lietuvių Rašytoji Tremtinių Draugijos Valdyba praneša lietuvių visuomenei, 
, kad tremtyje, Augsburge, mirė mūsų Draugijos Garbės Narys, liejuviškos ko

medijos Tėvas, „Amerikos pirtyje" autorius

Juozas Vilkutaitis-Keturakis
Drauge gedėdami, lietuviai rašytojai tremtyje reiškia nuoširdžiausią užuojautą 

Velionies šeimai.
z LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ TREMTINIŲ DRAUGIJOS VALDYBA •

Kanados žemėje
FibiUonj. Malonu prisiminti, kad toje paro
doje, muzikos, dainų bei tautinių šokių festi
valy rugsėjo 2 d. dalyvavo ir Toronto lie
tuviai. Tie mūsų tautą reprezentavo vyrų 
choru ir tautinių šokių šokėjų grupe. Lie
tuvių pasisekimas parodoje — buvo labai 
didelis. Jiems buvo kelta daug nuoširdžių

hetu- I Ovacijų, daug plota, reikalaujant dainas ir 
lSaut! tautinius šokius kartoti. Mūsiškiai buvo fo

tografuoti, filmuoti. Nuotraukos tilpo di
džiuliuose Toronto dienraščiuose. Parodos 
Rengimo Komisija lietuvius apdovanojo 
puikiai paruoštu padėkos diplomu ir, čia

vyrauja nuomonė, kad lietuviai bene 
riausiai pasirodė.

Kanadoje didžiausi lietuvių centrai 
Montrealy ir Toronte. Torontas gal 
baigia nukonkuruoti ir Montrealį, nes dau
giausia tremtinių plūsta vis į Torontą. Šio 
miesto lietuviškoji šeima siekia jau netoli 
trijų tūkstančių asmenų. Šiuose centruose 
ir ateityje, žinoma, turės bazuotis lietuviš
ka organizacijinė ir kultūrinė veikla. Lin
kėtina šioms dviems vietovėms veikimą 
kaskart vis plėsti, nors ir konkurenciniu 
keliu . . .

Kitos smulkmenos iš bendro Kanados gyvenimo

Žvilgsrtį metus J Torontą, čia akį atkrei
pia, vis dėlto, didelis vietinės spaudos kie
kis. Čia leidžiama net keletas dienraščių, 
kurie daugiausia išeina net trimis laidomis 
per dieną. Gi laikraščiai — veik kilogra
miniai. Spaudos platinimas—čia visgi cha
rakteringas. Savaitiniams prenumerato
riams -r- laikraštis išvežiojamas į namus 
spaudos platintojų — vaikų mažais veži
mėliais. Gi atskiriems laikraščių pirkėjams 
— niekas laikraščių nesiūlo. Gatvėse yra 
įrengtos spaudos dėžutės ir norįs įsigyti 
laikraštį, pats jį pasiima, įmesdamas rei
kiamą kiekį centų į čia pat įrengtą pinigų 
seifą. Sakoma, kad šiame atvejuje nesąži
ningumų nebūna. Jei kuris nenori laikraš
čio pirkti — jį pasiima, paskaito ir . . . vėl 
atgal padeda. Taigi, „zuikiauja“, bet ne
vagia . . .

Laikraščiai čia įvairiai reklamuojami 
skaitytojams: įvairiomis iškabomis, rėkian
čiais skelbimais ir kitokiais būdais.

Diėnraštis „Daily Star“ pav., yra nusam
dęs lėktuvą, kuris, jau kelinta diena, ma
tomas virš Toronto, mėlynoj padangėj be- 
paišąs dūminius žodžius: „Daily Star“ . . . 
Pabaigai - dar užsiminkim apie Kanados 

„pažangiuosius"
Patys kanadiečiai, kiek teko patirti, 1»-

ge-

yra 
jąv

bai, o labai nekenčia komunizmo, o jeigu 
kurie jį ir mėgsta — slepiasi su savo pa
žiūromis. Deja, iš lietuvių tarpo — vis dėl
to yra „jonelių durnelių”, kurie tą baciliš- 
ką idėją garbina ir dar kitiems perša. Ka
nados lietuviai-komunistai leidžia Toronte 
net savo organą „Liaudies Balsą“, kurį ti
krieji lietuviai — pravardžiuodami — va
dina ir „liūdnu balsu“, ir „kiaulės balsu1 
ir pan.

