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MASKVOS PASITARIMAI IŠSKYDO
Susilaikoma konstatuoti juos visiškai nepasisekus. — Berlyno klausimas jau Paryžiuje

Trečioji JT pilnaties sesija atidaryta

Javoje liomnnistii sukilimas
f t

Batavia (Dena/Reuteris). Vienas informa
torius per komunistų kontroliuojamą Ma- 
dioeno radiją (rytinėje Javoje) Indonezijos 
vyriausybę atvaizdavo kaip „išdavikišką” ir 
pareiškė, jog komunistų revoliucijos Javoje 
valanda išmušė. „Šiandien revoliucija pra
sidėjo!” sušuko informatorius. Esą polici
jos ir vyriausybės kariuomenės daliniai yra 
nuginkluoti. Darbininkai ir ūkininkai su
darė naują vyrausybę ir tol nenurims, kol 
visa Indonezija .vėl bus laisva.

Sukilėliai puola vyr. būstine
Atėnai (UP). Sukilėliai puolė smarkia 

artilerijos ugnimi Katorijos miestą, kuriame 
yra vyriausybės kariuomenės vyriausioji 
būstinė. Iš vyriausybės kariuomenės vy
riausiojo štabo ta žinia dar nepatvirtinta.

Heiderabadas kapituliavo
Bombėjus (Dena/Reuteris). Heiderabado 

ministerio pirmininko prašomas Indijos mi
nisteris pirmininkas Panditas Nęhrus Įsakė 
sustabdyti koitos veiksmus. Ryšium su even
tualumais atsistatydino Heiderabado vy
riausybė. Indijos daliniai, sustatant kovas, 
buvo atsidūrę prie Heiderabado vartų.

Heiderabado Nizzamas sutiko, kad tuo
jau pat būtų paleista muzulmonų Razakaro 
organizacija. Tos organizacijos vadas no
rėjo nusižudyti. Dalis tos organizacijas na
rių pradėjo partizanines kovas.

Heiderabado ir Indijos ginčą 
svarsto Saugumo Taryba.

dabar

Atentatas Burmoje
Rangūnas (Dena). Prieš buv. Burmos 

sienio reikalų ministerį U Tin Tūtą buvo 
padaryta* atentate*, . Nyžipomij .jsmųo žM M ’įkva, (Dena/Reųtęris). Amerikos amba-

už-

Londonas (Dena/Reuteris). Trijų Va-! penkių minučių pasikalbėjimą su Moloto- 
karų valstybių užsienio reikalų ministerial 
pirmadienį po pietų susitiko Paryžiuje ap
tarti su Berlynu susijusių klausimų.

Britų užsienio reikalų ministeris Bevinas 
ir valstybės ministeris MacNeilas tuoj po 
atvykimo į Paryžių turėjo pasitarimą su 
Prancūzijos užsienio reikalų ministeriu 
Schumanu. Patiriama, kad į Paryžių taip 
pat atvyko Vakarų valstybių krizės komi
sijos pirmininkas ir britų užsienio reikalų 
ministerijos Vokietijos skyriaus vedėjas W. 
Strangas.

Ar Maskvos pasitarimai turi būti laiko
mi „nutrūkusiais”, britų užsienio reikalų 
ministerijos informatorius į 'tą klausimą at
sakė: „Aš negaliu patvirtinti, kad tie pasi
tarimai yra nutrūkę, iš kitos pusės aš ne
galiu pasakyti, kokias bus tolimesnės prie
monės”.

Amerikos ambasadoriaus Maskvoje Be
dell Srrritho antradienį laukta atskrendant į 
Berlyną. Paryžiuje jis su užsienio reikalų 
ministeriu Marshalliu konferuos Vokietijos 
klausimą.

Pirmadienio vakare britų ambasadoje ne
paprastam Bevino pasiuntiniui Robertsui 
buvo padarytos atsisveikinimo vaišės. Ro
bertsas vyksta į Paryžių, kur jis turės pa
sitarimus su Bevinu. Berlyno britų sluogs- 
nruose manoma, kad kartu su Robertsu 
vyks ir britų karinis gubernatorius Vokie
tijoje gener. Robertsonas, kur jie turės pa
sitarimus Vokietijos klausimais su Bevinu.

Pirmadienį po pietų į Paryžių išvyko 
amerikiečių kalinis gubernatorius Vokieti
joje gener. Clayus su savo politiniu tarėju 
Murphyu. Ten jie susitiks su Marshalliu. 
Kiek vėliau J Paryžių vyks ir JAV karinės 
valdžios Vokietijoje ūkio klausimų tarėjas 
Wilkinsonas.

Ambasadoriai Išvyko į Paryžių

vu. lame pasikalbėjime prancūzų ir britų 
ambasadoriai nedalyvavo. B. Smithas pa
aiškino, kad jis su Molotovu turėjo svars
tyti grynai amerikinius reikalus. Ambasa
dorius atsisakė ką nors smulkiau pareikšti, 
ar tai lietė paskutinį pasitarimą ir ar bus 
paskelbtas komunikatas.

Vakarų valstybių atstovai Chataigheau, 
Robertsas ir gener. Bedell Smithas ąntra- 
dienio rytą lėktuvu išvyko iš Maskvos. 
Prieš išskridimą Chataigneau pareiškė, kad 
netrukus iš Paryžiaus jis grįš. Ten jis tu
rės pasitarimus su užsienio reikalų minis- 
teriu Schumanu.

Robertsas pareiškė, kad jis nori užsienio 
reikalų ministerį Beviną painformuoti apie 
„Maskvos pasitarimų atmosferą”.

Diplomatinis Reuterio korespondentas 
teigia, kad Londone manoma, jog Washing- 
tonas nebeturi noro bevesti nepaprastai už
sitęsusias Maskvos derybas kadangi Krem
lius nepadaro aiškaus sprendimo dėj Ber
lyno blokados panaikinimo, ir dėl efektyvios 
Berlyno valiutos kontrolės garantavimo.

Paryžius (Dena). Trečioji paprastoji 
Jungtinių Tautų pilnaties sesija prasidėjo 
antradienį 16 vaL Paryžiuje, susirinkus 58 
tautų narių delegatams. Dšrbų tvarkoje yra 
70 klausimų, jų tarpe ir Palestinos klausi
mas.

Posėdį atidarė Argentinos užsienio reika
lų ministeris Bramuglia. Jame dalyvavo 450 
spaudos atstovų.

Po Bramuglijos ir Prancūzijos preziden
to sveikinimo kalbų buvo pagerbtas Berna
dottes atminimas.

Posėdžio pirmininku antru kartu balsuo
jant išrinktas Australijos užsienio reikalų 
ministeris Dr. Evattas.

Politinės komisijos pipnininku išrinktas 
Belgijos užsienio reikalų ministeris Paulius 
Spaakas. ,

Organizuojami pavergtųjų tautų komitetai
Istanbulas (Dena/Afp). Buv. Vengrijos 

npnisterio pirmininko F. Nagio kelionė į 
Istambulą, kaip informuojama iš patikimų 
sluogsnių, yra susijusi su numatomu bulga
rų, lenkų, rumunų, jugoslavų, čekoslovakų 
ir albanų tautinių komitetų sudarymu jau 
veikiančio Vengrijos .tautinio komiteto pa
vyzdžiu.

Nagio 'pasitdrimai su vadovaujančiais 
Turkijos asmenimis, kurių pavardės dar 
neskelbiamos, turi išaiškinti turkų įstaigų 
pažiūrą dėl galimų tų komitetų biurų įstei
gimo Turkijoje.

Sovietų ambasadorius Ankaroje Lavriče- 
vas ryšium su tuo išvyksiąs pasitarti | 
Maskvą, kur su dideliu dėmesiu stebimas 
iš Rytų ir Vidurio Europos padidėjęs poli
tinių pabėgėlių atsiradimas Turkijoje. Pa
skutinėmis dienomis Lavričevas daug kartų 
tarėsi su rumunų ir bulgarų pasiuntiniai* 
Turkijoje.

MarsT^illls narelskč:

Pasaulio būklė nepaprastai kritiška

U Tin Tufo automobilį įmetė rankinę gra
natą. Buv. ministeris buvo sužeistas ir be 
sąnx>nės nugabentas į ligoninę. Jo sveika- 
toe bįklė yra rimta.

Burmos valstybės prezidentas, ryšium su 
sujaukta padėtimi įvedė visoje Burmoje 
išimties būklę.

■ torius Maskvoje Bedell Smithas turėjo

Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 
užsienio reikalų ministeris Marshallis į JT 
pilnaties posėdžius Paryžiuje išskrido pre
zidento Trumano lėktuvu. Prieš startą

Marshallis pareiškė, kad jis vyksta į 
Paryžių tokiu metu, kada pasaulio po
litinė būklė yra nepaprastai kritiška.

„Aš tikiu, kad JT pilnaties pasitarimai mums 
labiau priartins taikingą pasaulį, bet nepa
kanka' tik vilties”, pareiškė Marshallis.

Nauji JAV lėktuvai
Hawthornė (Kaii&rnija) (Dena/Reuteris). 

Northropo aviacijos įmonės pateikė smulk-

Paskirtas laikinis Bernadottes vietininkas

JAV kariuomenės is 
Korėjos neatitrauks

Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 
ižsienio reikalų ministerija aiškiai prasi- 

larė, kad Amerikos kariuomenės atitrauki
mas iš Korėjos tol nebus nuspręstas, kol 
tas klausimas nebus iškeltas JT pilnatyje.

Paryžius (Dena). Saugumo Taryba Pary
žiuje buvo m&irinkusi posėdžio, kurioje 
svarstė Palestinoje susidariusią būklę po 
Bernadottes nužudymo.

Laikiniu Bernadoftės vietininku paskir
tas R. Bunchė. Taip pat aptartos prie
monės, kurių bus griebiamasi Pales- 

' tinoje.
Kokios tos priemonės, nieko nepranešta. 
Tarp kitko, Palestinos klausimas bus 
įtrauktas į JT darbų tvarką.

riausybei visą atsakingumą.
Respublikininkų atstovas J. Javitsas pra

nešė, jog JAV pritars, kad Izraelis būtų 
priimtas i Jungtines Tautas.

Telavive suimta 50 asmenų.
Jeruzalė yra apsupta ir niekas negali į 

miestą nei įeiti nei iš jo išeiti. Pas tuos 
asmenis, kurie įtariami priklausę Sterno 
grupei, daromos namų kratos.

Jeigu žudiką pagaus, jį teis Jeruzalėje, kur 
galioja britų mandato įstatymas. Tame įsta-

inenas apie naujus iki šiol paslaptyje laiky
tus Amerikos lėktuvų tipus. Tai yra viso
kiam orui pritaikytas XF 89 naikintuvas ir 
mažas sprausminis naikintuvas X 4.

Pirmasis lėktuvas pasiekia labai didelį 
greitį ir yra veiksmingas tamsoje, audroje 
ir migloje. Jis yra 15 m ilgo ir 4,5 m 
aukščio. Sparnų ilgis apie 15 m. įgulą su
daro du pilotai ir 1 įžvalgas. Apie jo greitį, 
skridimo spindulį ir apginklavimą smulk
menų nepateikiama.

X 4 yra maždaug 7 m ilgio, ir 7 m 
sparnų ilgio lėktuvas, kuris, dideliu grei
čiu gali kur kas toliau lėkti, kaip visi 
šiol to tipo pagamintieji lėktuvai. 
Marshalis pareiškė:

Olandijos kolonijos nepriklausomos
Haaga (Dena/Reuteris). Pačioje' Olandi

joje ir olandų rytų 
madienį tuo pačiu 
proklamacija, kuria

visoms Olandijos 
mas nepriklausomybės statusas Olandi

jos karūnos protekcijoje.
Tie įstatymai buvo pasirašyti karalienės 

Wilhelminos prieš jos abdikaciją. Tų įstaty
mų pasirašymas buvo jos paskutinis valsty
binis aktas.

iki

ir vakarų Indijoje pir- 
metu buvo paskelbta

kolonijoms suteikia*

' ........................ r,
Reikalaukite registracijos 

blankų
LTB Miincheno Apygardos Komi

teto pirmininkas Dr. A. Kalvaitis iš
siuntinėjo apylinkių komitetams raš
tą, kuriuo praneša tekus patirti, kad 
kiekvienas, norįs išvykti į JAV, turi 
tuojau kreiptis į konsulatą ir papra
šyti atsiųsti registracijos blankų.

Vyrai ir žmonos, o taip pat vai
kai per, 16 m. amžiaus turi pasirūpin
ti atskirus blankus.

Atsakymui įdėti adresuotą voką, 
ant jo prllipdžiua 20 Dpf. pašto ženk
lą.

Dr. A. Kalvaitis ta proga pateikė 
parankumo dėliai ir konsulatams raš
to projektą angliškai, kuris skamba 
šiaip: i

American Consulate (General) 
____ -............      vieta 
Re: Registration of Immigration to 
the U.S.A.

Sirs,
Will you please be kind enough 

and send me (1, 2 ar 3, kiek reikia) 
application forms tor immigration to 
the U. S. A.

Enclosed please find a stamped en
velope.

Very truly youra
. (parašas)

Svarstys Vakarų Europos saugumą
Londonas (Dena/Reuteris). Penkių valsty

bių pakto nuolatinės komisijos generalinis 
sekretorius patvirtino, kad rugsėjo 27 d. 
Briuselio pakto valstybių atsakingi už lų 
kraštų saugumą ministerial susirinks Pary
žiuje pasitarti.

Pasiūlė sudaryti JT gvardiją • ,
Paryžius (Dena/Afp). JT generalinis 

sekretorius Trygvė Lie nutarė JT pilnaties 
posėdžiuose pasiūlyti sudaryti 
Tautų gvardiją. z

Jungtinių

Atitraukimas iš Korėjos okupacinės ka
riuomenės, sakoma užsienio reikalų minis
terijos pareiškime, yra tiktai vienas straips
nis Korėjos vienybės ir nepriklausomybės 
klausimų komplekse.

Tas JAV užsienio reikalų ministerijos pa
reiškimas yra tartum atsakymas į paskelbtą 
visų sovietų ginkluotųjų pajėgų atitraukimą 
iš Šiaurės Korėjos iki 1949 m. sausio 1 d.

