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SOVIETAI NESIDUODA TEISIAMI DEL BERLYNO
Naujas derybų manevras sovietams nepasisekė. — Nutarta Berlyno klausimą svarstyti S. Taryboje. — Sovietai nedalyvaus 

tuose posėdžiuose. — Vakariečiams bebuvo lik? dėl Berlyno kariauti ar kreiptis i S. Taryba

Seismografai užregistravo 
didelius sprogimus

Ziiricha* (Dena/Reuteris). Pagal paskli
dusias žinias Šveicarijoje, ZUricho meteo
rologinė stotis užregistravo milžiniškas eks- 
pliozijas, kurios galėjb kilti nuo atominių 
bombų. Pasak tų pranešimų, smarkios eks- 
pliozijos seismografuose yra atžimymos vi
sai kita grafika, negu žemės drebėjimai. 
Tačiau nėra jokių priemonių atominių bom
bų sukeltoms eksplozijoms atsikirti nuo ki
tų ekspliozijų.

Be to, pastebima, kad Šveicarijos stočių 
tarnautojai yra gavę nurodymus apie atomi
nių bombų ekspliozijas Sovietų Sąjungoje 
nei patvirtinti nei dementuoti, kadangi to
kie pranešimai turėtų politinį ir karinį po
būdi ir dėl to galėtų būti laikomi Šveica
rijos neutralumo pažeidimu.

Nepripažįsta vyrlansybės
Atamanas (Dena/Reuter’s). Karalius 

dulla pareiškė, kad Gazoje sudarytos 
bų Palestinos vyriausybės jis nepripažins.
Jis pareikalavo tuojau ją paleisti. Jis pri
pažintų tiktai tokią vyriausybę, kuri būtų 
rinkta laisvu būdu ir Jeruzalėje turėtų 
vo sostinę.

monė spaudimui padaryti ir pabandyti pa
naudoti Jungtines Tautas savo agresyviems 
tikslams pasiekti.

Negali boti kalbos apie derybas

Paryžius (Dena). JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos užsienio reikalų ministerial bu
vo susirinkę Paryžiuje bendro pasitarimo, 
kur svarbiausias klausimas buvo sovietų 
paskutinė nota Vokietijos reikalu.

Prancūzijos sluogsniuose dėl paskutinės 
sovietų notos pareijkiama, kad ji jokiu bū
du nepadarys (takos Vakarų valstybių skun
dui Saugumo Tarybai.

Vienintelis klausimas, ties kuriuo sūrio- Į 
jama, yra blokados panaikinimas Berlyne. 
Bet sovietų siūlymas nieko bendro su tuo 
klausimu neturi, o Vakarų valstybės to ir 
reikalauja. Be to, Vakarų valstybės Įsak
miai yra pabrėžusios, kad jos jokiu būdu 
nesiderės po spaudimo ženklu. Tas spaudi
mas ir. reiškiasi Berlyno blokada.

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, kad britų vyriausybės 
elgsena liks nepasikeitusi.

Negali būti jokių kalbų apie derybų 
atnaujinimą, kol nebus 'panaikinta Ber

lyno blokada.

Saugumo Taryba turės tarti žodi
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J JT įsiveržt gripas
Paryžius (D/R). Daugelis delegatų ir 

tų asmenų kurie dalyvauja Jungtinių Tautų 
pilnatyje, susirgo gripu. Tačiau epidemija 
nėra labai rimta.

Vienas diplomatas, kuris pats pasidarė 
tos epidemijos auka, tą ligą pavadino „Hu
no”. Bendrojoje anglų kalboje gripas va
dinamas yra influenza, o sutnuupiųbii djž-„ 
nai vadinamas „flu”.

Visai suvaržė diplomatu 
judėjimo laisvę

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV
sieūio reikalų ministerijos spaudos referen
tas McDermottas pranešė, kad 

sovietų vyriausybė (vedė susisiekimo 
suvaržymus užsienio diplomatinėms ir 

konsularinėms vyriausybėms. I 
Maskvoje akredituotiems užsienio spaudos 
korespondentams sovietų cenzūra neleido 
tą žinią į užsienius pasiųsti.

Aplinkraštyje, kur( sovietų užsienio rei
kalų ministerija atsiuntė Amerikos amba
sadai Maskvoje, sakoma, kad

Maskvos srityje galima judėti tiktai 50 
km spinduliu nuo miesto.

Teoriškai tam tikrose srityse, pvz, Gru
zijoje ir Jakutske, susisiekimas yra laisvas, 
bet juk nejmanoma tų sričių pasiekti, pir
miau neperėjus draudžiamosios zonos. Pa
galiau ir 50 km zonoje susisiekimas taip 
pat yra sąlygojamas. Tuo būdu užsienio 
atstovybės praktiškai gali judėti tik 
deliame miesto plote.

nedi-

Pirma karta paminėjo 
sovietu šventąjį

Belgradas (Dena/Reuteris). Jugoslavi
jos spauda pirmą kartą pamini Stalino 
vardą ryšium su konfliktu tarp Jugo

slavijos ir kominformo.
Laikraštis „Borba” Staliną vadiną „vienu iš 
didžiausiųjų gyvųjų autoritetu ne 
tarptautiniame darbininkų sąjūdyje, 
visame demokratiniame pasaulyje”.

Bet esamame konflikte teisė nėra 
pusėje. Laikraščio nuomone, 
kritikai iš Rytų per daug jau yra pasidavę 
Sovietų Sąjungos ūkinei ir karinei (takai.

„Yra laimė", kad Sovietų Sąjunga yra 
pati svarbiausioji socializmo ir demokrati
jos šalis, bet tai neturi reikšti, kad ma
žesnės valstybės negali (gyvendyti tokio pat 
socializmo.

tiktai 
bet ir

Stalino
Jugoslavijos

- Paskutine valandai:
Paryžius. Sovietai savo sektoriuje Berlyne 

ketina steigti atskirą miesto valdybą, 
praneša „France Soir”. (D).

Washingtonas. Ir Amerikos seismografai 
spalio 5. būvyje užregistravo žemės smū
gius, kurie gali būti kilę dėl atominės 
bombos sprogdinimo. (D/Afp).

Miinchenas. AntradienĮ čia- nusileido Čeko
slovakijos lėktuvas su 15 keleivių, iš ku
rių daugumas nebegrįš į Čekoslova
kiją. (D).

gresia taikai ir 
yra visai nepa- 
dabartinės būk- 
tik. Vakarų val- 
nutraukė dery-

Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų Tasso 
žinių agentūra

.pirmadieni paskelbė sovietų vyriausy
bės trims Vakarų valstybių vyriausy
bėms šeštadieni (teiktą notos turini, ku
rioje sovietų vyriausybė pasiūlė Vakarų 
valstybėms užsienio reikalų ministerių 
tarybos konferenciją, kad joje būtų 
svarstomos Berlyno ir visos Vokietijos 
klausimai pagal Potsdamo keturių susi

tarimą.
Toliau notoje siūloma, kad keturiems ka

riniams gubernatoriams rugpiūčio mėn. 30 
d. priimti nurodymai būtų pripažinti kaip 
keturių susitarimas, kuriais remiantis turi 
būti išaiškinta Berlyno būklė.

Vakarų valstybių pareiškimas, kad Ber
lyne susidarė būklė, kuri 
saugumui, sakoma notoje, 
grĮsta. Jeigu kas nors dėl 
lės Berlyne yra kaltas, tai 
stybrų vyriausybės, kurios
bas dėl nuomonių skirtumo, Berlyno klau
simu. Vakarų valstybių vyriausybės priva
lėjo ginčijamus klausimus dėl Berlyno ir 
dėl Vokietijos perduoti ištirti užsienio rei
kalų ministerių tarybai, kuri yra kompete- 
tinga tokius klausimus spręsti. Bet to ne
paisyta.

Kadangi Vakarų valstybės rugsėjo 26 d. 
notoje pranešė, jog jos Berlyno klausimą 
perduoda Saugumo Tarybai, tai Sovietų Są
junga taria reikiant paaiškinti štai ką: Ber
lyno būklė yra glaudžiai susijusi su visos 
Vokietijos klausimu, su Vokietijos suskaldy
mu ir su separatinės vyriausybės sudarymu 
Vakarų Vokietijoje, o pagal JT chartos. 107 
straipsnį tie klausimai turi būti aiškinami 
tų vyriausybių, kurios atsakingos už Vo- 
Metijos okupaciją, ir todėl Saugumo Tary
bai tas klausimas negalėjo būti perduotas.

JAV vyriausybės pareiškimas, kad, esą, 
susidariusi tokia būklė, kuri gresia pasau
lio taikai ir; saugumui, neatitinka tikros da
lykų padėties ir yra ne kas kita, kaip prie-

Apkaltino apsirikęs
Berlynas (Dena). JAV karinio guberna

toriaus pavaduotojas gener. Haysas savo 
rašte rusų generolui Dratvinui, atsakyda
mas į jo padarytus kaltinimus, kad ameri
kiečių lėktuvai nuo rugpjūčio 20 d. iki spa
lio 1 d., esą, 86 kartus pažeidę orinio su
sisiekimo taisykles, pareiškė, jog tie kalti
nimai galėjo būti padaryti tik apsirikus.

Frankfurtas (Dena). Pirmadienį 15 vai., 
pirmininkaujant amerikiečiui Austinui, pra
sidėjo Saugumo Tarybos posėdis, kuriame 
pradėta svarstyti Berlyno ginčas.

Prieš posėdžio pradžią sovietų delegatas 
Višinskis rankos paspaudimu pasisveikino 
su britų delegatu Cadoganu, atsisėdo šalia 
vienas antro ir juokavo. Salė visą laiką 
žybčiojo nuo fotografų šviesų. *' Atidarius 
posėdį, pirmininkavimą perėmė Argentinos 
užsienio reikalų ministeris Bramuglia.

, Višinskis pasipriešno Vakarų valstybių 
reikalavimui Berlyno klausimą (rašyti | 

Saugumo Tarybos darbų tvarką.
Jis pažymėjo, kad visi tie nesusipratimai 
yra kilę dėl (vestosios Vakarų Vokietijoje 
valiutos reformos. Sovietų Sąjunga ėmėsi 
priemonių, kurios tiktai apsaugotų jos zo
ną nuo negeistinų padarinių. Visas tas 
klausimas yra susijęs su bendru Vokietijos 
klausimu ir jis turįs būti svarstomas užsie
nio reikalų minist?rių>jaryboje, kaip tai nu
matyta Potsdamo sutartyje. Berlyne nesą 
jokios blokados, nes Vakarų sektoriai mais
tu ir anglimis gal( apsirūpinti sovietų sek
toriuje. Visi gandai apie blogus santykius 
Berlyne yra skleidžiami, norint sukelti ka
ro isteriką ir didinti karo baimę.

Višinskiu! atsakė Amerikos delegatas Jes- 
supas. Jis pastebėjo, kad paskutinė sovietų 
nota susidariusios būklės nekeičia. Berlyno 
būklė gresia taikai. Saugumo Taryba turės 
apsvarstyti tai, kad sovietų vyriausybė ne
legaliomis priemonėmis bando pasiekti po
litinius tikslus, į kuriuos ji neturi teisės.

Pasak Jessupo, Vakarų valstybės tu- 
‘rėjo pasirinkti: arba sovietų priemo
nėms jėga pasipriešinti, arba visą rei-

kalą perduoti Saugumo Taryb-i. Sovie
tų Sąjunga turėtų tik džiaugtis, kad^vi- 
sas reikalas perduotas Saugumo Tary
bai, kuriai tarpininkaujant, galima bus 
išeiti iš susidariusios sunkios būklės.

Vakarų valstybės išbaigė visas priemones. 
Ir nuolatinis sovietų žodžio nesilaikymas to
limesnius tiesioginius pasitarimus daro ne
beįmanomus. Jis prašė ST šį klausimą svar
styti, nes susidariusi būklė tikrai-gresia pa
saulio taikai ir saugumui.

Jessupo išvedžiojimams pritarė ir britų 
delegatas Cadoganas.

Prieš balsuojant klausimą, ar Berlyno 
problemą (traukti į darbotvarkę, ar ne, an
trame posėdyje antradieni Višinskis pasisa
kė • tur(s savo vyriausybės direktyvas nesu
tikti su šio klausimo perdavimu S. Tarybai.

9 balsais prieš 2 (Sovietų S-gos ir Uk
rainos) nutarta skundą Berlyno klausi

mu (rašyti Į ST. darbotvarkę.
Višinskis ir Manuilskis (Ukrainos , atst.J 
pareiškė, kad nedalyvaus Saugumo Ta
rybos posėdžiuose, svarstant Berlyno 

' . klausimą.

Europai ginti stabas sudarytas
Londonas (Dena/Reuteris). Čia paskelbta 

galutinė Vakįrų Europos Unijos gynybos 
vyriausiojo štabo sudėtis. Feldmaršalas 
Montgomerys yra paskirtas nuolatinės gyny- 

jbos komisijos pirmininkas Ir vyriausiasis 
i vadas.

Prancūzų generolas Jean de Lattre de 
Tassingnys paskirtas sausumos kariuome
nės vyriausiuoju vadu, o britų aviacijos 
maršalas air Jamesas Robba* paskirtas vy
riausiuoju aviacijos vadu. Prancūzų vice 
admirolas Robertas Jaujard paskirtas pen
kių valstybių vyriausiuoju karo laivyno va
du. —

Vakarų unijos štabų viršininkai antradie
nį. pirmininkaujant britų karo aviacijos vy
riausiam vadui Tedderiui, buvo susirinkę 
posėdžio? Be to, | (vairius Vakarų unijos 
štabu*' bus paskirti aukšti olandų, belgų ir 
liuksemburgiečių karininkai, kurių uždavi
nys bus nagrinėti taktines ir techninei pro
blemas ryšium suv Vakarų Europos gynimu.

Prancūzijos ministerių taryba pirmadieni 
pajvirtino Vakarų Europos Unijos nuolati
nės gynimosi komisijos pirmininko k vy
riausiojo vado paskyrimą. ,

Aukšti Amerikos valdininkai pareiškė, 
kad Vakarų Eurojios Unijos vyriausios ka
rinės vadovybės sudarymas yra vienas ■ 
reikšmingiausių žygių, kurie yra reikalingi 
atlikti pirmiau, kad JAV po to galėtų ben
dradarbiauti su Vakarų Europos Unija gy- 
nymosi srityje. 9 • ■

Slūld remti kariškai
Washingtonas (Dena Z Reuerti*. Atsto
vų rūmų užsienio politikos komisija 
pareikalavo labiau tiesioginės karinės ir 
didesnės finansinės parambs 

tautinei vyriausybei.
#Komisijos pranešime sakoma, 
ja demokratijoms yra „lemiama 
Kinijos, kaip demokratinės tautos, išsilai
kymas, turi didžiausią reikšmę visų demo
kratinių tautų saugumui.’
; ♦ Iš slaptų 3. Reicho archyvų patirta, 
kad Hitleris rengėsi dujų karui ir 3 kartus 
norėjo pradėti dujų karo ofenzyvą, bet vis 
bijojo reakcijos. (DM).

