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A. Višinskis: Ne vienos JAV turi atominę bombą
DP bado streikas ,

Kasselis (Dena). Eschweger Ostalando iš- 
vietintųjų asmenų stovykloje DP pradėjo 
bado streiką. Tas streikas trunka nuo tre
čiadienio. Badaujančių skaičius iš 180 pa
kilo į 210. Tarp streikuojančių yra ir 30 
moterų.

Kaip sakoma pranešimuose, viena moteris

Paryžius (Dena/Reuteris). Sovietų užsie
nio reikalų ministerio pavaduotojas A. Vi-» 
šinskis savo kalboje JT politinės komisijos 
posėdyje pavadino „iliuzija” JAV nuomonę, 
jog tik jos vienos turinčios atominės bom
bos paslaptį. /

Bevino pareiškimą pilnaties posėdyje, kad 
reikalinga pirma sukurti garantijas tarptau
tiniam saugunjui, o tik vėliau uždrausti atorvaip sa.uma pranešimuose, vien. iuv>v>.s. • • .

ir du vyrai yra taip nusilpę, kad jiems tu- n*™** ginklus, pavadino „sena dama”. „Ar 
rėjo būti suteikta gydytojų pagalba. Dau- atominių ginklų uždraudimas tautų ginklavr- 
gelis streikuojančių guli apatiški savo lo- mesi nebūtų didžiausia garantija tarptauti-

7)ėl jų reikalavimo IRCkdar nėra pareiš- liau Višinskis ėmė kritikuoti JAV planąvose. niam saugumui?” sušuko Višinskis. Ir ta

kųjį savo nusistatymo. DP tuo streiku nori 
patemti IRO įteiktus savo reikalavimus ir 
atsiekti to, kad jie būtų perkelti J- kitą sto
vyklą, iš kurios būtų_ emigracijos gaiimy-

JAV gamins baisias bombas
Washingtonas (Dena/Afp). Tanų tikras 

skaičius atominės energijos tyrinėtojų Afp 
>. atstovui pareiškė, kad visiškai yra tikra, 

jog JAV gamina atominę bombą, kuri yra 
10 kartų stipresnė už tas, kurios buvo nu- ■ 
mestos, Hiroshimoje ir Nagasykyje. Jie pa-, 
stebėjo, kad anos buvo tik primityvūs mo
deliai. Prie naujausiojo modelio gamybos 

i 'Serijinė gamyba nėra dar pritaikyta.

Nori susipažinti su DP stovyklom
Hannoveris (Dena). Naujojo pietinio Wa- 

leso vyskupas von Graftonas šiuo metu va
žinėja po britų zoną, norėdamas susipažin
ti'su DP ir pabėgėlių stovyklomis. Jis jau 
lankė DP stovyklas prie Btelefeldo ir Fa- 

* lingbosteyje.

Australija' neišlaiko paslapčių
Canberra (Dena/Reuteris). Australijos 

ministeris pirmininkas Chifleyus penktadie
nį pareiškė, kad jis paves ištirti, ar tas do- 

___ —kumeatts..kpriame yra britų vyriausybės 
pasitarimų apie Australijos gynybą smuiką 
menos ir kuris yra vieno parlamento opozi
cijos nario rankose, yra pavogtas ar su
klastotas.

Ūkininkų partijos lyderis Faddenas 
teikė parlamentui dokumentą, kuriame 

pirmininko 
ministerių

pa
yra

atominės energijos kontrolės- klausimu, pa
brėždamas, kad pagamintų atominių ginklų 
sunaikinimas pagal tą planą susidurtų su 
įvairiausiaiąjsunkumais ir pagaliau delsimu. 
Jo nuomone, visos delegacijos turi to lai
kytis, kad pirmiausia būtų sunaikintos vi
sos atominės bombos. Amerikiečių plane, 
esą, viskas, kas svarbu, yra nukeliama į 
vėliau.

Toliau Višinskis apkaltino Ameriką, kad 
]i ptiešipasi

I uždraudimui, 
1 būtų sukurta 
Į Višinskis 

bombų uždraudimo ir kategoriškai atmetė 
aioniinės energijos komisijos pranešimą, 
kuriame bus pasiūlyta sudaryti atominės 
energijos tarptautinę kontrolę. Pagaliau 
Višinskis susinervinęs sušuko: „Niekada, 
niekada mes nepasiduosime klasta suvilioti 
tai priimti! Ką jie pasiūlė, nėra tarptautinė 
kontrolė, bet tik amerikinė kontrolė. Jie 
siūlo korporaciją, kurioje amerikiečiai vi
sam laikui galėtų turėti daugumą. Mes su
tinkame paaukoti dalį savo tautinio suvere
numo visos žmonijos labui. Bet mes turime 
būti tikri, kad tai tiįjrai tarnaus žmonijos 
interesams”.

Višinskis baigdamas atkreipė dėmesį į 
lai, kad. Soyietų Sąjungajr jog satelitai yra 
išskirti beveik iš visų JT postovių, tuo bū
dų esančios pažeistos vienos pasaulio da
lies teisės. Kaip tad galima- tikėti, kad ki
toje korporacijoje bus respuktuojamos ma
žumos teisės.

Po Višinskio kalbos žodį tarė britų at
stovas McNeillis, kuris apkaltino Sovietų

Sąjungą dėl jos vedamos atominiu klausi
mu obstrukcijos ir dėl galimo „žmonijos 
palaidojimo”.

•Savo aštrioje kalboje britų atstovas Vi
šinskio teigimus, jog sunaikinus Amerikos 
atomines bombas grįš pasaulyje pasitikėji
mas, pavadino „nesąmone” ir „menkaverte 
propaganda”. McNeillis pabrėžė, kad Va
karų Valstybių pastangos tame rimtame 
klausime visiems žinomos, bet dabar yra 
reikalas, kad visas pasaulis sužinotų, kas 
yra atsakingas už pasibaisėtiną busimojo 
atominio karo vaizdą. Mes nežinome, ar 
Sovietų Sąjunga turi atominę bombą, ar ne, 
bet' mes žinome, kad JAV tokią bombą turi 
ir jos sutinka savo žinias pavesti tarptauti
nei kontrolei.

Britų aitstovas priminė sovietų veto poli
tiką, kuria buvo sabotuojama atominės 
energijos tarptautinė kontrolė. Pasaulis bi
jo, kad 
leis ir

Višinskio kieta ir atkakli kalba ne- 
ateityje tokią kontrolę sukurti. Ir

pa reiškė,

išdėstytas Australijos ministerio 
Chifleyaus pasitarimas su britų 
kabinetu.

JAV po Faddėno pasisakymo 
kad jos nebeteiks Australijai jokių slaptų
informacijų, kadangi Commonwealtho sau
gumas turi plyšį. Be to, JAV paryikalavo 
D. Britaniją, kad Australijai nebūtų teikia
mos jokios slaptos informacijos.

Fa smerkė užpuolikus
Belgradas (Dena/Afp). šūkiu „Tegy- 

vuoja Titas” Jugoslavijos parmamento at
stovai priėmė visais balsais rezoliuciją, ku
rioje jie išreiškė savo solidarumų vyriausy
bei bei Jugoslavijos KP ir liaudies fronto 
pirmininkui.

Toje rezoliucijoje griežtai pasmerkiama 
kitų liaudies demokratijų vedama kampa
nija prieš Jugoslaviją, iš kitos pusės pa
brėžiamas reikalas' ūkiškai bendradarbiauti 
su Sovietų Sąjunga ir kitomis liaudies de
mokratijomis, ir tai bus ateityje Jugoslavi
jos užsienio politikos pagrindas.

Suvirškino Slovakijos KP
Praha (Dena/Reuteris). Slovakijos komu

nistų partija nutarė susijungti su Čekoslo
vakijos KP. Tai jungtinei partijai vadovaus 
Čekoslovakijos KP centrinis komitetas 
Prahoje.

Slovakijos KP pasiūlė naują būdą vengrų 
mažumos problemai išspręsti: Visiems Slo
vakijoje liekantiems vengrams turi būti su
teikta Čekoslovakijos pilietybė. 100.000 
vengrų turi būti pakeista į tokį pat skaičių 
slovakų, dabar gyvenančių Vengrijoje. Kiti 
.200.000 vengrų, kurie turėjo būti repa- 
triųoti į savo kraštą, galėtų likti Slovakijoje.

i

Paskulinę valandą:
Washingtonas. Atstovų rūmų užsienio poli

tikos komisija pareikalavo didesnės gink
lų ir finansinės paramos Kinijos naciona
linei vyriausybei. (D/R).

New Yorkas, Callao uosle buvo sukilę Pe
rsus jūrininkai. Maištą likvidavo vyriau
sybės kariuomenė. (D).

Berlynas. Spaudos konferencijoje marš. So
kolovskis neįrodė, kuriomis sąlygomis ga
lėtų būti atidarytas traukinių susisiekimas 

' su vakarinėmis zonomis. (D).

atominių ginklų panaudojimo 
o stengiasi pirmiausia, kad 
tų ginklų kontrolė.

pareikalavo visiško atominių

tai į JT susirinkę diplomatai turės pasau
liui paaiškinti.

Papildomai patirta, kad Višinskiu! sakant 
savo kalbą buvo sugedusi/perdavimo apa
ratūra, Višinskis buvo paprašytas kalbą* 
nutraukti Ir lukterėti, bet jis griežtai pa
reiškė, kad kaip tik tie gedimai turėjo įvyk
ti jam 
to jis 
ar ne.

kalbant. Tai esą įsidėmėtina, ir dėl 
tęs savo kalbą, ar ji bus išversta,

Suėmė Sterno vadą
Telavivas (Dena/Reuteris). Izraelio poli

cija suėmė „kovotojų už Izraelio laisvą 
(Sterno atšakos) vadą Yelliną. Suėmus Yel- 
liną, Izraelio užsienio reikalų ministeris pa
reiškė, kad tuo pačiu „yta nukirsta gyvatei 
galva”. . '

AP informuoja, kad pas Yelliną atrasti 
dokumentai, iš kurių greičiausia galima 
bus nustatyti, kad Sterno gauja buvo tiesio
ginėje Maskvos kontrolėje.

Nesutikimai Albanijos KP tarpe
Yorkas (Dena/Oans). „New York 
Belgrade patyrė, kad Albanijos ko-

New
Times” 
munistų partijoje vyksta kova, kurią sukėlė 
įtempta krašto būklė dėl maisto ‘ stokos. 
Anksčiau tarp Jugoslavijos ir Albanijos 
buvo sudaryta \ sutartis, kurią Jugoslavija 
įsipareigojo Albanijai teikti daug ir įvairių 
žemės ūkio produktų. Tačiau dėl komin- 
formo puolimų prieš 1 Titą, Albanija tą su
tartį nutraukė. Po tos sutarties nutraukimo 
Albanijos maitinimo būklė yra drastiškai 
pablogėjusi.

Komunistai, kurie remia Jugoslavijos KP 
ir nepritaria kominformui, mano, kad ūkiš
kas Albanijos bendradarbiavimas su , Jugo
slavija kraštui yra gyvybiškai svarbus.

Albanija be pagalbos neišsiverčia
Londonas (LJP). Maskvoje tariasi sovietų 

ministerio pirmininko pavaduotojas ir, 
prekybos ministeris Mikojanas su Albanijos 
pramonės ministerių Jakovu. Sovietų Są
junga sutinka remti 
kus su Jugoslavija 
atsidūrė sunkioje 
būklėje.

Sovietų Sąjunga pažadėjo duoti įrengimus 
trims didelėms pramonės įmonėms. Apie 
sovietų pagalbą jokių skaičių nepateikiama, 
tačiau manoma, kad ta pagalba turi būti 
nemaža, nes Albanija yra netekusi apie 
42% savo pajamų.

Nieko nenustebins
Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų vyriau

sybė įteikė Jungtinėms Tautoms notą, ku
rioje ji praneša, kad sovietai iki š. m. 
gruodžio mėn. galo nori iš Siaurės Korė
jos išvesti savo kariuomenę. Sovietų Są
junga tikisi, kad ir JAV paskelbs, jog jos 
per tam tikrą laiką išves savo kariuomenę 
iš Pietų Korėjos.

Nepabaigiami streikai
Paryžius (Dena / Reuteris). Prancūzijos 

angliakasių profesinė sąjunga, kuri priklau
so komunistų įtakoje esančiai CGT, nutarė 
pirmadienį padaryti angliakasių streiką. 
Kaip priežastis tam streikui nurodoma .nu
matytieji . atleidimai, o’ taip pat nesutikimai 
dėl tarifų ir mokamų premijų.

Paryžiuje nutrūko dujų ir elektrinių dar
bininkų įspėjamasis streikas. •

Prancūzijos prekybos ir pramonės minis
teris Lacostė per radiją kreipėsi į darbinin
kus dėl streiko apsigalvoti, nes tai Prancū
zija! kaštuos 115.000 to anglių paroje ir 
dėl to sužlugs visas Prancūzijos ūkis.

Atpigs kava, gėralai ir rūkalai
Frankfurtas (Dena). Dkio taryba priėmė 

naujas mokesčių norpias įvairioms nebūti
no reikalingumo prekėms. Tas normas dar 
turės patvirtinti karinė valdžia. Pagal tu
rimas informacijas mokesčiai bus tokie: pu
pelių kavai-muitai sumažinti iki 10 .DM kg., 
ir svarui -kavos kaina numatoma bus tarp 
11 ir 12 DM. Degintai kavai muitas suma
žintas iš 54 DM iki 13 DM. Spiritui vienam 
hektolitrui mokesčių buvo 750 DM, o dabar 
bonka degtinės kaštuos apie 6,25 iki 6,65 
DM. Tabako naujos kainos bus maždaug 
tokios; cigarai nuo 10 pf., cigaretės nuo 8 
pf. Tabakas „feinschnitt” nuo 28 DM už ki
logramą. Alus numatytas 3 rūšių; paprastas 
aius 2% misos' stiprumo, stalo alus 4,5 iki 
5,5% ir gerasis alus nuo 7 iki 8% misos 
stiprumo. Litras gerojo alaus kaštuos 0,90 
iki 1 DM.

Paprasta juoda duona kaštuos 35 pf. kg., 
pyragas kaštuos 68—70 pf kg. (20 pf. pa
branginta). Jautienos svaras 1,42 DM 
šiol 1,12), kiaulienos svaras 1,37 DM.

Reikalauja JT gvardijos
Paryžius (Dena/Afp). JT generalini 

retorius 'Trygvė Lie pilnačiai pasiūlė 
jau sudaryti iš 800 vyrų Jungtinių Tautu 
gvardiją.