Rimta komunistu ofenzyva
Nankingas (Dena/Afp). Kinijos tautinės 
kariuomenės sluogsniai praneša, kad 
komunstai, vykdydami savo didžiąją 
ofenzyvą šantungo provincijoje, pa

naudojo 300.000 žmonių.
100.000 komunistų kariuomenės puolė šan
tungo provincijos sostinę Cinaną, kuris 
gavo pastiprinimų oro keliu. 200.000 komu
nistų puolė vyriausybės kariuomenės pozi
cijas viduriniame ir pietvakarių šantungo 
frontų sektoriuose ir išilgai Tiencino Pu- 
kovo geležinkelio linijos. Toliau šiaurėje 
komunistai savo puolimus taiko į Pekingo 
Mukdeno geležinkelio liniją.

♦ Amerikiečių karinė valdžia patvirtino 
vokiečių administracijos pasiūlytą alaus 
tarnybos programą. Dabar bus gaminamos 
ios alaus rūšys: iki 2°/o misos tirštumo, 

1,5% iki 5,5% ir 7% iki 8% misos stip
rumo. 8% misos tirštumo alus turės 1,75 
iki 2 laipsnių alkoholio. (D).

Paskutine valandų:
i r-ndonas. Britų kabinetas sukviestas tre

čiadienį popiet nepaprasto posėdžio. Už
sienio reikalų ministeris Bevinas jame 
padarys pranešimą apie pasikalbėjimą 
su Marshalliu ir Schumanu Berlyno 
klausimu ir pateiks svarbų užsienio po
litikos pareiškimą, kurj paskiau ketina 
pasakyti žem. rūmuose.

Nors Bernadottė nužudytas, Palestinoje 
ginklų paliaubos nenutrauktos.

Bernadottės ir JT prancūzų stebėtojo 
pulk. Serot palaikai nugabenti į Haifą, iš 
čia bus gabenami į vyriausiąją JT tarpinin
ko Palestinoje būstinę Rodoso saloje, o iš 
čia į jų tėvynes.

Atentatą įvykdė Sterno „disidentai” 
Pasak Reuterį, Izraelio vyriausybės ka
riuomenės daliniai gavo įsakymą areš
tuoti visus Sterno organizacijos narius, 
panaudojant net šaunamuosius ginklus. 
Užsienio konsulatai Izraelyje gavo pra

nešimus, kurie buvo pasirašyti Sterno gau
jos „disidentų grupės” ir kuriuose ta 
grupė pareiškia esanti atsakinga už Berna
dottės nužudymą, kadangi jis dirbęs bri
tams ir vykdęs jų įsakymus. Vienas AFP 
korespondentas iš Telavivo informuoja, kad 
ta grupė nepriklauso Sterno generaliniam 
štabui Telavive. Tai yra Sterno grupės „re- 
voliucininkai”.

Telavive ir kituose Izraelio miestuose 
areštuota per 40 asmenų. Apie taikomas 
priemones Jeruzalėje griežčiausiai ty

lima.
JAV nepaprastam pasiuntiniui Izraelyje 
McDonaldui apsaugoti imtasi nepaprastų 
priemonių, kadangi paskutinėmis dienomis 
pastarasis yra gavęs grasinamų laiškų.

Jeruzalėje buvo suimta 150 asmenų, '
Atsakingumas krenta Izraeliui

Laikinai paskirtasis JT tarpininku Pa
lestinoje R. Bunchė Izraelio užsienio rei
kalų ministeriui Shertokui įteikė notą, ku
rioje jis nurodo, kad Izraelio vyriausybė už 
paliaubų pažeidimą, kurį savaime sudaro 
Bernadottės nužudymas, turi nešti visišką 
atsakingamą. Notoje pabrėžiama, kad ta 
sritis. 1 kur įvyko nužudymas, yra Izraelio 
administracijoje ir kontrolėje ir tai už JT 
tarpininko nužudymą krauna Izraelio vy-

tyme už nužudymą, krašto išdavimą ir už 
maištą yra skiriamos mirties bausmės.

Nužudė per klaidą
T e 1 a v i v a s (Dena). Žydų kovos orga

nizacija „Hazit Moledeth”, kuri Izraelio 
vyriausybės laikoma Sterno grupės atšaka, 
Afp korespondentą Telavive raštu painfor
mavo, kad prancūzų pulkininko Serot nužu
dymas įvyko per klaidą. Jis buvo palaikytas 
antisemitiniu britų agentu Lundsfroemu 
(irgi švedu).

Žydų daliniai, pasak arabų pranešimus, 
naktį į pirmadienį po stiprios artilerijas 
ugnies puolė Damasko vartus Jeruzalėje. 
Žydai neteko 160 užmuštų ir šimtus su
žeistų.

Transjordanijos karalius Abdulla arabų 
lygos generaliniam sekretoriui zAzam Pašai 
telegrama pranešė, kad jis nepritars pla
nams, kuriais ketinama sudaryti arabų vy
riausybę Palestinoje.

Queuing pirmąjį bandymą atlaikė
Paryžius (Dena/Afp). .Prancūzijos tau

tinis susirinkimas 24 vai. užtrukusiame po
sėdyje rugsėjo 19 d. Queuillės vyriausybės 
naują mokesčių įstatymų leidybą priėmė 291 
balsu prieš 251 balsą, 34 susilaikius. Tuo 
būdu naujajai vyriausybei buvb išreikštas 
pasitikėjimas.

Prieš tautinio susirinkimo posėdį buvo 
padarytas vyriausybės nepaprastas posėdis, 
kuriame nutarta su nauja mokesčių' įstaty
mų leidyba susieti pasitikėjimo klausimą. 
Tuo būdu tautiniam, susirinkimui neliko ki
to pasirinkimo: arba balsuoti už vyriausy
bės finansų programą arba vėl susidurti su 
nauja vyriausybės krize.

Respublikos taryba pasisakė už savi
valdybių rinkimų vykdymą š. m. spalio 

m., kaip pradžioje buvo nusistatyta.

Tas projektas s'unčiamas atgal tautiniam 
susirinkimui, kuris neseniai- buvo pasisakęs 
už rinkimų atidėjimą. •

Tautinio susirinkimo vidaus politiko* 
klausimų komisija 23 balsais prieš 
1 balsą, 2 susilaikius, pasisakė prieš 
respublikos tarybos sprendimą, kuriuo 
buvo atmestas savivaldybių rinkimų 

atidėjimas.
Ta pati komisija 23 balsais prieš 15 balsų 

priėmė įstatymo projektą, kuriuo panaiki
nama policijos teisė streikuoti.

Prancūzijos krašto apsaugos ministeris 
P. Ramadier atvyko trumpo vizito į Baden- 
Badeną.

Kruvini susidūrimai Prancūzijoje
Paryžius (Dena/Reuteris). Grenoblyje, 

kur de Gaullė, baigdama* savo propagan-

Pareikalavo išduoti antititininkus
.Belgradas (Dena/Reuteris). Jugosla

vijos partizanų vadas generolas Dapcevi- 
čius vienoje savo kalboje reikalavo komin- 
formui priklausančius kraštus mesti pas
tangas sukurstyti Jugoslavijos armiją maiš
tauti ir išduoti visus „antititininkus de
zertyrus”, kurie pabėgo iš Jugoslavijos.

Dapcevičius pirmiausia reikalavo išduoti 
buv. Jugoslavijos aviacijos vyriausią vado 
pavaduotoją gener. Popivodą, kuris praė
jusį mėnesį pabėgo j Maskvą ir „Pravdoje” 
paskelbtame straipsnyje ragino jugoslavų 
kariuomenę išvaduoti kraštą nuo maršalo 
Tito antisovietinės politikos.

Generolas Dapcevičius puolė Rumunijos 
užsienio reikalų ministerį Paukerę ir Ven
grijos ministerio pirmininko pavaduotoją

Rakosi, kuriuos jis pavadino „mūsų vado 
ir mūsų tautos šmeižikais”.

Remia kovoje su autoktarija
Frankfurtas (Dena). Ryšium su amerikie

čių aviacijos diena Amerikos ginkluotų pa
jėgų ' vado pavaduotojas gener. Huebeneris 
per amerikiečių kariuomenės radiją (AFN) 
pasveikino JAV aviaciją ir išreiškė savo 
pasigėrėjimą. z

Ypač jis atžymėjo aviacijos vaidmenį 
aprūpinant oro keliu Berlyną. Tas aviaci
jos žygis ne tik aprūpina Berlyno gyvento
jus maistu, bet teikia tiems gyventojams 
vilčių ir paramos kovoje su autokratine 
sistema ir tuo laimėjo visų pasaulio laisvę 
mylinčių tautų simpatijas.

dinę kelionę po pietinę Prancūziją, pasakė 
kalbą, kito muštynės tarp de Gaullė* ša
lininkų ir jo priešininkų. Muštynių metu 
vienas asmuo buvo užmuštas ir 18 sužeista.

Nuo pat ankstyvo ryto mieste jautėsi po
litinis susijaudinimas, komunistams pa
reiškus, kad buvo užpultas jų biuras, RPF 
nariai atsakė, kad buvo padegti trys jų džy- 
pai. Sužeistieji yra de Gaullės šalininkai.

Atvykęs į miestą de Gaullė buto lydimas 
stiprios policijos ir savo šalininkų , apsau
gos. Uždėjęs prie karo aukų paminklo vai
niką, generolas pasakė kalbą.

Komunistų suorganizuota prleėdrmomnra- 
cija ekscesų nesukėlė.

Prancūzijos kasyklų darbininkai daugiau
sia grįžo į darbą. Tuo tarpu iš Haut Rhino 
ateina žinios, kad bendrosios profesinės są
jungos ir krikščioniškoji profesinė sąjunga 
nutarė antradienį padaryti 24 vai. streiką, 
reikalaudami pakelti atlyginimu*

1
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BELGIJA
♦ Belgijos mimsteris pirmininkas H. 

Spaakas pareiškė, kad Belgijoje jau paste
bima ūkio krizės žymių. Tos negerovės 
priežastis yra ta, kad Belgija geriau ver
čiasi, negu jos kaimynai. Pastarieji, paste
bėjo Spaakas, neturi pakankamai pinigų 
Belgijos prekėms pirkti ir neturi ‘pakanka
mai savų prekių Belgijai pasiūlyti. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ 84 britų parlamenfb atstovai, jų skai

čiuje liberalai, konservatoriai ir darbiečiai, 
žemiesiems rūmams pasiūlė rezoliuciją, ku- 

* ria reikalaujama, kad JT pilnatyje britų 
vyriausybė pasiūlytų toliau egzistuoti JT 
vaikų pagalbos fondui ir ji padidinti. (D/R)

♦ Britų medicinos žurnale „British Me
dical Journal” paskelbtas naujas skausmą 
marinąs vaistas, pavadintas „CB 11”. Ban
dymo metu visais atvejais, jis visai sustab
dė skausmus. Du Edinsburgo gydytojai in
formuoja, kad naujasis vaistas tik dviem 
atvejais nesuteikė pacientams palengvini
mo. (D/R).

♦ Iš sekmadienio į pirmadienio naktį
Wunstorlero aerodrome tik pakilęs tuoj nu
krito ■................
tuvis 
žuvo.

britų keturmotoris „Yorko” tipo lėk- 
ir sudegė. Keturių asmenų įgula 

(D).
IS VISUR

♦ Indonezijos respublikos parlamentinio 
darbo komisija 25 Balsais prieš 1 priėmė 
Įstatymą, kunuo “valstybės prezidentui Soe- 
karnui suteikiami nepaprasti įgaliojimai ko
voje su komunistų sukilėliais. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ Amerikos sionistų taryba stengėsi 

tarpininkauti pas užsienio reikalų mitris- 
teru Marshall! pasiturinčio žydų prekybinin
ko iš Bagdado Adeso reikalu. Pastarasis 
dėl sionistinės savo veiklos Irako teismo 
buvo nuteistas mirtimi ir 5 mik Irako di-

. narų bauda. Jis esąs atlikusią britų karo 
medžiagą persiuntęs žydams į Palestiną. 
(DR).

♦ Amerikos naftos pramones darbinin- 
. kai, kurie beveik jau 3 savaitės streikuoja,

streiko sargybas išplėtė jūroje ir ore. Buv. 
parašiutininkai yra paruoštyje, kad galėtų

TRUMPOS zunos
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_ _ ..„Tariamieji
Aplamai Tyleriui Kentui sekėsi. Britai su 

juo elgėsi daug švelniai, nekaip su kitais. 
Dėl karo Londone atsirado tautų mišinys. 
Buvo galima matyti visų sąjunginių kraštų 
uniformas — kanadiečių, meksikiečių, bra
zilų ir norvegų — o taip pat daugelio tau
tų gailestingųjų seserų apsiuvais apvedžio
tą apdarą. Kasdien plūdo pabėgėliai. Daug 
buvo patriotų U žemyno, drąsiai paspru
kusių mažais žvejų laiveliais. Juos labai 
nuodugniai kvosdavo, o jų pareiškimus tik
rindavo įvairios egzikinės vyriausybės,““ku
riuos dar patvirtindavo pogrindžio veikėjai. 
Atsitiktinai nieko neįleisdavo į kraštą..

Vis dėlto pasitaikydavo tariamųjų patrio
tų ir pabėgėlių, kurie išvengdavo tardymų 
ir budrios Scotland Yardo akies. Nacional
socialistai tuojau pastebėjo, kad pabėgėlių 
titulu gaHma vesti šaunų žaidimą. Canario 
naujausieji agentai dangstėsi pabėgėlių 
kauke. Europos pabėgėliams Anglija paro
dė geros valios ir pasitikėjimo. Europos 
pogrindžio veikėjai pabėgę buvo traktuoja
mi kaip broliai ir naudojosi britų vaišingu
mu.

■ Admirolas Canaris'nusprendė išnaudoti 
tą gerą valią. Į Londoną turėjo įšmugeliuo- 
ti tuzinus šnipų. „Pabėgimus” planavo iš 
pagrindų. Klastos buvo ruošiamos, viską 
.rūpestingai Usvarsčius ir išmintingai su
planavus. «

štai dvidešimt septynerių metų amžiaus 
belgo ‘Zozcfo Žano Vanhoveno atsitikimas. 
Jis visada buvo buvęs tvirtas patriotas, 
kartu su kitais savo tautiečiais nemėgęs 
vokiečių. Cosmopoliteno viešbutyje, Briuse
lyje, tarnavo padavėju, kur valgydavo pa
sipūtę vokiečių karininkai. Savo priešišku
mą Vanhovenas slėpė nuo savo klientų. 
Šiaipjau buvo pavyzdingas padavėjas. Dėl 
kažin kokios priežasties jis patiko vienam 
karininkui. Vieną dieną jo patronas, dailus 
vokiečių leitenantas, pavarde Eilenburgas, 
jam pasakė būdą, kaip gauti truputį mėsos 
šeimai. „Nueik pas stovyklos butininką, pa
klausk Henriko ir pasakyk jam mano pa
vardę. Jis duos tau mėsos Ir cigarečių”.