Kinijos

kad Kini- 
sritis” ir

Ispanų moralė rekomenduotina visai Europai

Ispanijos 
karinių

manoma,

,Pirma nu v ykusie ji DP skins kitiems kelią i JAV'
LTB centro atstovams pareiškė Ph. L. Ryanas, IRO amerikiečiu 

zonos direktorius
š. m. spalių mėn. 1 d. Tautinio Ansam

blio suruošto koncerto Bad Kissingeno 
miesto teatre IRO Direktoriui su Ponia pa
gerbti proga, LTB Centro Komiteto Pirmi
ninkas P. Gaučys ir I vicepirmininkas A. 
Kalvaitis lankėsi IRO amerikiečių zonos 
štabe ir buvo priimti p. Ph. Ryan, su ku
riuo ■ turėjo sekantį pasikalbėjimą:

— Ryšium su (tempta politine padėtimi 
mūsų tautiečiai labai nerimastauja prisibi
jodami eventualių (vykių. Ar IRO turi kok| 
planą tuo atveju evakuoti tremtinius?

— Karo psichozė, kuri dabartiniu metu 
jaudina ne tik DP, bet ir visus kitus, mano 
supratimu neturi realaus pagrindo, nes dėl 
dabartinės būklės karas neturėtų (vykti, 
šiomis dienomis aš parsikviečiau į Bad 
Kissingeną visą savo šeimą, kas patvirtina 
mano samprotavimo nuoseklumą. Jei (vyk
tų ginkluotas konfliktas,, tai jis paliestų ne 
tik DP, bet visus gyventojus, jų skaičiuje 
ir mus. Dėl evakuacijos plano, tai aš ma
nau, kad tai būtų kariuomenės štabo reika
las, bet su juo aš dar tuo reikalu nesu 
bėjęs.

— 'PO vyrauja nuomonė, kad DP 
karas pakanka pradžios mokyklų ir 
reikalo turėti savas gimnazijas. Ir IRO
ka algas mokytojams tik tada,, kai 1 moky
tojo turima 25 vaikai. Antra vertus, mūsų 
mokytojai gauna menkesnes algas. Mes pa
geidautume, kad mūsų mokytojai 
žvilgiu būtų sulyginti su vokiečių 
jate.

— Amerikiečių mokykloje, kurią 
urano va kai, 25 vaikams skiriamas 
mokytojas. Mokytojų algų didumas pareina į

kal-

vai- 
nėra 
mo-

algų at- 
mokyto-

lattko ir
> tik 1

ir nuo kitų apystovų. IRO nuolat spaudžia
ma mažinti DP reikalams skiriamus 
fondus. IRO stengsis kuo daugiausia 
aprūpinti darbu, tad bus geriau, kad 
daugiau bus dirbančiųjų, negu kad 
tikram skaičiui mokytojų būtų didesnis 
lyginimas. Į DP švietimo reikalus aš 
nesu įsigilinęs, bet artimiausioje ateityje 
pasistengsiu šį klausimą išstudijuoti. Būtų 
pageidautina, kad į švietimo darbą būtų 
(trauktos karitatyvinės organizacijos, ku
rios galėtų bent dalį reikalingų lėšų pa
dengti, bet Tamstos žinote, kad nėra leng
va karitatyvinės organizacijas (tikinti skir
ti tam reikalui lėšų. Daug lengviau iš jų 
išgauti maisto ir aprangos reikalams pini
gų-

— Ryšium su projektuojama masine emi
gracija ir turint galvoje veikiančius nuosta
tus, reikia manyti, kad dalis mūsų tautiečių 
šeimų dėl nepagydomų ligų bus išardytos. 
Mūsų duomenimis tokių asmenų lietuviai 
turės virš 3000. LTB Centro Kom-tas yra 
susirūpinęs jų likimu ir norėtų sužinoti ar 
IRO turi kokių planų sutvarkyti tų žmonių 
ateiti?

— Aš esu šiuo reikalu kalbėjęs su p. Ca- 
rusi dar būdamas JAV Raudon. Kryžiaus 
tarnyboje, p. Carusi deda visas pastangas 
apeiti dabar veikiančius nuostatus ir jokiu 
būdu šeimų dėl vieno ar kito šeimos nario 
ligos, neskaidyti. Reikia tarti, kad atski
ros vyriausybės, priimrncios DP, vadovau
sis >ne rik komerciniais apskaičiavimais 
gauti sveiką, darbui tinkama elementą, bet 
ir ateis momentas kada jos pajus reikalą 
vidovautis ir humaniškumo principais. Ta 
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Madridas (Dena/Afp). Oficialūs Ispanijos 
sluogsniai dėj senatoriaus Gurnayo lanky
mosi pas gener. Francą pareiškė, kad Ame
rikos asmenybės susipažino su 
kariniu potencialu ir eventualiu 
priemonių reikalavimu.

Diplomatiniuose sluogsniuose
kad santykiai tarp Vakarų valstybių ir Is
panijos priklauso nuo Washingtono ir Mas
kvos santykių.

Madrido laikraštis „Ariba" cituoja vieną 
senatoriaus Gurneyo pareiškimą; „Ispanai 
turi moralę, kurią mes mielai norėtumėm 
matyti visoje Europoje”. '„Ariba” ta proga 
prisimena londoniškio „Daily Express” ko
mentarą, kad generaliniai štabai yra netekę 
bet kokio pasitikėjimo Prancūzija.

Ispanų katalikų „Ya”, kuris yra artimas 
užsienio reikalų ministerijai, pastebi, kad

„Amerikos ir Anglijos žinovai, kurių 
tarpe ir Montgomerys remia Ispani
jos pritraukimą ( Vakarų bloką.

„Pagal amerikiečių kariuomenės pažiūrą, 
tęsia laikraštis: nuo Rytų Europos gynimo
si linija eina per Pirenėjus”.

Monarchistų laikraščio „Abo” Pa ryžaus 
korespondentas rašo, kad amerikiečių dele
gacijos lankymasis Madride sukėlė pavydo 
drebuli Paryžiuje.

Franco sąlygos bendradarbiavimui
Londonas (Dena/Afp). „Daily Mail” rašo, 

kad per pasikalbėjimus su Amerikos kari
nės misijos atstovais

gener. Francas pateikė Vakarų valsty
bėms šias sąlygas bendradarbiavimui 
užmegsti: 1. priimti Ispaniją ( Jungti
nes Tautas; 2. (traukti Ispaniją Į Mar- 
shallio planą; 3. atnaujinti diplomati
nius santykius su Vakarų valstybėmis.

„Daily Mail” toliau rašo, kad amerikie
čių generalinis štabas, kuris D. Britanijo
je ir Ispanijoje mato du svarbiausiuosius 
Vakarų Europos gynimo bastionus, norėtų 
įrengti savo jūrų ir aviacijos atramos taš
kus Cadikse, Cartagenoje, Valencijoje, Bar- 
celonoje, Huelvoje, o taip pat ir Balearuose.

Toliau laikraštis informuoja, kad ir Por
tugalija sutinka savo teritorijoje leisti 
(rengti amerikiečių karinius atramos taškus.

Sokolovskis: Vakarai Berlyną 
panaudojo agresyviam blokui sudaryti

Maršalas Sokolovskis 
laikraščių atstovams 
dėl kurių prieita prie 

būklės. Už šią krizę

Berlynas (Dena). 
sovietų licenzijuotų 
nušvietė priežastis, 
dabartinės Berlyno 
atsakingi yra „tiktai Vakarų sąjungininkai".

Apie kokį nors Berlyno užblokavimą ne
gali būti kalbos, kadangi gyventojai gali 
visiškai apsirūpinti sovietų sektoriuje. „Ap
rūpinimą oro keliu” jis pavadino „nereika
linga ir grynai propagandine priemone, ku
ri iš Vokietijos pareikalaus nereikalingų iš
laidų”.

Toliau Sokolovskis apkaltino Vakarų val
stybes dėl separatinės valiutos Vakarų zo
nose, kurios (vedimas Berlyne vertęs sovie
tus imtis kai kurių „saugumo priemonių”. Ir 
tai atsiliepė į susisiekimą su Vikarų Vo
kietija.

Keturių pasitarimai tai krizei Įveikti il
gainiui, Sokolovskio nuomone, būtų davę 
„pozityvių vaisių”. Vietoj to Vakirų vals
tybės Jerlyno klausimą panaudojo „sudary
mui agreeyviw’o karimo Valomi blok** ko-

ris nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą ir ki
tas liaudies demokratijas”.

Londono rekomendacijomis jie išsprogdi
no kontrolinę tarybą ir „sudavė naikinamą 
smūgį keturių administracijai Berlyne. Ke
turių pasitarimai Berlyne nutrūko tiktai dėl 
to, kad prie to spyrė gener.'Clayus. Pagal 
Sokolovskio siūlymus normaliam susisieki
mui grąžinti tarp vakarinių zonų ir Berly
no per Helmstedlą turėjo būti leidžiama per 
parą iki T6 traukinių.

Vakarų valstybių licenzijuoti Berlyno 
laikraščiai, pvz., „Tagesspiegel” ir „Tag” 
pasisako dėl Sokolovskio pareiškimų ir pa
brėžia defenzyviūį jo charakterį. Jo pareiš- ( 
kimas fasįs būti atsakymas į amerikiečių 
baltąją knygą. Sokokvskis atkartojo visus 
neteisingu* kaltinimus ir perdėjimus, kurie 
amerikiečių baltosios knygos fėdėstymą dar 
labiau putvirt'na.

Britu sinogunisi Maršalo Sokolovskio na- 
reiškimu* pavadino riu,<3čiu tiesos iškraf- 
urmu. *
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Nuotaikos - žodžiai - veiksmai
Tai buvo 1943 m., kada karo banga ap

sigręžė. Įvykis atsitiko mažame Elzaso kai
melyje, Juros kalnuose. Varpų garsas sek
madienį plaukė oru, kviesdamas apylinkės 
ūkininkus pamaldų. Artinosi Kalėdos. At
rodė, kad karas buvo labai toli nuo šios 
ramios vietelės. Naciai buvo pakankamai 
apdairūs ir netrukdė žmonėms pamaldų.

Vargonais grojo gabus Arbois muzikas, 
dvidešimt vienerių metų Anris Koepfler. Jis 
buvo švelnaus ir ramaus būdo žmogus, kaip 
daugumas elzasiečių, nedidelio ūgio, juo
dais plaukais, gyvomis akimis beveik vai
kiškame veide.. Jis vargonais pritarė choro 
giedojimui. Į senas giesmes įtraukdavo savo 
variacijų, kartais įpindamas uždraustos 
marseljietės melodijų. Šita išdaiga visada 
patikdavo parapijiečiams.

Bet pamaldos staiga sutriko. Pro maldy
klą einančiame kelyje pasigirdo vokiečių 
motociklų ir automobilių burzgimas. Vijosi 
kokį nors pogrindžio veikėją. Kada v%a tai 
baigsis? Parapijiečiai ėmė melstis inten
cija, kad Viešpats išvaduotų Prancūziją.

Pačiame giesmės viduryje staiga nustojo 
groję vargonai. Maldininkai apsidairė, pa- 

• sižiūrėjo į choro pusę. Nebesulaukdami pri
tarimo, giesmę baigė be muzikos. Ant cho
ro Koepfler iš nustebimo rankos. nukrito 
nuo klavišų. Prieš jį stovėjo jo senas drau
gas Žanas, klasės draugas Žanas Peroux. 
Vokiečiai buvo pasmerkę, jį miriop, bet 
jam buvo, pavykę pasprukti į Angliją. O 
dabar jis stovėjo čia, numestas parašiutu.

— Negalime gaišti, — tarė Žanas. — Ei
kime iš čia, kur galėtume pasikalbėti.

Žanas ir Anris išėjo iš maldyklos, nusi
leidę stačiais laiptais. Nebuvo laiko prisi
minti senos draugystės. Žanas tiesiog ėmė 
kalbėti apie reikalą.

— Atvykau nuo generolo de Gauilės. An
ri, tau gresia baisis pavojus.

— Ar naciai susekė, kiek aš prisidėjau 
prie generolo Oiraud' pabėgimo?

— Ne, ne tai,'— atsakė Žanas paskubo
mis.

Anris, gabus vargonininkas, trejus metus 
dirbo pogrindyje. Jis buvo vienas iš pir
mųjų, stojusių generolo de Gauilės pusėje. 
Dirbdamas kaip žvalgybos agentas, buvo 
praleidęs daug naktų be miego ir atlftęs 
ne vieną nuotykingą žygį. Jis buvo suorga
nizavęs pabėgėlių gabenimą iš Vokietijos 

4, Prancūziją. Saugų prieglobstį rasdavo 
priverstiniai darbininkai, karo belaisviai ir 
iš bėdos nutūpę sąjungininkų lakūnai. Lo
šimas ėjo kelerius metus, o paskum aplin
kybės pareikalavo pakeisti linkmę. Šimtus

’sąjungininkų šnipų Nugabeno į Vokietiją. 
Sugabentieji asmenys palaipsniui sudarė 
nenutrūkstamą kurjerių sistemą. Anriš 
Koepfler taip pasižymėjo, jog jam pavedė 
išgelbėti gen. Giraud, iš Koenigstelno tvir
tovės. Vaikinas generolą saugiai pervedė 
300 km iš Koenigsteino į Šveicariją. Anrio 
žygis pasisekė sumanios organizacijos dėka, 
kuriai jis panaudojo skafitus pasienio tarny
bai, o makininkus — pasiuntiniais per kal
nus. »

Tos srities pogrindžio judėjime Auris 
buvo vienas iš vadovaujamųjų asmenų. Dėl 
tos priežasties Žanas Peroux atvyko įspėti 
jo. Anris buvo padėjęs belgams, olandams, 
norvegams — apskritai visų tautybių asme
nims — sprukti iš nacių. Bet dabar paslap
tis buvo iškilusi aikštėn. Žanas papasakojo 
apie šnipą Timmermaną, kurį pagavo Ang
lijoje. Šnipas Anrio vardo tikrai nežinojo, 
bet žinojo, kad jo padedami bėgo belgai. 
Aišku, kad jis tai pranešė vokiečiams. Tad 
buvo išmintinga Auriui dingti kaip galint 
greičiau. Žanas tą pat naktį turėjo skristi 
atgal. Jaunuoliai pakratė rankas ir ramiai 
išsiskyrė.

Kaip atvyko, Žanas taip veikiai ir dingo. 
Anris nusprendė nebegaišti: tik atsisveikins 
ir tą pačią dieną pasitrauks. Bepakuodamas 
būtinąsias reikmenes, išgirdo keliu atva
žiuojant automobilį. Jis striktelėjo pro -lan
gą iš savo kambario ir šoko prie dviračio. 
Bet jau buvo' per vėlu. Jį apspito gesta
pininkai. Nuvežė (“gestapo būstinę Diįpne.