Artinasi taikai kritiškas metas

(iki

sek- 
tuo-

Albaniją, kuri, nutrau- 
ekonominius santykius, 
ūkinėje ir finansinėje 

i

Ispanijos reikšmė vis didėja /

JAV karinių sluogsnii’ atstovai pas Francą.
Madridas (Dena/Reuteris). Gener. Francas 

priėmė JAV senato karinės komisijos pir
mininką senatorių Gurney, eilę Amerikos 
kariuomenės karininkų ir amerikiečių at
stovybės Madride reikalų vedėją Cuibert- 
soną.

Prieš tą pasimatymą visa ta grupė turėjo 
pasikalbėjimus su Ispanijos generalinio šta
bo viršininku gener. Vigonu.' Gener. Vigo- 
nas išdėstęs amerikiečiams apginklavimo 
reikalingumą Ispanijos kariuomenei. Apie 
pasikalbėjimus su generolu Francu komuni
kato nebuvo paskelbta.

Diplomatiniai sluogsniai tam amerikie
čių vizitui pas Francą neteikė ypatingos 
reikšmės. Amerikiečiai keliavo per Europą 
ir Artimuosius Rytus. Jie savo kelionę pa
baigė ir per Lisaboną išskris į JAV.

Spėjama, kad senato karinės komisijos 
pirmininkas Gurneys Ispanijos valstybės 
galvai gener. Francui pranešė, kad jo komi
sija primygtinai pritaria, kad butų užmegsti 
ir vėl normalūs santykiai tarp Ispanijos ir 
JAV. Francas Ourney ir pasiuntinybės rei
kalų vedėją Culbertsoną priėmė netoli Ma
drido ir kalbėjosi valandą laiko. Vėliau 
Gurneys pagyręs Ispanijos armiją ir iš
reiškęs viltį dėl galimo glaudaus bendra
darbiavimo tarp Amerikos ir Ispanijos ka
riuomenių.

biavimą. Amerika laikosi JI? nutarimo, ku
ris nustatė atšaukti iš Madrido atstovybių 
šefus.

Washingtone tariama, kad JAV paliks 
Europos tautoms pačiomis nuspręsti, ar Is
paniją jos nori įtraukti J jų karinę sąjun
gą. Negalima išleisti iš dėmesio fakto, kad 
įvykių raida ir strateginiai reikalavimai Is- 
panją galėtų padaryti svarbiu faktoriumi 
Vakarų Europos apsigynimo struktūroje.

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius dar kartą patvirtino, kad D. Bri
tanija yra priešinga priimti Ispaniją į Mar- 
shallio plano organizadjją arba į Vakarų 
Europos uniją, kol tenai valdžioje yra Fran
cas.

Informatorius atsisakė ką nors pareikšti 
dėl pranešimų apie Amerikos senatoriaus 
Ourneyaus lankymąsi Madride ir dėl gan
dų, kad JAV kongresas, galimas daiktas, 
pareikalaus į Vakarų Europos gynybos pla
nus įtraukti Ispaniją.

Paryžius (Dena/Reuteris). Jungtinių Tau
tų pilnaties pirmininkas Australijos užsie
nio reikalų ministeris Evattas spaudos kon
ferencijoje pareiškė: „Sekantieji du mėne
siai pasaulio taikai bus kritiški. Beveik vi
si reikšmingi klausimai, kurie skiria Rytus 
ir Vakarus, bus vienoje ar kitoje formoje 
pateikti nagrinėti JT pilnačiai arba Saugu
mo Tarybai. Aš tikiu, kad tas 
gali kai kuriuos tų klausimų 
reikalo sprendimą priartinti.”

Nenori pirmininkauti
Frankfurtas (Dena). Britų karinis guber

natorius Vokietijai gener. Robertsonas at
vyko į Paryžių. Čia jį pasikvietė, užsienio 
reikalų ministeris Bevinas, kad kartu su ki
tais Vokietijos klausimo žinovais galėtų pa
siruošti Vokietijos klausmui svarstyti Sau
gumo Taryboje.

Argentinos delegacija Saugumo Taryboje

susirinkimas 
išspręsti ir

ST

atsisakė pirmininkauti ST svarstant Berly
no klausimą.

Tikima, ka'd pats Marshallis dalyvaus ST 
debatuose ir, galimas daiktas, įsikiš kaip 
užsienip reikalų ministeris, jeigu tas bus 
reikalinga, Amerikos sluogsniuose Paryžiu
je' manoma, l.ad, nepaisant Argentinos atsi
sakymo pirmininkauti, ji bus priversta tai ■» 
padaryti, kadangi Amerikos delegatas ne
pirmininkaus.

'Gynybos tarybos sudėtis dar nepaaiškėjo
Londonas (Dena/Reuteris). Prancūzijai 

pageidaujant buvo atidėtas pavardžių pa
skelbimus Vakarų unijos valstybių atstovų 
gynybos taryboje.

Londono diplomatiniuose sluogsniuose 
laikoma esant galima, kad Pranaūzijos vy
riausybė nevisiškai yra nusistačiusi, kokius 
asmenis į. gynybos tarybą ji turi paskirti.

Sovietų priekabės oro koridoriuje
Britų kontrolės komisija pranešė, kad 

du sovietų „Yak” tipo naikintuvai atkarto- 
tinai pažeidė Berlyno orinio susisiekimo 
komisijos .priimtas taisykles. Paminėti nai
kintuvai puolė per klaidą maždaug 350 m. 
aukštyje Oatowo kryptimi skridusį britų 
transporto „Bristo!” tipo lėktuvą. Britų at
stovas orinio susisiekimo centrinėje dėl to 
pareiškė protestą.

Prancūzų licencijuojamas „Kurjeri’ tvir-

Arabai iki galo neištvėrė

♦

Madridas (Dena/Afp). Ispanijos spauda 
įdėjo Ispanijos žinių agentūros EFE New 
Yorko korespondento straipsnį, kuriame jis 
aiškina, kad Ispanija netrukus bus papra
šyta dalyvauti Vakarų valstybių organiza
cijoje. Tas faktas, kad Ispanijos klausirilas 
Jungtinėse Tautose Paryžiuje nėra iškeltas, 
atrodo teikia vilčių, jog Ispanija turės da
lyvauti Vakarų Europos apsigynimo pakte.

Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikie
čių oficialūs sluogsniai išreiškė savo pa
žiūrą, kad vien tiktai Europai priklauso 
sprąsti, ar Ispanija turi būti įtraukta į ūki
nį ir karinį Europos valstybių bendradar-

Kairas (Dena/Reuteris). Neseniai Gazoje 
sudarytos Palestinos vyriausybės užsienio 
reikalų ministeris EI. Husseinis, pasak Kai
re išeinančio nepriklausomo savaitraščio 
„Akhbar EI Yom”, Transjordanijos sostinė
je Ammane buvo areštuotas karaliaus Abdul
los įsakymu.

Husseinis priklauso Palestinos arabų 
partijos vadovybei ir yra arabų aukštojo 
komiteto egzekutyvos vicepirmininkas. Jis 
prašąs Abdullą pripažinti naująją Palesti
nos vyriausybę, bet Abdulla su tuo nesuti
kęs. Išvykstant iš Ammano, Husseinis bu
vo sulaikytas.

Tas laikraštis įdėjo daugiau pranešimų, 
iš kurių matyti, kad tarp Abdullos ir ara
bų lygos įvyko skilimas.

Jeruzalė (Dena). JT Palestinos ginklų pa
liaubų komisija, pasak Reuterio, telegrama 
informavo Saugumo Tarybą, kad žydų kari-

nis gubernatorius Jeruzalėje Dr. Josephas 
pradėjo žydų kampaniją, kuri turėtų dis
kredituoti ginklų paliaubų komisiją ir JT 
tarpininko pareigas einantį Dr. Bunchę.

Ammane susirinko 2000 arabų Palesti
nos pabėgėlių į mitingą, kuriame jie pro
testavo prieš Gazoje sudarytą arabų vy
riausybę Palestinai ir įgaliojo Transjorda- 
nijos karalių Abdullą „veikti visos Palesti
nos vardu”.

Jeruzalės didysis muftis Haj Amin EI 
Husseinis išrinktas, „Palestinos tautinės ta
rybos” pirmininku. Ta taryba naujajai ara
bų vyriauybei išreiškė pasitikėjimą 64 bal
sais prieš ll balsų.

Kaire penktadienį susirinko Egipto ir 
Irako ministerių pirmininkai ir Sirijos ttž- 
senio reikalų ministeris aptarti padėties, 
kuri susidarė po Palestinos arabų vyriau
sybės paskelbimo

tina, kad Berlyne pereinamoje stovykloje 
prie Falkensee laukiama iš Sovietų Sąjun
gos 2000 buv. vokiečių karo belaisvių, ku
rie turi sustiprinti sokietų zonos vokiečių 
policiją. Laikraštis teigia, kad tie grįžtan
tieji priklausė „Pauliaus armijai”. Pasak . 
„Kurier” SMV atstovai ir Brandenburgo 
krašto vyriausybės nariai lankė Falkensees 
stovyklą. NKVD vadas krašto vyriausybei 
išleido įsakymą, neįleisti į tą stovyklą jokio 
politinių partijų atstovo nei vakarinių sek
torių laikraščių korespondentų "

Bremene numetė bombą
Bremenas (Dena). Bremeno kriminalinė 

policija šeštadienį pranešė, kad nežinomos 
kilmės lėktuvas Bremene — Schoer.ebecke 
numetė bombą.

Ta bomba sprogo viename sode, nepada
riusi jokių ypatingų nuostolių. Dviejų ir 
pusės metrų gilumo duobėje buvo rasta 
bombos šūkių. Tos šukės perduotos ištirti 
amerikiečių įstaigoms.

Paryžius (Dena/Afp). Šeštadienio rytą D. 
Britanijos užsienio reikalų ministeris Bevi
nas nuvyko į Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeriją, kur su R. Schumann turėjo pa
sitarimą. * '

Be to. Beviųas konferavo su britų kari
niu gubernatoriumi Vokietijoje gener. Ro- 
bertsu. kuris čia atvyko iš Vokietijos, ir su 
Graikijos užsienio reikalu ministerių Tsal- 

Į dariu.

-V
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Berlyno bylos procedūra
Rugsėjo 29 d. JT gen. sekretorius Tryg- 

vė Lie gavo JAV, D; Britanijos ir Pran
cūzijos skundus dėl padėties Berlyne. Juo
se prašoma šį reikalą iškelti Saugumo Ta
ryboje, remiantis Jungtinių Tautų Chartos 
7 skyrium. To skyriaus pirmasis § (Chartos 
§ 39.) nustato;

„Saugumo Taryba turi konstatuoti 
grasinimo laikai, taikos sulaužymo ar
ba puolimo veiksmo faktą, ir ji turi 
pasiūlyti arba nuspręsti; kurių prie
monių pagal §§ 41 ir 42 reikia grieb
tis, kad išlaikius ar atstačius tarptau
tinę taiką ir saugumą.”

5 41 numato visišką arba dalinį ūkinių ir 
susisiekimo santykių nutraukimą, o § 42 
leidžia, jei tos ūkinės priemonės nėra pa
kankamos, griebtis ginklo ir, būtent; de
monstracijos, blokados ir kitokių priemo-\ 
nių, panaudojant JT narių aviacijos, laivy
no ir sausumos kariuomenės jėgas.

Buv. JAV aviacijos v-kas gen. Spaatzas 
jau prieš porą mėnesių pareiškė, kad ame
rikiečiai mietai eis kariauti, jei taip nutars 
Jungtinės Tautos. Bet kaip nutarti? Tiesa, 
veto teisė šį kartą nebaisi, nes Sovietų Są

junga, kaip ginčo šalis, apskritai neturi bal
so teisės, bet, antra vertus, kiekvienam ST 
nutarimui reikalingi 7 balsai. JAV, Prancū
zija ir D. Britanija balso Jeisės neturi dėl 
tos pačios priežasties, kaip ir Sovietų Są
junga. Tokiu būdu lieka: Kinija ir šešios 
mažesnės valstybės, bet jų tarpe yra Ukrai
na, kuri tikrai nepalaikys § 42 numatytų 
priemonių. Tokiu būdu vargu ar Saugumo 
Taryba galės padaryti kokį teisėtą nutarimą. 
Po to Vakarų valstybės dar galės kreiptis 
į JT visuotinį susirinkimą. Tuo atveju jos 
turės prašyti Vokietijos bylą išimti iš Sau
gumo Tarybos darbotvarkės, nes Charta 
neleidžia, kad tą pačią bylą svarstytų abi 
instancijos. Tačiau visuotinis susirinkimas 
neturi galio?.griebtis § 42 numatytų prie
monių, jis tik gali morališkai pasmerkti. 
Galima dar kreiptis į Tarptautinį Teismą. 
Pagaliau kiekvienas JT narys gali griebtis 
visų reikalingų priemonių gintis, t. y. ir 
sovietų Berlyno blokadai pralaužti, jei jis 
tai ras reikalinga. Gen. Clayus prieš porą 
dienų pareiškė, kad, jei reikės, Berlyną bus 
gaffina net 5 metus aprūpinti oro keliu, Per 
5 metus daug kas pasikeis, (m).

............. ...............—K- Singeris z 2. D. karo šnipai ir išdavikai................................................. .................... ....................................——
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Šnipams vadovavo sovietu 
diplomatinės atstovybės

Wasliingfonas (Dena/Reuteriš). Atstovų 
rūmų z

Amerikai žalingos veiklos tyrimo komi
sija paskelbė formalų kaltinimą, kad 
sovietų diplomatai organizavo ir va
dovavo šnipų grupėms Amreikoje, ku
rios karo metu gavo slaptas informaci
jas apie atominę bombą ir jas perdavė 

sovietų vyriausybei.
Tarp kitko komisijos pranešime konsta

tuojama: 1. sovietų vyriausybės diplomati
niai atstovai JAV organizavo ir vadovavo 
karo metu iŠ amerikiečių komunistų suda- 

. rytoms šnipų grupėms, kurios turėjo gauti 
slaptų informacijų apie atominės bombos 
išvystymą; 2. toms šnipų grupėms pasisekė 

. kai kuriuos savo narius įbrukti į svarbius 
karinius pbstovius ir į atominės bombos 
įmones, kur jiems buvo įmanoma prieiti 
prie/šlapčiausių informacijų; 3, toms gru
pėms pasisekė - gauti informacijas, apie ato
minę bombą ir jas perduoti sovietų vy
riausybės šnipų agentams bei diplomati
niams atstovams. t

Tik jungtinė Europa gali išvengti karo
x Rymas (Dena/Reuteris). Italijos užsienio 
reikalų minisJeris grafas Sforza Italijos at

stovų rūmuose, darydamas užsienio politi
kos klausimais apžvalgą, Europos vienybę 
atvaizdavo kaip vienintelę priemonę, kuri 
gali nugrįžti karą ir duoti taiką. „Mes tu
rime paaukoti visas savo jėgas, tęsė Sfor
za, kad tą tikslą — jungtinę Europą — 
pasiektumėm.”