Okupuota Belgija badavo. Vokiečiai buvo 
išplėšę viską ką rado. Kraštas buvo kaip 
iššluotas. Vanhovenas jautė dėkingumą lei
tenantui. Jo seni tėvai nebuvo valgę mėsos 
daugėti mėnesių. Jis pasielgė, kaip leitenan
to nurodytas. Stovykloje jam davė keletą 
skardinių mėsos ir apie tuziną pokelių ci
garečių. % »

Kitą dieną padavėjas prisiartino prie vo
kiečio ir nuolankiai padėkojo. Eilenburgas 
juokdamasis paklausė, ar Vanhovenas no
rėtų ^dažniau tokių dovanų. Tų produktų jis 
gautų .ir daugiau, jei sutiktų juos parduoti 
juodojoje rinkoje Ir pajamomis pasidalyti 
puriau au Eilenburgu.

Leitenantas tarėsi esąs dosnus, Vanho- 
venui suteikdamas tokią didelę dalį. „Mes, 
vokiečiai, visada esame taurūs”, patikino jis 
savo pardavėją. Vanhovenas pasidarė juo
dosios rinkos verslininkas. Leitenantas spy
rė parduoti vis daugiau ir daugiau. 

iššokti nuošaliose naftos rafinerijose irten 
sudarytų streiko grandines. Per 100 įvairių 
laivų su plakatais ir garsintuvais plaukioja 
prie pajūryje esančių rafinerijų, kad joms 
nieko nepristatytų. (D/R).

♦ JAV eksportas šių metų antrame ke
tvirtyje yra 200 mil. dolerių' sumažėjęs. 
Importas .liko to paties dydžio. Prieš 2,5 
milijardų' dolerių importą stovi 4,3 mili
jardų dolerių eksportas. Tuo būdu ekspor
tas buvo didesnis už importą 13 milijar
dais dolerių. (D/R).

KANADA
♦ Kanados vyriausybės informatorius 

pranešė, kad 42 estai, kurie perplaukė At
lantą dviejų stiebų būriniu- laiveliu ir kurie 
sakėsi ištrūkę iš rusų agentų, gaus leidi
mą apsigyventi Kanadoje. (D/R).

KINIJA
♦ Kinijos užsienio reikalų ministeris,

prieš išvykdamas į JT pilnaties posėdžius 
Paryžiuje, pareiškė,, kad pilhaties 'posė
džiuose jis pasiūlys priemones, kurios ne
leis didžiųjų valstybių veto teisę naudoti 
piktam. (D/R). 7

VOKIETIJA
♦ Amerikiečių karinė valdžia Vokieti

joje pranešė, kad nuteistiems Buchenwaldo 
KZ byloje sumažintos bausmės. Nuteistie
siems mirtimi bausmė sumažinama kalėjimu 
iki gyvos galvos, panašiai sumažinamos 
bausmės ir nutejstiems įvairiam laikui ka
lėjimu. (D).

♦ Vokiečių policija britų zonoje tarp 
Harzburgo ir Walkenriedo bus sustiprinta. 

“Tame sektoriuje sovietų kareiviai paskutiniu 
laiku atkartotinai pereidavo sieną ir. britų 
pusėje buvo šaudoma pavieniais šūviais. (D)

♦ Frankfurto generaliniam Amerikos 
konsului pranešus apie emigracijos galimy
bes vokiečiams, konsulatas taip buvo ap
gultas norinčių išvykti, kad teko šauktis po
licijos. (D).

♦ Rugpiūčio mėnesį Hersfeldo sto
vykloje, Hessene, patikrinus 1640 Iš sovie
tų nelaisvės grįžusių belaisvių sveikatą, 
rentgeno nuotraukos parodė 10,7 % įtaria
mų tuberkulioze. (D).

pabėgėliai _
Prekyba juodojoje rinkoje vyko keletą 

mėnesių. Eilenburgas uždirbo apie penkias
dešimt tūkstančių frankų. Jis nuvyko l Pa
ryžių ir nupirko nutrijų kailinius ir keletą 
paskutinės mados suknelių savo merginai 
Vokietijoje. Bet tai darydamas Eilenburgas 
užsitraukė vokiečių žvalgybos įtarimą. Ca
nario agentai stebėjosi ir galvojo, iŠ kur 
leitenantas gavo pinigų. Jie ėmė tardyti ir 
buvo linkę manyti, kad leitenantas buvo įsi
vėlęs į žvalgybą.

Eilenburgą kvotė jo viršininkas, du žval
gybos agentai ir vienas gestapininkas, ko
misijos pirmininkas. Jie stačiai klausė: 
„Kam dirbi? Ar britams' ar prancūzų ma- 
kininkams?”

Netikėtai pagautas Eilenburgas drebėjo 
kaip lapelis. Jį galėjo sušaudyti. Tardomas 
jis sugniužo ir, iškilmingai protestuodamas, 
niekada neapgavęs savo faterlando, vis dėl
to prisipažino, pinigų įsigijęs iš verslo 
juodojoje' rinkoje. Šituo kreivu keliu nuėjęs 
dėl nepasisekusios meilės. Viena šokėja 
miinchenietė, kurią jis nepaprastai mylėjo, 
reikalavo didelių išlaidų. •

Dėl šnipinėjimo nebesikabinp prie Eilen- 
burgo. Bet atgailai paskyrė jį į rytų fron
tą. ,O 2ozefas Vanhovenas nežinojo nieko 
apie tai, -kol vieną rytą areštavo. Trys vy
rai atėjo į jo viešbutį. Juodu padavėjo fra
ku apsivilkusį, jį nuvarė į gestapo vyriau
siąją būstinę. ’

Jam pasakė, kad žino viską apie jo „juo
dus darbus”. Kvotė toks Hansas Junglavas, 
kuris griežtai pareiškė belgui: „Galime ta
ve už tai sušaudyti. Tu vogei kariuomenės, 
turtą”.

Vanhovenas maldavo dovanoti jam gyvy
bę, nes jis ir nesuvokęs kaip reikiant, ką 
jis daręs. „Aš esu vargšas žmogelis”, aiš
kinosi jis naciams. „Ir dariau, ką man lie
pė vokiečių karininkas”. Prašė palikti ji 
gyvą, jis pasistengsiąs visais įmanomais bū
dais atlyginti padarytąją žalą.

Štai šios aplinkybės ir pastūmėjo Žozefą 
Vanhoveną pasidaryti vokiečių šnipu., Ne
gyvas, išblyškęs, nežymus padavėjas vokie
čiams būtų- buvęs visai nenaudingas. Kita 
vertus, vokiečiams reikėjo agentų pavojin
gose vietose. Todėl naciai sudarė planą. 
Praslinkus kelioms dienoms po arešto, laik
raščiuose pasirodė žinutė, Cosmopoliteno 
viešbučio padavėjas už juodąją prekybą ir 
kariuomenės turto vogimą gaudomas visoje 
Belgijoje, nes tas vyrukas dingęs prieš pat 
areštą.

Tuo tarpu Vanhovenas buvo pasodintas į 
vokiečių automobilį ir nuvežtas į Paryžių. 
Čia jie pasistengė sueiti į sąlytį su po
grindžiu. Parodė Belgijoj laikraščių iš
karpas ir paaiškino, jog pabėgo, gelbėda
mas gyvybę. Prancūzijos pogrindis priėmė 
jį kaip pabėgėlį nuo nacių. Paėmė jį glo
boti Ir gabeno iš prieglobsčio Į prieglobs
tį. Pagaliau iššmugeliavo jį per Pirenėjus, 
atidavė jį automobilių padangų kontraban
dininkams. Pergabentas per sieną Vanho
venas šūvio tiesumu atsidūrė Vokietijos 
ambasadoje Madride. (B. d.).

MINTIS '  l94S IX.’ 22.

Savaitine politikos apžvalga > .

Dar vienas kantrybės bandymas
nadottė, tos organizacijos paskirtas Pales
tinos tarpininkas, jos kantrybės politikos 
vykdytojas, žuvo nuo Abraomo Sterno gau
jos šūvių. Likimas norėjo, kad jį nušautų 
tos tautos nariai, kuriai jis padarė daug 
gero. Savo derybomis su aukštais gestapo 
pareigūnais karo metu Bernadottė išgelbėjo 
nuo KZ krosnies daug tūkstančių Vengri
jos ir kitų kraštų žydų. .

Vargu kas nors kitas ga’ėjo būti geres
niu vakariečio tipo, savyje jungiančio ir 
tradicijas ir veržimąsi į naujoviškumą, 
pavyzdžiu, kaip grafas Bernadottė. Švedijos 
karaliaus sūnėnas, tačiau neturėjo jokių 
teisių į sostą, nes nuo jų atsisakė jau jo 
tėvas, vesdamas ne kokią kunigaikštytę, bet 
paprastą žurnalistę. Europietis, praktikuo
jąs skautas ir vargšų globėjas, tačiau jo 
puošniose vestuvėse su Amerikos milionie- 

, riaus dukra New Yorke dalyvavo 5.000 
žmonių. Didelio takto ir, svarbiausia, kan
trybės žmogui atiteko dalia tarpininkauti 
tarp karingai nusiteikusių žydų ir arabų. 
Konfliktą aštrino tas faktas, kad užpakalyje 
besipešančių šalių stovi JAV ir D. Bri
tanija su nesiderinančiais interesais. Tarpi
ninkauti tačiau lengvino tas paprastas fak
tas; kad nė viena pusė negali vesti moder
naus karo, jos abi yra per silpnos. Berna
dottė turėjo kantrybėj koncepciją išbandyti 
Šventojoje Žemėje. Negalima neigti, kad ta 
jam būtų nesisekę. Jo politika buvo visomis 
priemonėmis neprileisti. prie karo veiksnių 
— ilgainiui kantrybė turėtų padėti rasti 
kokią išeitį. Toji nepakenčiama padėtis tu
rėjo greitai nusibosti abiem pusėms ir 
priversti padaryti tokias nuolaidas, kurios 
pradžioje atrodė nepriimtinos. D. Brtianija 
ir JAV palaikė jo pastangas, tikėdamos, 
jog ilgainiui suderins Ir savo interesus. 
Tiek vienai, tiek ir kitai buvo svarbu, kad 
konfliktu nepasinaudotų trečioji galybė — 
Sovietų Sąjunga. Kad jai prie širdies nebu
vo Bernadottės kantrybės politika, aiškiai 
pasako jos atstovo Saugumo Taryboje žo
džiai: „Bernadottės mirtis tik įrodo, kad.su 
Palestinos problemos sprendimu delsti ne
galimai”. Bernadottės žudikų interesai ati
tiko sovietų interesus. Vienas vakarietis 
žuvo, Jungtinių Tautų visuotinis susirinki
mas turės bandyti gydyti Palestinos ligonį 
su labai pakilusia temperatūrą. Ir sujau
dinti gydytojai negali ramiai dirbti.

Viduržemio jūros problemos
Visuotinis susirinkimas turės ne tik Pa

lestiną gydyti, bet ir aptarti vįsas^ Vidįi^f 
žemio jūros problemas. Vos keletą dienų 
užtrukusi vadinamoji užsienio reikalų mi- 
nisterių konferencija, patiems ministeriams 
nedalyvaujant, nutarė Italijos kolonijų liki
mą pavesti JT. Višinskis, kuris prieš Itali
jos rinkimus reikalavo kolonijas grąžinai 
Italijai, staiga savo nuomonę pakeitė ir pa
siūlė jas pavesti tiesioginiam JT valdymui, 
atseit, kad ir jie turėtų ten žodį. Prieš trejus 
metus tą pat siūlė Ęyrnesas, Molotovas tada 
sarkastiškai pastebėjo, kad ir dvejų auklių 
vaikas be galvos, o kas bus kai tų auklių 
bus ne dvi, bet, sakykim, 11 Saugumo Tary

„Pašaliečiams įeiti draudžiama"
Mūsų skaitytojai jau žino jauno ameri

kiečio — Garrio Daviso — nuotykį, kuris 
atsisakė JAV pilietybės, ir pasiskelbė pa
saulio piliečiu Nr. 1.’ Prancūzai, nors ir 
labai mėgsta turistus, tačiau tokį paukštį 
pas save laikyti pabūgo (juk jam pabaigus 
pinigus, nežinia, kur ištremti) ir vizos ne
prailgino. Davisas', nebeturėdamas kur va
žiuoti, nuėjo į JT organizacijai pavestus de 
Chaillot rūmus, aiškindamasis spaudos at
stovams, kad tuo žygiu norįs atkreipti „pa
saulio dėmesį į pasaulinį vyriausybės rei
kalingumą”, lyg šimtai tūkstančių tremti-, 
nių, jau keli metai tupinčių IRO stovyklose, 
to nebūtų dar įrodę. De Chąillot rūmų sar
gas turėjo daugiau realybės pajautimo. Jis 
Daviso neįleido, pirštu rodydamas į užra
šą: „Pašaliečiams įeiti draudžiama”. Iš 
tikrųjų — viskas, kas tik bent kiek išeina 
iš, dabarties ribų, Jungtinių Tautų organi
zacijoje laikoma pašaliniu dalyku.

Kantrybės koncepcija
Jei bandysime kvalifikuoti vakar prasi

dėjusio JT visuotinio susirinkimo daugu
mos politiką, tai greitai prieisime išvadą, 
kad ji bent iki šiol turėjo vieną svarbiau
sią žymę — kantrybę. Marshallis pa
skutinėje spaudos konferencijoje rekomen
davo kantrybės, o apie paskutiniąją Bevi- 
no kalbą žem. rūmuose „Manchester Guar
dian” rašė: *•

„Užuot sutelkus visas jėgas ir simpa
tijas, užuot pritarus visiems Europos 
vienybės siekiantiems sąjūdžiams, Be- 
vinas siūlė neribotą kantrybę ir del
simą. Ta lėta, vos pavelkamų kojų, po
litika. krizės dienomis nėra la^ai gera ... 
Jei prieš komunistinę ’ negerovę reikia 
pastatyti "kokią kitą koncepciją, tai ji 
turi turėti daugiau ryžto, daugiau 

energijos ir daugiau magnetizmo”.
Tos vakarietiškos kantrybės koncepcijos 
šalininkai aiškina, kad ji yra gera, nes Va
karų pusė eina stiprėjimo keliu, jos ūkis 
atkunta, o Rytų pusė iš vienos krizės eina 
J kitą, ką vaizdžiai įrodo Titas ir Įvairūs 
valymai. Žinoma, tos koncepcijos šalinin
kams galima būtų atsikirsti, nurodant, kad 
nuolatiniai valymai kaip tik ir yra sovietų 
stiprybės šaltinis. Labai dažnai atsikarto
janti“ valymo banga neleidžia susikristali
zuoti režimui priešingiems branduoliams, 
nuolatinė baimė paraližuoja bet kokį vei
kimą dar užuomazgoje. Kantrybės koncep
cijos šalininkai į tai galėtų atsakyti, kad 
nepaisant sovietuose vykstančio proceso 
priežasčių ir galutinių rezultatų, ta politika 
vis dėl to davė progos Vakarų Europai kiek 
atsikvėpti ir persitvarkyti. Kad ir kaip 
būtų, likimas JT varomai kantrybės politi
kai stato vis sunkesnius bandymus.