Ktelias valandas važiuojant Anris nepra
tarė nė žodžio. Jis galvojo, kaip jam gintis, 
kokių alibnį išrasti. Pagaliau jis sugalvojo 
tikrąjį būdą ir lengviau atsiduso. Patenkin
tas šypsojosi, būdamas, Įsitikinęs, kad jam 
nieko neatsitiks.

Gestapo kalėjimas Dijone buvo niūrioje, 
legendomis išgarsėjusioje Burgundijos ku
nigaikščių pilyje. Anrį nuvedė pas gestapo 
pulkininką, kurio pavardės nesužinojo.

— Tai tu esi tas, kuris padėjo generolui 
Giraud pabėgti! — rėkdamas kreipėsi pul
kininkas. — Juk tu? Verčiau prisipažintum 
ir negaišintum mums brangaus laiko. Pri
sipažinki

Prieš pulkininką stovėdamas Anris pasi
juto nusilpęs ir atsisėdo į patogią kėdę.

— Steh auf, du Schwein! (Stokis, kiaule)
— suriko pulkininkas. Adjutantas sudavė 
Anriui per veidą. Bet jis šypsojosi ir nesi
kėlė. Jds tarė:1 - ..... gs "b*

— Ponai, kodėl beklausiate mane, jei jau 
viską žinote? Taip, aš turėjau didelę garbę 
padėti generolui Giraud. (B. dj

TRUMPOS ŽINIOS --------
ą v BELGIJA
♦ Belgija kaip įnašą Vakarų Unijos gy

nimosi planui žada išplėsti lėktuvų gamybą, 
kuri bus daug didesnė, negu pačiai Belgijai 
reikalinga. Tos įmonės bus sukurtos priva
taus kapitalo, valstybei remiant. Bendroje 
gynyboje didelį vaidmenį vaidins Belgijos 
valstybiniai ginklų fabrikai Herstalyje prie 
Liege, kurie techniškai yra tobuliausi ir pa
žangiausi Europos fabrikai. Jie padės apsi
rūpinti ginklais keturioms likusioms valsty
bėms. Belgijos įnašas bendroje gynyboje 
pirmiausia bus ūkinio ir. pramoninio cha
rakterio, (D/R).

BULGARIJA
♦ Bulgarijos vyriausybė, pasak Tajuga 

nutarė paleisti Jugoslavų liaudies fronto or
ganizaciją. Priežastis ši: ta organizacija 
neatitinka krašto įstatymų ir veikia ne pagal 
abiejiį tautų interesus. (D/R).

♦ Bulgarijos žinių agentūra pranešė, 
kad 10 asmenų, kurie buvo kaltinami šni
pinėjimu svetimos valstybės naudai, dabar 
nuteisti. 5 iš jų nubausti mirtimi, o kiti 
kalėjimu. (D/Afp).

ITALIJA

esą, Jugoslavija perėjusi į „imperialistų 
stovyklą”. (D/R).

NORVEGIJA
♦ Netoli Trontheimo, prie Norvegijos,

nukrito į jūrą lėktuvas su 38 keleiviais. 3 
norvegai žuvo. Keli asmenys buvo sunkiai 
sužeisti. Bet visus pasisekė išgelbėti. Tarp 
išgelbėtųjų yra ir britų filosofas Russe- 
1S‘ (D/R)’ PORTUGALIJA

* Portugalų armijos generalinio štabo 
viršininkas gener. Rodriguezas, pasak britų 
karo ministerijos pranešimą, spalio 9 d. at
vyks vienai savaitei į D. Britaniją, kur jis 
susipažins su kariuomenės įrengimais ir 
apžiūrės Royal Air Force. (D/K).

PRANCŪZIJA

„Prasidėjo nuo Pabaltijo..
Pereitą taęčiadienį JT visuotiųis susirin

kimas baigė savo įžangines diskusijas — 
vadinamą visuotinį išsikalbėjimą; Dabarti
nes nuotaikas gal geriausiai nupiešė Belgi
jos min. pirmininkas ir užsienio reikalų mi- 
nisteris Paulius Henris Spaakas. Mūsų 
skaitytojai jau penktadienio Nr. turėjo pro
gą susipažinti su .trumpa, „Denos” pateikta, 
jo kalbos santrauka, todėl ilgai prie tos, 
tur būt, įdomiausios iki šioj iš JT tribūnos 
pasakytos kalbos nesustosime. Čia tik nori
me pabrėžti, kad Spaakas pirmą kartą JT 
istorijoje iš kalbėtojo tribūnos paminėjp ir 
Pabaltijo valstybių aneksiją, kaip Sovietų 
Sąjungos siekimų ' pavyzdį. Tokia sovietų 
politika privertė Vakarus budėti ir gintis 
nuo komunizmo kėslų lygiai taip pat ener
gingai, kaip kad buvo kovota su Hitleriu. 
Spaakas aiškino;

„Mūsų politika yra labai paprasta. Ji 
remiasi baime — jūsų, jūsų vyriausy
bės, jūsų politikos baime. Tačiau tai 
nėra bailio baimė, bet baimė žmogaus, 
kuris sugeba žiūrėti į ateitĮ ir numatyti 
baisumus ir tragediją, kuri mus laukia.” 

Toliau paminėjęs Višinskio kalbas apie 
„karo kurstytojus” ir priekaištus amerikie
čių spaudai, kuri, girdi, paskelbė nuotolius 
tarp amerikiečių bazių ir Rusijos miestų, 
Spaakas paklausė:

„Ar p. Višinskis sutiktų man patikinti, 
kad Sovietų Sąjungos generalinis štabas 
dar nė vieno karto nematavo atstumo 

tarp Maskvos ir Londono?”
Netrukus prasidėjusios politinės komisi

jos diskusijos apie 1-jį darbotvarkės punk
tą dar daugiau paryškino tos baimės prie
žastis. Baimės, kuri dabar lygiai tiek pat 
veikia sovietus, kiek ir Vakarus. Tai buvo 
diskusijos apie atominės energijos, kontro
lę. Atominės bombos baimė lygiai taip pat 
blogai veikia ir sovietus. Šeštadienį Višins
kis išėjo su nauju siūlymu. Dvejus su puse 
metų sovieįai reikalavo pirmiau sunaikinti 
jau turimas atomines bombas bei įrengimus 
joms gaminti ir tik vėliau aptarti kontrolę, 
kuri turėtų būti Saugumo Tarybos žinioje, 
atseit su veto 'teise. Dabar Višinskiu pa
darė nuolaidą visuomenės nuotaikoms ir 
siūlo kartu pasirašyti du susitarimus: vienu 
pasižadėti sunaikinti bombas, kitu įvesti 
kontrolę. Tačiau kas gali patikėti, kad so
vietai, JAV atominius ginklus sunaikinus, 
klausys kontrolės nuostatų, jei dar aplamai 
jie sutiks su tikrai pajėgia kontrolės įstai
ga, kuri galės iššniukštinėti, visus Rusijos 
užkampius. Tam patikėti kliudo Spaako 
taip gražiai nupasakota baimė.

New Yorko universiteto filosofijos profe
sorius Jamesas Burbamas dar prieš pustre
čių metų savo veikale „Pasaulinis viešpa
tavimas”, su kuriuo buvo supažindinti ir 
mūsų skaitytojai, išpranašavo, kad pasaulį 
būtinai turi apimti ateities baimė. Ir tai dėl 
tos paprastos priežasties, kad mūsų dienų 
karo technika kiekvieną dieną suteikia vis 
daugiau galimybių vienu staigiu užpuolimu 
paskandinti chaose bet kurį didelį kraštą. 
Sovietų politika tos baimės įsigalėjimą pa

skubino ir paskatino. Ir tai hio laiku, kada 
jie iš tikrųjų nedaug ką gali padaryti.

■ - ♦
„Rusiją įsivaizduoti kaip milžinišką 
neribotų galimybių teritoriją yra 
klaida”. H. J. Tayloras.

Žinomas amerikiečių žurnalistas ir radi
jo komentatorius Henrys J. Tayloras „Rea
der’s Digest” nagrinėja klausimą, ar Rusi
ja gali paskelbti pasauliui karą? Jis kon
statuoja, kad Sovietų Sąjungos ūkinis pa
jėgumas geriausiu atveju yra lygus 25% 
JAV pajėgumo. Tik šio penkmečio gale, t. 
y. 1951 m., Sov. Sąjunga numato gauti 60 
milijonų tonų naftos, t. y. tiek, kiek JAV 
turėjo prieš 28 metus. Pereitais metais JAV 
produkavo 270 milijonų tonų. Visas sovietų 
susisiekimas paremtas geležinkeliais, t ta
čiau JAV šiandien turi 370.000 kilometrų 
geležinkelių linijų, o Sovietų Sąjunga — 
tik 92.000 kilometrų. Pačių sovietų daviniais 
1000 kw elektros energijos pagaminimui pas 
juos reikalinga 11 žmonių personalo, o JAV
— tik 2. Vienas Maskvos laikraštis prieš 
kurį laiką palygino Amboyaus (New Jersey 
valst.) elektros jėgainę su tokio pat pajėgu
mo Kemerovo jėgaine Sovietų Sąjungoje. 
Amerikiečių jėgainę tvarko 51 darbininkas 
ir tarnautojas, sovietų — 480. Amerikiečių 
jėgainės biure dirba 17 tarnautojų, sovietų
— 91! Sovietų pramonės įmonės, kurių pa
galba reikalinga atominei bombai pagamin
ti, yra nuo amerikiečių atsilikusios 22 me
tais. Žinoma, Sovietų sistema įgalina, ap
leidus visas kitas sritis, visą energiją su
koncentruoti karo reikalams, tačiau ir“tuo 
atveju apskaičiuota, kad tuo momentu, ka
da Sovietų Sąjunga pradės gaminti atomi
nes bombas, JAV turės tokią jų atsargą, 
kuri bus lygi 18 metų sovietų produkcijai. 
Kitaip sakant, sovietams pradėjus gaminti 
tokias bombas ir nuo to momento praėjus 
mažiausiai vieneriems metams, JAV už 
kiekvieną sovietų numestą bombą galės at
sakyti visa 18 tokių bombų. Be to, JAV tu
rės žymiai pranašesnes priemones toms 
bomboms nugabenti į taikinį, negu sovietai. 
Jau netrukus amerikiečiai pradės masiškai 
gaminti sprausminį bombonešį 900 km vaį. 
vidutiniško greičio, žodžiu, sovietai nei da
bar, nei artimiausioje ateityje tikro karo 
pradėti negali. Tai žino ir Spaakas. Jis ne
abejoja galutiniais karo rezultatais, tačiau 
jis, kaip ir prancūzai, bijo, kad sovietai Hite, 
lerio pavyzdžiu puls į azartą. Vakarų Euro
pos nesusitvarkymo ir stiprių penktųjų ko
lonų dėka jie gali prasiveržti iki Lamanšo 
kanalo ir Prancūziją, kaip ir Belgiją, nu
siaubti, Nuo tos baimės tėra (ik vienas re
ceptas — taip sustiprinti savo kariuomenę, 
kad ji galėtų sėkmingai pasipriešinti even
tualiam puolimui ir jį atlaikyti iki ameri
kiečių aviacija atliks savo darbą. Vien stip
rios Vakarų Europos kariuomenės egzisten
cijos faktas turėtų palaidoti visas sovietų 
viltis. -r-

*
5 Vakarų Europos valstybių komu
nikatas apie Įsteigimą bendros gy

nimosi komisijos yra svarbiausia 
trečiadienio žinia” Gaz. de Lausanne 

Tą patį trečiadienį gražiems Spaako žo
džiams akompanijavo žirfia apie pirmą veiks
mą baimei atremti. Sudaryta Vak. Euro
pos gynimosi komisija,, kurios priešakyje 
stovi britų maršalas Montgomerys Atski
roms ginklų rūšims vadovauja: laivynui — 
britų admirolas Cunnighamas, aviacijai bri
tų aviacijos maršalas Tedderis ir sausumos 
kariuomenei (prancūzams paguosti) prancū
zų generolas Juinas. ^Komiteto uždavinys 
visų pirma yra suvienodinti visų 5 Briuse
lio paktą sudariusių kraštų karines doktri
nas, mokymą ir apginklavimą. Tam padėti 
yra pasišovusios ir JAV su Kanada. Rei
kia tikėtis, kad po prezidento rinkimų prie 
tų penkių valstybių jau formaliai prisidės 
JAV, o ją paseks Kanada ir gal kitos bri
tų dominijos. Tuo atveju Montgomerys sa
vo postą turės užleisti amerikiečiui, šian
dien baimei pasipriešinti formaliai galėjo 
susijungti tik penkios valstybės. Jų gynimosi 
komitetas turės pradžioje nugalėti daug tau
tinių prietarą iki pradės savo tikrąjį dar
bą. Prancūzjos delikati vidaus politinė 
būklė sudarys daug sunkumų. Todėl britų 
spaudoje pasigirdo kritiškų balsų, kurie 
būgštauja dėl to atvejo, jei sovietai tuojau 
pradėtų ką nors veikti. „Manchester Guar
dian” pvz. rašo:

„Netrūksta strategų, kurie taria, kad 
sovietai, nepaisydami britų pasipriešini
mo, gali greit nukariauti Europą. Tuo 
atveju britai daugiau prisidėtų prie 
demokratijų pergalės, išlaikydami tvar
koje savo aėrodromus, iki ateis JAV 
kariuomenė. Kautynėse Belgijoje gali 
atsitikti, kad mūsų pareiga ir pagaliau 
interesai reikalaus nepalaikyti šlubuo- 
jančioę Vakarų Europos jėgų, bet pasi

traukti į mūsų salas”.
Žinoma, būtų geriau, kad amerikiečiai tuo
jau formaliai ir praktiškai prisidėtų prie 
Vakarų Europos gynimosi organizacijos, 
tačiau norint apmalšinti sovietų apetitus ir 
neduoti jiems progos išprovokuoti karą, ku
ris be abejo niekam nebus labai malonus,' 
reikia jau dabar pradėti veikti. Ta prasme 
gynimosi komiteto sudarymas visais 'atve
jais yra sveikintinas, nepaisant visų jo ga
limų trūkumų. VM

Prancūzijos KP pretenduoja kalbėti tautos 
vardu ■ V

Paryžius (Dena/Afp). Prancūzų komunistų 
partija paskelbė pareiškimą, kad prancūzų 
tauta atmeta amerikinio imperializmo vado
vaujamo antisovietinio karinio bloko su
darymą. Komunistų partija sveikina sovietų 
delegato Jungtinėse Tautose padarytą siū
lymą, kad būtų sumažintas ginklavimasis ir 
būtų uždrausti atominiai ginklai.

Prancūzų tauta negali atsisakyti nuo re
paracijų iš Vokietijos, taip pat kare prieš $ 
.„socialistinį kraštą” negali likti Vakarų . 
Vokietijos sąjungininku. Ko negalėjo pa
siekti Hitleris su Petainu ir Ląvaliu, to nie
kada negalės pasiekti' ir amerikiečių kapi
talistai su De Gauilės ir Blumo pagalba.