Sforza apkaltino komunistus, kurie nori 
įstumti Italiją į tautinės izoliacijos būklę. 
Tuo izoliacionizmu prisidengdami, iš tik
rųjų jie siekia glaudaus bendradarbiavimo 
su viena valstybe, kurią jie laiko ryt dienos 

1 pasaulio Mekka.
Svarbiausią žingsnį glaudžiam Europos 

tautų bendradarbiavimui jis mato Italijos 
Prancūzijos muitų unijoje. Toliau Sforza 
išreiškė viltį, kad ir daugiau Europos tautų 
galės prisidėti prie karinės unlps.

Per sovietų akinius žiūrirtt
Franfurtas (Dena). Maskvos radijas ko

mentavo Vakarų Europos unijos valstybių 
krašto apsaugos ministerių pasitarimus, ku
rie buvo Paryžiuje. Tai esanti jokia paslap
tis, kad ta unija nėra apsigynimo, bet už
puolimo sąjunga, kurios smaigalys yra nu
kreiptas į Sovietų Sąjungą ir naująsias liau
dies demokratijas.

HBE1E TRUMPOS ŽINIOS
' ‘ AUSTRIJA

♦ Amstettene, Austrijoje, du sovietų ka
reiviai suėmė Prancūzijos ambasados Vie
noje pirmąjį sekretorių Poussaerd. Vykstant 
per britų sektorių, jam pasisekė pabėgti. 
(D/R). 1 \

BELGIJA
♦ Du belgai, kurie š. m. kovo fnėh. ne

toli Briuselio apiplėšė ir nužudė Graikijos 
delegacijos sąjungininkų reparacijų komi
sijoje sekretorių Coemtzopouplosą, nuteisti 
mirties bausme. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
■ ♦ Čekoslovakijos slavų komitetas savo 

rašte JAV slavų komitetui protestavo dėl 
slavų Kofhiteto Amerikoje generalinio sekre
toriaus Pirinskio areštavimo, kuris įvyko 
prieš pat būsimą slavų kongresą JAV. (D).

*
♦ Čilės prezidentas Videla pranešė, kad 

Čilė antarktikoje įrengė jau trečią atramos 
punktą, kuris bus panaudotas moksliniams 
tyrinėjimams. (D/Afp).

GRAIKIJA
♦ Graikijos ministeris pirmininkas T. 

Šophoulis Amerikos ambasadoriui Oradžiui 
įteikė memorandumą, kuriame pabrėžtas 
reikalas turėti didelio kovinio pajėgumo 
armiją, kuri galėtų įveikti sukilėlius ir ku
ria galima būtų apstatyti šiaurės sieną. 
Vyriausybė turi pašaukti dar 70.000 vyrų. 
(D/R).

ISPANIJA
* Ispanijos užsienio reikalų ministeris 

Artąją spalio 10. d. laukiamas Buenos Ai
rėse oficialaus vizito. Artąją ta proga įteiks 
Peronui kvietimą apsilankyti Ispanijoje pas 
gener. Francą. (D/R).

15 VISUR
* Jeruzalės Muftis Httsseinas atvyko Į 

Gazą, tuo padarydamas Palestinai pirmąjį 
vizitą po 1937 m., kada jis išvyko į egzilį, 
(D/R).

* Irako karalių Faisalų, kuris turi 13 
metų, vykstant į D.Britaniją mokytis, va
žiuojant pro Ammaną pasveikino 21 pa
trankos salve. (D/R).

* D. Britanija ir JAV spalio mėnesio 
viduryje pasirašys sutartį dėl varžtų ir 
veržlių srygių standartizavimo. Tuo būdu 
bus įveikti sunkumai, kurie praėjusiame 
kare padarė daug rūpesčių, kurie ir davė 
pagrindą minčiai standartizuoti abiejų 
Kraštų ginklus. (D/R).

J. A. .VALSTYBES
♦ Buv. Amerikos užsienio reikalų mi

nisterijos valstybės .sekretorius Deanas 
Achesonas pareiškė, kad laikas veikia prieš 
sovietų siekimus padidinti savo, galybę. 
Nors jis pavojus ir sunkumus dabartinėje 
Vakarų ir Rytų krizėje dėl Berlyno ir ne
nori bagatelizuoti, tačiau amerikiečių pas
tangoms taikai sukurti, stengiantis ūki’kai 
atkurti pasaulį, daro gerą pažangą. (D/R). '

♦. „New York Times” praneša, kad mirė 
buv. 26. Amerikos prezidento Teodoro Roo- 
sewelto našlė, sulaukusi 87 metų amžiaus. 
(D).

JUNGT. TAUTOS
♦ JT jiudžeto komisija 24 balsais prieš 

6 balsus, 16 susilaikius, priėmė amerikie
čių siūlymą, kad kiekvienai tautai dėl įnašų 
į JT biudžetą būtų nustatyta aukščiausioji 
ąpma. Rytų Europos tautos balsavo prieš 
tą siūlymą. (D).

OLANDIJA
♦ Pirmosios smulkmenos apie Olandijos 

įnašą į Vakarų Europos unijos rėmuose 
organizuojamą gynybą buvo pateiktds 1949 
m. kariniame biudžete, kuriame kariuome
nės reikalams išlaidos ' padidėja 33 mil. ir 
laivynui 41 mil. guldenų. (D/R).

VENGRIJA
♦ Vengrijos tautinės ūkininkų partijos 

vadovybė pradėjo partijos valymą, kurį 
vykdant, iš 18.000 narių’iš partijos išmesta 
10.000. (D). i

VOKIETIJA
♦ Pagal SMV įsakymą ateityje sovietų 

okupacinių įstaigų valdininkai ir kariai ne
beturės teisės nakvoti Vokietijos- kurortuose. 
Bufetuose draudžiama jiems parduoti, deg
tinę ir stiprų alų. (D).

♦ Spalio 1. dieną iš Cuxhaveno per Le 
Havrą į Kanadą išplaukė 1400 latvių, lenkų, 
ukrainiečių ir vokiečių. (D).

♦ Pagal dabar baigtą statistiką iš Rytų
ištremtųjų vokiečių vyriausia komisija pra
nešė, kad tarpe 66 mil. vokiečių. yra 
15.058.000 vokiečių tremtinių iš Rytų,’t.y. 
kiekvienam šimtui gyventojų 23 tremtiniai. 
(D). z

♦ Amerikiečių ir vokiečių ugniagesiai 
spalio 3. d. berMrai daro priešgaisrinę sa
vaitę. (D).

♦ SĖD gruodžio mėn. Berlyne šaukia 
konferenciją, kurioje bus apsvarstyti politi
niai klausimai ir dvejų metų plano įgyveii-' 
dymąs. (D). ■

♦ Vokietijos ūkio taryba priėmė įstaty
mą, kuriuo panaikinamas atlyginimų kėli
mas. Be to, nutarė leisti pakelti duonos ir 
mėsos kainas. (D).

♦ Berlyne rastas požeminis sandėlis su 
prekėmis, kurių buvo už du milijonus 
prieškarinių markių. Tas sandėlis buvo 
įrengtas „Helos” didmenų prekybos firmos 
rūsiuose. Paslėptosios prekės yra daugiau
sia aukštos vertės elektros reikmenys, kaip 
dideli elektros motorai, guoliai, auto ba
terijos ir kt. Ryšium su tuo areštuota daug 
tos firmos asmenų. (D).

♦ Britų sargybos buvo priverstos prieš 
vienos žydų stovyklos įnamius panaudoti 
šaunamuosius ginklus. Nušautas vienas jau
nas žydelis Chaimsonas. Stovykla dėl to pa
skelbė 24 vai. bado streiką. (D/R).

(Nors iš pradžių ir nesisekė, bet admiro
lui Cahariui patiko samdyti tariamuosius 
pabėgėlius. Atrodė, kad šis metodas labiau
siai tinka šnipinėjimui prieš Angliją. Ši 
galintiška sala buvo pasidariusi reikšmin
gesnė dėl to, kad į ją atsikraustė amerikie
čiai. Iš Britanijos bazių kilo bombonešiai, 
ten buvo telkiamas aprūpipimas invazijos 
armijai. Tad ręikėjo šimtų šnipų, kad ga
lėtų visur patekti ir surinkti Canario įstai
gai reikalingų žinių, kas ten dedasi.

Individuali žvalgyba nedavė pakankamų 
rezultatų. Tad buvo įsakyta ryšininkams 
Anglijoje sumobilizuoti masinį šnipinėjimą. 
Sąjungininkų kontržvalgyba suprato, )<as 
rūpi Canariui-. Ji dar labiau atsargesnė pa
sidarė, klausydama didvyriškų pabėgimo is
torijų. Nebepasitikėdama nė pogrindžio pa
tvirtinimais. Nebetikėta nieku.

Scotland Yardas 1943 m. abejingai klau
sėsi šiokios Istorijos. Pasakotajos buvo iš 
Belgijos pabėgęs patriotai, pavarde Euge
nijus Timmermanas. Sėdėdamas prie val
dininko rašomojo stalo, jis trumpai pasakot 
jo savo gyvenimo eigą. Buvo jaunas, gimęs 
Ostendėje. Jis»kalbėjo pakenčiamai angliš
kai. Tos kalbos buvo pramokęs betarnauda
mas laive padavėju. Daugiau kaip metus bu
vo dirbęs belgų pogrindyje, kurio vadai ga
rantavo už jį. Per kanalą persiyrė mažu 
žvejų laiveliu. Egzilinė Belgijos vyriausybė 
jį mielai priėmė ir užtarė britų įstaigose.

Jaunuolio žygis buvo toks drąsus, jog ir 
Scotland Vardo pareigūnas ėmė žiūrėti su 
pagarba, tik jos nerodė ir kamantinėjo įvai
riais klausimais.

Timmermanas kalbėjo ir už tris kitus, 
kurie ištrūko kartu su juo. Jų nuotykis bu
vo, gal būt, drąsiausias, kokį Scotland Var
dui buvo tekę girdėti. Timmermanas ir jo 
trys draugai turėjo būti išgabenti į Vokie
tijų priverstinių darbų. Visi keturi nutarė 
bėgti. Pogrindžio vadai žinojo 'jų planą ir 
ka/štai jam pritarė. Jiems parinko šiltų rū
bų ir maisto.

Gerai pažinodami vietovę jie be nuotykių 
atvyko į mažą pajūrio kaimelį, kur jų lau
kė žvejų valtis. Apsivilko valtyje padėtais 
žvejų rūbais, kad neįtartų. Truputį paplau
kus į jūrą, juos sulaikė vokiečių kontro
lė. Bet juos palaikė paprastais žvejais, vyks
tančiais žūklauti..

Šiaurės jūra buvo nerami, ir tik jie tega
lėjo ta gelda leistis į Angliją. Sustojo vie
noje pajūrio saloje ir išgyveno tris savai
tes. Niekas aiš nesirūpino, niekas netrukdė. 
Kiekvieną dieną du iš grupės'eidavo į pa
jūrį pažiūrėti, ar neplaukia koks laivelis į 
Angliją. Bet pasirodė, kad visus laivelius 
buvo konfiskavę vokiečiai, o nedaugelį liku
sių suregistravę. Tačiau gerų žmonių pa
dedami pagaliau gavo laivelį, statytą 1910 
m. Motoras buvo labai senas, o dughas ap- 
kiužęs. Laivelis buvo 18 pėdų ilgio. >

Būreliui reikėjo degalo, maisto, o svar
biausi^ kompaso ir šiek tiek žinių apie vo
kiečių minų laukus. To visko gavo iš žvejų.

Nė vienas iš vyrukų nebuvo susipažinęs 
su navigacijas bet visi mokėjo valdyti. Ka

da atsistūmė nuo kranto, buvo debesuota, 
tamsu ir šalta. Minų laukas buvo už 4,5 km. 
Ligi jo žvejai galėjo plaukioti netrukdomi. 
Vyrukai pastyro iš išgąsčio, kai juos sulai
kė vokiečiai. Gerai, kad buvo tamsu, ir vo
kiečiai negalėjo matyti, kaip jie išsigandę 
ir dreba, ir dėl to įtarti. Tai buvo torpedi
nis laivas. Jo karininkai įsakė iškrėsti lai
velį. Neradus nieko įtariamo, juos paleido. 
Vyrukai sakėsi žvejoję naktį. Vokiečiai ste
bėjo juos keturias valandas. Žinoma, per 
tą laiką jie negalėjo bandyti pasukti Angli
jos link. Išaušus rytui vokiečių patruliniai 
lėktuvai davė ženklą pasilikti 4,5 km zo
noje. Jie turėjo grįžti į krantą ir veltui pra
leisti dieną. Kitą naktį niekas nebesutrukdė. 
Tik atsargiai reikėjo plaukti per minų lau
kus. Ta proga jie įsidėmėjo išdėstymą, kad 
galėtų pranešti anglams.

Kitą rytą jie buvo atokiai nuo Belgijos, 
bet dar toli nuo Anglijos. ’Pro seną valtį 
sunkėsi vanduo, tad dažnokai reikėjo pum
puoti jį laukan. Benzino stoka vertė naudo
tis burėmis. O vėjo kaip tik nebuvo visą 
dieną.

Naktį kilo smarkus vėjas. Prasidėjo bai
si Šiaurės jūros audra. Laivelis vos laikėsi. 
Netrukus jie neteko inkaro grandinės, su
draskė didžiąją burę, o bandos ritosi per 
viršų. Blogiausia, kad vėjas j’tos varė atgal 
prie Belgijos krantų. Tačiau po. kiek laiko 
vėjas pritilo. Laivas tris kartus apsivertė. 
Ir visus kartus kažin kokiu stebuklingu bū
du atsivertė į plaukiamąją poziciją, ir nė 
vienas iš grupės nenuskendo.

Valtis buvo pilna vandens, o siurblys 
nutrūko. Geriamojo vandens buteliai sudu
žo, o visas maistas, be kelių skardinių, su
šlapo. Audra siautė keturias dienas, ir vy
rukai visą laiką kovojo dėl savo gyvybių. 
Be Visų kitų bėdų, jiems teko matyti keletą 
praplaukiančių minų, viena iš jų praslinko 
per 2—3 m pro valtį.