šūviai Į Bernadottę.
JT visuotinio susirinkimo išvakarėse tos 

organizacijos vėliava, plevėsuojanti ant 
Chaillot rūmų, gedulo ženklan turėjo būti 
nuleista iki pusės stiebo. Grafas Folkė Ber-

NEPRIKLA U S OMYBĖS

PASKUTINĖS DIENOS
, -—Įrašo kazys skirpa-—-

9. tęsinys.
Iš šios padėties' išsinarplioti nebuvo taip paprasta, 

kaip kai kam, žiūrėjusiam iš šalies, tatai galėjo atrodyti. 
Lietuvos pasiuntiniai buvo lyg pasidarę pirmiau įvykusių 
faktų ir padarytų ąktų savotiškais belaisviais. Tie faktai 
ir aktai parėjo ne nuo mūsų diplomatijos užsieniuose, bet 
nuo paties prezidento ir krašte jo paliktos A. Merkio vy
riausybės stambių politinių teisinių neapsižiūrėjimų bei klai
dų, kokių visada gali pasitaikyti, kai atsitinka katastrofa 
pačiai valstybei.

Štai-kodėl mūsų tauta nesusilaukė Iš Lietuvos pasiuntinių 
spontanaus protestų pareiškimo prieš Sovietų Rusijos agre
siją ir tuo pačiu lietuviškos ambicijos išryškinimo tarptau
tinėje plotmėje kovai dėl prarastos nepriklausomybės atsta
tymo. Tai buvo padaryta kiek vėliau, kada tokiam svar
biam aktui įvykdyti buvo susilaukta kitos tinkamos progos, 
nebegalint atitaisyti tos, kuri buvo paskutiniosios mūsų vy
riausybės praleista. ,

Žygis padėčiai išsiaiškinti
Ko Sovietų Rusija siekė, buvo aišku jau nuo to momento, 

kada rusų raudonoji armija, net nebelaukdama Maskvos ul
timatumo termino, įsibrovė į mūsų kraštą. Buvo likę tik dar 
neaišku, kodėl Sovietų Rusija, faktiškai jau nužudžiusi Lie
tuvos nepriklausomybę, dabar žaidė su ja kurį laiką, kaip 
kokia katė su pele, o ne tuojau pat pribaigė jos nužudymą 
formaliai. Toks pribaigimas galėjo turėti tarptautinės teisės 
atžvilgiu tam tikrą reikšmę . . . Todėl buvo labai svarbu 
išaiškinti, kas gi slėpėsi už šios bolševikinės gudrybės. To 
kitaip išaiškinti nebuvo galima, kaip nuvykus į Kauną, nors 
tai ir buvo rizikinga. Buvo taip pat svarbu patirti, ką gal
voja atsakingi mūsų visuomenės veikėjai, kurie tuo metu dar 
nebuvo okupanto išgaudyti. Vien atsitiktinėmis žiniomis, ku
rios pasiekdavo mūsų diplomatinį postovį Berlyne, iš atbėgė- 
llų pasikliauti nebuvo galima. Tos žinios dažnai būdavo ne- 
precizingos, neretai viena kitai prieštaraudavo ir, be to, kar

bos narių. Šiandien Molotovas jau to norė
tų, bet Byrneso įpėdinis su tuo nesutiks. Vėl 
apsišarvavusioms kantrybe Jungtinėms 
Tautoms teks tos problemos sprendimą nu
delsti. Tačiau ne tik Palestina su Italijos 
kolonijomis bandys JT kantrybę. Visuoti- 
nio suvažiavimo darbotvarkėje bus ir Grai
kijos byla su jos šiaurės kaimynais Čia 
padėtis kiek geresnė ta prasme, kad prieš 
Sovietų Sąjungą, besislapstančią už Alba
nijos, Jugoslavijos ir Bulgarijos nugaros, 
stovės kartu JAV ir D., Britanija. Čia jų 
interesai sutampa, ne taip kaip Palestinos 
ir Italijos kolonijų reikaluose. Bulgarija, 
Albanija ir Jugoslavija nesiskaito su JT 
nutarimais ir toliau remia Graikijos suki
lėlius, net siunčia naujus. Visuotinis susi
rinkimas gali nuspręsti toliau kantriai 
laukti iki kitų metų, gal sovietams nusibos 
tas žaidimas, bet gali pritrūkęs kantrybės 
ir paraginti kitas valstybes aktyviai padėti 
graikams. Vienoks ar kitoks ' sprendimas 
priklausys nuo JAV nusistatymo, nes tik 
amerikiečiai . gali JT ištraukti kaštonus iš 
Balkanų ugnies.

Berlyno grėsmė
Šalia nemalonių Korėjos, atominės ener

gijos kontrolės ir veto teisės problemų vi
suotinio susirinkimo kantrybę gali bandyti 
ir Berlynas. „New York Herald Tribune” 
tokį atvejį įsivaizduoja taip: JT tautos tu
rėtų pasmerkti sovietų elgesį. Sovietai tu
rėtų tą pasmerkimą akceptuoti ir nusileisti, 
arba kovoti su visu pasauliu. Laikraštis 
mano, kad sovietam kovi su visu pasau
liu būtų nepakeliui. Patys sovietai, atrodo, 
įsitikino, kad JT organizacija jiems jau 
daugiau kenks, negu padės. Tai rodo ir 
žinia, kad sovietų delegacijai vadovaus ne 
Molotovas, bet rangu žemesnis Višinskis. 
Tai rodo „Pravdos” puolimai prieš Trygvę 
Lie, girdi) jis šališkas, tai rodo ir „TSgliche 
Rundschau” aiškinimas, kad Berlynas ne
priklauso JT kompetencijai, bet išimtinai 
tik užsienio reikalų ministerių tarybai. Ten
ka laukti smarkių sovietų ^puolimų, kurie, 
gal būt, bus panaudoti būsimą boikotą pa
teisinti. Žodžiu, lauksime naujo kantrybės 
bandymo. Jis nulems, ar JT toliau liks to
kios, kaip dabar, ar jau virs į priešso- 
vietinę sąjungą. VM

Rinkiminis Įkarštis auga
Washingtonas (Dena/Oans). Prezidentas 

Trumanas," kaip ■demokratų- partijos kandi
datas į prezidentus, pradėjo 16 dienų rin
kiminės propagandos kelionę. Per tą laiką 
jis aplankys mažiausia 16 steitų. Vieną die
ną prezidentas pasakys iki 15 kalbų.

Respublikininkų kandidatas į prezidentus 
Deweys irgi išvyko į panašią rinkimų pro
pagandos kelionę.

Dextere .75.000 klausytojų pasakė kalbą, 
kurioje smarkiai puolė respublikininkų par
tiją, kaltindamas ją dėl kainų kėlimo. Be 
to, Trumanas aštriai kritikavo Wallstreeto 
pramones ir finansų sluogsnius.

tais būdavo aptemdytos personaliniais atbėgusio asmens mo
tyvais. Prof. Krėvės-Mickevičiaus siųstomis telegramomis dipl. 
postovių orientacijai pasitikėti irgi nebuvo galima, viena, kad 
jos politiškai dažnai buvo bereikšmės, o svarbiausia buvo 
jaučiama, jog kai kurios jų, greičiausia, buvo okupanto pa
diktuotos, kad suklaidinus Lietuvos diplomatinius postovius 
užsieniuose apie tikrąją padėtį krašte, ypač kiek tai liečia 
sovietų tolimesnius ir tikruosius siekimus.

Ilgai svyruoti nebuvo kada. Birželio 24. d. gavau iš prof. 
Krėvės-Mickevičiaus šifruotą telegramą atvykti tarnybos rei
kalais į Užsienio reikalų m-jos centrą. Pasijutau pastatytas į 
keblią padėtį. Savaime kilo klausimas, ar už tos telegramos, 

. kad ir pasirašytos prof. Krėvės-Mickevičiaus, kuriuo ne
pasitikėti neturėjau pagrindo, nesislepia, iš tikrųjų, pikta so
vietiškojo okupanto kilpa pirmiausia užsmaugti Lietuvos 
diplomatinį postovį Berlyne. Tas postovis galėjo okupantui 
ypač kristi į akį, kaip stovėjęs prie Maskvos Berlyno ašies 
naciškojo galo. Tad buvo dėl ko rimtai apsigalvoti. Atsisaky
mas paklausyti būtų buvęs tolygus ryšių su Kaunu nutrau
kimui, be jokio didesnio išorinio efekto, kaip protesto prieš 
įvykusią sovietų agresiją, kuria jie likvidavo Lietuvos val
stybinę nepriklausomybę. Dar blogiau, toks atsisakymas, kad 
ir įvyniotas į tikriausius motyvus, gal būtų automatiškai iš
provokavęs okupantą griebtis atitinkamų priemonių ir prieš 
visus kitus Lietuvos diplomatinius postovius, kad juos iš 
anksto užslopintų, kol jie dar nesuspėjo pakelti Lietuvos 
vardu protesto balso užsieniuose. Kad to neįvyktų, teko man 

- pasidaryti „naiviu“ ir kvietimo paklausyti. Koks tai buvo 
„naivumas“, skaitąs šias eilutes supras iš to, kad vykdamas 
į Kauną buvau, dėl visa ko, pasirengęs “ planą, kaip 
grįžti atgal, jei užsibuvimą ten prisieitų sutrumpinti, o 
taip pat įsidėjau porą pistoletų į kišenę, irgi dėl visa ko, 
jei kartais kas nors man panorėtų pastoti kelią grįžti atgal 
į savo postovį. Palieku aiškinti juristams, ar šitoks mano 
„Liaudies Vyriausybės“ užsienio reikalų m-rio kvietimo priė
mimas reiškė tos vyriausybės pripažinimą, ar ne. Aš tą savo 
kelionę, pavadinau šios skilties antrašte — Zygis padėčiai iš- 

s siaiškinti.
Prieš aiškinant, ką tai reiškia, prisiminkime nors trum

pai, kokia tuo metu buvo bendra politiškai militarinė situa
cija. Ne tik Lietuva, bet ir visos trys Pabaltijo valstybės 
jau buvo raudonosios armijos okupuotos. Reicho vyriausybės 
sluogsniai buvo už tai labai Įniršę ant Maskvos. Ypač dėl 
Lietuvos pagrobimo. Mat, Maskva tuo ne tik palietė svarbius 
vokiečių interesus mūsų krašte, bet ir pažeidė 3. Reicho 
prestižą. Ambicingasis von Hibbentropas, kad ir buvo Lie- - 
tuvą prieš metus perleidęs sovietų įtakos sferai, bet tarė, 
kad tai tik laikinai ir jokiu būdu ne visiškam mūsų krašto
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TEN GERA, KUR MŪSŲ NĖRA
Ką rašo tremtiniai savo laiškuose iš Kanados

Sunki tremtinio dalia, ir ji nepalengvės 
tol, kol savo pėdos nepastatysime gimto
sios žemės laukuose. Su savotišku pavydu 
išlydėjome pirmuosius vyrus ir merginas į 
svetimas šalis, džiaugėmės kartu su jais, kad 
pavyko geriau įsikurti negu mums čia pasi- 
likusiems, o šiandien, vos metams praslin
kus, jau skaitome nusivylimo laiškus. Nesi- 
skundžiama tuo, kad reikia dirbti, bet tik 
tuo, kad be darbo daugiau nieko ir nema
toma. Suprantama, atsiskyrus iš bendruo
menės, kurioje pasireiškė toks gyvas kultū
rinis judrumas, naujose sąlygose viso to 
pasigendama, ir ne vienas, tur būt, savo 
sotų kąsni šiandięn išmainytų į pirmykštį 
DP gyvenimą Vokietijos griuvėsiuose. Štai 
vienas iš Kanados rašo:

„Gyvendamas miškuose svajojau patekti į 
miestą ir susikurti žmoniškesnį gyvenimą. 
Galvojau, kad mieste galėsiu kalnus nu
versti, tačiau labai apsivyliau. Kuklios san
taupos, uždirbtos miške, greitai sutirpo ap
sirengimui. Darbą susiradau tekstilės fabric 
ke, tačiau atlyginimas toks, kad sutaupyti 
beveik neįmanoma. Šokau į darbą kitą, pir
mą pasitaikiusi, kur atlyginimas žymiai ge
resnis, bet už tai reikalauja daugiau jėgų. 
Dabartiniame darbe nieko daugiau nelieka, 
kaip tik grįžus iš fabriko išsitiesti poilsiui., 
Kodėl ten dirbu, kodėl nemetu? Dažnai gal
voju apie kito darbo suradimą, bet kol kas 
nesiseka, 
ir traukti 
bako ūkį 
panijonų, 
Žadėjo man telegrafuoti, jei ten bus neblo
gai. Nesulaukiau — reiškia, ir ten ne py
ragai.”

Paklausykime kito ’ „miškininko” laiško. 
„Sąžiningai atpyliau” 10 mėn. darbo su
tartį ir tapau laisvas laisvoje šalyje. Ir 
pasakiau sau vienas: jei dar turėsiu nors 
centą kišenėje — daugiau kojos į mišką ne
kelsiu. Ne dėl to, kad tingėčiau dirbti, o 
tik todėl, kad kapitalistinėje sistemoje do
leri* žmogų gali į kapus nuvaryti. Darbas 
akordinis,z. ir jei daugiau nori uždirbti — 
turi ir pasispausti. Nedirbi — nemoka. Bu
vo ir tokių, kurie dirbo nuo tamsos iki tam
sos, net ir šventadieniais iš rankų piūklo 
nepaleisdami. Ir kas iš to: silpnesnės valios 
žmonės ir nepajuto, kaip sunkiai uždirbti 
doleriai vienas po kito lengvai išslydo. Pa
galiau, visa čia tik doleriu paremta: kas 
žingsnis, tai pinigas. Ir visada kaip taisyk
lė: lengviau išleisti, negu uždirbti."