♦ Idalijos užsienio reikalų ministeris 
Sforza dementavo Italijos spaudos praneši
mus, jog jis matysis su Graikijos užsie
nio reikalų ministeriu Caldariu, kad pasi
rašytų Italijos Graikijos sutartį. Tačiau jis 
pastebėjo, kad tarp abiejų kraštų vyksta 
prekybos derybos, kurios vystosi palan
kiai. (D/Afp).

IS VISUR
♦ Jauniausias pasaulio monarchas, try

likametis Irako karalius Faisalas, su savo
. motina ir seserimi atvyko į Angliją,! kurioje 

toliau tęs mokslą. (D/R).
♦ 11.000 iš bendrojo skaičiaus 18.000 

lenkų karininkų ir kareivių, kurie iš Itali
jos buvo nugabenti į Angliją, kad sudary
tų lenkų įkurdinimo korpą, yra susiradę 
gyvenamąsias vietas Anglijoje. 5.000. lenkų 
grįžo į savo kraštą. (D/R).

♦ Popiežius Pijus XII per Bavarijos par
tijos pirmininką Dr. Baumgartnerį priva
čioje audiencijoje perdavė Bavarijai savo

■ sveikinimus. (D).
♦ Naujai išrinktasis Panamos valstybės 

prezidentas Arosena pareiškė, kad jo vy
riausybė sutinka pradėti derybas su Ameri
ka dėl papildomų Amerikos atramos punk
tų statymo kanalo zonoje. Prezidentas pa-

' žymėjo, kad Panama ir toliau savo politi
koje laikysis glaudžiausio bendradarbiavimo 
tu JAV. (D).

JUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavijos komunistų organas „Bor- 

ba” praneša, kad Jugoslavija kultūros ir 
jaunuomenės organizacijų srityje yra nu
traukusi bet kokį bendradarbiavimą su So-

‘ vietų Sąjungą ir su kominformo kraštais. 
Laikraštis atmeta sovietu kaitinimus, kad,

* Prancūzijos KP pirmininkas Thorezas 
savo kalboje, pasakytoje Bourges, kritikavo 
Vakarų Europos unijos gynimosi organiza
ciją, išreikšdamas viltį, kad prancūzų tau
ta ' niekada nekovos su Sovietų Sąjunga. 
(D/R).

♦ Maroko generalinis rezidentas gener. 
Juinas iš Paryžiaus išskrido atgal į Rabatą. 
Gener. Juinas esąs pasiūlytas Vakarų uni
jos sausutnuos kariuomenės vyriausiuoju 
vadu. (D/Afp).

RUMUNIJA
♦ Rumunijos užsienio reikalų mirtisteris 

A. Paukerė pareiškė, kad liaudies socializ
mas Rumunijoje negalėtų lajmėti, jeigu jis 
tuojau pat nebus įgyvendytąs kaimuose, kaip 
kad buvo įgyvendytaę miestuose. Manoma, 
jog tai reiškia, kad greit bus imtasi orga
nizuoti žemės ūkio darbininkų profesinės 
sąjungos. (D/R).

■ SOVIETŲ S-GA
♦ Sovietų žurnalistas Uja Ehrenburgas 

SĖD centrinio organo „Neueus Deutsch
land” laikraštyje pasisako dėl naujai suda
rytosios Izraelio valstybės. Sovietų Sąjun
ga tą valstybę pripažinusi pati pirmoji ir 
energingai protestavusi prieš agresorius. 
Sovietų tautų simpatijos yra žydų pusėje. 
Tačiau baigdamas Ehrenburgas pasisako 
prieš Izraelio vyriausybę, kuri nėra socia
listinė, reikšdamas viltį, kad Izraelio tauta 
atras „teisingą kelią” ir Izraelyje laimės 
socializmas. (D).

VOKIETIJA
♦ Vokiečių pabėgėlių suvažiavimas, ku

riame dalyvavo atstovai iš visos Bavarijos, 
pareikalavo paleisti Bavarijos landtagą. Jie 
reikalavo, kad pabėgėliams būtų leista bur
tis į politines organizacijas. Priimtoje re
zoliucijoje prikišama Bavarijos ministeriui 
pirmininkui Erhardui, jog jis pabėgėlių 
sąjūdį stengėsi pavaizduoti esant komunis
tinio atspalvio, kad sušvelnintų atsakingumą 
už augantį skurdą. (D).

♦ Vokiečių „Ingberto” motorinis laivas 
netoli Altęnbrucho susidūrė su švedų „Iris” 
garlaiviu ir tuojau nuskendo. Įgulą išgelbė
jo „Iris”. (D).

NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKUTINĖS DIENOS

Braso kazysskirpa^^'^ ^^

14. tęsinys.
Pažymėtinos užuojautos ouv. Vokietijos pasiuntinio Lietuvo

je: Pirmojo Vokietijos pasiuntinio Olshauseno (kuris jau buvo 
nebe tarnyboje), po to Schroetterio ir Moratho, kurie tada 
dirbo vok. užsienio reikalų m-jos centre ir paskutiniojo Vo
kietijos pasiuntinio Lietuvoje, p. Zechlino. Jie visi buvo 
paeiliui atsilankę į pasiuntinybę asmeniškai. Tai nereiškė 
ženklą vokiečių ano meto užsienio politikos kitėjimo, kurią 
vedė von Ribbentropas, bet vistik buvo malonu, kad nors per
sonaliniai suminėtieji Vokietijos atstovai atjautė nelaimę to 
krašto ir tos • tautos, kur jie savo laiku palaikė ir vystė 
draugystę savo vyriausybės pavedimu ... .

Tačiau, visa tai tebuvo protokolariniai mandagumai, nors 
ir nebe tam tikros politinės reikšmės. Užvis daugiau mūsų 
dipl. postovį Berlyne tada įdomavo tai, kaip laikysis vok. už
sienio reikalų ip-ja akivaizdoje mano aštraus konflikto su 
Kauno marionetėmis, t. y. šių pastarųjų pastangų sakytą < 
postovį sulikviduoti. Politikos direktorius Dr. Woermannas 
kratėsi priimti suminėtų mano telegramų nuorašus, kuriuos 
bandžiau jam pakišti neva informacijos motyvu, bet' iš ti
krųjų, kad pažiūrėti, kaip jis į tai reaguos. Jis aiškinosi su 
šypsena veide, kuri vistik nebuvo pikta, jog bijąs tokių griež
tų iš mano pusės pasisakymų, kurie yra tose telegramose. Tai 
buvo suprantama: jos buvo perokselinlnės netik Kaunui, tuo 
pačiu Maskvai, bet ir Berlynui, kaip nukreiptos prieš Mas
kvos Berlyno ašį. Kitas Vokietijos užsienio reikalų m-jos pa
reigūnas, tačiau, tuos nuorašus vistik priėmė, nors ir paste
bėjo, jog tik grynai informaciniai, be jokių įpareigojimų Vo
kietijos užsienio reikalų m-jai pareikšti tuo klausimu tą ar 
kitą savo nusistatymą. Tai buvo Pabaltijo ir Skandinavijos 
skyriaus vedėjas pasiuntinys von Grundherrls.

Savo ruoštu Kauno marionetės ir toliau nerimo. Supratu- 
sios, jog šūvis pro p. J. Kajecką nepataikė Į tikslą, t. y. kad 
šis mano bendradarbis nepanorėjo garbės tapti liaudies vy
riausybės Chargė d‘ Affaires Berlyne ir mano atšaukimo iš 
Lietuvos pasiuntinio pareigų Vokietijos užsienio reikalų m-jai 
nenotiflkavo, sakytos marionetės bandė tą atšaukimą atlikti

per Vokietijos pasiuntinį Kaune, p. Zechliną. Net buvo šia 
prasme paleisti gandai, kad Zechlinas priėmęs iš jų atitin
kamą notą. Mane tatai surūpino. Kreipiausi į Vokietijos už
sienio reikalų m-ją, būtent pas pasiuntinį von Grundherrį 
pasiteirauti ar tai tiesa ir kaip Reicho vyriausybė į tai žiūri. 
Ponas von Grundherris atsakė, jog Vokietijos užsienio rei
kalų m-jai apie tokios notos įteikirrJą ponui Zechlinui nieko 
nesą žinoma ir kad jis, von Gruhdherrls, abejojąs, kad Zech
linas tokią notą priimtų. Be tę, von Grundherrls pridėjo, jog 
manąs, kad nėra Reicho vyriausybės reikalas kištis į Lietuvos 
pasiuntinio ginčą su Kauno vyriausybe .". . Man to tik ir 
buvo reikalinga patirti. Toks von Grundherrio pasakymas bu
vo neblogas ženklas: Jis parodė, jog Reichas su Kauno ma
rionetine vyriausybe nė nemano skaitytis. Kadangi savo tiks
lo neatsiekė nė per vokiečių' pasiuntinybę Kaune, tai griebėsi, 
paskutinės priemonės: siuntinėjo man pavestai pasiuntinybei 
atviras telegramas apie mano atšaukimą. Iš pradžios siuntė 
tik lietuvių kalba, o po to net ir vokiečių, kad palengvinus 
nacių cenzūrai . . . Tai buvo juokinga. Žinoma, visos tos te
legramos buvo persiunčiamos į atmatų krepšį ne tik prie 
mano rašomojo stalo, bet, manau, ir pas vokiečius. Taip tat 
įvyko liaudies vyriausybės tas mario atšaukimo iš Lietuvos 
pasįuntinio pareigų notiflkavimas Reicho vyriausybei . . ,

Lygiagrečiai’ su šia popierine kova, išsivystė dar ir kitą. 
Ji vertė mane prisiminti, jog esu ne tik diplomatas, bet kad 
turiu vėl pasidaryti karininku, kuriuo buvau kada 1918-20 
metais teko pirmą kartą kovoti už Lietuvos nepriklausomybę 
su ginklu rankoje. Buvo aišku, jog Kauno marionetės yra už- 
sibrėžuslos, žūt būt, kaip nors išimti mane iš Lietuvos pasiun
tinybės, kad ją vėliau perduoti sovietiškajam okupantui, kaip 
Pozdniakovas to iš jų reikalavo. Mancf gi užduotis, kaip ne
priklausomos Lietuvos pasiuntinio, buvo "apginti sakytą pas
kutinę Lietuvos suverenumo pėdą nub svetimo užgrobimo. 
Kad kovą atlikti laimingai, prisiėjo visų pirma susimąstyti ar 
galiu pasitikėti visais savo bendradarbiais. Kaip buvęs karys, 
ne kartą praeityje gavęs pažvelgti priešui stačiai J akis, žino
jau, jog tokiais atsitikimais yra visados patartina gerai apžiū
rėti savo turimą rikiuotę. Ta rikiuotė, kuriai tada vadovavau 
Berlyne, tiesa, nebuvo skaitlinga. Susidėjo vos iš keliolikos 
asmenų, įskaitant ir pasiuntinybės tarnus. Bet ji iš seniau 
nebuvo tinkamai paruošta tokiems bandymas, kokie jos lau
kė. Kaip pačioje Lietuvoje, taip ir jos mažoje salelėje Ber
lyne, būta anuomet ir tekių žmonių, kurie nežinojo kaip jiems | 
apsispręsti arba neturėjo pakankamai drąsos padaryti griež- 1 
tesnį apsisprendimą, kuris tebuvo tik vienas — ištverti iki į 
galo savo postoviuose ir likti ištikimais tėvynei ir Jos valsty
binei nepriklausomybei*

i
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Po 1939—1945 metų tragedijos, kuri ypač Į 
skaudžiai palietė lygiai Lenkiją ir Lietuvą, | 
nėra prasmės minėti klastingą ir gėdingą 
Lenkijos 1920 m. spalio mėn. 9 d. aktą, ka
da maršalo Juozo Pilsudskio pavedimu ge
nerolas Zeligowskis, pn^uoįęs savo karių 
kepures Lenkijos Aru ir Lietuvos Vytimi, 
„Srodkowa Lit\4a” vardu iš Lydos puolė 
Vilnių ir tik prie Širvintų — Giedraičių 
buvo lietuvių kėriuomenės sulaikytas ir su
muštas; kad pilsudskininkams pavyko tada 
išsilaikyti Vilniuje ir, įvykdžius šališką bal
savimą 1922 m., trečdalį Lietuvos prijungti 
prie Lenkijos, — lenkai galėjo būti dėkingi 

” tik Vakarų santarvininkų misijai, kuri, bū
dama šališka, „laiku” įsikišo ir neleido ge
nerolo Sllv. Žukausko vadovaujamai lietuvių 
kariuomenei sėkmingai vytis, nuo Širvintų 
bėgančią lenkų kariuomenę, įžygiuoti • į 
Vilnių ir atstatyti tvarką Vilniaus krašte.

Po tiek skaudžių išgyvenimų šiandien rni- 
• nėtina ne spalio 9 d., bet tik spalio 7 d., ka

da.buvo pasirašyta lietuvių -r lenkų taikos 
sutartis Suvalkuose, ši sutartis turėtų būti 
ištraukta iš apdulkėjusio archyvo ir padėta 
pagrindu tolesniems lietuvių — lenkų 

. santykiams. Juk tai buvo nepaprasta taikos 
sutartis. Ji pasirašyta iškilmingai akivaiz
doje Kryžiaus, Lenkijos herbo, maršalo J. 
Pilsudskio portreto ir Vakarų Santarvinin
kų atstovų, kurie,stebėjo derybas. Ji suda
ryta remiatitis isiorine lenkų — lietuvių 
draugyste, draugiška kaimynyste ir ben
drais interesais dviejų didžiųjų kaimynų 
(Vokietijos ir Rusijos) atžvilgiu. Pagal tą 
sutartį, lenkai pripažino Lietuvos Respubli
kos rytų sieną pagal 1920 m. liepos mėn. 12 
d. Maskvos taikos sutartį (siena: Gardinas 
— Mastai — Lyda — Molodečną — Pos- 
tavai — Breslaųja — Druja) ir pasižadėjo 
gerbti „Lietuvos valstybės teritorijos nelie
čiamybę. Liko nenustatyta Lietuvos — Len
kijos siena tik pietuose (Rytprūsiai — Au
gustavas — Gardinas ruože). Ta sutartis 
atitiko JAV prezidento Wilsono ir Aliantų 
taikos dvasią ir turėjo laiduoti šioje Euro
pos dalyje taiką ir ramybę.