Audrai pasibaigus jie ėmė taisyti valties 
'sužalojimus. Labiausiai jie bijojo, ka3 gali 
būti atblokšti arti prie Vokietijos krantų, 
bet be instrumentų ir jūros žemėlapių ne
buvo galima nustatyti, kame buvo.

Bet jie turėjo.išgyventi dar vieną išgąstį. 
Virš galvų pamatė' bombonešį, kuris, maty
ti, stebėjo juos. Jei lėktuvas buvo vokiečių, 
tai jiems galas. Jie baisiai jaudinosi, kol 
įstebėjo raudonus, beitus ir mėlynus apskri
timus, britų karo aviacijos (RAF) ženklus.

Jie greitai sukombinavo baltą vėliavą ir 
siuntė SOS ženklus. Lėktuvas atsakė šviesos 
signalais ir prižadėjo atsiųsti pagalbą. Po 
valandos, juos paėmė britų naikintuvas, ku
riam bombonėšis nurodė laivelio vietą.

Keturius patriotus pamaitino, sušildė ir 
paguldė, kol jie atvyko į Angliją. Jų nuoty
kis pasidarė sensacija. Belgijos vyriausybė 
pasiūlė vietą Kongo departamente. Informa
cija, kurią vyrukai davė apie minų laukus, 
buvo labai vertinga. Timmermanas pasida
rė didvyris. Belgų klube jis susitiko savo 
draugus, anksčiau pabėgusius patriotus, ku
rie jį sveikino nutrūktgalviškai išsprukus.

Bet Vieną dieną, kada Timmermanas slan

kiojo belgų klube ir pasakojo savo didvy
riško pasprukimo istoriją kažin kokiam nau
jokui, atėjo kažin koks naujas lankytojas. 
Prieš įžengdamas į kambarį jis sustojo prie 
durų. Tai buvo belgų armijos karininkas ir 
ilgai pažvelgė į Timmermaną, kuris nežino
jo ano buvimo. Jis atsiminė Eugenijų 7 im- 
mermaną, atsiminė matęs jį, kai dirbo Briu
selio gestape. Karininkas apsigręžė, išėjo iš 
klubo ir tiesiai nužygiavo į Scotland Yardą.

Kitą rytą šeštą valandą užklupo krata 
Timinermano kambarį. Rado slaptą radiją, 
kuris buvo transportinio tipo ir lengvai pri- 
taispmas, ir daug kitos radijo medžiagos. 
Pasirodo, žmogaus turėta neregimojo raša
lo butelis ir specialiai paruošto popieriaus. 
Stalčiuose rasta stambesnės sumos pinigų 
svarais ir doleriais. •

Šnipas buvo pralindęs pro salos sargybi
nių tinklą. Jis teikdavo pranešimus apie 
amerikiečių kariuomenės judėjimą ir ruo
šą belgų Konge. Timmermanas korespon
davo su Canario agebtais Portugalijoje, Is
panijoje ir Prancūzijoje. Jis siuntinėjo-Bel
gijos vyriausybės dokumentų nuc«ašus ir 
pranešimus api^ amunicijos, aerodromų ir 
jūrinių įrengimų vietoves.

Pavojingas pabėgimas buvo paruoštas SU 
admirolo Canario žinia. Audra galėjo su
maišyti tikra su netikra. įdomiausia, kad 
trys Timinermano* draugai buvo padorūs 
patriotai. Jų pasprukimui netrukdė Canaris. 
Padorieji pridengė šnipo Įsibrovimą. Į An
gliją lekte tai pateko, bet čia jo laukė kar
tuvės. (B. d.).

JAV pnspausln sovietus
Washingtonas (Dena/Afp). Einąs užsie

nio reikalų ministerio pareigas Lovettas 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad par
lamentinė taryba Bonne padarė patenki
namą pažangą Vakarų Vokietijos valstybės’ 
steigimo klausimu. Dėl į nuolatinio Briuse
lio pakto valstybių generalinio štabo įstei
gimo jis nieko negalįs pasakyti, kol užsie
nio reikalų ministerija negaus informacijų 
iš savo stebėtojų, kurie'dalyvavo kariniuo
se pasitarimuose Londone ir Paryžiuje. Tjk 
po to bus nustatyta Amerikos elgsena.

Lovettas atsisakė ką nors pareikšti dėl 
Amerikos spaudos pranešimų, pagal ku
riuos turįs būti ruošiamas Eur'opai karinės 
pagalbos planas.

Dėl sureguliavimo sovietų skolų pagal 
paskolų ir nuomos įstatymą Lovettas pa
reiškė, kad JAV imtųsi įvairių priemonių, 
jeigu Sovietų Sąjunga dlsisa'kytų grąžinti 3 
ledlaužius ir 28 kitus laivus. Tačiau Lo
vettas apie tas priemones snįulkiau nieko 
nepareiškė. ' į

Sovietai šaudo koridoriuje
Berlynas (Dena). Amerikiečių pilotai pra

nešė, kad penktadienį sovietų naikintuvai, 
oro koridoriuje vykdė šaudymo pratimus J 
taikinius žemėje. Jų duomenimis tuose pra
timuose dalcvavo apie 25 naikintuvai. Ta
čiau Amerikos transporto lėktuvai nebuvo 
trukdomi, kadangi sovietų naikintuvai skrai
dė labai žemai.

NEPRIKLA USOMYBĖS
PASKUTINĖS DIENOS

t ^gRAŠO KAZYS ŠKIRPA

13. tęsinys.
Juos net būtų galima laikyti pirmuoju mūsų tautos 

kovos aktu dėl. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, nors, 
kada tie protestai buvo pareikšti, dar niekas negalėjo pa
sakyti ir numatyti iš anksto, kaip ta kova toliau išsivystys.. 
Tačiau Berlyno postoviui jau ir tada buvo aišku, jog ta ko
va be kraujo aukų neapsieis ir kad vien diplomatinių prie
monių tam neužtenka, norint pasiekti tokį didelį tikslą, kaip 
laisvės ir nepriklausomybės atgavimą. Lengva jas prarasti, 
bet sunku jas atgauti. Kovoje dėl tautos laisvės diplomatinės 
priemonės tik tiek tesveria, kiek jas paremia pati tauta savo 

' kraujo aukomis, t. y. kiek ji pati dėl to savo idealo kovoja. 
Politinės vadovybės uždavinys tokiais atsitikimais susiveda 
į palaikymą tautoje vilties ir tikėjimo, kad tikslas bus pa
siektas, ir nurodyti konkrečias gaires, kaip jo siekti.

Deja, politinės krašto vadovybės tada nebeturėjome. Pas
kutinioji teisėta Lietuvos vyriausybė nebeegzistavo, o pats 
Lietuvos respublikos prezidentas tebebuvo vokiečių laikomas 
internuotas. Atrodė, kad šiuo, atžvilgiu naciai ir bolševikai 
veikė kaip susitarę: vieni žudė mūsų valstybinę nepriklau
somybę, o kiti laikė jėga užčiaupę burną ir surišę rankas 
aukščiausiajam Lietuvos valstybės pareigūnui, kuris vienas 
teturėjo teisę duoti tautai autoritetingą ženklą pradėti žūtbū
tinę kovą dėl laisvės. Diplomatijos šefas ir visa mūsų diplo
matija buvo toli savo krašto, be to, karo aplinkybių suskal
dyta J tris dalis: dalis vienoje kariaujančiųjų pusėje, kita - 
kitoje, o trečia - neutraliuose kraštuose, iš kur irgi nebuvo 
lengva susisiekti su mūsų diplomatiniais postoviais, fronto 
aklinai atskirtais vieni nuo kitų. Teko tad vėl griebtis ini
ciatyvos tam, kuris buvo arčiausiai Lietuvos - diplomatiniam 
postoviui Berlyne. Man buvo aišku, jog prisiimu atsakingu
mą, kuris toli pralenkė mano, kaip Lietuvos pasiuntinio, dip
lomatinius, įgaliojimus. Kai kas iš mano kolegų, Lietuvos 
pasiuntinių, tą mano ano' meto elgesį prilygino sauvaliavimui. 
Tat girdėjau po karo. Bet man gerai žinoma, jog pačioje 
mūsų tautoje niekas man tęjkio priekaišto nei anuomet, nei 
vėliau nedarė. Be to, nebebuvo nė reikalo ką rinktis, ar ko dar

beatsiklausti. Savo kelione birželio gale. į Kauną jau buvau 
užsiangažavęs tikrojo laisvės kovotojo keliu; tuo pirmas 
žingsnis jau buvo padarytas, beliko žengti ta linkme toliau.

Kada liepos 22 d. nešiau savo protestą į Vokietijos už
sienio reikalų m-ją. visai nesukau galvos, kaip vokiečiai Su 
juo pasielgs. Jame taip pat neprašiau iš 3. Reicho pusės jo
kios malonės. Man terūpėjo tik notiflkuoti’jau mūsų tautos 
valios išreiškimą. Po šio akto, tariau, jog buvo mano parei
ga apie tą savo žygį tuojau pranešti tautai, ką jos vardu esu 
padaręs. Todėl tą pačią liepos 22 d. pasiunčiau į Kauną at
virą telegramą šio turinio: ■

— Dabartinį seimą, kaip rinktą po svetima militarine 
okupacija ir svetimos- valstybės priespauda, užslopinant ki
tokios negu komunistų partijos nuomonės reiškimą, laikau 
nekompetetingu reikšti bet kuriuo klausimu mūsų tautos 
tikrąją valią.

— Protestuoju prieš jo padarytus liepos 21 d. nutarimus / 
įvesti Lietuvoje sovietų santvarką ir Lietuvą įjungti į So
vietų Rusijos sudėtį, tuo panaikinant Lietuvos valstybinę . 
nepriklausomybę.

— Sakytus nutarimus, kaip nekompetetingo organo priim
tus, priešingus esamai krašto konstitucijai ir mūsų tautos ir 
valstybės interesams, laikau neteisėtais, mūsų tautai, vals
tybei ir man, kaip teisėtam nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atstovui, neprivalomais“.

Žinoma, anuomet man nė nebuvo prisisapnavę, kad po 
karo daug kur bus praktikuojami rinkimai svetimoje oku
pacijoje, ir kad demokratijos skaitys tokius rinkimus „demo
kratiniais“. Deja, kaip dabar matome, ir tikrosiose demo
kratijose kartais susimaišo kortos. Anuomet aš savo kortas 
atskleidžiau visiškai viešai: sakytą telegramą sąmoningai 
pasiunčiau atvirą, t. y. neužšifruotą, kad su jos turiniu ga
lėtų susipažinti kiekvienas, pro kieno rankas ji praeis, kol 
pateks iki liaudies vyriausybės viršūnių. Kaip spėjau, Čtafp 
ir atsitiko. Kauno Laisvės Alėja apie ją patyrė greičiau, negu 
prof. Krėvei-Mickevičiui pristatytasis komisaras. Telegrafo 
tarnautojai pasistengė tokią sensacingą žinią žaibo greitumu 
paskleisti po miestą, o iš Kauno ji greitai- pasiekė ir provin
cijos miestus. Tai patvirtino man E. Galvanauskas, kada ne- 

‘ trukus po to pabėgo į Klaipėdą. Jis pats apie tą mano tele
gramą patyrė iš laiškanešio, kuris ją nešė iš telegtėfo įstai
gos į Užsienio reikalų m-ją.

Sakyta telegrama tuo būdu virto tuo, kuo r-.c-iėjsn. kad Ji 
būtų: viešas protestas prieš Lietuvos nepriklausąmybės iš
niekinimą. Tai buvo mano pirmas „Kovok!“, krip lietuvio 
aktyvisto, pasirinkusio už tikslą pasipriešinti mūsų tautos 
laisvės pavergėjams. Mano pavyzdžiu pasiuntė Kaunui pro-^ 
testo telegramas ir visi kiti mano kolegos, Lietuvos i.«slun-

2



Nr/1^M88) 3 pusi.

,/ • - .’,1

MINTIS 1948 IX 4. 
........ - - . .........................-nr »- .... i

» Latviai ai
L t * >< --. ,..'w ~ ' e -
Senosios Aistijos geografinis centras yra 

Lietuva, ypač Žemaitija. Kryžiuočių įsiver
žimas pirmiausia palietė aisčių išorinius 
pakraščius — Letgalę, Prūsiją, Kuršą. Lie
tuva turėjo daugiau laiko organizuoti vals
tybę. Todėl Lietuva ir pajėgė išsaugoti ne
priklausomybę, o Aistijos išoriniai pakraš- 

' čiai ištisiems šimtmečiams pateko į .sveti
mą galią. Kovose dėl laisvės Lietuva iškilo 
visos aisčių tautos atstovu bei vadovu. Per 
amžiusT-ietuva buvo tautinės idėjos nešėja 
— ginklų ir gudrybės jėga diplomatinės 
kovos srityje. Šios tautinės kovos tradicijų 
sąmonę Lietuvoje yra gyva iki mūsų laikų 
ir tebeteikia įkvėpimą kiekvienam tikram 
lietuviui. Bet ir Aistijos pakraščiuose tie
sioginiame sąlytyje su svetimųjų tautų per
svara, beviltiškose kovose dėl tautos gar
bės ir egzistencijos užsigrūdino tautinė są
monė ir gilus aisčių vienybės supratimas. 
Lietuviams mažai pažįstama tytvių tikroji 
istorija. Latvių istorijos mokslas tebėra jau
nas ir sąvokos dar nesuspėjo įsitvirtinti net 

; pačioje latvių visuomenėje. Nieko nuosta
baus, kad jo dar nepažįsta broliai lietuviai.

