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Washingtonas (Dena/Afp). Baltųjų rūmų duota, kaip sovietai negerbia žmogaus tei-
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Konstatuoja britu baltoji knyga
Londonas (D/R), Ir britų vyriausybė iš

leido baltąją knygą, kurioje atvaizduoja 
Vakarų valstybių pastangas išspręsti Ber
lyno krizės klausimą. Toje knygoje atvaiz-
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SOVIETAMS NERUPI SUSITARTI“ Apsilankymas pas Jungtines Tautas
(RAŠO MŪSŲ KORESPONDENTAS PRIE JT)

Dar nereikalaus 
mobilizaciniu įgaliojimu

informatorius dementavo žinias, pagal ku
rias, esą, prezidentas Trumanas kitai kon
greso sesijai, kuri susirinks gruodžio mė
nesi, pasiūlysiąs Įstatymo projektą suteikti 
jam Įgaliojimus rimtu atveju paskelbti vi
suotinę mobilizaciją.

Ofenzyva pries sukilėlius
Paryžius (D/Afp). Sukilėlių „Laisvosios 

Graikijos” radijas paskelbė „demokratinės 
Graikijos kariuomenės” vyr. vadovybės ko
munikatą, iš kurio aiškėja, kad Graikijos 
vyriausybės kariuomenės daliniai sekmadie
nį po pietų Vicio srityje pradėjo genera
linę ofenzyvą prieš sukilėlius.

Sovietai is JT nepasitrauks
Paryžius (Dena/Afp). Maskvos radijas 

perskaitė „Pravdoje” išspausdintą straips
ni, kuriame dementuoti užsienio spaudos 
pranešimai, jog Sovietų Sąjunga ketina pa
sitraukti iš Jungtinių Tautų. Tie praneši
mai esą „gryniausia fantazija”.

Sovietų Sąjungos nusistatymas, nepaisant 
taikos priešų ir tarptautinio sąmokslo noro 
sabotuoti Jungtines Tautas, yra ir toliau 
likti Jungtinėse Tautose.

„Darbas padarys lūs laisvus“
Praha (Dena). Čekoslovakijos ministeris 

pirmininkas Zapotockis baigiamajame pro
fesinių sąjungų posėdyje pareiškė, kad 
darbo prievolės Įvedimas Čekoslovakijoje 
negali būti laikomas 
Liaudies demokratijoje 
o ne bausmė. Naujojo Įstatymo tikslas yra 
darbą panaudoti tam, 
geri valstybės piliečiai.

šių savo okupuotoje zonoje.
Britų kaltoji knyga, liesdama keturių pa

sitarimų nutrūkimą Berlyno klausimu, ap
lamai paėmus nenutolsta nuo rugsėjo mėn. 
27 d. paskelbtos amerikiečių baltosios kny
gos ir daro išvadą, 
valstybes nori išvyti 

Liesdama sovietų 
okupantų elgesį su 
britų baltoji knyga 
stančiai žmonių, kurių tarpe daugybė vai
kų, sauvališkai yra areštuojami ir uždaromi 
Rytų zonos koncentracijos stovyklose. Spe
cialistai prievarta gabenami Į Sovietų Są
jungą. Sovietų zonoje nėra žodžio ir in
formacijos laisvės. Teismai nėra nepriklau
somi ir prieš politines partijas, kurios yra 
priešiškos SĖD, naudojami diskriminuoją 
metodai.

Išvadoje sakoma, kad Sovietų Sąjunga 
visai neturi noro Berlyno klausimu pasi
rašyti sutarti, kuri neatitiktų jų diktuojamų 
sąlygų- Sovietai toleruoja Berlyne mažumą, 
kuri įstatymiškai rinktą miesto administra
ciją nori nuversti ...

Gi pati Sovietų Sąjunga naudoja prieš 
Vakarų valstybes priemones, kurios yra ne 
kas kita, kaip spaudimas ... Priėmus so
vietų sąlygas, Berlynas būtų Įjungtas Į so
vietų ūkj, tuo pačiu būtų, rimtai pažeistos 
Vakarų okupacinių valstybių teisės ir Įsi
pareigojimai, ir pagaliau visas Berlynas 
atitektų sovietų Įstaigų kontrolėn.

kad sovietai Vakarų 
iš Berlyno.

okupuotosios zonos 
vokiečių gyventojais, 

konstatuoja, kad tūk-

Paryžius (Dena/Afp). JT generalinis 
retorius

Trygvė Lie viename interview pareiškė 
esąs (sitiklnęs, kad netolimoje ateityje 
nekils jokio karo tarp didžiųjų vals

tybių.
Jo optimizmas grindžiamas tuo Įsitikinimu, 
kad nė vienas valstybės vyras, kuris yra 
atsakingas, nenori karo ir viską darys, kad 
jis būtų sutrukdytas.