Klaidinga istorija
Mes nekalti, kad 1920. X 7 d. Suvalkų 

7 sutarties priminimas gali kaip kam ir ne
patikti. Mums irgi nepatinka, kad naujoje 
lenkų istorijoje ši sutartis visai nepaminėta 
(greta Rygos 1921 m. rusų — lenkų taikos 
sutaHies). Pav.: 1946 m. Jeruzalėje išleis
toje lenkų knygoje „Opowiadania z dzie- 
jow ojczystych” (Dla VI klasy szkol pow- 
szechnych, wydanie H, WIodzimierz Jarosz 
i Adolf Kargof, Interim treasury committee 
for polish question — Educational branch), 
kalbant apie 1918—1939 m. Lenkijos sienas 
šiaurėje, 72 skyriuje „O grar.icach Polski i 
jej sąsiadach” pasakyta: „Į\ šiaurę kraštas 
vėl pasikelia ir apauga pušimis. Pereiname 
per Nemuno šaltiniu^, aplenkiame švendrais 
apaugusių ežerų lietuvių plokštumą ir pri
einame iki Dauguvos, šiaurinį mūsų ilgos 
rytinės sienos krantą (157 pusi.).” „Nuo 
Dauguvos fink pietvakarių rubežiuojamės su

Kad nekiltų kokių nors staigmenų iš, taip sakant, vidaus 
'ir kovos rrtetu, kuri darėsi aštri, prisiėjo man vien savo as
meniška nuožiūra ir atsakomybe du tarnautojus atleisti, kad 
jie savo neaiškia elgsena ir svyravimais negadintų ūpo ki
tiems, ar kaip kitaip nepakenktų kovos reikalui, Žinoma, tai 
buvo iš mano pusės, kaip pasiuntinybės šefo, griežtas pasiel
gimas. Kai kam iš mano Įjuv. bendradarbių jis tada pasirodė 
net per griežtas ir neteisingas. Kritikų niekad ir niekur nes
tinga. Jų dažniausia atsiranda iš tarpo tokių asmenų, net ir 
buv. karių, jei praeityje jiems nebuvo tekę paleisti nė vieno 
šūvio j priešą. Tokie juk negali suprasti, kad sėkmingam 
įvykdymui tos ar kitos kovos neužtenka vien patriotinių įti
kinėjimų bei zamšinių pirštinaičių, bet kad reikia dalyką im
ti rimčiau. Kitaip rikiuotėje gali lemiamuoju momentu pa
krikti disciplina. Netrukus paaiškėjo, jog neklydau laiku atsi- 
palaiduodamos nuo tų, kas neįstengė kaip derėjo apsispręsti. 
Klaidą padariau tik tame, kad iš arfksto nepašalinau iš pa
siuntinybės' dar vieno tarno. Kovos metu jis išryškėjo, kaip 
buvęs sovietų ambasados Berlyne suviliotas. Jis ką tik ne
sužlugdė viso reikalo apginti pasiuntinybės rūmus nuo so-* 
vietų užgrobimo, apie ką bus toliau kalbama.
. Kauno marionetės pradėjo savo puolimus prieš Lietu
vos diplomatinį postovį Berlyne grynai bolševistiniu' meto
du - šmeižtų propaganda. Komisaras Glovackas prisiuntė 
man pavestos pasiuntinybės tarnautojams jo paties pasirašy
tą agitacinį lapelį, kuriame tas bolševizmo agentas išdrįso 
I-jį Lietuvos kariuomenės kūrėją savanorį išdergti tėvynės 
išdaviku, pats dar tik prieš kelias dienas išdavęs Lietuvos 
nepriklausomybę sovietiškajam okupantui. Jis kurstė mano 
bendradarbius, kad šalintų mane iš savo tarpo ir iš pasiunti
nybės rūmų. Tai darė tas pats Pijus Glovackas, kurį p. „X", 
apie kurį esu jau minėjęs, buvo man apibūdinęs kaip vistik 
patriotiškai nusiteikusį lietuvį, nors ir komunistą. Bet, ka
dangi jo jau nebėra gyvųjų tarpe, tai tegu Viešpats Dievas 
jam už tą nuodėmę atleis. Gal jis griebėsi tokios šmeižto 
priemonės, okupanto priverstas su pistoletu. į jo kaktą. Glo
vackas, kaip žinoma, buvo 1941 m. birželio antroje pusėje 
vieno rusų enkavedisto nušautas už tai, kad Kauno mario
netėms sprunkant iš mūsų krašto sauvališkai iš šių išda
vikų kolonos paėjo truputį į šalį.

Kada čia minėtasis agitacinis lapelis J mano bendradar
bius nepaveikė, pradėjo atsirasti vienas po kito iš Kauno 
emisarai su specialiais pavedimais. Pirmuoju buvo prisiųstas 
vienas žydelis. Tai buvo charakteringa. Deja, tai buvo Fla- 
šenbejgas, gana daug metų atlikinėjęs įvairius darbus tai 
pačiai mūsų pasiuntinybei Berlyne. Mano pirmtakūnai, p. p. 
V. Sidzikauskas ir Dr. J. Šaulys, jį protegavo, kaip naudin
gu spaudo* darbininką. Net aš pats, kada perėmiau savo

Aušros Vartai ir Czestaehowa
Lietuviu — lenkti taikos sutartis Iškilmingai pasirašyta Suvalkuose 1920 m. spalio mėn. 7 d.

lietuviams gmdninga Latvija. Siena negres- 
minga:' su Latvija, • kaip ir su Rumunija, 
jungia mus bendras priešininkas, ’ Sovietų 
Sąjunga. Negalima to pasakyti apie Lietu
vą, respublika 10 kartų mažesnė už Lenki
ją; pu'emlėja «au ji teisę į Vilnių, kadaise 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos sostinę, 
ir jaučiasi nuskriausta Lenkijos (158 pusi.)” 

Kiek pirmas posakis atškiai( tik neįvar
dindamas Vihr’us srities) nusako Vilnių su 
visa sritim: Lietuvai priklausant, 'tiek an
truoju posakiu lenkų istorikai be reikalo 
dar ir 1940 m. Lietuvą įžiūri grėsmingu 
Lenkijos kaimynu. Skaudi 1939—1945 m. 
tragedija, todos, savaime išaiškino ir iš
sprendė lietuvių — lenkų teritorines bei 
tautines problemas. Lietuva negrasino ir

Kas mus skiria ir jungia
Turint galvoje dabartinę Lietuvos ir Len

kuos skaudžią padėtį ir bendrus istorinius 
priešus, kurie siekė, siekia ir sieks net lie
tuvių ir lenkų tautų susilpninimo ir sunai
kinimo, šiandien nėra jokių kliūčių darniam 
lietuvių — lenkų kaimyniniam susitarimui 
ir bendradarbavimui Europos ir viso pa
saulio taikai jgyvendyti. Tik reikia tarpu
savio demokratinio respekto, nežiūrint, kad 
lietuvių tauta yra 8 kartus mažesnė už len
ki) tautą. Norėdami gerų santykių su Lie
tuva, lenkai turėtų atsisakyti sulenkėjusių

Mes norime tikėti
Imant- dėmesin egzilinių ir ėmigracinių 

lenkų sluogsnių varomą* propagandą laik
raščiais ir knygomis u^ 1939 m. Lenkiją, 
'taigi ir ou Vilniumi, suprantamas yra „Ži
burių” redakcijos laiškas Lenkijos vyriau
sybei Londone. Malonu skaityti Lenkijos 
Valstybės prezidento A. Zaleskio ir Užsie
nio reikalų ministerio A. Tarnowskio at
sakymus, kurie yra- diplomatiškai draugiš
ki. („Žiburiai” 1948.IX.il d. ir 1948.VII. 24 
d.). Nors A. Tartiowskio atsakyme aiškiai 
nepasisąkoma Rytprūsių pasidalinimo klau
simu ir tiesiogiai nepaliestas Vilniaus klau-

Aušros Vartų politinė profanacija
Norėdami tikėti lenkų vyriausybės gerais 

norais ir pasikeitusiom lenkų pažiūrom į 
lietuvius ir į Lietuvą, mes vis tik negalime 
ramiai žiūrėti, kai lenkai, turėdami savo ne 
mažiau garsų Stebuklingąjį Dievo Motinos 
Paveikslą Częstachowe, pačioje Lenkijoje, 
perdaug myli ir savinas: lietuvišką Stebak- 
lingąjį Dievo Motinos Paveikslą Aušros 
Vartuose, Vilniuje, Lietuvos sostinėje. Mums 
atrodo, kad lenkų didelė meilė Aušros Var
tams Vilniuje yra veidmainiška. Ji yra dau
giau politinė, negu religinė. Kodėl gi len
kai net tremtyje visur tik Aušros Vartus 
pirmoje eilėje garbina, o ne Matka Boska 
Częstachowska? Argi ne keista, kai lenkų 
tremtinių stovyklų koplyčios daugiausia 
„Matka Boska Ostrabramska” vadinasi 
(pav.: net sargybų ir darbo kuopų centre

postovį Berlyne, Flašenbergo nebuvau nusikratęs, kelis kar
tus net jį užtariau prieš vokiečių įstaigas kaip žydų tautybės 
žmogų. Jį buvau atleidęs iš pasiuntinybės vos prieš kokius 
porą mėnesių, norėdamas jam gero, nes jaučiau, kad toliau 
nebeįstengčiau jo apginti prieš nacius ir kad jo pasilikimas 
Berlyne gresia jam ir jo šeimai rimtais pavojais. Atvykęs iš 
Kauno jis atsivežė su savim diplomatinį paketą, kurio neno
rėjo man įteikti. Aiškinosi, kad jis nebeskaitąs manęs Lie
tuvos pasiuntiniu ir Jam, esą, buvę įsakyta pakietą įduoti vie
nam pasiuntinybės tarnautojui. ,

Paaiškėjo, kad kaip tik tam, kufį ką tik iš pasiuntinybės 
buvau išprašęs. Kada paketą iš Flašenbergo atėmiau ir ati
dariau, radau jame, be kitų raštų, formalų įsakymą pasiunti- 

.nybės tarėjui J. Kajeckui perimti pasiuntinybę, o svarbiau
sia, Glovacko išduotą Flašenbergui tarnybinį Lietuvos užsie
nio pasą. Kadangi Flašenbergas visai nebuvo Lietuvos pi
lietis, tai tą jo pasą, kaip išduotą neteisėtai, panaikinau, o 
pačiam Flašenbergui patariau greičiau pranykti iš Berlyno. » 
Tariau, jog po šitokio atsitikimo jis nebebuvo vertas bet ko
kios iš mano pusės, kaip Lietuvos pasiuntinio, globos bei pa
galbos. Atrodo, jog tai jam nė nebuvo reikalinga, nes jis jau 
naudojosi sovietų ambasados visokeriopa parama.

Kitas iš eilės neprašytas „svečias“ iš Kauno buvo ne 
kas kitas, kaip tas buv. atentatininkas prieš prof. Voldemarą. 
Su juo jau turėjau reikalą. Jį buvau pakrikštijęs „Y“. Jo 
uždavinys, kiek tai paaiškėjo, buvo asmeniškai sukurstyti 
prieš mane mano bendradarbius bei surasti jų tarpe tokį, 
kuris imtųsi Jurtoj išdaviko rolės. Jis, be to, irgi turėjo kaž
kokių reikalų su ’sovietų ambasada. Nors ir buvau savo 
bendradarbių įspėtas su kuo turime reikalą, bet kadangi bu
vau tą „Y“ panaudojęs komunistų partijai įspėti! o taip pat 
kadangf jo slankiojimas po pasiuntinybės raštines man atrodė 
vis dėlto gana pavojingu dalyku, tai rugpiūčio 1 d. pasikvies- 
dinau „Y“ pas save į kabinetą išpažinties. Pirmiausia pa
klausiau, ar jis atliko, ką buvo pažadėjęs. Atsakė, jog taip. 
Jis viską, ką jam išdėsčiau aną kartą, perdavęs komunistų 
partijos centro veikėjams sir tai, esą, darę jiems įspūdžio. 
Esą, dauguma tų veikėjų - lietuvių - supratę svarbą išlaikyti 
Lietuvos valstybinę nepriklausomybę. Tačiau liaudies seimo 1 
nutarimo jos išsižadėti nebuvę galima išvengti, nes tokio 
nutarimo griežtai pareikalavusi Maskva. O komunistų parti
joje disciplina esanti kieta, todėl visi turėję už tą nutarimą 
balsuoti, nors ir buvę jam priešingi.

Kalbėdamas toliau, ,,Y“ pranešė man, jog Kaune esą labai 
apgailestaujama, kad aš* taip griežtai pasistačiau prieš liau
dies vyriausybę ir apsisprendžiau į savo kraštą negrįžti. 
Buvę tikėtasi, kad gal grįš P. Klimas ir Dr. J. Šaulys, bet, 
esą, tos Viltys sumažėjusios dėl mano tokio elgesio. (B. d.)
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negrasins Lenkijai. Ir Vilniaus atgavimo 
atžvilgiu Lietuva regrašino Lenkijai karu. 
Ji to siekė taikiu būdu, savo VVS ju
dėjimu tik protestuodama prieš lenkų be
gėdišką klastą 1920 m ir puoselėdama vil
tis, kad lietuvių teisės į Vilnių bus kartą 
ir iš lenkų pusės pripažintos. To įrodymaą 
yra neutralios Lietuvos pasielgimas 1939 m. 
rudenį, kada ji turėjo progą atsiimti Vilnių 
karu, bet jį atsiėmė tik taikiu susitarimu su 
Sovietų Rusija, su kuria ji buvo pasirašiu
si 1920 m. taikos sutartį. Dabar yra proga 
lenkams atitaisyti savo klaidas ir pakeisti 
pažiūras Lietuvos atžvilgiu, neklastojant is
torijos ir nevarant propagandos dėl Vil
niaus priklausymo Lenkijai, nešūkaujant 
„Wilno i Lwowl”.

Lietuvos dvarininkų politinės įtakos, kuri 
ligi šioj trukdė ir trukdo gerus lietuvių — 
lenkų santykius. Kaip vokiečiai turi am
žiams ^sisakyti nuo kryžiuočių užkariautų 
žemių už Oderio ir Vyslos ir nuo Pabaltijo 
vokiečių baronų karus provokuojančios 
prūsiškai junkeriškos „Drang *nach Osten” 
politikos ir „tautos vadų” iš kitur (Hitle
ris kilęs iš Austrijos), taip ir lenkai turėtų 
neleisti, kad Lenkijai diriguotų „napoleo- 
nai” iš Lietuvos, nors, pav., lietuviai Jo
gaila ir J. Pilsudskis yra Lenkijos istorijos 
pasididžiavimas...

simas, vienok jo atsakymas gali būti pa
grindu draugiškam santykių išaiškinimui.

Lenkų užs. reik, ministerio A. Tarnows- 
kio žodžiais, .kad Lenkijos vyriausybės 
nuomone sutvarkymas visų ginčijamų klau
simų, kurie gali kilti tarp Lenkijos ir Lie
tuvos, abiems valstybėms atgavus nepri
klausomybę, turi būti • atliktas tikrai taikiu 
būdu, teisėtumo, teisingumo ir draugišku
mo dvasioje, atsižvelgiant Į abiejų pusių 
reikalus ir interesus” (mano pabr. E. K. V.), 
mes norime tikėti, jeigu tuos žodžius pa
tvirtins tolimesni lenkų veiksmai.