„Miške būdamas tuoj pastebėjau, kad nuo 
darbo bagotas nebūsi, tik kuprotas”, rašo 
toliau laiške. „Baigę darbą, keliese suta
rėme biznelį transporto srityje. Nusipirko
me sunkvežimį, bet iš to išėjo didelis muilo 
burbulas, kuris, mūsų nenaudai, garsiai 
sprogo. Tada spjoviau į viską 'ir pasileidau 
J kelionę, ir štai dabar dirbu prie didžiulio 
aerodromo statybos.” .

Gailestingoji sesuo, kuri Kanadoje jau 
šeši mėnesiai dirba vienoje ligoninėje, taip 
pat nesidžiaugia savo gyvenimų. „Ne aš

viena skundžiuosi svetima aplinka, skun
džiasi kiekvienas čia atvykęs. Niekas čia 
nesidomi ir nesirūpina savo artimu, o mū
sų darbdavės net stengiasi iš mūsų iš
spausti paskutines jėgas. Anksčiau virtu
vėje dirbome, septynios, o dabar pasilikome 
tik keturios, dažnai net trys. Mat, čia visos 
darbininkės tiktų daugiau į Hollywoodą, 
negu į virtuvę: tokios lėlytės ir bijo dar
bo, tuo tarpu kai mes rimtai dirbame. To
dėl kai pamatė, kad galime darbą atlikti 
vienos, iš šešių paliko tik mus tris tremti
nes. Tai nusilakstome dabar tiek, kad vaka
rais krintame į lovą kaip užmuštos. Mūsų 
svajonė dabar būtų bent kelioms savai
tėms atvažiuoti atostogų į jūsų stovyklą... 
Aš žinau, kad man nederėtų skųstis, paly
ginus jūsų gyvenimą su manuoju. Bet aš 
gi dėl to ir labiausiai sielojuosi, kad nega
liu nieko padėti jums, kai tūkstančiai čia

i sėti, išsiblaškyti, bet ir tai nesiseka: visą 
laiką prieš akis šeima, maži vaikučiai. Kiek 
tai daug rūpesčio suteikia, niekad nepagal
vojau vykdamas į Kanadą. Turiu Jau daug 
žilų plaukų. Duok, Dieve, kad tu išvažiuo
tum kartu su- šeima, kad nereikėtų skirtis.. 
Gyvenimas Kanadoje diena iš dienos sun
kėja. Maisto produktų kainos kyla milžiniš
kais šuoliais. Daugelis produktų, kaip tau
kai, kiaušiniai ir kt., pabrango dvigubai, 
negu aš radau atvažiavęs. Galima jau sa
kyti, kad ir čia gyvenimas — ne pyragai. 
Kol turi jėgų, tai gali šiaip taip verstis, bet 
susirgus ar ištiktas nelaimės — pražūsi. 
Socialinis draudimas čia žymiai 
negu buvo Lietuvoje.”

Taigi, prošvaisčių išvykusiųjų 
| labai maža, pagaliau, jų sunku

menkesnis,

Buvo užėjęs poras mesti miestą 
į krašto gilumą, kur nors į ta- 
nuimti derlių. Susiradau ir kom- 
bet jie išvažiavo, o aš pasilikau.

Keisti tu anglų papročiai
Šiaudiniais stogais namukai, šalis, kur reik ia atprasti nuo svaigalų ir rūkymo. Apie 

stebuklingąjį platinos siūlelį. „Uodų” skrai-dymai.
Jau daugelį mėnesių mes gyvename Anglų 

žemėje ir vis negalime jų pažinti ir su
prasti. Jų senosios tradicijos mums tebėra 
keistos ir dažnai nesuprantamos. Štai kai 
kas konkrečiau:

Nusipirko lietuvis namuką ir sumokėjo už 
jį 150 svarų. Namukas aiškiai reikalingas 
remonto ir mūsų tautietis pradėjo jį remon
tuoti iš lauko pusės. Tai, žinoma, pastebėjo 
vietos policija.

— Kuri firma remontuoja? — paklausė 
policininkas.

— Jokia, aš pats — ramiai atsakė lietu
vis.

— Ne, taip negalima! — šaltai pasakė 
policininkas ir uždraudė remontuoti. — 
Reikia, girdi išaiškinti, kuri 'firma šį na
muką remontuodavo anksčiau. Tai paaiški
no senasis namuko savininkas. Atkviestas ir

remontas, aš namuko ne-

laiškuose
ir tikėtis.

■Tačiau, kita Vertus, ne pramogauti juk iš-I
uu nieKO paueu jums, nai luasianciai cm I . .
visko pertekusių žmonių nenori nieko girdėti j v? '3'amaį 0 sun m prakaitu pelnytis sau scnB618 uamuau savitumuos. m. tavąsias ir
apie žmonių vargus Europoje.” | pragyvenimą. Ir jis bus sunkus ir vargin- (jos fjrmos atstovas į vietą. Padarė sąmatą,

Kasyklose prakaituojąs lietuvis, palikęs! Sas, kol nesugrįšime į savo kraštą, o iki to tiksliai apskaičiavo: remontas kainuosiąs
Vokietijoje šeimą, rašo; „Beveik kiekvieną j laiko mes privalome viską pakelti ir išken- 250 svarų! ... Kai ši „smulkmena” išryškė-
dieną pervargęs arba pavargęs. Norisi pail-I tėti. J. Žlv. | jo, buvusis namuko savininkas anglas pa-

Tiesia moralinius Europos V. Rytu Federacijos pagrindus
S. m. rugpiūčio 30 d. MUnchene įvyko! yra vieningi savo pažiūromis dėl Europos 

„Europos Viduriniųjų Rytų Federacinio į Viduriniųjų Rytų valstybių Federacijos 
Klubo Vokietijoje” s 
Panašūs klubai jau nuo seniau vysto savo 
veiklą Washingtone, Londone, Paryžiuje, 
Ryme, Briuselyje ir Beirute.

Klubo steigėjai konsulas Kalvaitis (lietu
vis), konsulas Orabinskis (lenkas) ir Dr. 
Pekelskis (čekoslovakas).

Steigėjų pakviesti posėdyje dalyvavo šių 
tautų atstovai; estų, latvių, lietuvių, gudų, 
lenkų, ukrainiečių, čekų, slovakų, vengrų, 
ir jugoslavų (serbų, kroatų irslovėnų). Ati
darymo žodį tarė p. Grabinskis ir p. Kal
vaitis, prabrėždami tremtinių iš už anapus 
„geležinės uždangos” politinę reikšmę. Bio
loginiams emigracijos reikalams ginti su
darytas tarptautinis DP komitetas. Mūsų 
pastangos nukreiptos susipratimui įgyven- 
dyti tarp tautų, kurios jau priklauso 
ALONui. Daugelis balsų mus ragina, kartu 
su Federatyviniais Klubais Londone, Pary
žiuje, Briuselyje ir Ryme, p/adėti susipra
timo akciją artimiausioje Vidurio Europos 

dautų šeimoje. Vėliau panaši akcija turėtų 
būti išplėsta Kaukazo, Turkestano ir Ka
zokų tautose, kurios- kenčia nuo to pačio 
priešo.

Po to kaip Viduriniųjų Rytų Europos In
stituto Londone atstovas kalbėjo majoras 
Porinkiewskis.

Toliau redaktorius K. Hrabykas (lenkas) 
pasiūlė Federatyvinio Klubo Vokietijoje de
klaracijos projektą ir paprašė susirinku
sius dėl jo pasisakyti. Visi susirinkusieji 
gyvai pritarė Klubo steigimo iniciatyvai ir 
pasiūlytą deklaraciją priėmė visais balsais.

Deklaracijoje sakoma, kad susirinkusieji

steigiamasis posėdis, itgyvendymo, kuri yra tartum 16 tos dalies 
uo seniau vysto savo Europos kontinerfto tautų diktuojamas rei-

kalavimas. Delegatai deklaruoja savo ben
dradarbiavimą ir išreiškia visišką solidaru
mą su tų pačių tikslų siekiančiais jau vei
kiančiais Federatyviniais Klubais.

Tos dalies Europos kontinento jėgų susi
skaldymas yra žalingas ir pačiai Europai ir 
paskiroms tautoms.

Labiausiai tų tautų laisvei gresia rusiš
kasis ir vokiškasis imperializmas. Tai buvo 
įrodyta jau paskutiniame kare, 
mų netrūksta iki paskutinio 
Kaip rezultatas tame regione, 
venančių tautų pageidavimus, 
lažinis kurstymas, intrigos ir 
mai, kurie .gresia taikai ir

ir tų įrody- 
akimirksnio.

prieš ten gy- 
vyksta nuo- 
nesusiprati- 

pažeidžia tų 
tautų elementariausius interesus.

Ūkiškas Europos Vid. Rytų suskaldymas 
neleidžia išnaudoti ten esamų didžiulių 
turtų. .

Pamokyti liūdno istorinio patyrimo nuta
rėme visomis jėgomis Europos Vid. Rytus 
padaryti savistoviu faktorium Europos Vid.

Rytų Federacijos forma. . ■
Federacija bus savanoriška sąjunga, 

grįsta valstybine nepriklausomybe visų 
kontinento dalies tautų: estų, latvių, gudų, 
lietuvių, lenkų, čekų, slovakų, ukrainiečių, 
vengrų, rumunų, bulgarų serbų, kroatų, 
slovėnų, albanų ir graikų.

Deklaracijos gale pabrėžiama priespaudą, 
kenčiančių tautų reikalai ir jų varŠu krei
piamasi į kitas civilizuotas tautas tą vieny
bės iniciatyvą paremti.

Federatyvinio Klubo pirmininku išrinktas 
visais balsais ministeris Sidzikauskas (lie
tuvis), buv, Auschwitzo KZ politinis kali
nys. Jis paprašė ukrainiečiu, vengrų ir ju
goslavų delegacijas iš savo , tarpo išsirinkti 
vicepirmininkus. Jugoslavai išsirinko gen. 
Popovičių. Kitos dvi grupės išsirinks vė
liau.

Generaliniu sekretoriumi visų 
mu išrinktas Hrabykas (lenkas), 
veine pasirinktas Frankfurtas a.

Baigiant posėdį delegacijos
mininką p. Sidzikauską dalyvauti JT pilna
ties posėdžiuose Paryžiuje, atstovaujant Fe
deratyvinį Klubą Vokietijoje. (—g—)

pa-
tos

pageidavi- 
Klubo bu- 

Maino.
prašė pir-

Sovietai apie JAV karines bazes
Rugpiūčio 17 d. 17,40 vai. Rygos radijas 

pranešė apie Jungtinių Amerikos Valstybių 
karines bazes. Mums yra įdomūs jų kai 
kurie tvirtinimai:

„JAV yra įrengusi naujas karines bazes 
už tūkstančių kilometrų nuo savo krašto, 
kad galėtų tęsti karą. Laikotarpyje tarp I-jo 
ir II-ojo pasaulinio karo ji turėjo karinęs 
bazes tik Havajuose, Samoa salose, Filipi-

okupavimui. Kad vokiečiai Lietuvos tuomet dar nelaikė vi
siškai nurašyta Maskvos naudai, parodo, pvz., kad ir tas 
faktas, jog Hitleris nesiskubino pasiimti iš mūsų krašto 
vokiečių tautinės mažumos ir jos atsiėmimą uždelsė net iki 
1941 m. pradžios. O iš Estijos ir Latvijos jis tas mažumas 
stačiai galvotrūkčiais pasiėmė į 3. Reichą tuojau po tų 
kraštų perleidimo sovietų įtakos sferai 1939 metų rudenį.

Iš kitos vėl pusės, Lietuvos diplomatinis postovis Berlyne 
turėjo tikrų žinių jog vokiečių karo vadovybė kramtė pirštų 
galus iš pykčio, kad strateginiu atžvilgiu svarbi Nemuno Du
bysos lihija atiteko rusams ir dar tokia pigia kaina: be pasi
priešinimo šūvio iš lietuvių pusės. Rusams priartėjus prie 
Lietuvos Vokietijos sienos, visai natūrališkai vokiečių ka
riams kilo baimė, kad rusai ko gero nesugalvotų įkelti Savo 

iNcojų ir į Rytprūsius, kai tik tam pasitaikytų pirma proga. 
Tačiau visų didžiausią galvosūkį .vokiečių karo ir politinei 
vadovybėms sudarė raudonosios armijos jėgų koncentravi
mas Besarabijos pasienyje su nukreiptais durtuvais ir tankais 
į Rumunijos naftos šaltinius, iš kur 3. Reichas gerokai ap
sirūpindavo benzinu ir alyvomis, taip nepaprastai svarbiais 
moderninio karo metu, kada viskas pagrįsta motoro funk
cionavimu: transporto priemonėms, tankams bei šarvuočiams 
ir karo aviacijai.

Visos vokiečių, militarinės jėgos, kaip jau buvo suminėta 
ankstyvesnėje šio rašinio skiltyje, tuo metu tebebuvo užan- 
gažuotos Vakarų fronte, prieš Prancūziją ir Angliją. Rytuose, 
t. y. Lenkijoje ir Rytprūsiuose, vokiečiai teturėjo silpną prie
dangą. Mūsų pasiuntinybė turėjo žinių iš visai patikimų šal
tinių, jog Reicho vyriausybėje buvo didelio susirūpinimo Ir 
kad buvo svarstomi sumanymai, kaip reaguoti į Maskvos 
Berlyno ašies bolševikinio galo per didelį sauvaliavimą ar 
akiplėšiškumą. Karo vadovybėje tuo pat .metu nestigo tri
mito garsų už tai, kad reikėtų visą vokiečių karo mašineriją 
tuojau pasukti nrieš Sovietų Sąjungą, kad ją atstatytų į 
savo vietą. Todėl ta vadovybė nusprendė, nebelaukiant karo 
operacijų galo Vakaruose, dalį jėgų vis dėlto skubiai per
mesti į Rytus. Kad patikrinčiau minėtą Reicho' politinės ir 
karo vadovybės pulsą, nevengiau taip pat kontaktų ir su kai 
kuriais asmenimis, dirbusiais NSDAP vadovybėje, nuo kurios 
anais laikais Vokietijoje daug kas priklausė. Ten turėjau ke
letą pažįstamų iš seniau, su kuriais laikas nuo laiko smal
sumo dėlei papolitikuodavau. Vienam iš tokių savo pažįsta
mų pastačiau visai precizingą klausimą, ar nesirengia duoti 
bolševikams į sprandą. Susilaukiau irgi precizingo atsakymo: 
politiškai tas klausimas išspręstas, bėra strategijos dalykas-, 
kaip ir kada sprendimą įvykdyti; esą, tai gali įvykti grei
tai, bet gali dar ir užtrukti. Aiškesnio atsakymo nebereikėjo. 
Jis visai patvirtino tai, ką jau buvau patyręs iš kitų šaltinių: 
vokiečių atsakingų politinių ir karinių sferų.