Latvija yru įdėjusi savo dalį į likimo 
svarstykles, norėdama jas nusverti Aistijos, 
laisvės naudai. 13. amž. pradžioje kryžiuo
čiai netikėtai užpuolė latvius. Letga’.ė beveik 
be kovų pateko į vokiečių jungą. Įsikūrė 
Livonija. Kryžiuočiai atsikreipė į Aistijos 
branduolį — Lietuvą. Didelė ir tyli kova 
tuo metu vyksta Latvijoje. Tai Rezistencijos 
judėjimas, šį modernišką terminą panaudo
jus. Latgaliai, žemgaliai, kuršiai nesisten
gia prilygti vokiečiams. Gyvos lieka tautos 

”■ tradicijos, gryna lieka kalba. Po 300 metų, 
'Livonijbs ptnukimo išvakarėse, Lietuvos 
.'prieangį į Baltijos jūrą dengia nebe trys 
nedideįės, suskaldytos gentys, bet jau vie- 
hiinga,''nacionališkai tvirta latvių tauta." Ji 
pajėgė ištirpdyti ir asimiliuoti lybius. Tai 
yra nacionalinio susijungimo ir vidaus ko
lonizacijos didelis darbas, įvykdytas esant 
politinėje nelaisvėje. Tolesniuose šimtme
čiuose ši sujungtoji • tauta kovojo su socia
liniais varžtais, kovojo su baudžiavos jungu. 
•Vokiečiu ponai nė vienos akimirkos nega
lėjo būti drąsūs' savo pilyse. Apie juos 
banguoja kaip, jūra nerarfii, nedraugiška,

sciu vienybei
tos mokyti sūnūs. Jie ieškojo davinių isto
rijoje. Istorija tapo kelio rodytoja. Istorija 
privedė latvių jaunuosius vadus pjie aisčių 
vienybės idėjos. Latvių rašytojai, kultūros 
veikėjai 4r „tautinio ^ikotarpio” bendruo
menės vadovai aiškiai suprato latvių vieny
bę su Lietuva. Kalbiniąkas Juris Allunans, 
žymaus Krišjono Valdemaro artimiausias 
bendradarbis, sudarė naujus žodžius, imda
mas pavyzdžiu lietuvių kalbą. Jis savo raš
tuose visur kalba apie Lietuvą kaipo apie 
savo tėvynės dalį. Rašytojas Fricis Briv- 
zemnieks savo eilėraštyje sako.-

Apie Lietuvą kada girdžiu
Ir apie Lietuvos karius,
Tada krūtinė man galingai kilnojas, 
Tada dainuoju aš ■ tautiečiams.

Bet žymiausias aisčių vienybės skelbėjas 
yra latvių dvasinis vadovas tautiniam laiko
tarpyje— Atis Kronvalds. Jis rašo: „Mū
sų tėvų žemė plėtės toliau, ne tiek, kiek toli 
gyvena latviai dabar. Visa ta žemės platu
ma, kuri«aplaistyta-mūsų tėvų prakaitu ir 
krauju, pirmiau, kol vėliau ją išdalė į smul
kesnes dalis, yra mūsų tėvų žemė. Mes tu
rime žiūrėti į tas gentis, kaip į vieną 
tautą, kuriai lemta vėl susijungti po ilgų 
sunkių išdalinimo- laikų.” Jis reikalauja 
genčių sąvokos vietoje išauklėti tautos są
voką. Gentimis Kronvalds vadina latvius,

VIENYBĖS IDE

90-siuose metuose- latvių bendruomenę 
perėmė marksizmas, kuris buvo pavadintas 
„Naująja srove”. Įsikūrė socialdemokratų 
partija. Ji principe buvo opozicijoje prieš 
tautinę idėją, prieš tautines tradicijas. Vie
nybės su Lietuva idėja marksistų visai ne
domino. Blogos socialinės aplinkybės Lat
vijoje ir tvirti ryšiai su Vokietija labai pa
dėjo išsiplatinti socializmui. Tai paveikė 
Latviją žymiai smarkiau nei Lietuvą. Di
džioji revoliucija 1905 metais įvyko raudo
nosios vėliavos ženkle. Daugelis latvių ra
šytojų ir bendruomenės veikėjų jaunatvėje 
buvo marksistai. Latvijos parlamente social
demokratų partija buvo didžiausia, nors 
Latvija yra ūkininkų valstybė ir socialinis

' Rašo Julius Bračas '
letgalius ir lietuvius. Šios gentys turi su
prasti, kad jos yra viena tauta. Aisčių vie
nybės idėja apėmė plačiausias mases. Ma
žiausias bendruomenės veikėjas Valsčiuje 
žinojo, kad lietuviai yra latvių broliai. Vė
liau latvių karo vadas, pirmasis Lietuvos 
armijos generalinio štabo pirmininkas gen. 
Št. pulkininkas Valdemaras OzoJs kovoje dėl 
Vilniaus atsakė lenkams: „Latviai ir lietu
viai — tai vienas ir tas pats.” Latvių rašy
tojai šias idėjas išryjkino poezijos kūri
niuose. Lokalizuojant svetimtaučių klasikus 
dažnai veiksmą perkėlė į Lietuvą. Sukurta 
veikalų, kuriuose atvaizduota Lietuvos pra
eitis romantizmo Šviesoje/ kokioje jėį matė 
lietuvių ir lenkų inteligentija Vilniaūs uni
versitete. Geriausi latvių rašytojai ėmė 
medžiagą savo kūriniams iš Lietuvos isto
rijos. įžymėsime Rainio „Indulį ir Ariją”, 
taip pat ir Aspazijos „Vaidilutę”. „Vaidilu
tės” pirmasis pastatymai pagal Vitolo kom
ponuotą muziką Rygos latvių draugijos na
muose anuo laiku buvo visų žymiausia kul
tūros manifestacija. Tokios srities tradici
jos tęsėsi iki mūsų laikų. Martino Ziverto 
„Galia”, apibūdinanti Mindaugo mirties 
tragediją, yra populiariausias darbas pa
skutinių metų latvių literatūroje. Man yra 
žinomi jaunimo atstovai, kurie „Galios” 
vaidinimą „Dailės teatre” Rygoje yra 
aplankę daugiau negu 10 kartų. -----

j / sjį

JOS PLITIMAS
pat ir paskutinysis ministeris pirmininkas 
A. Merkys. Abi vienybės ruošė suarsimo 
kongresus, leido literatūrą, steigė kalbų 
kursus, darydavo ekskursijas. Vienas iš kon
gresų, norint pademonstruoti latvių dalyva
vimą lietuvių kovoje dėl vakarų sienoš, 
įvyko Klaipėdoje. J., Riteris sudąrė platų 
lietuvių latvių kalbos žodyną. Sis darbas 
reikalavo kelerių metų- ir yra vienintelis 
šioje srityje. Užbaigęs šį kūrinį Riteris su
darė ir latviškai lietuvišką žodyną. Rank
raštį. pabaigė karo metu, ir nebuvo galima 
jo išspausdinti. Žilasis tautos veikėjas mirė 
Kuržemėje prieš pat bolševikų įėjimą. 
Nėra žinių apie tai, koks minėto ranklaš- 
čio likimas. Profesorius Juris Plakis paruošė

plačią mokslišką lietuvių kalbos gramatiką 
universiteto reikalams. Naujasis kalbininkas 
Alvils *Augstkalns paruošė lietuvių kalbos 
vadovėlį latvių gimnazijoms, nes’ Latvijos 
gimnazijų programoje buvo numatyta latvių 
kalbos kurse įtraukti ir lietuvių kalbos ele
mentus. Šio rašinio autorius išleido ir pa
pildytą. tautinio laikotarpio veikėjo Fridriko 
Veinbergo kūrinį: „Iš latvių lietuvių isto
rijos”, prijungdamas-antrą dalį ir platesnį 
įvadą apie aisčių istorijos vienybę. Taip pat 
autorius išleido Lietuvos istorijos žemėla
pius, kurie buvo pirmieji tokie latvių lite- 
ratūfoje. Kaip latvių, taip ir lietuvių isto
rikai savo kūriniuose palietė ir visuotinės 
aisčių istorijos klausimus, taip pat ir tie
siogiai antrosios žemės istoriją.

Reikia sakyti, kad valdžių oficiali politika 
mažai domėjosi vienybės veikimu ir ją la
bai mažai rėmės Abiejose organizacijose 
nariais buvo ir vadovaują asmenys, bet jie 
į savo bendradarbiavimą žiūrėjo kaip į dip
lomatines pareigas. Laisvės laikais nepasi
sekė pašalinti užsienio pasų savitarpio su
sisiekime. Latvijos politika labai dažnai 
susisaistydavo su Lenkija’ ir Vffniatis klau
sime laikėsi neutraliai, taip pat Lietuvos 
nusistatymą kritikavo ir vadino ramantišku. 
Tuo pačiu metu kitaip galvoją latviai įkūrė 
oficialiai neregistruotą Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos skfrių Rygoje. Kai kurie žurna
listai, pvz., Olgerts Liepinš, ryškiai palaikė 
Lietuvos interesus Vilniaus ir— Klaipėdos 
byloje. Emilis Skujenieks vertė lietuvių lite
ratūros kurinius latvių kalbom

Po Tarybų Sąjungos bazių įsteigimo" 
Baltijoje pasikeitė ir valdžių politika. Pra
sidėjo pavėluotas artėjimo siekimų Įalatini- 
mas. Valstybės prezidento noru Latvių 
Lietuvių Vienybės priešakyje atsistojo ofi
cialus asmuo — Latvijos Raštų ir Meno 
Rūmų pirmininkas Julius Druva, kuris 
anksčiau buvo valdžios oficiozo „Briva 
Žeme” vyriausias redaktorius. Kartu su 
bolševikų Įsibrovimu buvo panaikintos ir 
suartėjimo ‘draugijos.

Latvių Lietuvių Vienybė, vadovaujant 
pirmininkui J. Bračui, varė savo darbą dar 
pusę metų, stengdamosi sulaikyti narius, 
išsaugoti dokumentus bei nuosavybę. Po 
uždarymo valdyba savo darbą dirbo nele
galiai. Taip pat ir vokiečių okupacijos laiku 
nebuvo galima atnaujinti oficialaus veikimo 
ir LLV veikė nelegaliai, palaikydama kon
taktą su Lietuva.

Aisčių vienybės kovotojai abiejose pusėse 
iki šiol buvo „vėliavos ieškotojai”. Jie yra 
įkūniję savo širdyse idėją ir stengiasi veikti 
jos dvasioje. Bet stigo vėliavos. Stigo vė
liavos žodžio tiesiogine prasme, stigo su
vienytosios tautos vardo ir bendro simbolio. 
LLV tremtyje ąt nauji no istorinę vienybėm 
kovą. Ji mano pakelti šią vėliavą ir tiesio
gine ir idėjine prasme. Ji kvies apie ją 
susiburti, kad neatsikartotų istorinės klai
dos, bet kad tautų šeimoje prisikeltų su
jungta ir galinga — A i s t i j a.

Broliai lietuviai, pratieskit rankas šiai vė
liavai! *

|__Margame pasaulyje_ J
Kelia fš kapo. Šiemetinis Mūnchcno jau

nimo kongresas garbės svečiais iš Anglijos 
pakvietė poetus W. Blake (1757—4827) ir 
P. B. Shelley (1792-1822).

Politika bulvių lauke. Erfurte sovietų lei
džiamas „Bauernhilfe” įrodinėja, kad rusų 
zonos bulvių lauke «vra tik 15, o US zonoj 
tokiame pat lauke — 415 bulvių vabalų.

Patiko. Oba Aderemi, Ifės onis, Ypruba- 
Nigerijos valstybės dvasinis vadas vjsą sa
vo oficialaus vizito Londone dieną prava
žinėjo požeminiais geležinkeliais.

Demilitarizuojasi. Dalis vokiečių Nežino
mojo kareivio kapo skulptūrų. Pergalės sta
tula ant Brandenburgo vartų bei daugelis 
kitų Berlyno karinių paminklų jau pašalin
ti... vokiečių vagių, kurie paminklus par
duoda juodojoj biržoj kaip spalvoto metalo 
laužą. (

Atsarga gėdos nedaro, Buv. britų minis- 
teris, gavęs „įtartinų” siuntinių, pavedė 
juos atidaryti laivyno minų specialistams. 
Siuntiniai pasirodė esą pilni maisto konser
vų siunčiamų ministerio draugo iš Ameri
kos... ,

' Šmičiausias Šmilas. „Amerikos Smithų 
organizacijos” konventas ' šių metų „šmi- 
čiausio Šmltd” titulą suteikė generolui H. 
M. Smith, pasižymėjusiam patriotizmu bei 
geru vadovavimu. Kiti trys Smithai gavo 
literatūros, vaidybos ir žmoYiiškurrio premi
jas.

Auto irgi" kaltas dėl vagystės. Trentono 
NY teisėjas, nubaudęs stambų brangenybių 
vagį, nutarė konfiskuoti ir automobilį, ku
riuo buvo vežami pavogtieji deimantai. Mos. 
tyvas: „Jei jautis nuduria žmogų, tai ir jis 
pats turi mirti. Tai senas Įstatymas”.

Boogie-Woogie vietoj Ju-Jitsu. Kadangi 
Hiroshima nori pasidaryti demokratiškiau
siu pasaulio miestu ir šokiai Japonijoj lai
komi neatskiriama demokratijos dalimi, mo
teriškajai ir vyriškais: miesto policijai įves
tos privalomos šoklų pamokos.

Surinko Zaildkas
dvasiškai išsivysčiusi, pastovi tauta. Joninių 
naktį visa žemė mirga nuo šventų ugnių. 
Skamba senovės dainų balsai, mirgėte mirę 
ga tautiniai rūbai. Tai
veną kitame pasaulyje, ne tame, kurį valdo 
ponai 'savo pavergėjų lizduose. I* ~; 

' neapykantos prasideda žemdirbių sukilimai. 
Latvių rašytojas Aleksandrs Grins savo 
dramoje „Vėliavos ieškotojai” parodo šiuos 
kovotojus: sukilėlių vadovai 19. šimtm. 
nusistatymą kritikavo ir vadino romantišku, 
protėvių vėliavos, kad ji duotų 'tikėjimą 
pergalei. Raudona — balta —' raudona vė
liava, kaip kruvina šviesa baltame sniege 
mirga iš žuvusių vadų kapų. Kovotojai 
grūmėsi visomis jėgomis, visomis išgalėmis, 
bet jie siiprato turį ieškoti vėliavos ir ži
nojo, kad tokia vėliava yra buvusi. Vė
liava simbolizuoja nacionalinę idėją. Šią 
idėją atrado ir išsprendė to paties šimtme
čio vėlesniuose dešimtmečiuose latvių tąu-

yra tauta, kuti gy-

lizduose. Iš ponų

klausimas buvo išspręstas. Tai buvo mark
sizmo tradicijų galia. Ši „naujoji srovė” la
bai pakenkė aisčių viehybei plėstis latvių 
tarpe. Marksizmas sužavėjo jaunimą. Tau
tinės idėjos skelbėjai paliko konservatyvinė 
bendruomenė — inteligentijos grupė, susi
būrusi apie istorinę Rygos latvių draugiją 
— pirmąją latvių organizaciją, kuri įkurti 
tautinio Mkotarpio pradžioje. Iš šitos se
nosios, garbingos tradicijų globotojos vei
kėjų per keletą metų po laisvės kovų už
baigimo kilo vyrai, kurie įkūrė Latvių 
Lietuvių Vienybės organizaciją. Jos prie
šaky 'atsistojo finansininkas ir namų sa- 
vminkas Rygoje dipl. inžinierius Jonas Ri
teris. Iš savo profesijos jis pakrypo į hu
manitarinį nacionalinį klausimą ir vado
vavo LLV'dvidešimtį metų. Ir broliai-iš
tiesė ranką — Kaune įsikūrė Lietuvių Lat
vių Vienybė. Jos žymiausi veikėjai buvo 
pręf. Dr. E. Volteris, Dr. J. Šliupas, o taip

Enkavedistinio bizūno stebuklai

tiniai, vieni netrukus, kiti kiek vėliau, destis kada kas 
suspėjo įteikti protesto notas vyriausybei, prie kurios buvo 
akredituotas. Tačiau jų telegramos, jau nebeturėjo laimės 
tuojau pasiekti platesnės mūsų visuomenės lietuviškas širdis.. 
Po mano padaryto okupantui siurprizo, jis- susigriebė ir 
ėmėsi priemonių, kad apie tolesnius Lietuvos pasiuntinių 
žygius jokia žinia nebepasiektų mūsų tautos. Bet pradžiai 
užteko ir mano vieno telegramos: tauta ją suprato, kaip vi
sos mūsų diplomatijos nurodymą, ruoštis kovai su okupantu 
dėl naujo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.