Kaelertaly, prie Mannheimo, lenkų koplyčia 
ir lauko altoriaus paveikslas Aušros Vartų 
vardu puošiasi!). • ->-....... • <

Mes žinome lenkų gilų katalikišką reli^ 
gingumą ir jį gerbiame. Mes negalime len
kams uždrausti garbinti Aušros Vartų Die
vo Motinos Stebuklingąjį Paveikslą, bet 
mes įtariame lenkus čia turint paslėptų po
litinių intencijų, kurios negali būti kitaip 
suprantamos. Mes irgi, rodos, esame pa
kankamai religingi, bet mums užtenka vie
nos Aušros Vartų Dievo Motinos ir jos ne
žeminame garbindami „svetimus dievus”... 
Tie laikai, kai šimtmečiais kaimynai savi- 
nosi lietuvių garbės laurus ir jais papuo
šė savo istoriją ir muziejus, rodos, jau 
praėjo. Leiskit ir mums gyventi ir didžiuo
tis mūsų protėvių palikimu.

Kaip šuo lieptu bėgdamas . . .
Mes pripažįstame didelius lenkų tautos 

kraujo ir materialinius nuostolius paskuti
niame
piieš 3. Vokietijos Reichą, tačiau reikia 
neužmiršti, kad praėjo laikai, kada už 
nuostolius kare nugalėtojai pasiimdavo sa
vo nuosavybėn svetimas teritorijas su mi
lijonais svetimų žmonių. Visai suprantama, 
kai lenkai teisėtai reiškia pretenzijas į savo 
istorines ir etnogralines žemes Silezijoj^, 
Pamary ir Mozūruose, bet kada gi seniau 
Lenkijai priklausė Vilnius, Gardinas. Balt
stogė? Saujelė lenkų (jie repatriavo) ir da
lis aplenkėjusių lietuvių ir gudų gyventojų 
miestuose neduoda teisės lenkams Vilnių 
ir jo sritį toliau savintis, jeigu pripažįstama 
laisva ir nepriklausoma Lietuva, kuri •ne
nori buvusios pragaištingos unijos su len
kais, o nori tik draugingų kaimyninių san
tykių; Vilniaus krašte yra tiek lenkų, kiek 
Suvalkijoje vokiečių. Juk ir patys lenkai pri
pažįsta, jog Vilnius buvo tik lenkiška sala 
toli nuo Lenkijos, neturėdamas lenkiško
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geografinio ryšio su ja (žiūr. almanachą 
„Wilno I zeirria wilenska”, 1932 m.). Už
mirškime Rzeczpospolita: laiku*, gyvenki
me ir draugaukime kaip lygūs su lygiais, o 
tie kaip... kate su pele. Atsiminkime, ko
kie uždaviniai mūsų laukia ir kokie bendri 
pavojai mums gresia. Prisiminkime mūsų 
bendrą misiją prieš Rytus ir Vakarus, tanp 
Rytų ir Vakarų. Ji dar nebaigta. Nebijoki
te, mes gerbsime simbolišką J. Pilsudskio 
meilę Vilniui ir paliksime ramybėje jo pa
laikus (širdį su motina) Rasų kapuose, ne* 
mes neimame pavyzdžių iš vandališkų vo
kiečių ir barbariškų rusų, kurie niekina* 
svetinius pamittklus ir kapus

Jeigu' lenkai ir toliau nesiliaus kalbėti 
apie „lenkišką” Vilnių, tai me» nenorom 
galime prisiminti šunį su mėsos gabalu bė
ganti siauru ir aukštu Heptu ir šokantį į 
vandenį atimti mėsos gabalą.,iš savo šešė
lio...

Taigi, užmiršę anuos nemalonius laikus, 
pasimokę iš netolimos praeities ir dabar
ties, kalbėdami tik apie tai kas mus jun
gia, — ištraukime iš apdulkėjusio archyvo 
1920 m. spalio mėn. 7 d. Suvalkuose iškil
mingai pasirašytą lietuvių — lenkų taikos 
sutartį ir ja pagrįskitne mūsų ateitį ir san
tykius. E. K. Vilnieti*

kare ir . Lenkijos įnašą kovoje

Džiovininkai griebėsi bado streiko
' Tai įvyko ,DP džiovininkų sanatorijoje 

Glūckstadte. Geresniam susiorientavimui, 
skaitytojau paimk Vokietijos žemėlapį. Va
žiuojant iš Hamburgo į Westerlandą, Gliick- 
stadtas yra arčiausia prie Elbės prišliijus ge
ležinkelio stotis. Nyki tai pelkyne. Kai, sa
kysim, pučia 8 balų vėjas, rodoc, paeit 
nebeįmanoma, reikia šliaužti žemės įsikabi
nus.,Kitapus Elbės iš dešimčių filmų garsūs 
sodai, šiapus — reta kur medį beišvysi. 
Atokiau nuo uosto ir miestelio riogso rudi 
kareivinių tipo rūmai, kurie buvo statyti 
jūrininkams poilsiauti. Čia pat po kapitu
liacijos karo meto ligoninėje įsikūrė iš kart 
įvairių ligų, o vėliau vien tik TBC DP. 
Mišri ir miglota sanatorijos istorija, nes 
per trejus metus visko ten vyko. Be kita ko, 
kaip krankliai suuosdami mirštančius suko 
viena po kitos repatriacinės misijos. Visko 
ligoniai matė, visko patyrė, tačiau griebtis 
paskutinės apsigynimo priemonės, tai yra 
bado stręiko — feprivertė jų mylistų vo
kiečių administracija. TBC DP sanatorija, 
patekusi į vokiečių žinią, direktoriumi gavo 
dr. Fichtlį. Ligonių nuojauta nieko gero ne
barė, ir šit iš patikimų šaltinių .gaunama 
patirti, kad dr. Fichtlis paruošė, o Landta
gas patvirtino tokį planą:

į DP sanatoriją perkelti vokiečių apskri
ties ligoninę ( ji šiuo metu yra mieste), o 
DP džiovininkus pagreitintu, būdu gydyti 
taip: besveikstančius sugrąžinti į DP sto
vyklas, o reikalingus ypatingo gydymo (apie 
60’/o visų dabartinių ligonių) išvežti j 
Toenisheidę ir kt. vokiečių sanatorijas.

fijo gandų, kad sunkiai sergantieji, atseit, 
pavojingi aplinkai, turėjo būti iškelti,| vi
siškai uždarą ligoninę, kur suvežta sifilitikai 
ir pamišėliai. Gal būt, tie gandai be pagrin
do, bet jie ėjo kaip žaibas ir direktorius 
nerado reikalo ligonius nuraminti. Vietos vo
kiečių spaudoje pasirodė miesto valdybos 
posėdžio aprašymas. Kažkoks Valdybos na
rys (matyt, iš profesijos spiritualistas) yte- 
šai pareiškė, kad nieko iš to, jei rūmai iš 
DP ir bus išvaduoti, nes pastatų vidaus 
įrengimai seniai jau sunaikinti, gaila, kad 
nepridūrė: kanalizacijos vamzdžiai išplėšyti 
ir Į šunbiržę vargšams vokiečiams parduoti 
išnešioti, Laikraštis atvirai piudė prieš DP 
džiovininkus. Direktoriaus vokiečio vado
vaujamoje sanatorijoje pastebimai pablogėjo 
maisto kokybė, o ypač kiekybė. Kaip ir 
buvo nujaučiama, vieną rugsėjo dieną dr. 
Fichtlis ėmė daryti vokiečių sutartą ligonių 
atranką.

Bado streiko kaip savisaugos priemonės 
DP džiovininkai griebėsi spontaniškai. 
Atskirų tautybių seniūnai buvo paprašyti !

vardan

sanato- 
vėliava.

visus reikalus išsiaiš- 
atmestas. Bado strei-
2 dienų. Laimėta šit

pagerinta;

pranešti sanatoriją globojančioms (IRO, 
DPACCS’o ir kt.) įstaigoms, kad ligoniai, ne
beturėdami iš mirties pavojaus jokios kitos 
išeities, rugsėjo 10 dieną protesto 
patys pradeda bado streiką.

Ir iš tikro rugsėjo 10 d. auštant 
rijos bokšte suplevėsavo juodoji
įėjimas į sanatoriją buvo uždengtas juodų 
šydu su nupieštomis baltomis kaukuolė- 
mis. Tą rytą ligoniai (išskyrus visai silpnus, 
|<une bendru nutarimu buvo išskirti iš. 
streiko)’atsisakė priimti maistą. Vokiečių 
administracija iš vakaro buvo tautybių se
niūnų painformuota apie bado streiką ir 
paprašyta maisto negaminti (be reikalo ne- 
naik’nti produktų). Šiaip gyvenimas senato- 
rijoje ėjo įprastine vaga: ,

‘ Tą pačią dieną į sanatoriją atvyko IRO, 
DPACCS’o,tautybių vadinamieji ryšių ka
rininkai ir kt. atstovai ir prasidėjo išsiaiš
kinamieji pasikalbėjimai, kurie užtrukp iki 
rugsėjo 11 d. pavakario. Lietuvių džiovi
ninkų grupei pasikalbėjimuose atstovavo A. 
Varanavičius.

Pastebėtina, kad IRO atstovas parodė 
didžiausią ligonių reikalų supratimą ir ačiū 
jam viskas pakrypo gerąja prasme. 
DPACCS’o atstovo patarimas nutraukti ba
do streiką dar prieš 
kinant ligonių buvo 
kas tenutraukta po 
kas:

1. maitinimo būklė
2. vokiečių administravimas iš globojan

čiųjų įstaigų pusės patikrintas džiovinin
kams ko palankiausia prasme; -

3. vokiečių kėslai, išblaškyti DP džiovi
ninkus po įvairias grynai vokiečių ligoni
nes ir į dabartinę DP senatoriją įkelti 
Glūckstadto apskrities ligoninę — DP glo
bojančių įstaigų galutinai atmesta'; . '

4. ligonisi pasilieka IRO globoj ir kiek
viena sanatorijoje atsirandanti lova rezer
vuojama tik DP džiovininkams.

Pabaigai pridurtina: bado streiko dieno
mis į sanatoriją buvo įsigavęs vienas Krem
liaus agentas, kuris kalbino apsispręsti ir, 
nutraukus streiką, grįžti į anapus ge!eži-» 
nės uždangos. Agentas gavo patirti tvirtą 
lietuvio džiovininko kumštį. Sanatorijoje yra 
viso 220 ligonių. Tai lenkai, latviai, estai, 
jugoslavai ir tt. Lietuvių ligonių šiuo metu 
yra 22. Tai daugumas sveikatą praradę 
bolševikų kalėjimuos ar nacių vergijoje.

Sanatorijos direktorius dr. Fichtlis, kaip 
amerikiečių zonos „DP Express” rašė, ka
ro metu buvo SS karininkas. Dr. Fichtlis tą 
žinutę skaitė, bet su viešu atitaisymu ne
skuba. Didžiuojasi ar nekreipia dėmesio?— 
kas čia gali žinotil (p. br.)

EKRANO MARGUMYNAI
Prieš „moterų taupumą” naujuose Holly- 

woodo filmuose pareiškė energingą protestą 
visos moteriškosios lyties Hollywoodo 
žvaigždės, štai filme „Command Decision” 
tevaidina vos viena moteris Ava Gard
ner. Filme „The Bride” Ingrid Bergman yra 
taip pat vienintelė moteris prięš penkis 
vyrus. Tačiau įdomiausias dalykas nutiko 
su filmu „Laiškai penkioms sužadėtinėms”: 
po vieno mėnesio darbo sužadėtinės buvo 
sumažintos iki keturių, kiek vėliau iki trijų, 
ir dabar laukiama, kad bus pasitenkinta tik 
su viena sužadėtine. Tai padaryta taupumo 
sumetlmis, nes, kaip apskaičiuota, vienos 
moters tualeto išlaidos yra "didesnės, negu 
pusės tuzino vyrų.

Naują Kristaus gyvenimo filmą ruošiasi 
statyti žinomas prancūzų režisierius Abel 
Gance, kuris išvyko į Egiptą, nes. ten, dėl 
kovų Palestinoje, bus sukamas naujasis fil
mas. Vidinės nuotraukos bus daromos Sina
jaus Kalno vienuolyne, kurį per paskuti
nius 1000 metų teaplankė tik 2000 turistų. 
Tarp šių retų turistų, gavusių pamatyti vie
nuolyną. yra ir Napoleonas. Filmas bus sta
tomas prancūzų, anglų ir ispanų kalbomis, 
ir jo bus dvi versijos: vietaa katalikiškajam.

kita protestantiškajam pasauliui. Mariją 
Magdaleną naujame filnve vaidins Yvette 
Libon, gi Kristaus vaidmeniui filmo isto
rinis ekspertas tėvaš Sertiallangers tinkamo 
asmens tebeieško. Daugiausia galimybių 
šiam vaidmeniui turi tūlas vienuolis.

Populiarusis Muvriee Chevalier neseniai 
atšventė šešiasdešimties savo amžiaus metų 
sukaktį. Jis daugiau nebevaidina ir nebe
dainuoja Bfme, bet rašo savo atsiminimus, 
kurių netrukus išeina tretysis tomas. Kaip 
pranešam*. Maurice Chevalier grįžta J tavo 
ūkį Pietų Prancūzijoje, kur jis kaip rašy
tojas iriwri gvildenti krikščionybės klau
simus.

Amerikiečių artistai Heidelberge pradėjo 
naują filmą, pavadintą ..Aš buvau vyriškoji 
nuotaka”. Filmas statomas pagal neseniai 
„Readers Digest” žurnale atspausdintą vie
no belgų kariii'nko, vedusio ' amerikfečių 
kariuomenės gailestingu’* =evrį. išgyveni
mus jam vykstant i Ameriką. Vvriaofteoee 
vaidmenyse Cary Grant ir Arm Sheridan. 
Filmavimo darbai kurie vykdomi Schwet- 
zingerio pilyje ir jai aprinko], nttrnk* 1d 
8 sąvaičirv
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Pasisekęs L. T. Ansamblio koncertas Bad Kissingene
Koncertavo naujo IRO zonos direkt P. E. Ryano garbei

AKIMIRKSNIU KRONIKA
... ______________________________________________________ ______ —tt-

Bad-Kissingenas. Nors ir mažu tempu 
pajudėjusi emigracija iš mūsų stovyklų 
bendruomenės jau spėjo išrinkti jaunus ir 
tvirtus žmones. Ryšium su tuo stovyklose 
susilpnėjo ir meno kolektyvai, sporto ko
mandos ir didelė dalis kultūrinio darbo. 
Dar berandantiems sutvirtėti meno kolek
tyvams koją pakišo valiutos reforma Vokie
tijoje.. Iš beviltiškos padėties, padedant L. 
T. B. centrui, Lietuvių Tautinis Ansamblis 
vėl visu savo tvirtumu stojo propaguoti tau
tos meną tremtyje.