Tačiau buvo negana būti Informuotam apie tai, kas dedasi 
vyriausybėje, prie kurios diplomatas akredituotas. Dar svar
biau yra žinoti, ko nori pats ir kaip išnaudoti eventualius 
(vykius savo krašto reikalams. Nesunku buvo numatyti, jog, 
kilus rusų vokiečių karui, Lietuva iš vienos okupacijos ga
lėtų patekti į kitą. Mums gi, lietuviams, terūpėjo tik viena, 
kad kaip nors vėl atsistotume ant savo kojų ir patys būtume 
šeimininkai savo krašte, nusikračius nuo bolševikinių įsibro
vėlių. Tai buvo vienintelė priemonė, kaip išsaugoti tautą nuo 
sunaikinimo, o kraštą nuo svetimųjų materiališko apiplėši
mo. Buvo aišku, jog šitokio tikslo pasiekti niekas mums ne
pagelbės, jei patys sau nepagelbėsime, t. y. jei neįstengtume 
savo jėgomis nusikratyti bolševizmo, išnaudodami tam Lie
tuvos interesui eventualų rusų vokiečių konfliktą. Atrodė, 
jog tuomet 3. Reichas dar būtų skaitęsis su Lietuvos valsty
bine nepriklausomybe, kurią formališkai jis dar tebepripa- 
žino. '

Tačiau norint pasiekti šį tikslą, nebuvo galima sėdėti su
dėjus rankas ir tikėtis, kad kažkas kitas galėtų imtis tokios 
iniciatyvos, nesiorientuodamas, kas tada dėjosi antrajame 
Maskvos Berlyno ašies gale, nuo kurio daug kas būtų tokiu 
atveju priklausę. Svarbu buvo ir jį patį pastatyti prieš įvy
kusį faktą. Bet tam buvo reikalinga sistemingai pasiruošti iš 
anksto. Tai reiškia: Lietuvoje slapta susiorganizuoti, prisis- 
lėptl ginklų, kol tai dar buvo įmanoma, sumegsti patikimą 
ryšių tinklą krašte ir su manim, kaip diplomatiniu postoviu 
arčiau savo krašto, suderinti tautos kovos pastangas su mū
sų diplomatijos akcija užsieniuose. Tačiau visų svarbiausia 
gal buvo įžiebti tautai naujos vilties ir tikėjimo, jog vei
kiant energingai pavyktų atgauti valstybinę nepriklausomybę 
ir kad numatoma, jog rusų raudonoji armija būtų priversta 
palikti mūsų kraštą dar greičiau, kaip ji J tą kraštą įsibrovė.

Kada aukščiausiasis krašto pareigūnas — Lietuvos respu
blikos prezidentas A. Smetona — dėl jau suminėtos prie
žasties, nieku Lietuvai pagelbėti nebegalėjo, Iniciatyvos šiuo 
reikalu galėjo imtis kiekvienas kitas lietuvis, savo krašto 
patriotas. Jei jos ryžosi imtis Lietuvos diplomatinis posto
vis Berlyne, manau, tai buvo natūralu ir, tikiuos, Lietuvos 
istorija manęs už tai’ nepakaltins, kai pati mūsų tauta anuo
met tai iniciatyvai spontaniškai ir nuoširdžiai pritarė.

Kelionė „tarnybos“ reikalais . . .
Išvykau į Kauną birželio 25 d. pilnas pasiryžimo, bet ne

būdamas tikras, ar pavyks iš jo taip paprastai besugrįžti, 
kaip kad sugrįždavau seniau. Tačiau ši kelionė, kaip sakant 
į raudonųjų nasrus, praėjo gana laimingai, nes veikiau grei
tai. • ' (B. d.)

nuošė, Kuboje, Guamoje, Midway. Dabar 
ji turi jau 254 bazes Ramiajame vandenyne 
ir 228 Atlante. Jungtinės Amer. valstybės 
šiuo metu užima vieną bazę po kitos. Taip 
Anglija daug ko neteko ir labai susilpnėjo 
paskutinio karo metu. Už 50 pasenusių ir 
mažai rinkamų kreiserių iš šio nualinto 
krašto buvo atimta keletas svarbių bazių. 
Tas pats pritaikyta ir Japonijai. JAV' 
užima kiekvieną jai naudingą kraštą, kad 
karo metu turėtų naudingų priėjimų. Grai
kija praktiškai yra jau amerikiečių, kaip 
kad ir Vakarų Europoje ji užima bazę po 
bazės, pav., Brestą, Bordeaux, * Touloną, 
Marselį. Amerikiečiai turi savo aerodromus 
Danijoje ir stato juos Švedijoje. Lotynų 
Amerikoje jie neseniai prisijungė Porto Ri
co. Jų stipriausios bazės tebėra Filipinuose, 
Aliaskoje ir Aleutuose. Tebetvirtinamos ba
zės Grenlande ir Islandijoj. Sutartimi su 
Franco Ispanija ir Portugalija, buvo gau
tos bazės Pirėnuose, Maroke, Balearuose, 
Mozambike, Žaliajame Rage. Sekančiam ka
rui atstatomas Vokietijos karo potencialas".

Dabartinis tarptautinis nesaugumas, anot 
sovietiško radijo, yra kilęs dėl Jungtinių 
Amerikos Valstybių ekspansijos, nes tame 
krašte kiekvienas nervas esąs įtemptas ka
ro prieš SSSR ruošai. (PI).

sakė: „Jei ne tas 
būčiau pardavęs”.

Tačiau lietuvis 
vis suranda išeitį 
nebegalima padaryti. įstatymas draudžia 
laisvą remontą iš lauko pusės, jo nedrau
džia iš vidaus. Jis čiupo įrankius ir pats 
gražiai išremohtavo namuką. Iš lauko pu
sės nemukas nekaip atrodo. Už tat jo vi
duje šviesu, malonu, jauku,

Kitas lietuvis maždaug už tą pačią kainą 
taip pat nusipirko namuką. Užsimanė iš
kraustyti seną anglą nuomininką. Išplanavo 
keturius butelius, kuriuos išnuomotų savo 
tautiečiams, imdamas iš kiekvieno po 
ketvertą svarų per savaitę. Deja, anglas 
nuomininkas užprotestavo ir nę nemano 
kraustytis. Jis zmoka tik svarą. Ir. toliau 
mokės po svarą, jo neiškraustysi. Tokie jau. 
čia papročiai. Senasis namuko savininkas ir 
sako:

— Aš nebūčiau pardavęs šio namuko, 
jeigu būčiau galėjęs iškraustyti senąjį 
nuomininką ...

Dėl kieto tradicijų laikymo anglai kai 
kur atsilieka net nuo civilizacijos. Taip 
kaime daug kur rasi namukų šiaudiniais 
stogais. O stogai čia 50—70 cm storumol 
Mat remontuojant senieji šiaudai nenuplė- 
šiami, vis dedamas jų naująs sluoksnis. Ne 
tik žiurkėm, bet ir pelėdom veistis čia pui
kiausios sąlygos. Kodėl taip yra? Brangi
namas tėvų palikimas. Kaip tėvai paliko, 
taip turi ir toliau likti. Seniausioje namo 
vietoje matoma statybos data. Tai anglo 
pasididžiavimas, ypač jeigu jis gyvena se- 
niausiame name iš visų to kaimo namų.

Šiaipjau anglai malonūs ir &npatingi 
žmonės, kiti iš jų net geri. Darbas ir atly
ginimas čia taip sutvarkytas, kad negali pa
sidaryti nei turtingas, nei nubiednėti. Ir 
geresnį atlyginimą už darbą gaunąs dar
bininkas nedaug daugiau gauna už mažiau
sia gaunantį: juo daugiau gauni, daugiau 
atskaito ir atvirkščiai.

Avalynė ir drabužiai pigūs, o rūkalų ir 
svaigalų kainos labai aukštos. Vietinės ir 
amerikoniškos cigaretės kaštuoja 4 šilingjts. 
Tokia pat kaina ir pokelio (1 uncijos svo
rio) tabako. Alaus bokalas atseina nuo vie
no iki 2 šilingų. Gi kostiumą ar pusbačius 
galima nusipirkti visai pigiai ir neblogos 
rūšies. Viskas čia taip sutvarkyta, kad ne 
tiktai gerti, bet ir rūkyti -turi būtinai at
prasti, jeigu nori šiek tiek prasigyventi. Aš 
stipriai rūkau ir todėl labai skaudu, kai per 
.dieną mažiausia du šilingai virsta pelenais 
ir dūmais. Verčiau jau gražiau apsirengtum 
ar-įsigytum pigiausią susisiękimo priemonę 
— dviratį.

Pastarosiomis dienomis grąžino mūsų 
pakietus, kuriuos siuntėme savo artimie- 
siams į Vokietiją. Paštas nesako kodėl grą
žino. Mat tūli iš mūsų siuntė senus drabu
žius, o drabužiuose*— svarus. .Anglų sva- ■ 
rai gi savo popieriuje turi plonyti platinos 
siūlelį. Pridėjus prie tam tikro aparato, - 
aiškėja tikrasis siuntos turinys ... Tiesa, 
siųsti galima tik normuotus daiktus, kurių 
pagal korteles gali pirkti’ tiek, kiek nori. 
Deja', tų kuponėlių vienas taškas kainuoja 
šilingą.

Sekame čia nuolatinius „uodų” zvimbi
mus. Ypač daug jų buvo pereitą naktį: 
anglai vykdė didžiulius oro manevrus salai 
apginti. Išgirdome iki šiol dar negirdėtos 
„muzikos” balsus. Ypač visus jaudino nak
ties metu sprausminių spiegimas ar sunkių
jų staugimas. Tai ne rytų paukštelių bal
sai ... Simeonas.

lieka visada 
ir ten, kur,

lietuviu. Jis 
rodos, nieko

PRANEŠIMAS FARMACININKAMS
Lietuviai tremtiniai farmacininkai prašo

mi tuojau prisiųsti L..T: F. Tarybai (16) 
Hanau/M, Litauisches Lager, savo dabarti
nį adresą emigracijos reikalams.

L. T. F. Taryba

Ekrano margumynai
Hollywoode kilo sumanymas sukurti fil

mą, prie kurio įgyvendinimo prisidėtų penki 
kraštai: Italija, Anglija, Prancūzija, Ven
grija ir Vokietija. Kiekvienas kraštas pri
valo sukurti tam tikrą epizodą ir jį nufil
muoti, o visa tai bus sujungta Į vieną fil
mą. Reikalas eina apie vieną amerikietį žur
nalistą, parašiusį knygą apie JAV ir nesu
radus! leidėjo, kuriam kažkas pataria nu
vykti į Europą ir pasižiūrėti, ar ten dar 
esama juoko. Ką žurnalistas išgyvena po
karinėje Europoje, penki atskiri epizodai 
ir vaizduoja. Itališkąją partiją suka Robert 
Rosellini, prancūziškojo epizodo režisie
rius yrirAnton Lara, vyr. vaidmenį turint 
Maurice Chevalier. Angliškąja dalimi rūpi
nasi Paul Rother, vengriškąją — Keleti, gi 
vokiškąjį epizodą paruošė Gunther Weisen- 
born. Jame vaizduojama po 1939 m. pirmąjį 
kartą vėl į Berlyną atvykusį amerikietį žur
nalistą, kuris miesto griuvėsiuose ieško se
nų prisiminimų, rasdamas .juose didžiulį 
vargą. Kiekvienas filmo epizodas teužima 
tik 500 m, tad veiksmas yra labai sukon
centruotas. Vyriausiąjį filmo vaidmenį turi 
anglų aktorius Bonar Colleano, žinomas iš 
Rank-Produktion filmų. Sis filmas yra tikrai 
įdomus bandymas, tad tenka laukti tik jo 
įgyvendinimo. <*)

Tarptautini filmų savaitė įvyko 4—11d. d. 
Salzburge. Buvo demonstruojami amerikie
čių, prancūzų, norvegų, švedų, italų, vokie
čių, bulgarų, anglų, lenkų, čekoslovakų ir 
austrų filmai. Vokiečiai pasirodė su naujai
siais filmais: „Chemija ir meilė”, „Filmas 
be vardo” ir „Ponas iš kitos žvaigždės”, (s)

Švedų žvaigždė Zarah Leander savo laiku 
iškilusi savo neužmirštamais filmais, gyve
na smukimo laikotarpį. Šiuo metu ji Romos 
kino teatruose prancūzų kalba dainuoja 
lengvus šlagerius, kartu su akrobatais tr 
groteskiniais šokėjais užpildydama divertis
mentų programą, (s).

Greta Garbo, kuri po paskutiniojo savo 
filmo „Dviveidė moteris” (1941 m.) atosto
gavo, dabar vėl pradėjo filmuotis Walter 
Wanger filme, kuriam tuo tarpu vardas, dar 
neparinktas, (s).

Prancūzų režisierius Rene Clair ruošia 
filmą, kuriam medžiagą ima Fausto legendą. 
Veikiantieji asmenys yra šių dienų žmo
nės. Filmas pavadintas „Faustas, 1948”. (s).

„Mylimoji lagūna” vadinasi naujasis bri
tų filmas, pastatytas pagal H. de Vere Stac- 
pole egzotinį romaną. Daugelis nuotraukų 
daryta Fidži salose. Filmas yra spalvuotas 
ir vyriausius vaidmenis jame turi Jean Si
mons ir Donald Houston, (s).

' I
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ii Pabaltijo universiteto

Jaunas lietuvis mokslininkas pakviestas i Kanados universitetą
Pinnebergas. Pabaltijo Universiteto Che

mijos Fakulteto dekanas prof. St. Kairys 
gavo galimybę dirbti toliau savo mokslinė
je srityje viename Kanados universitete. 
Prof. Kairiui išvykstant, lietuvių sektorius 
suruošė gražias išleistuves su menine dali
mi.