Kova buvo šitaip paskelbia ir tebevyksta iki šiol.

Kova su marionetėmis

. Kas Imasi kovos iniciatyvos, tam prisieina ir pirmam skai- - 
tytis su smūgiais iš priešo pusės. Pirmą smūgį okupantas nu
kreipė į Lietuvos diplomatinį postovį Berlyne. Tas postovis, 
kaip jau minėjau, dar pirmiau buvo jau be galo prigadinęs 
Pozdniakovui dirgsnius. Savo gi pastarąja telegrama, be abe
jonės, tas postovis galėjo tam Lietuvos duobkasiui pasirodyti 
daugiau, negu akiplėšiškas.

Ta telegrama pasiekė Kauną ne iš Washingtono, kur tada 
jokių cenzūrų dar nebuvo, bet iš pat Maskvos Berlyno na
ciškojo galo, Kremliaus talkininko prieš Lietuvą. Todėl jau 
liepos 23 d. „Elta“ davė komunikatą, kad liaudies vyriau
sybė atėmė man Lietuvos pilietybę ir visiems laikams už-' 
draudė grįžti į savo kraštą. Taip tad ši vyriausybė pagerbė 
mane už nuopelnus tėvynei. Tuo galėjau būti tik patenkin
tas, nes tokiu savo paskelbimu ta vyriausybė pati nuo savęs 
ir be jokio naujo mano pokšto atkartotinai pranešė tautai 
apie tai, kad Lietuvos diplomatinis postovis Berlyne atliko 
savo patriotinę pareigą sąžiningai.

Liepos 25 d. liaudies vyriausybė į minėtą mano telegramą 
atsakė telegrama. Tik ją adresavo nebe man, bet pasiuntiny
bės tarėjui J. Rajeckui, kuriam pranešė, kad mane atleidžia 
iš Lietuvos pasiuntinio pareigų ir paveda J. Rajeckui eiti 
Lietuvos Charge d.’Affaires funkcijas. Nesuprantu, kodėl 
Kaunui dar rodėsi reikalinga tą telegramą sušlfruoti. Juk 
kova jau buvo atvira. Aišku savaime, tą telegramą padėjome 
su Rajecku" į Vietą, kur numetami nebereikalingi popiergaliai. 
Bet kad Kauno marionetės, to nežinodamos, nepamanytų, jog 
kas su jomis dar skaitosi, liepos 26 d. pasiunčiau Kaunu! 
antrą telegramą! kurioje pareiškiau, jog liaudies vyriausy
bės nutarimą laikau nęturinčiu jokios juridinės galios, ka’ip 
priimtą organo, išdavusio savo kraštą ir todėl netekusio 
mandato veikti nepriklausomos Lietuvos vardu bei davinėti

NAUJI FANTASTINIŲ ROMANŲ KORĖJAI * MELAS VIDAUS IR UŽSIENIO RINKOJ ♦ KUO SKIRIAS! DRG. SIMKUS 
NUO DRG. ZIMANO ♦ MĮSLES „TIESOS” REDAKTORIUI * PROPAGANDA, KURI ŽUDO PAT! SAVE * PASIUSKIT

V. JI Į SIBIRĄ

stovyklas? Enkavedistinio bizūno baimė 
kiekvieną į Lietuvą grįžusį padaro gabiu 
fantastinių^ romanų kūrėju.
■ Drg. J. Šimkus jų fantastinę kūrybą, kiek 
leidžia įo nuosava išmintis ir turimos ži
nios apie tremtinių stovyklas, sušvelnina, 
nes -vis dėlto laikraštyje, kuris skiriamas 
DP viliojimui į namus, reikia turėti bent 
šiokias 
net ir 
kartais 
aiškės 
kas gi 
skelbti
tremtinių gyvenimą ir tuo būdu apsijuokin
ti prieš savo pažįstamus, pasilikusius DP 
stovyklose...

Visai kitoje šviesoje traktuojamos grįžu
siųjų pasakos laikraščiuose, skirtuose vie
tinei rinkai, atseit, sovietų okupuotos Lie
tuvos piliečiais. Čia jau pasakotojų fanta
zija gali yteržengti visas padorumo ribas. 
Kuo juodžiau bus atvaizduotas tremtinių 
gyvenimas, tuo daugiau naujieji fantastinių 
romanų'kūrėjai pasitarnaus sovietinei oku
panto propagandai, kuri mūsų broliams ir 
sesėms anapus geležinės uždangos jau ket
verius metus kuoka kala j galvas: — Ne- 
dėkifc .vilčių ■ į nepriklausomos Lietuvos at
statymą; Nesidžiaukit į Vokietiją išbėgusių
jų veikla. Niekas neateis iš už anapus ge
ležinės uždangos ir jums neatneš 
mo ... ,z

Komunistinė rojaus Mizaros 
persispaudžia ilgoką straipsnį iš 
komunistų „Tiesos” š. m, birželio 
d. numerio. Savo laiku „Tiesa”* buvo siun
čiama į__ DP stovyklas. Vėliau sovietiniai 
Lietuvos viešpačiai vietoj jos mums parū
pino „Tėvynės Balsą”, 
prie tiesioginių pareigų 
stančių mūsų tautiečių 
„Laisvės” persispaustas

Kiekviename savo numeryje drg. J. Šim
kus „Tėvynės Balse” talpina graudžius į 
Lietuvą grįžusiųjų DP laiškus, kuriuose mi
nėtieji asmens aprauda savuosius vargus 
kapitalistų nevalioj ir, -prisiminę čia pat 
stovinčius NKVD pareigūnus, ragina visus 
draugus ir pažįstamus, esančius DP sto
vyklose, patraukti į artimiausią tremtinių 
gyvenimą, nueinama taip toli, kad šiapus 
geležinės uždangos pasilikusieji. DP nuste
binti kraipo galvomis ir patys save klau
sia: negi tai iš tikrųjų rašoma apie DP

pasiuntinybei bet kokius įsakymus. Pikantiška buvo tai, kad 
pirma buvo atimta iš'manęs Lietuvos pilietybė, o tik po po
ros dienų liaudies vyriausybė susigriebė atšaukti mane iš 
Lietuvos pasiuntinio pareigų. Iš tų jos pačios aktų, nors jie

■ ir buvo neteisėti, išeina, jog tą porą dienų dar tebebuvau jos • 
laikomas Lietuvos pasiuntiniu, kai nebebuvau laikomas Lie
tuvos piliečiu. Sis faktas parodo, kaip Kauno marionetėms 
tada buvo apsvaigusi galva iš pykčio, kad Lietuvos diploma- 
tinįs postovis su jomis nesiskaito, nors už jų mlgaros ir ant 
jų.sprandų stovėjo visa rusų raudonoji armija. '

Bet kaip pažiūrėjo J visa tai Berlyno diplomatinės sferos 
ir vokiečiai? Dar iki protesto pareiškimo prieš Sovietų Rusi
jos agresiją eilė žymių Berlyno diplomatų buvo atsilankę pas 
mane Į Lietuvos pasiuntinybę pareikšti mūsų kraštui ir 
mūsų tautai užuojautos dėl didelės nelaimės, ištikusios Lie
tuvą, ir pasiinformuoti apie padėtį. Pirmasis atsilankė diplo
matinio korpuso dekanas nuncijus Msg. Orseniga, po to sekė 
Argentinos ambasadorius Olivera, Japonijos ambasadorius 
gener. Oshima, Bulgarijos pasiuntinys Draganovas, Vengrijos 
pasiuntinys Sztojayis, Švedijos pasiuntinys Richteris/ Afga
nistano pasiuntinys Arasteh, Slovakijos pasiuntinys Cerna- 
kas ir kt. Kita simpatijų pareiškimo banga prasiveržė, kada 

' pranešiau vietiniam diplomatiniam korpusui,, jog esu pareiš
kęs protestą ir išsiuntinėjau svetimų valstybių misijų šefams 
Savo sensacingų telegramų, pasiųstų Kauno marionetėms, 
nuorašus. Asmeniškus yizitus padarė man dipl. korpo vice- 
dekanas Turkijos ambasadorius Geredė, JAV Charge d* Af
faires Kerkas (dabar, rodos, JAV ambasadorius Ryme), Grai
kijos pasiuntinys Rizo-Rangabė, Šveicarijos pasiuntinys Froe- 
licheris ir Jugoslavijos pasiuntinys Andričas. Be to, prisiuntė 
šiltus sveikinimo laiškus už ryžtingą nusistatymą ir elgesį 
Ispanijos ambasadorius Markizas de Magazas, Brazilijos am
basadorius de Freitas- Valiė, Rumunijos'pasiuntinys Romala, 
Urugvajaus pasiuntinys Sampognara, Meksikos Charge d‘ 
Affaires Navarrė ir Peraus Charge d‘ Affaires Elguera. Vienu 
žodžiu, kone visas diplomatų korpusas, kiek jų karo metu 
dar buvo Berlyne užsilikę.

Nežiūrint ano meto rusų vokiečių tariamai draugingų 
santykių, susilaukiau taip daug užuojautos pareiškimų ir iš 
vokiečių visuomenės pusės, netik antinaciškos pakraipos 
žmonių, bet ir šimtanuošimtinių nacių, tik ne viešų simpati- • 
jų spaudoje, ant kurios von Ribbentropas laikė uždėjęs savo 
leteną, būdamas karo aplinkybių priverstas branginti 3. 
Reicho santykius su Sov. Rusija. Tačiau vok. užsienio reika
lų m-jos aukšti pareigūnai nepraleisdavo progos, kad pas
pausti man nrieiellškai ranka už tai. kad hesuoasavau.

' ' ' ' (B. d.)

tokias melo ribas. Priešingu atveju 
labiausiai naiviam dipukui (tokių 

vis dar pasitaiko vienas kitas) pa- 
nepavydėtina grįžusiųjų padėtis — 
iš jų niekeno neverčiamas norės 
skandalingus prasimanymus apie

išvadavi

„Laisvė” 
vilniškės 
mėn. 22

o „Tiesą” grąžino 
— Lietuvoje varg- 
mulkinimo. Taigi, 

straipsnis skiria
mas vidaus rinkai. Jo tikslą^ užfiksuoti 500 
DP grįžimą į Lietuvą ir jų ’ iškilmingą su
tikimą Vilniaus geležinkelio stotyje.
. Nesigilindami Į visas to iškilmingo.'suti- 
kirno „apeigas”, kurios juk šiaip ar taip tė
ra paprasta propagandinė komedija, apsi
stokime ties grįžusiųjų pasakojimais. Jų 
širdyse, be abejo, didžiausias rūpestis — 
kaip nors Įtikinti NKVD savo nekaltumu 
dėl perilgo negrįžimo. Drebėdami dėl ne- 
tikros ateities, grįžusieji* nerte neriasi iš 
kailio, ętengdamiesi viską kuo juodžiau at
vaizduoti. Reikia pasakyti, enkavedistinio 
bizūno baimė daro tikrus stebuklus. Štai.

Jų vaikai negalėjo mokytis, 
nebuvo mokyklų”... („Lėis- - 
„Tiesos”).
stebuklai? Išeitų, kad DP

pasiklausykime, ką pasakoja kapituliavu
sieji mūsų bendro likimo ir kovos broliai: 
„Išvietintųjų stovyklose lietuviai buvo ver
čiami užmiršti savo gimtąją žetną, kalbą, / 
sayo. kultūrą. Jie nematė laikraščių, išlei
džiamų tarybų Lietuvoje, neturėjo knygų 
gimtąją kalba, 
nes stovyklose 
vė” nr. 188 iš

Argi tai ne
stovyklose lietuviai jau kalba abisinų kal
ba, mūsų tremties spauda spaudžiama ja- \ 
poniškais ieroglifais, ansambliai dainuoja 
kinų liaudies dainas, tautinių šokių trupės 
šoka negrų pilvo šokį, jjjjgų rašytojai ... 
atsiprašau, rašytojai pagal „Tiesos” pusla
pius iš viso neegzistuoja. Stovyklose nėra 
ne tik lietuviškų gimnazijų, bet net ir pra
džios mokyklų, o ką jau bekalbėti apie vai
kų darželius. Jumoristinis drg. J. Šimkaus 
„T. B.” niekada nepasiekia DP padangės. 
Dideli ir maži Dievo paukšteliai antžmogiš
kom pastangom stengiasi išbraukti iš savo 
pasąmonės aną nereikalįngą žodelytį — 
„Lietuva”, nes vietoj jos savąja tėvyne ap
skelbę Havajų salas... Taip atrodo trem- , 
tis, atkurta kapituliavusiųjų mūsų tautiečių 
po svajingu ir saugiu enkavedistinio bizūno 
ženklu...