Žinoma, šiuo metu Kanados komunistuo
jantieji, kaip jie save vadina — „pažangie
ji“ su savo „pažanga“ ima tarytum smukti 
žemyn. Jų nuotaikos nekokios. Gal jiems 
atklysta į galvas . mintis, jog už tą praga
rišką veiklą gali ne viėnas būti ištremtas 
ir pas „tėvą” Staliną, kaip dabar prakti
kuojama Amerikoje ir kituose demokrati
niuose kraštuose. Gi ten, nors garbina tą 
„rojų“, vis dėlto jie važiuoti nenorėtų . . . 
Jiems gera tik čia gyventi ir būti Maskvos 
subsidijuojamiems, bet pačiam „rojuj“ — 
reikia manyti, nebūtų taip . . .

Be to, tuos „pažangiuosius“ smarkiai 
„šviečia“ atvykusieji ir iš tremties dipu
kai, todėl daugelis buvusįjį apakėlių ima 
prablaivėti ir glaustis prie tikrųjų lietuvių. 
Jiems linkėtina laiku susiprasti ir visiems 
nustoti būti tėvynės duobkasiais...

Pranys Aiženas.

200 paršu kelyje į komunizmą
200 paršų kelyje į komunizmą, —

tokią nuostabią žinią praneša „Tiesa” Nr. 153.
Kai paskutiniu metu vartai bolševikinę spaudą, iškart pastebi, kad visas 

munistinės propagandos aštrumas yra nukreiptas prieš individualinius ūkius,
vyksta žūtbūtinė kova už kolchozų (vedimą prievarta. „Tiesos” Nr. 154 spaus
dinama Lietuvos žemės ūkio akademijos studentų „kreipimasis” į visus „respubli
kos” studentus, kur pareiškiama:

„Pasižadame dirbti agitacinį — propagandinį ir kiiltūros — švietimo darbą, 
nuolat valstiečius supažindinti su partijos ir vyriausybės nutarimais dėl kolekty
vinių ūkių organizavimo respublikoje, dėl tarptautinės padėties nušvietimo ir de
maskavimo melagingos buržuazinių nacionalistų propagandos tiek tarptautinėje, 
tiek^ir vidaus padėtyje, aiškinti kolektyvinių ūkių pranašumą prieš individualinius 
ūkius.” /

„Kovoti dėl galutinio buržuazinių nacionalistų likučių likvidavimo, parodant, 
jų tikrąjį veidą valstiečiams, padėti tarybinėms įstaigoms demaskuoti jų ardomąją 
veiklą kolektyvinių ūkių bei įstaigų viduje.”

„Kreipimasis” baigiamas, be kita ko, šūkiu: „Tegyvuoja pirmieji kolektyvi, 
niai ūkiai.” -

Kauno apskr. kolchozas vardu „Kelias į komunizmą”, veikiamas studentų tar
pusavio rungtyniavimosl, irgi įsipareigojo duoti „atakirtį” buožėms ir nacionalis
tams ir nutarė išauginti per metus ... 200 paršų.

Šiaulių apskrities kolchozas „Pirmyn” žengia įsipareigojęs išperėti 30 dės- 
lingų vištų. Dotnuvos valsč. „Ateitis” skelbiasi, kad norėdamas paženklinti Spalio 
revoliucijos sukaktį, nutarė orientuotis į... veislinius galvijus. Tačiau šituo at
veju man rūpi pabrėžti ne NKVD priemonėmis organizuojamų kolchozų įsiparei
gojimai, bet metodai, kuriais komunistų partija ragina pasitempti atsiliekančius ir 
kolchozų organizavimo proga kuo stropiau demaskuoti buožes.

Šit „Tiesa” straipsnyje •„Kodėl atsilieka ‘Kupiškis?” pagal generalinę liniją 
„nukaukuoja” valdančiuosius ir valdomuosius kartu ir kiekvieną skyrium imant. 
Nagi ir yra ko pykti, nes Kupiškio apskrityje grafikas visai beveik nevykdomas, 
o „labiausiai atsilieka Šimonių valsč., kuris per visą 
metinio pieno paruošų plano”.