Pabaltijo Universiteto lietdviai ypač pasi
ges prof. Kairio, nes jis buvo itin populia
rus akademinio jaunimo tarpe. Prof. Kairys 
nuolat talkininkaudavo įvairiuose kultūri
niuose parengimuose bei akademinėje savi
veikloje. ? x

1 — Keletas dienų vėliau, jau visas Pabal
tijo Universitetas dalyvavo išleistuvėse iki- 
šiolinio Universiteto prezidento prof. Fr. 
Gulbio, kuris toliau dirbs taip pat viename 
Kanados universitete. Atsisveikinimo metu 
kalbėjo dabar einąs prezidento pareigas 
prof. VL Stanka, tautybių rektoriai, deka
nai, studentų atstovai. Išvykstančiam prof. 
Gulbiui buvo suteiktas Pabaltijo Uvinersi- 
teto Garbės prezidento vardas ir įteiktas 
atitinkamas diplomas. Atsisveikinimo iškil
mėse dalyvavo ir 17 DPACCSO vadovybė.

— Rugsėjo viduryje, lietuviai studentai 
suruošė tradicinį initium semestri vakarą, 
kuris praėjo itin dideliu pasisekimu. Po 
gražios nuotaikingos programos buvo pa
šokta, padainuota, pažaista. Atsitiktinai da
lyvavę keletas lietuvių iš Hamburgo, susi
žavėję Pabaltijo Universiteto h’etuviškuoju 
jaunimu ir atjausdami, kad Pabaltijo Uni
versiteto studentai yra vieninteliai britų zo
noje, kurie negauna jokių stipendijų ar taip 
vadinamų „Taschengeld”, čia pat pasižadėjo 
sušelpti .keletą geresnių studentų mėnesinė
mis stipendijomis; p. A. paskyrė dvi sti
pendijas po 100 ir 50 DM iki semestro ga- i 
lo geriausiems- lietuviams studentams, tas

pats asmuo muzikos klasės klausytojams 
paskyrė vienkartinę pašalpą po 25 DM, p. 
D. paskyrė stipendiją geriausiam teisinin
kui, prof. M. paskyrė stipendiją geriausiam 
agronomui, prof. P. geriausiam istorikui, o 
dr. Kantrimas paskyrė 50 DM geriausiam 
lituanistui etc. Nudžiugusi studentija ilgai 
plojo ir šaukė mecenatų garbei. Tikrai gra
žus pavyzdys ir kitiems mūsų pasiturintiems 
tautiečiams! Vakarą pagerbė savo atsilan
kymu ir britų CCG valdžios atstovai, Mr. 
L. Corbett su Ponia, Mr. Whire ir kt., kurie 
jau iš seniau žinomi savo prielankumu lie
tuviams ir Pabaltijo Universitetui. Visas 
vakaras buvo filmuojamas. Ta proga galima

iniciatyva 
(vadovauja 
filmą iš Pa 
vardu „Ba 
dar didesn

pažymėti, kad atskirų asmenų 
tikrai sunkiomis pastangomis 
vienam lietuviui) yra sukama 
baltijo Universiteto gyvenimo, 
tic University”, kuri patarnaus
Pabaltijo Universiteto propagandai tiek sa 
vųjų, tiek ir svetimųjų akyse.

Pabaltijo Universitetą aplankė ir VLIK 
atstovas p. B. Oaidžiūnas, kuris profesūr 
ir studentų atstovus painformavo paskut 
nio meto aktualijomis. Taip pat svečias pa 
darė ir filmų nuotraukų iš Baltijos Univer 
siteto gyvenimo, kurias panaudos savo ga 
minamai filmai iš liet. DP gyvenimo Vokie 
tijoje. A-is

Afidevitininkai turi užpildyti naujas anketas
Kasselis. Visi Kasselio-Mattenbergo sto

vyklos gyventojai, kurie turi iš JAV afide- 
vitus ir juos yra registravę Frankfurte Ka
talikų Misijoj, dabar gauna iš jos naujas 
anketas. Jas reikalaujama atitinkamai užpil
dyti ir per stovyklos kleboną, su pastarojo 
atestacija, grąžinti misijai. Anketos iš Frank
furto alfabeto tvarka afidevitininkams dar 
tebesiunčiamos. Pasiteiravus Frankfurte, 
konkrečiau nieko tuo reikalu nepranešama. 
Anketų pasirodymas kiek pagyvino afidevi- 
tų aktualumą.

— Pasklido 
paskirtos DP 
ninkas Carusi
loję. Jis neseniai lankėsi Hanau ir Butz- 
bacho stovyklose.

— Šiomis dienomis vėl transportas lietu
vių peę Butzbacho emigracinę stovyklą iš
vyko į Kanadą. Tame skaičiuje 6 lietuvai
tės namų ūkio darbams, dvi afidevitininkų 
šeimos ir vienas pavienis lietuvis, iš viso

JAV prezidento 
komisijos pirmi-

žinių, kad
emigracijos
lankysis Mattenbergo stovyk-

Pabaltijo C. Komitetą pirmininką pasitarimas
S. m. rugsėjo m. 14 d. Ansbache .įvyko 

eilinis Pabaltijo Centro Komitetų pirminin
kų pasitarimas, kuriame buvo apsvarstyti 
šie klausimai:

t. Atvykus naujam IRO U.S. Zonos di
rektoriui apsilankyti IRO štabe ir išsiaiš
kinti visą eilę aktualių klausimų, k. a. ko
mitetų pripažinimo, išskaitymų iš dirban
čiųjų, emigracijos ir tt.

2. Prašyti IRO, kad leistų Centro Komi
tetų atstovams dalyvauti spaudos konferen
cijose Bad Kissingene, kad ten iškeltus 
klausimus būtų galima toliau tvarkyti, sie
kiant konkretaus sprendimo.

3. Išnagrinėjus IRO potvarkį Nr. 101 kai 
dėl stovyklų savivaldos nusistatyta stengtis, 
kad visas stovyklų gyvenimas būtų tvarko-

, maa pagal tautinių bendruomenių statutus, 
kad visa valdžia būtų komitetų rankose, kad! 
kontrolės komisija būtų renkama pačių gy
ventojų, lead tarpt, stovyklų tarybos būtų 
sudaromos proporcionaliniu, o jų prezidiu
mai — paritetiniu principu. Prašyti, kad 
komitetų prezidiumai būtų laikomi 
čiais ir gautų papildomą maistą ir 
tęs. / .

4. Apsvarsčius atskaitymą po 70 
dirbančiųjų, prieita išvados, kad tų

bet mūsų pastangos 
atrodo, bus pabotos, 
pakelti atlyginimai ir 
pat, kaip ir anksčiau, 
su tuo, kad atlygini-

dirban- 
cigare-

DM iš 
išskai-

memorandumą EUCOM’ui, IRO, spaudai ir 
Žmogaus Teisių Lygos draugijai išskaitymų 
reikalu, nurodydami, kad jie visumoje su
daro virš 50 milijonų DM’. Atsižvelgiant į 
tai, prašoma DP laikyti XVI IRO nariu, su 
visomis teisėmis. Jeigu IRO sunkioje finan
sinėje būklėje, tai išskaitymus turi mokėti 
ir IRO I kl. tarnautojai. Nutarta kovoti ir 
toliau ligi bus pasiektas patenkinamas 
sprendimas.

5. Prašyti IRO, kad iš išskaitomų 20 DM, 
kurios kaip paaiškėjo IRO nelabai brangi
namos, 10 DM būtų grąžinamos Tautiniams 
Komitetams, proporcionaliai pagal dirban
čiųjų (mokėjimus, kultūriniams ir sociali
niams reikalams, rūpintis, pav., šelpti stu
dentus.

6. Algų mokėjimo reikalu sekti būklę Ir 
esant reikalui reaguoti. Algų klausimu atei
ty nebus daroma skirtumo tarp DP ir vo
kiečių, taip pat nebebus mokami priedai už 
vaikus ir butus. Dabar įvedamas laipniavi- 
mas pagal amžių: ligi' 25 m. ir nuo 25 me
tų. Tarnautojų sumažinimo nebus. Kiekvie
nam 1000 gyventojų stovyklose bus 2 etati
niai kunigai. Latvių ir estų C. K-tai nuta
rė, kad už šį atlyginimą kunigai dirbs mo
kyklose be specialaus primokėjimo ir tuo 
būdu mokyklos sutaupys po 1 etatą.

7. Apsvarstytas lietuvių nusiskundimas, 
kad kai kuriose stovyklose (pav. Fellbache) 
latviai negražiomis priemonėmis stengiasi 
nušalinti lietuvių pareigūnus ir ardo darnų 
sugyvenimą. Nutarta, kad latvių ir lietuvių

tymų neišvengsime,- 
nebūti nuskriaustais, 
nes atitinkamai bus 
todėl visi gaus tiek 
Betgi reikia skaitytis 
mal iš viso bos sumažinti visiems (ir vo-11 
kiečiams). Kai kuriose arejose vokiečiai at- Į Centro Komitetai deleguos .-savo atstovus 
atsakė imti išskaitymus nuo praeito laiko i vietoje ištirti nesutikimų priežastis ir pa- 
(nuo VII. L), kaip neteisėtus. Estai Įteikė Į darys sprendimus. (LTB).

Kelionė aplink D P stovyklą (S)

TREMTIES MOKYKLA
Stebėjau stovyklos dirbančiųjų susirinki

mą, kuriame buvo aptartas reikalas atsisa
kyti nuo dalies savo atlyginimo, kad iš šių 
sumų galėtų būti bent iš dalies atlyginami 
stovyklos švietimo įstaigų darbuotojai, ku
riems mūsų globėjai labai apkarpė arba iš
viso nutraukė mokėjimą. Komiteto pirmi
ninkas, visa širdimi atsidavęs savosios sto
vyklos rūpesčiams, o užviė labiau rūpinda
masis mūsų jaunimu, kalbėjo;

— Visos mūsų pastangos yra — kaip iš
laikyti tremtyje savo jaunimą sveiką, iš
mokslintą, kaip išauklėti gerą lietuvį, savo 
krašto mylėtoją, šios pastangos mūsų visų 
turi būti bendros, ir jos ypatingai turi bū
ti išryškintos dabar, po pinigų reformos, 
kai tremties mokykla atsistojo tikrai prieš 
didelį bandymą. Todėl visi turime tą ban
dymą išlaikyti, juo labiau, kad reikalas lie
čia mūsų vaikų auklėjimą ir išmokslinimą 
ir kad čia kuriama jų ateitis.

Po nuoširdaus išsikalbėjimo, po visapu
siško reikalo aptarimo dirbantieji nutarė 

. atsisakyti nuo dalies savo atlyginimo, pa
skirdami jį švietimo įstaigų išlaikymui.

Kalbuosi su stovyklos švietimo vadovu.
— Stovykloje veikia kelios mokyklos su 

tirt 3Q mokytojų. Naujam pinigui įsigalio

AKIMIRKSNIU KRONIKA

»M8 B. a

14 lietuvių. Afidevitininkai išvykimo lauk 
net keletą mėnesių.

— Stovykloje susirūpinta vaikų priežiūr 
ir tinkamu jų auklėjimu. Tuo tikslu suda 
ryta vaikų globos taryba, kuri ypač žiūrės 
kad vaikai lankytų atitinkamas mokyklas i 
jų elgesį. Keli vaikų nusikaltimai parodė 
kad vaikų priežiūra bei auklėjimas yra vie
nas pirmaeilių rūpesčių tėvams ir visa 
bendruomenei.

— Gautas pranešimas, kad iš DP stovyk
lų administracijos bei šiaip darboviečių at
leistiems tarnautojams ir darbininkams, aįr 
likus tam tkrus formalumus vokiečių Darbo 
įstaigoje, gali būti išmokamos kompesacijos, 
kaip ir vokiečiams draudimo nuo nedarbo 
tvarka.

— Gautas parėdymas stovyklai visiškai 
prisiderinti elektros ir gazo vartojime prie 
vokiečių ūkio. Visai stovyklai netrukus bus 
nustatytas kontingentas, kiek gazo ir elek
tros bus leidžiama suvartoti. Už jo nesilai
kymą grasinama baudomis.

— „Pagalviniai” pinigai po 20 DM Mat
tenbergo stovykloje išmokėti rugsėjo 14 ir 
15 dienomis. Stb.

su- 
Ka- 
DP 
pa-

DP LAIŠKAS KANADOS DARBO 
VIČEMINISTERIUI

Kanados Imigracinės Misijos vedėjas Mr. 
Cormier informuoja apie gerą DP 'atestaci
ją Kanadoje.

— „DP padėka”. — Išpildytas susitari
mas, kuriuo patenkintos abi pusės — 
teikta teisė laisvai pasirinkti darbą, — 
nada išlaikė savo žodį. — Taip rašo 
savo laiške Kanados Darbo ministerio 
vaduotojui McNamarai.

Tame penkių asmenų pasirašytame laiške, 
39 lietuviai ipiigrantai, atvykę iš DP sto
vyklų "Vokietijoje, pareiškė dėkingumą savo 
darbdaviui (didelei jėgainių ir popieriaus 
bendrovei) ir Kanados vyriausybei už jiems 
parodytą rūpestingumą bei atsižvelgimą į jų 
padėtį.

Juos vyrus Kanados vyriausybė atgabe
no 1947 m. miško darbams, jėgainių ir po
pieriaus bendrovėje.
darbą 10 mėnesių. Dabar, pasak darbinin
kų, mūsų sutartis baigėsi 
naudojo proga pasiieškoti 
darbo.

DP savo laiške nurodo, 
gerą maistą, galėjo padėti
siems DP stovyklose, Vokietijoje, be to, dar 
susitaupyti pinigų ateičiai. Jie taip pat pa
reiškė savo padėką Kanados vyriausybei ir 
bendrovei, kuri duodama jiems darbo, su
teikė progą gyventi krašte, kuris pildo savo 
pažadus. Stb.

Jie nutarė dirbti tą

ir daugelis pasi- 
sau patinkamo

kad jie gaudavo 
draugams, liku-

VARGO MOKYKLA
jus, mūsų globėjai algų tepaskyrė vos treč
daliui visų mokytojų ir dar žada mažinti. 
Ačiū dirbančiųjų solidarumui, nuo bendros 
mėnesinius atlyginimus gaunančių 25.000 
DM sumos švietimo reikalams susidarys 
apie 2000 DM. Tai įgalina visiems mokyto
jams išmokėti nors ir menkus atlyginimus, 
kurie bus apie 50% mažesni už kitų dir
bančiųjų atlyginimus. Taigi, pradedame, 
galima sakyti, ir vėl iš naujo, kuriame be
veik iš nieko, kaip anomis pokarinėmis die
nomis. Naujose sąlygose nemaža rūpesčių 
suteikia ir mokymo priemonės, ir knygos, ir 
patalpų švaros palaikymas ir kita.