Tačiau besiklausant tokių gražių pasakų, 
mūsų buržuazinis reakcionieriškai naciona
listinis protas (šiuos epitetus mums pado
vanojo sovietinė okupanto propaganda), » 
gelbėdamasis nuo visiško logikos bankroto, 
drg. Zimanui, šauniajam „Tiesos” (mela
gingosios!) redaktoriui, norėtų patiekti ke
letą klausimėlių:

a) Kodėl prancūzai, anglai, vokiečiai ir1 
amerikiečiai žavisi „Ciurlibnies” ansam
blio lietuviškomis liaudies dainomis ir tau
tiniais šokiais, jeigu jau tremtiniai, anot 
„Tiesos”, verčiami užmiršti savo kultūrą?

b) Kaip mūsų jaunimas, tremtyje neturė
damas lietuviškų mokyklų, įstengia įsigyti 
lietuviškus brandos atestatus, kurie pripa
žįstami Vokietijos universitetuose?

c) Už ką net du kartus buvo premijuoti 
mūsų rašytojai — negi todėl, kad nieko 
nerašo?

d) Kuriam tikslui buvo įsteigiąs Kultū
ros Fondas? Gal lietuviškosios kultūros pa
kasynoms? .

e) Iš kur tremties spauda pąima „Tėvy
nės Balso”, „Tiesos” ir kitų tarybinių lai
kraščių citatas, jei tokie laikraščiai nena- 
siekia mūsų stovyklų?

I (Nukelta J 4 psl.) >
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Australijos lietuviai jau turi laikrašti
Be to: unijos gina pabaltiečius

MOŠŲ KORESPONDENTO AUSTRALIJOJE

Vienoje kitoje tremties spaudoje tilpusio- 
Je korespondencijoje iš Australijos buvo už
siminta apie čia esančias darbininkų uni
jas. Buvo pastebėta, kad jos pasisako prieš 
tremtinių įsileidimą į Australiją. Kad tokie 
-tvirtinimai ne visiškai atitinka tiesai, paro
do pastaruoju laiku paskelbti Australijos 
dirbantiesidins vadovaujančių asmenų atsi
liepimai apie DP. '

Pirmiausia reikia paminėti, kad darbinin
kų unijos (mūsiškai — profesinės sąjungos) 
čia yra svarbus veiksnys visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime. Šiuo metu federali- 
niame parlamente (kaip ir daugumoje steitų) 
daugumą turinti ir tuo pačiu vyriausybę 
sudaranti Darbo Partija kaip tik ir re
miasi darbininkų unijomis. Jos ir rinkimų 
kandidatų nominavime* turi -labai svarų 
žodĮ. 

_ Praktiškai beveik visi atvykę tremtiniai 
yra vienos ar kitos unijos nariai. Bet dalis 
tremtinių labai nenorom Į unijas Įstojo. 
Svarbiausias argumentas: unijos komunisti
nės. Tiesa, yra ir komunistų kontroliuojamų 
unijų, bet tai tik kelias (iš apie 200). Pa
galiau, ar nėra mūsų pareiga su komuniz
mu visur ir visokiomis aplinkybėmis ko
voti? Gi tapdami’nors ir komunistų Įtakoje 
esančių unijų nariais ir, per vadovaujančių 
organų rinkimus savo balsus atiduodami 
antikomunistiniams kandidatams mes tuo 
pačiu jau parodytume savo tvirtą nusista
tymą prieš komunistus. ,

Svarbiausia, kad komunistinės unijos, 
ypač angliakasiai ir gėležies darbininkai 
dažnai mus apšaukia fašistais (ne naujienai), 
naciais ir pan. Gi pastaruoju metu anglia
kasiai dėl DP vos nepradėjo streiko. Mat, 
imigracinės ir darbo Įstaigos . norėjo DP 
parūpinti darbo, anglies kasyklose, kur dar- 
bp jėgos trūkumas dažnai yra net katastro- 
fingas. Bet griežtą protestą pareiškė komu
nistų vadovaujanti angliakasiai. Ta proga 
Australijos Darbo Unijų Tarybos antrasis 
sekretorius Mr. R. R. Broadby pareiškė: ix 

„Unijų judėjimas nėra priešingas pabal- 
tiečiams imigrantams, nes jie neišstumia, 
bet papildo australų darbininkų eiles”.

Didžiausios ir stipriausios Australijos 
sunijos Ą. W. U. generalinis sekretorius Mr. 
T. Dougherty pareiškė, kad komunistų kon- 
troliuojamos unijos besipfiešindamos imi
grantams lenkams ir pabaltiečiams, teklauso 
oficialių komunistų partijos organų.

„Mano unija apima eilę pramonės sričių, 
kuriose dauguma pabaltiečių dirba. Aš ra
dau, kad

jie (pabaltiečiai) yra šaunūs unijonistai 
Ir puikaus tipo žmonės”.

(mano pabraukta — R.M.)

Lietuvių bibliografinio archyvo Šveicarijoje 
sukaktis

Lietuvių Bibliografinis Archyvas šveicari- Į tina jo ūkininkai tiek Vokietijoje bei 
joje šj rudenį mini savo veikimo dvejų Austrijoje, tiek kituose kraštuose. Jiems irgi 

priklauso didelė padėka už vertingą talką.
■ Bibliografinio Archyvo adresas toks; 
Archives Bibliographiques Lithuaniennes. 
Dr. A. Gerutis. Berne (Suisse — Switzer
land), Karl-Spitteler-Str. 22.

Įžengdamas į trečiuosius savo veikimo 
metus, Lietuvių Bibliografinis Archyvas ti-

klausimu pasisakė ir 
Partijos organizacinis 
Lovegrove. Jo žodžiais,

nedraugiš-

Aus-tralijos 
sekretorius 
angliakasių

Toliau Mr. T. Dougherty pasakė:
„Pabaltiečiai turėjo tragiškų pergyvenimų 

savo kraštuose komunistų ir nacių okupa
cijos metais. Jie yra-nusistatę prieš kiek
vieną svetimą' doktriną, ir tai paaiškina 
komunistų kontroliuojamų unijų 
kurną”.

Šiuo 
Darbo 
Mr. D.
žygis tėra komunistinės kampanijos kulmi
nacija,' siekiant išstumti pabaltiečius iš Aus
tralijos pramonės. ,

Galima tik pasidžiaugti*kad demokratinis 
darbininkų judėjimas Australijoje pilnai su
pranta mūsų padėtį ir gina mus nuo tam
sių bolševikinių užmačių.

> *
Šiandien u galime užregistruoti džiugų 

faktą Australijos lietuvių gyvenime; pasi
rodė pirmasis lietuviškas laikraštis (gal tei
singiau laikraštėlis) šiame kontinente. Tai 
„Australijos Lietuvis” (adresas; J. Glušaus- 
kas, Leigh Creek, S. A., Australia), rota
toriumi spausdinamas dvisavaifinukas. Pir
masis numeris išėjo 1948. IX. 12.

Kiekvieno naujagimio žingsniai yra kuk-

lūs ir nedrąsūs. Tokie jie ir „Australijos 
Lietuvio”. Pirmąjį numerį teužpildo aktuali 
informacija ir įžanginis straipsnis į skaity
tojus. Ten rašoma r-

„Aš, Australijos Lietuvis, gimiau šian
dieną, vienoje iš plačiosios Australijos, mū
sų antrosios tėvynės, vietų, menkai apgy
ventų, kurioje su^spietė mažas lietuvių 
būrelis ...”
i Tebūna man leista dar čia pridurti, kad 
toji vieta, tai anglies kasyklos, o „leidykla”, 
„spaustuvė” ir redakcija įsikūrusi palapi
nėje, kurioje keli entuziastai, laisvu nuo ne
lengvo fizinio darbo laiku, sielojasi ir dirba. 
Taigi, svarbiausia, kad dirba. O reikalas 
turėti savo, nors ir skurdų, spaudos orga
ną buvo neatidėliojamas. Tai pabrėžia ir 
atsakingasis A. Lietuvio redaktorius:

„Pirmasis lietuvių laikraštis Australi
joje atsirado dėka pasišventimo 'kelėtos 
asmenų, kurie mano, kad laikas išleisti 

laikraštį jau per daug pribrendo”.
Nors pirmasis A. L. numeris ir kuklus, 

bet jis žada plėstis ir tobulėti. O tai jis 
pasieks, jei tik susilauks Australijos lietu
vių — tiek moralinės, tiek medžiaginės — 
paramos. R. Marius.

UZJURIN BESIRENGIANT
Reuilingęnas. — Vietos apyl. Komitetas 

surengė išleistuves: išvykstantiems LTB na
riams Venecuelon, Kanadon ir S. Ameri
kon. Šia proga kalbėjo žinomas visuome- 
ninkas Kipras Bielinis apie lietuvių tremti
nių uždavinius užjūriuose. Visoms išvykstan
čioms šeimoms (teikta po lietuviško turinio 
knygų ryšulėĮĮ. Išvykstančiųjų vardu .atsi
sveikinimo žodį tarė mokytojas Zavadskas. 
Iškilmės baigtos Tautos Himnu. Visas iš
kilmes filmavo Balys Gaidžiūnas.

— Šeštadienio popiečio metu Dr. jur. 
Bronius Nemickas kalbėjo apie lietuvių už
davinius tremtyje. Apibūdino lietuvių poli
tinių emigrantų darbus bei siekimus pla
čiame pasaulyje. Numatoma ir daugiau pra
nešimų apie tremtinių tikslus, teises ir pa
reigas. '

— Prancūzų zonos gubernatoriaus gen. 
Koenigo štabo įsakymu atleista 50% vietos 
’tremtinių globos Įsrtaigos-PDR tarnautojų. 
Atleisti visi ne prancūzų kalbos mokytojai. 
Iš 5 lietuvių mokytojų pasiliko su atlygini
mu dirbti/tik vienas mokytojas gimnazijoje 
ir vienas-prancūzų kalbos kursuose. At
leista net 16 lietuvių vaikų mokiusi pra
džios mokyklos vedėja. Tiip pat .atlygini
mas nubrauktas visų tikybų dvasininkams. Iš 
PDR tarnautojų atleisti pasiryžę išvykti už

sienin ir pora neseniai priimtų tarnauti. Iš ■ 
buvusių 7 gydytojų 1 atleistas St. Johane, o | 
dviem gydytojams v’cna alga pusiau pada- I, 
iinta. Po atleidimų liko dar 47 atlyginamų 
PDR tarnautojai. Lietuviai tremtiniai su
sirūpinę savų mokyklų ir kalbų kursų iš- ■ 
laikymu.

— Reu'tlingeno mieste ir apskrityje rug- ' 
sėjo 9 d. buvo 1078 tremtiniai, kurių 353 į 
lietuviai, 249 lenkai, 181 latvis, 121 jugos
lavas, 33 estai ir ,91 kitų tautybių .tremti
nys. Sugyvenimas tremtinių tarpe gana ko
rektiškas. Tremtinių globos Įstaigose dirba 
nemažai latvių ir estų. Intelektualinėmis pa
jėgomis lietuviai yra taip pat skaitlingiausi. 
Kultūrinę veiklą ypač palaiko šioje apy
linkėje įsikūręs M. K. Ciurlionies ansam
blis, vadovaujamas Alfo Mikulskio. Rašy
tojai ir žurnalistai taip pat kartais 

kultūrinių pajėgų
pasi- 
veik-

metų sukaktį. Nors visą laiką tenka dirbti 
sunkiomis sąlygomis ir nugalėti nemaža 
kliuvinių, Bibliografinis Archyvas vis dėlto 
nuolat auga. Archyvo rinkiniuose jau su
telkta apie pusantro tūkstančio, pavadinimų, 
o su dublikatais — apie 2.000 tomų. Vieno
kiais ar kitokiais, keliais Archyvą pasiekia ' 
kone visi naujai leidžiami lietuviškieji lei- kiši visuomenės paramas leidiniais ir atei- 
diniai, nors rinkiniuose yra ir spragų. 
Ypač periodikos rinkiniai toli gražu nėra 
pilni. ' ’

Be spaGdinių, Archyvas gauna saugoti 
taip pat nemaža rankraščių, privatinės ko
respondencijos, organizacijų archyvų ir tt. 
Pagal išgales Bi-bl. Archyvas telkia ir lie- 
tuvių- menininkų-, kūrinius. Šiokia tokia [r]

Stutigarto meno akademijoje šiuo metu 
~.v sukakties studijuoja. 6 lietuviai studentai, i# kurių 4 

.., . . . . •__ •_ tau beoatgią akademną, tačiau L. Raud.ptoga dėkoja visiems tautiečiams, vienaip Į^r..yjalls studentų šalpos komisija šitų 4 
n r ji narAmiicipmc Vnnrinna m H 6 k.T -1.’.. rrn.r.*mA

pradžia šioje srityje jau padaryta.
Bibliografinis Archyvas savo

tyje.

L skaitytoji; balsai J 
""netvarka studentų‘šelpime

Kaip žinoma, po pinigų reformos L. Rau- 
i donasis Kryžius labai suvaržė studentų šel
pimą. pabar šelpia tik paskutiniųjų semes- 
..-ų studentus ir diplomantus.

Stuttgarto meno akademijoje šiuo metu

ar kitaip jį parėmusiems. Ypatinga padėka 
tenka leidykloms, kurios Archyvui siuntinėja 
savo leidinius.

Bibliografinis Archyvas, tarp kita, glau
džiai bendradarbiauja su Lietuvių Bibtio- 
grafijos Tarnyba Memtningene, kuri, įtrau
kusi gaunamus leidinius į savo sąrašus, 
pačius leidinius siuntėja Archyvui Šveicari
jon. Lygiu būdu Archyvo rinkinius pratur-

—....M-------------------------------------------------------- ——----------—~

Enkavsdistinio bizūno.
(Atkelta iš 3 pel.)

f) Kodėl naujai sukurtų grožinės litera
tūros originalinių veikalų daugiau yra 
tremtinių stovyklose, negu sovietinėj tarybų 
Lietuvoj?...

Tai didelės mįslės, tik, žinoma, ne mums, 
nes gi nei vienas DP skaitydamas lietuviš
ką tremties spaudą, savo vaikus leisdamas į 
lietuviškas mokyklas ir gimnazijas, klausy- 
damasis lietuviškų ansamblių, gėrėdamasis 
savo Tremties DranTos Teatro, Operos ir 
Baleto pastatymais, sielodamasis sovietų 
okupuotos' fevynės išlaisvinimu, negali pa
tikėti drg. Zimano „Tiesa”. Šias mįsles tu
rėtų išspręsti pats redaktorius.

Atsakingojo redaktoriaus etiketė, rodos, 
uždeda ir tam tikrą atsakingumą. Negi drg.

baigiančių studentų stipendijų gavimo pra
šymus atmetė, motyvuodama mokslo „nere
alumu”. Šitoks sprendimas skaudžiai palie
tė paminėtus studentus ir aplamai iškyla 
klausimas, ar Lietuvai ateityje 'meno jėgos 
nebus reikalingos ir ar jų prieaugliu visai 
nebūtų reikalo rūpintis.