Jo nuomone, visas pasaulis dar negaluo
ja nuo paskutiniojo karo. Aukos ir vargai, 
kuriuos sukeltų atominis' karas, būtų ne
pakeliami. „Susidūrimo” galimybė yra opi, 
bet yra Instrumentas, būtent, Jungtinės 
Tautos, kurios gali apsaugoti nuo to.

DP išgabens per 3 metus
Berlynas (Dena). Vienas kompeten

tingas JAV karinės valdžios Vokie
tijoje valdininkas pareiškė, kad išvie- 
tintųjų asmenų jų pasirinktuose kraš
tuose Įkurdinimas iš amerikiečių zo
nos maždaug po 3 metų bus pabaig
tas.

Vien tik JAV per ateinančius dve
jus metus nori priimti 200.000 DP. 
Be to, DP nori priimti Kanada ir 
Australija. Lygiai 2000 čekoslavakų 
pabėgėlių buvo nugabenti Į Italiją.

Didžiausias šio meto sunkumas yra 
didelė transporto priemonių stoka. 
Salia 'to, daugumas kraštų nori 
imti tik kvalifikuotus profesijos 
bininkus.

Amerikiečių zonoje 151.000 DP
ba vokiečių ūkyje; 280.000 gyvena 
stovyklose aprūpinami IRO.

Specialus fondas DP atvežimui

Washingtoha* (WA). Pagal JAV 
užsienio reikalų. ministerijos pareiški
mą biudžeto komisija išvietintiems 
asmenims Įvažiuoti Į Ameriką sudarė 
ypatingą fondą. Be to, užsienio rei
kalų ministerija nori pasiųsti Į Vo
kietiją, Austriją ir Italiją 72 valdinin
kus, kurie turi paskubinti užsigulė
jusius darbus. Tiems valdininkams 
pavesta kvosti norinčius Į JAV Įva-- 
žiuoti asmenis. Išretintųjų asmenų 
visuose trijuose kraštuose yra maž
daug apie 1 mil.

Paryžius
Taigi, Mintis turi pagaliau, kad ir kiek 

pavėluotai, savo korespondentą prie Jung
tinių Tautų. Prie kelių tūkstančių minčių, 
kurias kasdien iškelia Trocadero rūmuose 
keli šimtai delegatų, prisideda dar viena 
Mintis. Kiekvienas, mat, nori Įnešti savo 
grūdą i Jungtinių Tautų lobyną.

Tiesą pasakius, lietuviškoji mintis Jung
tinių Tautų kuluaruose iki šiol jau buvo 
atstoVaujama dviejų dienraščių — Naujienų 
ir Draugo — korespondentų. Ir kai jūsų 
tarnas, atlikęs visus oficialius reikalus su 
Jungtinių Tautų valdžia, pradėjo slampinė
ti po koridorius, norėdamas susipažinti su 
šios naujos valstybės Įstatymais, papročiais 
ir, svarbiausia, jos piliečių teisėmis, — 
Naujienų kolegos ranka (kur tų lietuvių 
nesutiksi!) netikėtai nusičiupo jam už skver
no. — „Aha, tai jau tryse būsime Onusijoj 
(Onusie — taip prancūziškai . vadinama ši 
nauja, viduryje Paryžiaus išdygusi tarptau
tinė valstybė), greit galėsime ir 
komitetą sudaryti!”, pareiškė jis 
respondentui.

— Saugumo Tarybos nariai — užsidėję au-t 
sines, lankstosi vieni prieš kitus, skaity- 
darni iš rašto monologus, tik retkarčiais pe- 
Teinančius Į trumpus pasikalbėjimus, skirtus 
teatro publikai, gal pasaulinei publikai, bet 
jau tikrai ne „pokalbio" dalyviams.

pri- 
dar-

dir-

baustnės priemone, 
darbas yra garbė,

kad būtų auklėjami

Marshallio planas padėjo
New Yorkas (Dena/Reuteris). ERP admi

nistratorius Hoffmanas radijo kalboje pa
reiškė, kad Europos tautų pastangos, re
miamos Marshallio plano, nepaisant sovietų 
opozicijos, nusipelno nuostabos.