'Susitarus su IRO-amerikiečių zonos vyr. 
būstinės mepo vadovais, L. T. Ansamblis 
spalio mėn. 1 d. Staatl. Kurtheater Bad- 
Kissingene, naujojo IRO amerikiečių zonos 
direktoriaus Mr. Philip E. Ryano garbei 
statė „Atsisveikinimą” (arba „Joninių va
karą”). '

Pradėto spektaklio vaizdas nuo gerai 
įrengto teatro apšvietimo, pranašavo šio 
vakaro pasisekimą. „Atsisveikinimas” pub
likos daugumai, kurią sudarė įvairių tau
tybių IRO tarnautoja1 iš vyr. zoninės būs
tinės (jų tarpe ir Mr. P. E. Ryan su ponia) 
ir vietos vokiečiai, nemokantiems lietuvių 
kalbos buvo ne visai suprantamas. Tik dai

nos ir ypatingai tautiniai šokiai užkariavo 
teatre sėdinčių žiūrovų simpatijas. Po spek
taklio, įvairiomis kalbomis kalbanti. publi
ka, skirstydamas! apgailestavo, kad tąip 
greit pasibaigė.

Kaip ir dažnai ką nors rengiant pasitai-. 
ko vienas kitas nesklandumas, taip ir šį 
kartą be jo neapsieita. Čia paminėtinas 
spektaklio pradžios laiko pakeitimas. Kaip 
buvo paskelbta teatro savaitės spektaklių 
programoje ir atskiruose skelbimuose, spek
taklis turėjo būti pradėtas ' 20 vai., tačiau 
kieno tai patvarkymu, spektaklis buvo pra
dėtas 19 vai. 30 min., dėl to daugelis žmo
nių turėjo pavėluoti.

Pasinaudodami ta pačia proga prisistatė

naujam IRO direktoriui LTB Vyr. Komite
to p-kas p. Gaučys ir p. Kalvaitis. Turėjo 
ilgesni tremtinių reikalus liepiantį pasikal
bėjimą ir p. Direktorius atsakė i eilę už
klausimų.

Po spektaklio surengtame IRO tarnautojų 
pobūvyje, Lietuvių Tautinio Ansamblio 
vardu, naujam' direktoriui ir poniai buvo 
(teiktas adresas ir tautinės juostos. P. di
rektorius už adresą ir dovanas nuoširdžiai 
dėkojo ir stebėjosi lietuvių tautinių raštų 
grožiu.

Į paminėtą pobūvi buvo pakviesta tik da
lis ansambliečių (moterys) ir tik 10-čiai 
minučių, todėl buvo nutarta jame nedaly
vauti. Zgm. Jonaitis

Kanados lietuves tarptautinės konferencijos programoje
St. Donat, Que. vasarvietėje š. m.‘ rugsė

jo mėn. 11—12 d. įvyko trisdešimt pirmoji 
metinė International Association of Public 
Employment Service United States and Ca
nada konferencija. Jos meniną programą iš
pildė Montrealio lietuvaičių meno mėgėjų 
grupė, vadovaujama p-Iės Janinos Vieno- 
žinskaitės.

Jos buvo pakviestos šiai programai išpil
dyti jau net birželio mėnesyje. Konferenci
jos rengėjai per Darbo D-tą išgavo leidi
mus grupės dalyvėms išvykti iš darbovie
čių. '

Kadangi konferencijoje dalyvavo JAV ir 
Kanados atstovai, tai šis lietuvaičių meni
nis pasirodymas neabejotinai nuskambėjo

Nauju Pabaltijo universiteto prezidentu 
išrinktas prof. V. Slanka

Išvykus buvusiam prezidentui prof. Gul- dentų, bet taip pat ir iš profesūros progai

po visą Amerikos kontinentą. Tai pirmas 
tokio masto lietuvių menininkų -laimėjimas
Kanadoje.

Programoje dalyvavo: Vienožinskaitė Ja
nina — padainuodama solo 4 lietuviškas, 2 
prancūziškas ir vieną anglišką dainą. Ši
maitienė Galina — pašokdama penktus šo
kius, kurių vienas jos pačios improvizuotas.

biul dirbti toliau mokslini darbą i Kanadą, 
Pabaltijo Universitetas kuri laiką buvo li
kęs be prezidento.

S. m. rugsėjo 29 d. senatas išsirinko nau
ją prezidentą prof. Vladą Stanką, kuris 
anksčiau ėjo vice-prezidento pareigas ir 
parodė daug iniaciatyvos ir sumanumo ko
voje dėl universiteto egzistencijos. Nors 
dabar, buvo egzistencijos klausimas stabi
lizuotas, bet> vėl iškyla nauji sunkumgų nes 
pagyvėjus emigracijai ne tik dauguma stu-

pasitaikius išvyksta į užjūrius. Tikimasi, Abiem akomponavo p-lė Judzentavičiūtė 
kad naujasis prezidentas teigiamai išspręs, Vanda. Tautinių šokių grupė pašoko še- 
visas kliūtis. I šius šokius, jų tarpe visai naują „Jūrininkų

Po įvykusių rinkimų studentai lietuviai .šoki”, kuriam kostiumus nupirko K. L. C.
pasveikino naująjį prezidentą. Atstovybės Taryba. Grupėje dalyvayo: Gečaitė Milana, 
pirm. Stelmokas palinkėjo ištvermės ir svei- Selenytė Viktorija, Narbutaitė Genė, Pu- 
katos, naujose pareigose, o studentų teisi-(žauskienė Marija, Jakimavičiūtė Regina, 
ninku vardu coli. Jasaitis, linkėjo universi- ,'Ratavičiūtė Aldoną, Pauliūtė Janina ir Lie- 
tetą išvesti į pergalę. Isunai'yįp Regina. Akordeonu tautiniams šo-

Taip pat buvo pasveikintas ir naujasis kiams grojo Vaišvilaitė Rūta.
vice-prezidentas prof. Kundziuš. Daka j „Nepriklausoma Lietuva”

Faktų kraipymai „artimo meiles“ vardu
Jau kuris laikas „Žiburiai” pasistatė sau 

tikslą .šmeižti „Mintą” ir niekinti joje dir
bančius žmones. Jie „Mintį” pastato „ana
pus”, graudena visuomenę dėl santykių 
peržiūrėjimo su „Mintimi”, stumia ją i 
netikinčiųjų eiles. .Didesnio priešo kaip 
„Mintis” šiuo metu jie nemato. Jie niekaip 
nenori suprasti, kad visi jų nepasisekimai 
kyla dėl siauros partinės politikos rėmų, 
j kuriuos lietuvių tremtinių masė negali 
(tilpti, ir dėl totalistinio metodo, kuriuo jie 
siekia visus apvaldyti ir primesti jiems sa
vo siaurą akiratį. Savo tikslų siekdami jie 
nesiskaito nei su tiesa, nei su etika, nei su 
priemonėmis.

Štai, „Žiburiai” savo š. m. 52 tir. straips
niais „Artimo meilė ar partiškumas” ir 
„Prie ko žmonės prieina” pagaliau pradėjo 
pulti mane. Iš piršto išlaužtais faktais apie 
tai, kad, esą, aš Memmingeno stovyklos gy
ventojų susirinkime rugsėjo 26 d. pasisa
kiau prieš stovyklų klebonų duodamas ates
tacijas, prieš katalikiškas organizacijas, kad, 
esą, siūliau ir grasinau linčo teismu, siekia

jie mane diskredituoti. Tuo tarpu aš nei 
apie konfesinių organizacijų veiklą emigra
cijos reikale, nei apie stovyklų klebonų 
atestacijas ne tik nej vienu žodžiu neužsi
miniau, bet net ir savo kalbos turiniu ne
padariau aliuzijos, kad „turiu mintyje” sto
vyklų Jdebonus ir konfesines organizacijas. 
Tai yra šlykštus prasimanymas ir provoka
cija. Kalba buvo apie visai kitą dalyką — 
apie savųjų-projektuojamus skryningus ir 
denuncijacijas apskritai. Aš iik nurodžiau, 
koki pavojai iš to gali kilti. Susirūpinti ši
tais* dalykais yra pagrindo žinant, kokios 
nuotaikos dabar stovyklose vyrauja. Tai 
buvo ne grasinimas ar siūlymas, o tik nu
matymas, kokia atmosfera stov. gali susidaryti.

Žurnalistinė etika reikalauja ten, kur lie
čiami asmenys, nuodugniai patikrinti faktus 
ir tik konstatavus, kad jie nėra iškreipti, 
skelbti laikraštyje. „Žiburiams”, kurie iš
skėstomis rankomis sutinka kiekvieną, kas 
tik pasisiūlo su medžiaga prieš „Minti” ir 
jos žmones, aišku, dalyko objektyvumas vi
sai nerūpi.

Pasiremdamas iškreiptais faktais K. Ste- 
ponis ta proga išdrožia „mintininkams” pa
mokslą su pagraudenimais. Jis įsivaizduoja 
„Minties” redakcijoje- šiuo metu „pavo
jingą, net liguistą” nervingumą. Klysta po
nas K. Steponis tokias iliuzijas sau dary
damas. „Minties” redakcijoje ir šiuo metu, 
kaip ir visuomet, viešpatauja didžiausias 
šaltumas ir. rimtis. Ir emigracijos klausimu 
ne nervingumu vadovaujamasi, bet tik per
duodamos tos nuotaikos, kurios labai ryš
kiai pastebimos kiekvienoje stovykloje, nes 
vis dėlto nėra1 jau taip bešališkai spren
džiami visi klausimai, kaip kad bandoma 
paminėtame straipsnyje Įrodinėti.

Be pagrindo K. Steponis atskiria „minti- 
ninkus” ir nuo Bažnyčios. Nei Bažnyčia 
„mintininkams” yra kada nors užkliuvusi, 
nei jie yra jos priešai. Jeigu ponas K. Ste
ponis perverstų „Minties” puslapius nuo 
jos 1-ftio nr. iki šiol, tai, tur būt, nerastų 
nei vienos eilutės, už kurią ramia sąžine 
galėtų ją atskirti nuo Bažnyčios. „Mintis” 
apėmė visas gyvenimo sritis ir palaikė

(Atkelta iš 2 psl.)
prasme veikia IRO. Tokio nusistatymo Tai
kosi ir p. Carusi. Pradžioje masinės emi
gracijos ,J JAV, galimas daiktas, bus pa
rinktas sveikesnis ir jaunesnis elementas, bet 
tai nereiškia, kad bus atsisakyta nuo fizi
niai silpnesnių DP. Be to, fiziniai silpnesnio 
elemento išgabenimas priklausys ir nuo pir
mųjų emigrantų ir nuo įspūdžio, kokį jie 
sudarys JAV.

Jei pirmieji užsirekomenduos teigiamai, 
galima drąsiai teigti, kad jie pa
lenks ir viešąją nuomonę ir JAV insti- 

! furijas teigiama prasme. Bet jeigu pir
mieji ambasadoriai užsirekomenduos 

%logai, tai tas eventualiai atsispindės 
ir | tos tautinės grupės emigraciją ir 
ar tos tautinės grupės defekfingi asmens 

galės (važiuoti l JAV.
Tai liečia ne tik JAV, bet ir kitas šalis, l 
kurias bus perkelti DP. IRO dės visas pa-, 
stangas paveikti atskiras vyriausybes, kad 
jos pasiimtų kartu su fiziniai sveikų ele
mentu ir atatinkamą skaičių ligonių bei 
vyresnio amžiaus žmonių.

> Mūsų tautinė grupė yra susirūpinusi 
šituo klausimu ir ieško būdų, kaip pa
rinkti ir pasiųsti geriausius. Mes norime 
pasiūlyti ir IRO ir selektorių komisijoms 
tautinius atstovus, kurie padėtų atrinkti ( 
pirmąsias grupes tinkamiausius.

- Emigracijos {statymas aiškiai nustato, 
tad emigracijai i JAV parenka tinkamiau
sią elementą JAV organai, nes jeigu jūs 
dalyvausite selektorių komisijose, tai 
klausimas ar tai atitiks (statymo dvasią ir 

j to panorės selektoriai, nes ir jūsų atsto- 
' vals selektoriai neturi pagrindo pasitikėti, 

gaip IRO, taip ir p. Carusi, nori pasiųsti

geriausius, kad neužkirtus kelio kitiems. 
Toje dvasioje bus bendradarbiaujama su 
selektorių komisijomis.

Nors dar turėjome keletą smulkesnių 
klausimų, bet dėl laiko stokos tuo baigėme 
pasikalbėjimą su p. Ryanu ir pareiškėme 
jam mūsų geriausius linkėjimus vykdant 
jo sunkius uždavinius. ,

* /
Ta pačia proga LTB Komiteto atstovai 

apsilankė pas. p. Bakerį, Planavimo sky
riaus viršininką ir su juo išdiskutavo ga
limumus stovyklose įkurti dailės koopera
tyvus. Jam buvo nurodyti iš vokiečių ofi
cialių (staigų daromi sunkumai tvirtinant 
tokių kooperatyvų įstatus.

Paaiškėjo, kad p. Bakeris yra didelis 
entuziastas bei kooperatyvinės idėjos' 
rėmėjas. Jis pabrėžė, kad jam pavyko sto
vyklose suorganizuoti siuvyklas, kurios 
aptarnaus IRO personalą. Tačiau ši idėja 
dar nėra galutinai jgyvendyta ir jo noras 
yra veikiančias siuvyklas bent padvigu
binti. Jis nori suorganizuoti kitų sričių 
aparatus: medžio drožyklą, metalo, odos 
apdirbimas, audinių etc. Jis turi išdirbęs 
tam tikrą schemą, kuri apima bemaž visas 
stovyklas, kur galima smulkią pramonę 
išvystyti. Jis mano sudaryti kooperatyvų 
centrą, i kuri bus įtrauktos visos dalyvau
jančios versluose tautybės. Jam buvo su- 
gestijonuota surinkti statistikos duomenis 
apie esamas stovyklose įmonėles ir numa
tyti jų kreditavimą. Šia idėja yra labai 
susirūpinusi IRO’ Ženevoje ir ruošiamas 
memorandumas kaip ją įgyvendyti. Tuo 
reikalų p. Bakeris žadėjo susirišti su LTB 
Centro Komitetu. Būdinga, kad p. Bakeris 
parodė susidomėjimo lietuvių reikalais ir 
net pas save turėjo mūsų pasiuntinybės ir 
lietuviškų organizacijų JAV adresus (LTB)

visa, kas buvo teigiamo tremties gyvenime. 
„Minties” bendradarbių tarpe yra labai 
garbingų ir tautai nusipelniusių žmonių, o 
taip pat ir kunigų. Niekinant „Minti” yra 
suniekinami ir tie žmonės.