Atrodo, būtų tikslu šį L. Rat’d. Kryžiaus 
sprendimą persvarstyti vba bent į šį svar
bų reikalą turėtų atkreipti savo dėmėsi Lie
tuvių Kultūros Fondas. Žibuntas Mikšys

reiškia. Numatonas 
los suaktyvinimas.

— Vietos lietuviai gyvai domisi ir 
gracija Į Jungt. Amerikos Valstybes, 
stems rūpi kada pradės telkti tremtinius Į 
JAV ir iš prancūzų zohoX kuriai pagal- 
binei-savanoriškai emigracijos organizacijai 
tremtiniai turi Įteikti savus afidevitus, buto 
ir darbo pažymėjimus ir iš viso kur tei
rautis šiais reikalais. Daug kam nesupran
tama BALFo centro pasitaikanti tvarka 
renkamus Amerikoje darbo ir buto pažymė
jimus siuntinėti Vak. Vokietijos tremtiniams 
per R. Katalikų Įstaigas ir net parapijų 
klebonus, kurie esą reikalauja surašyti ko
kias tai speclalines anketas su gana savo
tiškais klausimais apie bigamiją ir pana
šiai ... BALFo generalinė Įgaliotinė p-lė 
Rovaitė keletą kartų čia lankėsi, bet ta
rėsi tik su ’tam tikras žmonėmis ir plačiau 
tremtiniams apie BALFo darbus nepapasa
kojo. Apie tai nekalba ir čia nuolat besi
lanką toki žymūs BALFo veikėjai, kaip Dr. 
D. Jasaitis, Dr. P. Karvelis,. C. Masaitis, 
S- Balčiūnas ir kiti. Tremtiniai domisi ir 
buvusia emigracijos reikalais konferencija 
Fellbache. Ar nebūtų pravartu gyvu žodžiu 
smulkiau paipformuoti tremtinius apie emi
graciją? Ar nereikėtų šia proga išklausyti 
ir pačių tremtinUi, kuklių pageidavimų ir 
pastabų šiuo bpfu reikalu? •

— Rugsėjo 26 d. vietos lietuvių R.' Kata
likų parapijos klebonas kun. Butkus 
rengė iškilmingas pamaldas specia’iniai 
vykstantiems užjūriu savo parapijos 
riams.

emi-
Vi-

su-
iš-

na-

redaktorius laip užimtas naujų Dauguvie
čio veikalų taisymu, kad tiesioginėms pa
reigoms nebelieka laiko? Tačiau tokiu at
veju, kur gi nyeis vargšė raudonoji komu
nistų propaganda, jeigu jos meisteriai dėl 
laiko, stokos ar nesugebėjimo ją pačią .pa
daro didžiausiu jos priešu?...

Kodėl kilniosios NKVD institucijos to
kiose „Tiesos” eilutėse neįžiūri baisiausio 
sabotažo sovietinei propagandai? Nubuskit 
iš savo lokiško miego! Būtų pats laikas 
drg. atsakingąjį „Tiesos” redaktorių už an
titarybinę veiklą ir sąmoningą sovietinės 
propagandos autoriteto griovimą supokuoti 
kartu su jo visais plunksnakočiais t dėžutes 
ir pasiųsti Sibiro kryptimi...

‘ Vyt. Kastytis

Žodis federalistams
Paradoksas. Niekados Europa nebuvo taip žiauriai suskaldyta Į dvi dalia 

bet niekados taip^at nebuvo tiek daug kalbama apie reikalą ją sujungti, nuga
lėti siaurus nacionalinius varžtus, sukurti vieną politinį, ekonominĮ ir kultūrin 
vienetą. Tai yra tas „didysis uždavinys”, prieš kurį stovi šiandien Europa, ir apie 
kurį taip- Įtikinančiai kalbėjo neseniai įvykusiame Hagos suvažiavime W. Chur- 
chillis. Galima sakyti tiesiog visi žvirbliai čirškia ant tvorų, kad Europa turi 
arba susijungti, arba ji neišvengs dvigubo pavojaus: arba taps auka svetimos jė
gos, arba sugniuš po vienos partijos diktatūra.

Tame pačiame Hagos kongrese buvo apmesti pagrindiniai federalistų progra
mos principai; 1. visame Europos plote turi būti garantuota laisva žmonių, idėjų 
ir turtų apykaita; 2. turi būti priimta žmogaus teisių charta, garantuojanti visas 

. laisves, tarp jų ir opozicijos laisvę; 3. turi būti Įsteigtas tarptautinis teismas, galįs 
prižiūrėti, kad toji žmogaus teisių charta būtų įgyvendyfa; 4. turi būti sušauktas 
Europos parlamentas, kuriame būtų atstovaujamos visos gyvosios visų Europos 
tautų jėgos; 5. visi socialiniai junginiai (partijos, bažnyčios, sindikatai, vyriausy
bės) privalo užsiangažuoti veikti šia linkme.

Šiandien jau daromas pirmas konkretus žingsnis.^Gražiojoj Šveicarijoje, Infer- 
lakene, susirinko kelios dešimtys Europos parlamentarų iš visų partijų. Tačiau tai 
nėra būsimos federalinės Europos konstituanta, nes toli gražu ne visos Europos 
tautos joje atstovaujamos. Joje kaip tik neatstovaujamos tos tautos, kurios šiandien 
daugiausia kenčia nuo to Europos susiskaldymo ir kurios labiausiai pasiilgusios 
tos žmogaus teisės chartos. Tai yra tos tautos, kurios yra tas, kas prieš prancūzų 
revoliuciją (1789) buvo tretysis luomas. Tai yra kovojančios tautos ir ateis laikas, 
kada jos pasakys, taip kaip savo laiku ąbatas Siyesas pasakė, kad „tretysis luomas 
yra viskas”. Be jų pagalbos nebus sugriauta Europos Bastilija.

Jos su tam tikru kartėliu seka Europos federalistų judėjimą, nes jos jaučia, 
kad tas judėjimas gali išvirsti Į patogiai gyvenančių, nors ir persisunkusių gražio
mis idėjomis aristokratų klubu. Jos pripažįsta, kad visokie kilnių Paryžiaus po
nių salonai prieš aną revoliuciją padėjo susiformuoti ręvoliucinėms idėjoms, ta
čiau kai atėjo laikas šturmuoti Bastiliją, o vėliau ir ginti respubliką, ne tie sa
lonai davė pirmuosius kovotojus. To) kol .Vakarų Europos federalists! kalbės ir 
veiks tik savo interesų vardu, tol jų kalbos ir darbai nesujudins visų Europos 
tautų Širdžių.

Rytų ir Pietų Europos tautos privalo tarti savo žodĮ. Tiesa, Hagos kongrese 
dalyvavo vienas kitas tų tautų atstovas. Bet kur tie gausūs tos Europos dalies 
parlamentarai tarp Interlakeno atstovų? Juk jie viską rizikuodami pasirinko laisvę, 
kad išneštų tų tautų laisvės troškimą Į šiapus geležinės užtvaros, šiuo metu jie 
yra vieninteliai savo kenčiančių tautų ruporai. Jų balsas turi būti išgirstas,' nes 
Kitaip bus tuščios visos kalbos apie Europos vienybę ir laisvę. Negi dar yra tokių, 
kurie manytų, kad Europa galima Įsivaizduoti be tų milijonų, kurie jau daug šimt
mečių stovėjo krikščioniškos ir demokratiškos Europos avanposte?

Ne, vieningos Europos negalima Įsivaizduoti be Rytų ir Pietų Europos tautų. 
Jau Hagos kongrese buvęs Rumunijos užsienio reikalų ministeris Grigas Gafenco 
iškėlė tą principą. „Būtų ne tik neteisinga, — kalbėjo tada Gafenco, bet baisiai 
žalinga Europos reikalui, jeigu tautos atlaikančios didžiausius likimo smūgius, bū
tų atstumtos nuo Europos idėjos, kurios vardu jos ir toliau veda rezistencinę 
kovą”. , • ’ ■ ' - ■

Kaip geras ūkininkas negali toleruoti, kad kaimyno lauke bujotų piktžolės ir 
traukučiai, nes anksčiau ar vėliau jie persimes ir Į jo lauką, taip ir demokratinės 
V. Europos tautos negali leisti, kad R. ir P. Europos žemėje siaustų teroras, prie
varta ir okupaciją. Kol tai nebus suprasta, visos Vakarų federalistų kalbos apie 
Europos vienybę tebus balsas šaukiantis tyruose. K. STROPUS.

Dėmesio verti faktai
Wehnen / Oldenburg. Bu v. Meerbecko sto

vyklos gyventojas L. Gylys, dar gyvenant 
Meerbecke, išvijo iš savo daržo B. Adoma
vičienės viščiuką. Dėl šio nieko kilo tokia 
neapykapta, kad Adomavičienė parašė pla
toką laišką Gylio giminaitei į Ameriką, ap
šaukdama jį laiške komunistiniu agentu — 
šnipu, o už lietuvio išdavimą Gylys net 
gavęs 30.000 Rm. Tuo metu Gylio žmona 
jau gyveno Amerikoje. Tad, giminaitė per
davė Adomavičienės laišką Gylio žmonai, 
o šioji atsiuntė Gyliui jau į Wehnen sto
vyklą. Byla pateko stovyklos komendantui. 
Pareikalauta Gylio „veiklos” Įrodymų Pa
sirodė viskas buvo šmeižtas. Adomavičienė 
viešai raštu atsiprašė ir gavo iš komen
danto pirmą ir paskutinį Įspėjimą, kad atei
tyje bus griežčiausiai nubausta.

Adomavičienės vyras taip pat dėl viš
čiuko dar Meerbecke sumušė vieną nepilna
metę mergaitę, dėl ko taip pat atsiprašė 
Atrodo, kad toliau, šioji šeima neišpirks at
siprašymais savo veiksmų.

— Meerbecko lietuvių" R. Kryžiaus sky
rius dalino šalpos maistą. Davė tįk- „netur
tingoms” šeimoms. Tačiau iš jų tarpo vie
na šeima iš Meerbecko atsivežė dvi skers
tas kiaules, tad visai teisėtai užsigavo, kad 
ją priskyrė prie „neturtingųjų”, Suteikdami 
kelis gramus riebalų. O viena sušelptoji šei
ma jau ankščiau buvo visiems plačiai pa
garsinusi, kad tiek gaunanti siuntinių iš 
Amerikos, jog paprašė daugiau maisto ne
besiųsti. Užtat dabar ir pašalpą grąžino. 
Klaidingas yra nusistatymas visai nešelpti 
taip vadinamų dirbančiųjų, bet tik rinkti iš 
jų visas rinkliavas. Gausias šeimas tūrį dir
bantieji menkai savo uždarbiu skiriasi nuo 
nedirbančiųjų. Be to, esama tokių nuolati
nių bedarbių, kurie jau treji metai kaip ne
siėmė jokio darbo ir dabar, turėdami pro
gą dirbti, jo vengia. Taigi šelptini tik tikrai 
dirbti nepajėgūs.

— Keliasdešimt Wehnen stovyklos gy
ventojų išvyko dirbti į pereinamąją See- 
dorfo stovyklį. Kai kurie darbingi • vyrai 
nepasinaudojo ir šia proga, verčiau per die—

nas vaikštinėdami stovykloje ir laukdami pa
šalpų. Wehneniečiai dirbs Seedorfe apie tris 
mėnesius, perstatydami tranzitinės stovyklos 
barakus. Nors ir gana toli, tačiau šeštadie
niais dirbantieji atvežami į Wehnen, o pir
madieniais nuvežami atgal.

— Ir Wehnen stovykla po truputi plečia
ma. Štai baigiamas statyti viengungiams ba
rakas. Mokykloms statomas specialus bara
kas virtuvei ir valgyklai, nes dabar nega
minama mokiniams priešpiečių.

— 'Amatininkams ruošti .kursų Wehnen
stovykloje nėra. Dabar, Juškevičienės ini
ciatyva rengiami moterims skrybėlių dirbi
mo kursai, kuriuose dėstys vokietės — spe
cialistės. Iš bendro lavinimo-veikia anglų 
kalbos kursai. Stovykloje veikia pastovus 
kinas, kurĮ atsivežė iš Mėerbėcko jo sa
vininkas Vaitūžis. Jo dėka, stovykloje taip 
pat nuolat girdima per garsiakalbi žinios ir 
muzika. , K. Ketą.

Ingolstadlo padangėje
Įsisteigė Liet. Tremtinių Darb. ir Ama

tininkų Prof, Sąjungos skyrius. Kolonijoje 
įsisteigė gausus L. T. D. A. prof, sąjungos 
skyriuj. Ta pačia proga daugelis jo narių 
(su šeimomis viso 219 asm.) užsiregistravo 
žemės ūkio darbams Vermonto, USA, valsti
joje.

Gyva moterų veikla. Vietinis moterų ko
mitetas intensyviai dirba ir dažnai pagyvina 
stovyklos gyvenimą. Iki šiol suruošti juostų 
audimo, liet, raštų pritaikymo, krepšelių 
pynimo ir anglų kalbos kursai. Be to, arti
moje ateityje dar numatomas aktualių pa
skaitų ciklas.

Epidemijos pavojus praėjo. Spinalio vai
kų paralyžiaus epidemija praėjo be rimtes
nių pasėkų ingolstadtlečiams. Vaikų darže
lis bei pradžios mokykla šia proga turėjo 
atostogas, gi gimnazija ir toliau tuo pačiu | 
intensyvumu varė ketvirtųjų mokslo metų įmetu yra apie 450 lietuvių džiovininkų, jų 
darbo vagą.

Vėl naujas kapas. Mirtis, ta nelauktoji 
viešnią, jau pernelyg dažnai lankosi Ingol- 
stadto bendruomenėje. Nuo š. m-, pradžios 
ji jąu 6 išplėšė iš mūsų tarpo, gi štai rugs. 
22 d. naktį su šiuo pasauliu atsiskyrė a. a. 
Sofija Stupurienė. (A. Z.)

VISŲ DĖMESIUI
Įvairiose senatorijose Vokietijoje šiuo

,----- „L i )
tarpe apie 100 vaikų. Jų išvykimas iš Vo- 

I kietijo greitu laiku nėnumatomas. Todėl 
prašome visų tų, kurie dabar-išvyksta visą 
atliekamą literatūrą suaugusiems ir vaikams 
aukoti vietos L. R. Kryžiaus skyriams arba 
įgaliotiniams. ; •

Šios knygos bus išdalintos sanatorijose 
gulintiems ligoniams.

L. R. K. Vyr. Moterų Komitetą*
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