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Kupiškio 
agentai Remeikis Šimonyse, o Bieliauskas Skapiškyje 
o Valiuko (Gelažių vlsč. vykdomojo komiteto pirmininkas) stalčiuje tebeguli- dar 
bent 10% neišskirstylo apylinkėms pieno paruošų plano”. Gelažių valsčius nėra 
išimtis. „Panaši padėtis Subačiaus, Svėdasų ir Kupiškio valsčiuose”. „Tiesa” iš
vardija ir" keletą „sabotuotojų”: Kupiškio vlsč. Pačiupėnų apylinkės D. Vaitiekūnas, 
Noriūnų apyl. L. Bagužienė, St. Pečiulis, Skapiškio vlsč. Laukelių apyl. B. Grai- 
būtė, K. Giedrys P. Matiukas, Talkonių apyl. A. Mažylienė, P. Pajarskas ir de
šimtys kitų. Gi valsčių partiniai darbuotojai „nesupratę buožiškos klastos, prara
do budrumą buožinio sabotažą, atžvilgiu, kuo tiktai palengvino įsigalėti didesniam 
buožių ir jų pagelbininkų sabotažui”.

Tokias pat aliarmuojančias žinias praneša ir 
girnų, „buožės ir kiti buržuaziniai nacionalistiniai 
Šina tarybinei santvarkai” ir — kas nuostabiausia 
tiki buožių melui”.

„Tiesa” praneša, kad ketvirtaisiais metais po 
čiami iki prieškarinio lygio”. Žemės „reforma” Šiaulių apskrityje baigta 1947 me
tais. Iš buožių atimta 12.868 ha, šimtai arklių,ir stambiųjų Taguočių. „Buožės, no
rėdami išlaikyti savo rankose žemę, dalinosi tarpusavyje, slėpė ją, dangstėsi nau- | 
jakurių vardu. Vien Pakruojaus valsčiuje buvo nustatyta dešimtys ir dešinilys^L 
valstybės apgaudinėjimo faktų.” „Naujakurys Keblus (kad ir kelias iš pavardės, ! 
bet, matyt, ištikimas NKVD agentas) viešai nuplėšė buožei Odrai kaukę”, kai jis • 
bandė įsiskverbti „Aušros” kolektyVinian ūkin. Be to, demaskuota (plačios sąvokos ! 
terminas!) šie buožės; Vembriai, Kairys, Krikščiūnaitės, Petronis, Sesevičius ir • 
daug kitų. Radvilų kaime buožės Vaitkus ir Barzdienė net susirinkime mėgino I 
tyčiotis iš kolektyvinių ūkių.” ;

, Šiaulių valsčiaus agronomas Juozapavičius „(lindęs tarybinėn įstaigon, pradė- • 
jo į kairę ir J dešinę švaistyti buožėms trąšas, veislinę sėklą, padėdavo išsisn- ’ 
kinėti nuo prievolių.” Agr. Juozapavičių „partinė organizacija išaiškino ir ati- ; 
davė teisingumo (suprask; NKVD) organams.” ’ I

Skaitykime požodžiui: •
„Vien tik pereitų metų gale Šiaulių apskrityje už mokesčių nesumokėjimą t ' 

buvo patraukti atsakomybėn 72 buožės. Per kelis šių metų mėnesius už finansinio ; 
plano sabotavimą teismo organams perduoti 103 buožės”.

Kaip iš'kito straipsnio matyti, Šiaulių apskrityje dirba apie 200 agitatorių, t 
tačiau „nepaisant agitacinio — masinio darbo pasiejdmo, negalima nepažymėti fak- ; 
to, kad kai kuriuose valsčiuose, pvz., Šiaulių, Kurtuvėnų, Stačiūnų valsčiuose — I 
valstiečiai dar pasiduoda buožių skleidžiamiems šmeižtams ...” Kaip iš LKP (b) ; 
Šiaulių apskr. komiteto sekretoriaus L. Kučinsko pareiškimo matyti, Lietuvoje • 
buožių melui ir skleidžiamiems gandams palankią dirvą sudaro ... tarptautinė "pa- J 
dėtis. 1 BR. LUKŠA.