Gimnazijos direktorius, senas ir nuošir
dus pedagogas, gyveną vien savo įstaigos ir 
savo auklėtinių bei mokytojų rūpesčiais.

— Tremties mokykla — vargo mokykla. 
Patalpos netinkamos ir tų pačių trūksta, 
blogas klasių apšvietimas, nėra tinkamo ap
šildymo, gerų grindų. Prie vargų prisidėjo 
dar valiutos reformos pasekmės. Anksčiau 
dar vertėmės šiaip taip, bet dabar... Ta
čiau, nežiūrint į visus vargus ir nepritek
lius, mokymo darbas vyksta. Mokytojai dir
ba atsidėję mūsų jaunimui, jie nepasitrauks 
iš darbo ir tada, jei mus globojančios įstai
gos ir nutars, kad švietimas mūsų priau
gančiai kartai nėra reikalingas.

Pradinės mokyklos vedėją pasiteiravau, 
kaip įvertina stovyklos dirbančiųjų nuta
rimą paremti švietimo darbuotojus.

— Jei mes toki vieningi ir susipratę pasi- 
rodytume ir kitose tremtiniško gyvenimo 
srityse, tikras esu, kad mūsų mokykla po 
metų kitų vėl suklestėtų laisvoje tėvynėje. 
Toks jautrus stovyklos dirbančiųjų solida
rumas mus mokytojus jaudina, ir mes no
rime užtikrinti, kad savo pareigose liksime 
prie visokių aplinkybių.

Gražu buvo žiūrėti, kai vidudienį iš trijų 
stovyklos kampų į visas puses pasipylė gu
vus jaunimas, užbaigęs dienos mokslus. Ma
ži pipiriukai gražioje rikiuotėje rankutėmis 
susikibę dainuodanr žygiavo iš darželio 
pas mamytes, „pradžiokai” su> kuprinėlėmis 
ant pečių triukšmaudami lėkė į namus, ir 
gimnazistai su jaunuolišku energingumu 
klegėdami sklaidėsi blokų įėjimuose. Jiems, 
kad ir tremtyje, mažiau rūpesčių už jų tė
vus, mokytojus, globėjus. Užtat senimo pa
reiga žiūrėti, kad šis jaunimas — ak, ir 
sunkiose tremties sąlygose Įgytų tą šviesą, 
mes buvome juk jauni ir be rūpesčių! — ir 
kuri per amerikas, australijąs ir afrikas 
parves i tėvų žemę, btangią Lietuvą.

' JĮ. Žilvinas

Padėkime patys sau
Su kiekviena diena mūsų buitis darosi sunkesnė ir reikalauja iš mūsų di

džiausio jėgų įtempimo nugalėti medžiaginius nedateklius, kurie kasdien vis didi- 
ja, o ne mažėja. Jei iki valiutos reformos Vokietijoje, tremtinių kišenėse pasiniai, 
šydavo viena kita markė, tai šiandien naujoji markė pasidarė labai reta ir sun
kiai įgyjama vertybė, nors gyvenimo reikalavimai nė kiek nesumažėjo. •

Mums visko trūksta, o įsigyti, būtiną maisto priedą, rūbų, ar kitą namą 
apyvokos daiktą, jau retas kuris išgali, ypač tie, kurie neturi nuolatinio užsiėmimo 
ir negauna atlyginimo. Tuo būdu ir šalpos organizavimas šiuo metu paJdarė 
bendras mūsų visų rūpestis ir be galo didžios reikšmes tautinio solidarumo dar- 
bas. Mes vieni čia nedaug galėtume nudirbti ir efektingiau suorganizuoti tarpu- 
savio šalpą, jei prie to kilnaus karitatyvinio darbo neprisidėtų mūsų broliai už- 
jūryje — Amerikos lietuviai. Jie pirmieji suprato sunkią tremtinių dalią ir dar 
nenutilus paskutiniams karo šūviams, suorganizavo didžiulę Amerikos lietuvių 
šalpos organizaciją — BALFą, kuri, pasibaigus karo veiksmams, plačiu mastu per 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių pradėjo siųsti Vakarų Vokietijoje atsidūrusiems tremti, 
niams maistą ir rūbus. .

Kiek per šiuos 3 metus maisto, rūbų, mokomųjų priemonių ir kt., BALFas iš. 
siuntė į Europą, mes kiekvienas turėjome progos daugiau ar mažiau Įsitikinti. (

Nors šis 3-jų metų būvyje šelpimas, sujirantamai, broliams amerikiečiams yra 
gerokai Įgrįsęs, tačiau jie neatsisako ir toliau mus paremti ir kaip tik šiuo meta 
BALFo centras J- A. Valstybėse organizubja didžiulę piniginę ir daiktinių gėry
bių rinkliavą — vajų. Įvertinant tremtinių medžiaginės padėties rimtumą, šis vi. 
jus numatomas organizuoti labai plačiu mastu. Siam reikalui numatoma pravesti 
didžiulę propagandą lietuvių ir vietinėje (anglų kalba) spaudoje bei kitomis prie, 
monėmis raginti visus šią rinkliavą paremti. Vajaus . pasisekimui neabejotinos 
reikšmės gali turėti patys tremtiniai, jų organizacijos ir švietimo Įstaigos.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. Valdyba, norėdama galimai daugiai pasi
tarnauti šiam reikalui, sudarė specialų koiųitelą ‘š Įvairių organizacijų atstovų. 
Tokie komitetai yra sudaromi ir prie L. R. Kryžiaus vyr. valdybos generalinių 
įgaliotinių (staigų.

Propadandos reikalams yra numatoma paruošti ištisa eilė straipsnių bei kul. 
tūrinių kūrinių spaudai, pagaminti (vairių plakatų, bei paveikslų, pagaminti di
desni skaičių foto nuotraukų ir vaizdinių diagramų. Be to, dar numatoma, jei bus 
galima, prisidėti prie loterijų rengimo pasiunčiant šiam reikalui rankdarbių. SI 
visa medžiaga jau pradėta ruošti ir pirmoji dalis pasiųsta BALFui.

Patys tremtiniai galėtų šiam reikalui paruošti galimai daugiau įvairių apra. 
šymų iš savo gyvenimo buities ir įvairių padėkos laiškų. Objektyviai ir visiškai 
realiai pavaizduokime mūsų tremties gyvenimą tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Jam 
aprašyti gražių žodžių-ir Įmantrių pakinių ieškoti nereikia, nes kiekvienoje trem
tinių stovykloje panašios bėdos ir nedatekliai labai vaizdžia kalba prabils apie 
mūsų vargus. Siame darbe kviečiami dalyvauti organizacijos, mokyklos ir visi pa
vieniai asmenys. Visa medžiaga koncentruojama L. R. Kryžiaus vyr. valdyboje, 
Reutlingen, Lederstr. 94, iš kur ji bus nuolat persftntčiama BALFo centrui Į JAV. 
Jeigu pavieniams asmenims būtų sunkumų dėl medžiagos-^ysbintimo. ją galima 
Įteikti vietiniams L. R. Kryžiaus skyriams arba Įgaliofiniatns/TtTt Kry^aus vyr. 
valdyba’prašo visus LTB komitetus galimai efektingiau paremti šį didžios svar
bos darbą.

Sis platus vajus organizuojamas šūkiu: padėkime patys san.
, Jau daug kas gyvai ir jautriai atsiliepė į šio vajaus organizavimą ir prisi

dėjo prie propagandinės medžiagos paruošimo, tačiau laukiama, kad visa tremti
nių visuomenė ir organizacijos aktyviai įsijungtų Į šį darbą ir kad neliktų nė 
vieno tremtinio, kuris neišgirstų L. R. Kryžiaus kreipimosi ir atsisakytų parem
ti kilnių BALFo pastangų, kurios skiriamos tik mūsų pačių iatyii ir mūsų me
džiaginės būklės pagerinimui- / VYT. GEDRIMAS.

Atsiųsta paminėti
Antanina Dambrauskaitė. Monografija. 

Anglų ir vokiečių kalba parašytas gražus 
74 psl., didelio formato leidinys. Kreidinis 
x>pieris. Daug iliustracijų iš dainininkės 
tarjeros scendje. Tai graži dovana daina
vimo meno ir operos scenos mėgėjams. 
Spaudė F. Bruękmanno KG spaustuvė 
Mūnchene. Kaina’22 DM. Kieti drobės vir
šeliai.

Mes ieškom pavasario. 
Dovydėnas. Rinkinys 18 
Išleido Liudas Vismantas, 
m. Tiražas 3000 egz. Autoriaus si 
Tremties Lietuviui. Kaina nenurodyta .

Autorius Liudas 
novelių. 228 psl. 

Schweinfurte 1948 
Autoriaus skirta

Sunkios valandos. Autorius Medardas Ba- 
varskas. Pirmoji eilėraščių knyga. 108 psl. 
Išleido^-knygų leidykla „Tėviškė” Schwein- 
lurte 1948 m. Kaina 1,5 DM.

Naujoji Aušra. Kultūros žurnalas. 1948 
m. liepos-rugpiūčio mėn. Redaktorius Ana-- 
tolijus Kairys. Leidžia Lietuvių Kultūros 
Institutas. Cnicaga 28, Ill. Phone Pullman 
3658. Kaina 35 centai.

PRANEŠIMAS
Lietuvos Skautų Brolijos Vyr. Skautinin

kui įsakius, remiantis skautų ekonominiu 
nepriteklių, Tiekimo sk. nustatomos šios 

kainos.
Skautų Aidai, pradedant 1946. 6 nr. iki 

1948. 4 nr. — visi po 0,50 DM; 5/6 nr. kai
na 1,— DM; Skautų Vadovui — 1,—; Lau
žams liepsnojant — 1,— ; Kaip vesti skiltį
— 30 pf.; Skautybė mergaitėms 1 ir III da
lis — po 1,—; Kun. Ylos maldaknygė — 
0,50; Kelionė į Lietuvą — 1,—; Į Taikos 
Rytojų — 1,50; Skautiški atvirukai — po 
0,05; Siaurės Pašvaistė, gaidos — 2,—; įsa
kymai, Skautiški įstatai, Baden-Powell, Sv. 
Kazimiero ir kiti paveikslai — po 0,50; 3000 
žodžių prancūziškai — 0,50; Bhagavad Gitą
— 1,—; Tremtiniams žinotini adresai—0,50; 
Bloknotėliai — 0,50.

Kitos knygos;
Pragiedruliai — 3,—; Vydūnas 1948 — 

1,50; Paskutinį Kartą Tave Klausiu — 2,50; 
Mažųjų Dienelės — 1,80; Jaunuolio būdas
— 2,—; Vokiečių k. skaitymai — 2,50; 
Anglų k. skaitymai — 3,—; Europos Geo-

frafija — 3,50; Apversta Valtis — 2,50;
rys Margi laiškeliai — 1,50,—; Algiman

tas I dalis — 3,50; Nulis ir Begalybė — 
2,80; Dainavos Šalies Padavimai 2,50; 
Tauresnio Žmoniškumo užtekėjimas — 1,50; 
žirgonė ir Gailė — 2,—; Sv. Istorija — 
2,50; Praktiškoji Daržininkystė — 5,—; 
žingsniai 12—14 nr. — po 1,80; Juodoji 
Katė — 0,50; Baltijos Pašio ženklų katalo- 
Eas — 3,—; Naujasis žmogus 1 nr. — 1,50;

ietuvos žemėlapis — 1,50: Daili Saulutė 
— 2,— ; Saulutės pask. 3 nr. — po 1.—; 
Litauen Anlitz eines Volkes — 8,—.

Minėtų leidinių ekspedicija atliekama Vo
kietijoje ir visose vakarų valstybėse.

Be to, tautinių stovyklų dalyviams:
Drobinis stovyklos trikampinis ženklas 

1,—; metalinis ženklas 1.—; minitiūiinės 
rūtelės ir lelijos, vyčių ž. — 1,50; rūtelė 
balta ir žalia po — 1,50; vilkiuko — paukš
tytės ž. — 1.20; metinės žv. — 0,90; Jam
boree gairelės — 3,—; skiltims gairelės — 
2.2; Lietuvos Vytis — 0,50.'

Skautiškos spaudos užsisakiusiems už 50 
DM nuolaida 10%. Taip pat ir visiems pla
tintojams.

L. S. B. Tiekimo sk.
(21a) Augustdorf, Scoutposi. 1

Poniai LAPIENEI ir dukteriai VA- 
LERIJAI, mirus mylimam vyrui ir tė
veliui, Lietuvos kariuomenės savano- 

, riui — kūrėjui ats. kapitonui

Bonaventūrui Lapui
širdingiausią užuojautą reiškia

Gyvenantieji Ingolstadte buv.

Lietuvos kariuomenės karininkai

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by US Army European Com
mand Headquarter^ Civil Affairs Di
vision " License No. UNDP 203 •' 
Appears 3 times weekly • Editor in 
Cnief and Authorised Licensee |. Vasaifis, 
(13b) Memmingen Postfach 2. US Zone. 
Germany * Population to be served 
20,000 • Circulation 4,000 " Printed by 
Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH Memmingen Schrannenplatz 6

Leista JAV Kariuomenes Vyriausios Būs
tinės Europoje * Licenzijos Nr. UNDP 
Ž03. Vyr. redaktorius ir leidėjas |. Vasai- 
tis. Redaktoriai; Henr Žemelis ir St 
Kalvaitis * Laikraštis leidžiamas pirma
dieniais. trečiadieniais ir penktadienisis • 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,—. 
Atskiras numeris 30 pf. * l užsienį mė
nesiui DM 4,--. 1 Sovietų Sąjungą, Japo
niją, ir Austriją laikraštis nesiunčiamaa 
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) °ostscheckkoąto 
Milnchen 14210 ir 2) Volksbank Mem
mingen Postfach 2 Telef 2677. Ne
darbo valandomis skambinti telef 2546 
Spausdina Verlagsdruckerei Dietrich 8 
Schuster GmbH Memmingen. Schran- 

nenplatz 6.

„Minties” atstovas ir platintojo' Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonai 
Neveravičius, 40. Fosse Rd. Central 
Leicester, England. Prenumerata mėnesra 
3 šilingai, atskiras numeris 3 f*M»

* , •
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