Jeigu stovyklų klebonai ir bažnytinės or
ganizacijos nesiima daryti skryningų ir va
dovaujasi gryna artimo meile, kaip rašo K. 
Steponis, tai tuo reikia tik džiaugtis ir svei
kinti jų darl^ą. Tad kokiais gi sumetimais 
K. Steponis parašė sayo straipsnį, riš
damas ji su „Minties” reikalais kaip tik 
šiuo momentu? Juk nei aš, nei „Mintis” tam 
nedavė jokio pagrindo? Kokių gi tikslų K. 
Steponis siekia, jeigu jis vadovaujasi tik 
artimo meile ir kratosi partiškumo? Aišku, 
kad „Žiburių” tikslai to reikalauja. Dėl 
partijos linijos tenka atsisakyti ir objekty
vumo ir bešališkumo. *

Nežiūrint visų „Žiburių” provokacijų, 
„Mintis” ir toliau kels pasitaikančias mūsų 
gyvenime negeroves, pasisakys prieš vienos 
kurios nors grupės dominavimą ir visur 
rems plačiausios bazės visuomenini princi
pą sprendžiant visiems vienodai rūpimus 
klausimus. J. Vasaitis.

„Mintis44 jau nebe J. Vasaičįo 1
nuosavybė, „Mūsų Kelias” jau nebe D. Peniko, o ... J
Bičiuliai nebaigtą sakini nutraukia ir susirūpinę klausia: — kas gi nutiko? ! 

Ogi, einant pačiu tremties evoliucijos dėsningumu, laikraščiai iš seno yra nedalo- • 
moji bendruomenės nuosavybė. Tai kas, jei ir toliau „Minties” leidė'u pasirašo J. . 
Vasaitis, o, sakysime, „Mūsų Kelio” — D. Penikas, iš tikro jie tik įkyrių, trem- . 
tyje leidėjams ir redaktoriams iki gyvo kaulo Igrjsusių, reikalų vedėjai, nes mora- . 
liną, iš laikraščių plaukiančią naudą dalijasi skaitytojai. Laikraštis — šitai . 
versmė, iš kurios kiekvienam valia iki soties atsigerti. Žinia, versmės tyrumas ir . 
gaivumas priklauso nuo daugelio šalutinių aplinkybių. Giedrią dieną versmės pa- ♦ 
viržius atšviečia aukštybių melsvumą, o apniukusią — pilkšvą debesį. j

Visi (tai yra: redaktoriai, bendradarbiai ir skaitytojai) esame versmės ,.da- J 
lininkai; jei -visų dalia, tai ir vistį lygi pareiga daboti, kad tyrumas būtų kaip rei- J 
Jciant ir skonis rinktinis. t

Sjsyk norisi prisiminti apie skaitytojų pareigas laikraščio atžvilgiu. Viena iš j 
pačių būtinųjų pareigų — šitai atsiliepti širdimi ir protu 1 laikraštyje gvildena- » 
mus klausimus. Vakaruos (nes anapus geležinės uždangos niekas negali rizikuoti ♦ 
turėti nuo „generalinės linijos” skirtingą nuomonę) laikraščiai turi. įsivedę nuo- * 
latinius skyrius, kur deda skaitytojų atsiliepimus įvairiais klausimai^. Tremties j 
laikraščiuose tai tepasitaiko kartas nuo karto. Redakcijos kaltė? Iš kur gi? Negi ♦ 
redakcija pati fabrikuos balsus iš publikos. Tai būtų teatras, ne gyvenimas. Re- » 
dakcija yra seikėjama skaitančiųjų pageidavimų. Do, ut dės — jei redakcija gaus • 
„balsų”, skaitytojai čia pat juos išgirs. ( *

Mūsų praktikoje dauguma atvejų straipsniai išeina lyg patentuoti. Visa dis- t 
kusija, noras šį tą pridurti, paneigti ar priteigti teatsiranda iš pačių producentų i 
(žurnalistų) pusės, bet ne iš eilinio vartotojo (skaitytojo). Padėtis nėra laikraš- t 
čiams ir bendruomenei naudinga. Nei žmonės, nei daiktai nėra tobulybe patepti, ,5 
o teisybė iškyla ir išsirutuliuoja per diskusijas, ne abstrakcijoj, bet konkrečioj t 
apžvalgoj ir analizėje. Anot profesijos senjoro kol. Rimydžio „Persil bleibt Per-, J 
sil”, atseit — kaltūną (veiksi muilu, o kaltuneriją objektyvios tiesos skelbimu i 
ir jos ieškojimu. *

Šiurkščiai, bet J netiesą reagavo. Kai Londono „DPiDŽ” skiltyse W. A. Zby- ♦ 
szewski, rašydamas apie indų pastangas atgauti dvi salelytes, pastebėjo, kad „Ma- ♦ 
žesniame, aišku, maštabe Pondichery ir Goa suinteresuotoms šalims yra lyg mi- ; 
niatūriniai Lvovas ir Vilnius” — į redakciją pripliupo laiškų. Viename rašoma: * 
„Anglijai ir Portugalijai šios salos yra lyg vertingas laikrodis, o mums (lenkams) * 
Lvovas ir Vilnius — tai gyvas kūnas, atkirstas nuo tėvynės”. Zbyszewskiui buvo • 
prikišta patriotizmo stoka, nors jis yra pirmos rūšies slavų imperializmo šauklys » 
ir antai viename str., rašydamas apie Lenkiją po būsimo karo, pareiškė optimiz- » 
mą, girdi, svarbu lemiamą valandą Vilnių {gniaužti l savo delną, nes Lietuvos • 
vardas ir šiaip (!) Vakaruose menkas. Suprask: paleidus pajėgų melų malūną, j 
Lietuva Vilniaus byloje nieko nelaimės. •

„Mūsų Kelio” Nr. 31 buvo įdėtas mano str. „Pasekime skautų pėdomis”. Sū- ♦ 
kis „Vilniaus Jtuklumu neapginsime” rado atgarsį, Viename laiške, be kita ko, klau- t 
siama dėl naujojo Vilniaus vyskupo. Gal redakcija leis pasinaudoti svetingumu • 
ir šiaušiančiajam pranešti: '■ j

— Tiesa! Kun. Suszynskio Vilniaus vyskupu paskyrimą Popiežius patvirtino •
birželio mėn. pabaigoje įvykusiame kardinolų susirinkime. . J

Antrame laiške, tarp kitko, klausiama, ar tiesa, kad lenkai turi specialų ar- J 
notą pirmosioms mišioms po Vilniaus „išvadavimo” atlaikyti. J

— Tiesa! Tą arnotą išsiuvinėjo lenkų karių šeimos Azijoje. Ar mūs tremti- ♦
nės katalikės kažką panašaus (iš tikro gražaus) ruošia, deja, neteko girdėti. j

Tretįjį ta pačia tema laišką parašė pilietis V. B. pergyvenęs visas karo audras J 
fronte ir demobilizuotas Anglijoje. Jo teigimu, „Tose pačiose ribose, kurios buvo ♦ 
prieš 1939 m. mes likti negalime, turime kovoti už Viinių, Lydą, Gardiną, Suvalkų j 
ir visas Mažosios Lietuvos žemes. Tai mūsų tėvų palikimas. Šiandie {ėjome j le- J 
miamą istorijos posūki: arba užtikrinsime tėvynei laisvę ir erdvę amžiams, arba ♦ 
nusmaigstysime kelius pražūties link. Mūsų pasyvumą palikuonys prakeiks ...” J

Tame laiške paduodama dvi būdingos pastabos apie lenkų nuotaikas Vilniaus • 
reikalu D. Britanijoje. Antai, pulk. Perucki, kalbėdamas apie tarpjūrio tautų fė- ♦ 
deracijos Idėją, pareiškė, kad dėl idėjos sumetimų lenkai laikinai galėtų netekti • 
Vilniaus ir Lvovo. Čia pat replikavo vienas karininkas; „Jei mes, ndrs ir laikl- • 
nai, netektume Vilniaus ir Lvovo, tai nereikia mums tokios federacijos.” O. kai • 
prof. SfržalkowskF>sykį pareiškė „Nekartokime žodžių, kad duodame kitiems laisvę, j 
o už tai jie turi mūsų klausyti”, jo skrybėlė ryto dieną buvo rasta šiukšlyne. j

Iš gautų laiškų galima daryti, prielaidos. 1. Vilniaus reikalas ir mūsuose'gy- J 
vas, jis giliai širdyje, bet reikia organizuoti, reikia tai įjungti l planingą past- J 
ruošimą būsimiems įvykiams. Rimta byla, visapusiškai rinitas turi būti ir darbas J 
tai bylai mums priimtinąja prasme išspręsti. Vilniaus reikalu į derybas nesilei- J 
džiame ir lenkų imperialistų blūdo valandą primename šaltai jr (spėjančiai: — J 
žlugus raudonajam Kremliaus fašizmui, Rytų ir Vidurio Europai iškyla atgimstan- J 
čio vokiečių imperializmo pavojus. Rytprūsiai ir lenkų atgautosios vakarinės J 
sritys nebegali grĮžti į germanų vergiją! ■ Šit kas mus jungia ir lenkai turėtų J 
pagaliau suprasti, kad taikinga Lietuva yra didelė parama atsiginant nuo kryžiuo- J 
čių ir Hitlerio palikuonių. .

Antroji išvada yra tokia: z . . •
— Skaitytojau, tavo balsas feišryški laikraščiuose Ir teparyškina laikraščius! ♦

Kiekviena nuomonė yra nauia, o kiekviena naujiena sveikintina kaip ataudai dis- • 
kusijai ar visapusiškam reikalo išgvildenimui, kartais tai būna metmenys naujai • 
iniciatyvai. Mintis ir valia minčiai realizuoti — šit visokiariopo pasisekimo pasiap- • 
tis. Homo sum et nil humania me alienum puto, vadinasi, žmogus esu ir nieko • 
žmogiško man nėra svetima — sakydavo senovės Romos filosofai. Mes tremtiniai, • 
be to. dar turėtumėm, kaip dr. V. Kudirka pataria, pridurti ... Lithuanus sum. • 
Ausyli ir akyli, pajėgią žodžiu ir triūsu ginti Jr menkiausią kaip ir didžiausią tėvy- • 
nės reikalą, būsime Lietuvai visų naudingieji. ;

Žinoma, bet kuris raštu pareiškiamas pritarimas ar nuneigimas, žodžiu-betj, J 
koks atsiliepimas J laikraštyje gvildenamas mintis, turi būti atliekamas ad rem, bet J 
ne ad hominem, vadinasi, privalu atsiliepti Į straipsni, be! ne plūsti to straipsnio • 
autorių ar laikrašti, jau netgi Centrinės Afrikos juodukams įstatymo keliu kala* J 
ma į galvą, kad „prekiavimas žmogiena ir žmogaus kaulų naudojimas juodosios J 
magijos tikslams yra baudžiami priverčiamų darbų stovyklos bausmėmis.” To, • 
deja, iki šiol nesupranta’kai kurie mūsų tremties mažųjų („rankraščio teisėmis”) J 
laikraščiukų didieii redaktoriai. Na ką gi,, rudojo ir raudonojo fašizmo'metodai J 
bus juos užhipnotizavę, kitaip tariant — giminės ir dykumoje susišaukia. Mes ei- J 
kime "savarankišku lietuviškuoju minties laisvės keliu. J. CICĖNAS. J

PAIEŠKOJIMAS
John G. Polter, gyvenantis 495 E. 123 Str., 
Cleveland, Ohio, U.SjA., ieško savo gimi
nių: Onos Polteriūtes, Igno Matusevičiaus 
ir Baziliaus Zulino. Jei kas iš tremtinių 
apie juos žino, malonękite pranešti nurody

tu adresu.

L. T. Meno Ansamblio „ČIURLIONIS” 
L. T. Meno Ansamblio 

„ČIURLIONIS” 
sąstatui papildyti

reikalingi
su gerais balsais dainininkai-ės 'ir 

tautinių šokių šokėjai-os.
Kreiptis ( Ansamblio Vadovą 

(14b) Dettingen b/Uracb, 
Konigshdhe” „Čiurlionis” 

. ...„„.1..... .. .

Skelbimas nr. 52
Iš JAV Ir kitur yra paieškomi šiame skel

bime minimi asmens. Ieškomieji arba jų li
kimą žinantieji prašomi atsiliepti C/Karto- 
tekon per vietos LTB komitetus, kartu nu
rodant šio skelbimo eilės Nr. ir įdedant 
reikiamą kiekį pašto ženklų atsakymui ap
mokėti.
743. Ramašauskienė-Alytaitė Stella iš Vil- 
• kaviškio; Zaliukienė-Kliunkaitė Emi

lija ir jos vaikai; Birutė, Gražina bei 
Jjuozas, kilę iš Alytaus.

744. Skurkiai: Ona (1878), Alfonsas ir Jo
nas, kilę iš Nemeikščių; Ruibys Pra
nas iš Šiaulių; Kožukauskienė-Kučlns- 
kaitė Ksavera ir jos vaikai: Antanas ir 
Elena; kpt. Butkūnas Antanas.

745. Mr. Mot. Urnevičius, 806 W. Pratt 
Street, Baltimore 1, Md./USA — pra
šo atsiliepti savo pusbrolius Petro 
Merkevičiaus sūnus, kilusius iš Šelvių.

746. JAV-se mirusio Martin Rauba gimi
nės: žmona Stefanija, sūnus Vaclovas, 
dukros Marija Andiruša'itienė; Jadvyga 
Legeckienė ir Stefa Stašauskienė, arba 
jų likimą žinantieji — tuojau prašomi 
kreiptis į LO Konsulatą, New York, 
palikimo bylos Nr. 14572/10—A reika-

747. Giminių adresai, laiškai: Aug. Vile- 
niškiui, Matildai Ližienei ir J. Šakaliui.

• LTB C/Kartotekos Vedėjas

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by US Army European Com
mand Headquarters Civil Affairs Di
vision * License No UNDP 203 * 
Appears'3 times weekly ’ Editor in 
Chief and Authorised Licensee LVasaitia, 

;ngen Postfach 2, IIS Zone. 
Population to be served 

...r.-ulation 4,000 *• Printed by 
Verlagsdruckerei ■ Dietrich" & Schuster 
GmbH Memmingen Schrannenplatz 6

(13b) Memm 
Germany * 
□o non • r.

Leista JAV Kariuomenės Vyriausios Būs
tinės Europoje • Licenzijos Nr. UNDP 
203 Vyr redaktdrius ir leidėjas |. Vasai
tis. Redaktoriai; Henr Žemelis ir St 
Kalvaitis • Laikraštis leidžiamas pirma
dieniais. trečiadieniais ir penktadieniais • 
Pregumerata Vokietijoje mėn. DM 3,— 
Atskiras numeris 30 pf. * l užsienį mė
nesiui DM 4,—. I Sovietų Sąjungą, Japo
niją, ir Austriją laikraštis nesiunčtamąs 
Skelbimas iki 10 petito eilučių DM 3,—, 
kiekviena sekanti eilutė 25 Dpf. Užuo
jauta, sveikinimas ar padėka DM 5.— 
Paieškojimas — DM ° — * Einam,
sąskaita 1) Postscheckonfo Mlinchen 14210 
ir 2) Volksbank Memmingen Postfach 2. 
Telef. 2677. * Spausdina Verlagsdruc
kerei Dietrich & Schuster GmbH. Mem

mingen, Schrannenplatz 6.

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