pusmeti teįvykdė

apskričiai „drg.”
„girtuokliauja su

vos 30%

Kulakovo 
buožėmis,

„Tiesa” Nr. 132. „Tiesos” tei- J 
elementai įnirtingai tebesiprie- • 
— „darbo valstiečių sluogsniai

karo „pasėlių plotai jau išple-

______Spėrias
Lietuviai — P. Vokietijos rinktinė 44—25
Rugsėjo 10 d. Augsburgo žiemos stadione 

įvyko krepšinio rungtynės' tarp lietuvių ir 
P. Vokietijos rinktinių. Lietuvius šiame įdo
miame susitikime* reprezentavo: Puzinaus- 
kas, Norkus I, Norkus II. Andrulis III, Gry
bauskas, Lauraitis, Ginčiauskas ir Gailius, 
P. Vokietijos rinktinę sudarė žymiausieji 
krepšininkai iš Schwabingo MTSV, Heidel
bergo ir Augsburgo TO kotnandų. Rungty
nių pradžioje vokiečiai kurį laiką vedė 
2—1, tačiau vėliau visas rungtynių diriga
vimas priklausė lietuviams, kurie savo aukš
ta technika, puikiu kondiciniu pasiruošimu 
ir pranašia taktika, kaip išsireiškia vokie
čių sporto laikraštis „Sport Kurier”, vedė 
žaidimą iki gražios pergalės 44—25 (19—9). 
Vokiečių laikraštis ypatingai iškelia Puzi- 
nausko, Norkaus II ir Lauraičio žaidimą. 
Rungtynes, kurias stebėjo keli tūkstančiai 
žiūrovų, pravedė L. Baltrūnas ir A. Vi
sockis. (žlv).

Sportas Schwab. Gmiinde
Atsikėlus iš Schweinfurto stovyklos ke

liems šimtams lietuvių, jų tarpe ir aktyvių 
sportininkų, rugsėjo 11 d. buvo suruoštos 
pirmosios krepšinio rungtynės tarp vietinio 
sporto klubo Neris ir gimnazijos, kurią 
šiuo kartu atstovavo buvę schweinfurtiečiai. 
Rungtynės baigėsi 55—36 '(24—18) buv. 
schweinfurtiečių pergale.- (žlv).

PRANEŠIMAS AKADEMIKAMS SKAU
TAMS. Korp. „Vytis” vadovybė prašo, vi
sus tremtyje gyvenančius akademikus skau
tus, korp. ir S. „Vytis” narius, ypač tuos, 
kurie iki šiol nepalaikė su organizacija 
glaudesnių ryšių, galimai greičiau užsire- 
gstruoti pas korporacijos vadą išeivijoje 
(adr.: (13b) Memmingen — Airport, Br. 
Kviklys), pranešant savo adresą.

„T h e Thought” Lithuanian Newspaper - 
Authorized by US Army European Com- , 
mand Headquarters Civil / Affairs Di- j 
vision • License No. UNDP 203 * i 
Appears 3 times weekly • Ediior in 1 
Chief anj Authorised Licensee J.Vasaitis, I 
(13b) Memmingen, Postfach 2, US Zone. '3 
Germany * Population to be served j 
20,000 * Circulation 4,000 * Printed by s 
Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster -I 
GmbH. Memmingen. -Schrannenplatz 6. a

Leista JAV Kariuomenės Vyriausios Bfls- 1 
tinės Europoje • Licenzijos Nr. UNDP J 
203. Vyr. redaktorius ir leidėjas J. Vasai- I 
tis. Redaktoriai; Henr. Žemelis ir SL 3 
Kalvaitis * Laikraštis leidžiamas pirma- « 
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais* lį 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,—. 
Atskiras numeris 30 pf. * I užsienį mė»- j 
nėšiui DM 4,—. I Sovietų Sąjungą, Japo- 1 
niją, ir Austriją laikraštis nesiunčišmas į 
Skelbimas iki 10 petito eilučių DM 3,—< j 
kiekviena sekanti eilutė 25 Dpf. Užuo-jl 
jauta, sveikinimas ar padėka DM 5,— 
Paieškojimas — DM 2,—.
• Einam, sąskaita 1) °ostscheckkonto 
MUnchen 14210 ir 2) Volksbank Mem
mingen Postfach 2. Telef 2677' Ne
darbo valandomis skambinti telef. 2546 * 
Spausdina Verlagsdruckerei Dietrich & 
Schuster GmbH. Memmingen, Schran- 

, nenplatz 6,

I

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo- j 
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central, J 
Leicester, England. Prenumerata mėnesiui J 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai.
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