Per 6 mėnesius nuo ERP administraci^ 
jo* sudarymo Marshallio plano kraštų 
anglių, plieno ir elektros gamyba pa

didėjo.
1948 m. numatoma, kad 
produkcija pasieks 1 mil. 
karą buvo 750.000 tonų.)
Europos derliui. Hoffmanas tikisi, kad ERP 
valstybės netrukus Įves valiutų clearingą 
ir esančius iki šiol suvaržymus tarp Įvai
rių kraštų panaikins.

dirbtinių trąšų 
tonų. (Prieš ši 
Tai turės Įtakos

Derybų sąlygos dėl Vokietijos
Paryžius (Dena/Oans). Gerai informuoti 

sluogsniai nurodo, kad trys Vakarų valsty
bėj-pageidauja, idant Saugumo Taryba bet 
kuriame Berlyno klausimo reguliavime 
apimtų šiuos 4 klausimus; 1. taryba pripa- 
žĮsta, kad tolesnė Berlyno blokada sudaro 
pavojų taikai; 2. nepanaikinus blokados ne
gali būti derybų dėl Vokietijos klausimo 
viseto; 3. nebūtina, kad taryba Įsakmiai pa
kaltintų Sovietų S-gą už Įvykius, kurie pri
vedė prie Berlyno krizės; 4. ko] bus taiko
mos sovietų „spaudimo priemonės”, nega
lės Įvykti jokia 4 užsienio reikalų ministe
rijų ar kitos keturių valstybių korporaci
jos konferencija klausimų reguliavimui 
svarstyti.

lietuvišką 
jūsų ko-

Jungtinės Tautos — muziejus ar
Kad prancūzams humoro netrūksta, nie

kas neginčys. Tačiau idėja patalpinti dar 
vos tik gimusį kūdikį — Jungtinių Tautų 
Organizaciją — iš kurios dar neseniai, tiek 
daug viltasi ateičiai, Į muziejaus patalpas, 
deja, papiktinusi ne vieną paryžletĮ. Gal tai 
simbolika ir tai, kad posėdžiaujama teatro 
salėje, kur scenoje pusračiu susėdę aktoriai |

teatras?

Gal ten kas ir vyksta — 

deda stambią antrašte New York Herald 
Tribune korespondentas savo pranešimui iš 
Chaillot rūmų, — bet aš nieko ypatingo dar 
nepastebėjau. Minties korespondentas M 
pasitenkinimu konstatuoja galįs prisidėti 
prie savo yyresnio kolegos nuomonės. Ko
ridoriuose iš tiesų pilna žmonių, gyvų 
žmonių, besišnekančių apie dienos reika
lus, apie vakaro programą. P|rmoji mano 
tarptautinio masto pažintis, pavyzdžiui, — 
ukrainiečių kilmės pareigūnas, palydėjęs 
mane i spaudos skyrių, pasakoja nuošir
džiai, kad dabar sunkūs laikai, kad jokie 
bizniai neina, kad jis, prekybos atstovas, 
turėjęs mesti savo amatą ir stoti dirbti čio
nai (— vis geriau negu nieko). Žurnalistų 
bare, kaip ir kiekvienam bare, žmonės 
gurkšnoja kokteilius ir aperatyvus, diplo
matų valgykloj — užkandžiauja tie, kam 
niekas sumokėti 1500 .frankų už pietus. Vie
nu žodžiu, gyvenimas eina normaliai, kaip 
ir kiekvienoj kitoj valstybėj. Tiktai posė
džių salėje vyksta spektaklis. „Užėjau, pasi
žiūrėjau, bet man pasirodė nuobodu, tai ir 
išėjau greitai”, — rašo mano kolega iš New 
Yorko. Iš tiesų, kam gaišti besiklausant ,

(Nukelta i 4 pel.)

Trumano mėgėjiškas „išpuolis"

Churchillis rekomenduoja panaudoti jėgą

reikalų ministerijai dėl to,, kad 
paskelbė sutartį, kurią sudarė 
monarchininkai su socialistais

ir pranešė apie jo atšaukimą ne-

ir vandens kelių ir tik pasiremti oro tiltu, 
kurs kiekvienu metu dėl atmosferinių prie
žasčių ir sovietų priemonių gali būti nu
trauktas. \ \

Chicaga (Dena/Afp). „Chicago Tribune” 
praeitą savaitę paskelbė, kad prėzidentas 
Trumanas sumanė vyr. teisėją Vinsoną pa
siųsti Į Maskvą tartis su Stalinu. Tuo tiks
lu Baltieji rūmai buvo painfęrmavę Ameri
kos radijo stotis, kad jos rezervuotų tam 
tikrą laiką didelės svarbos nepolitinei pre- 
zidepto Trumano kalbai. Laikraštis' rašo; 
Tas planas Baltuosiuose rūmuose buvo pa
ruoštas be užsienio reikalų ministerio ži
nios. Tai buvo dramatinis bandymas iš
spręsti Berlyno krizę. Apie tai sužinojęs 
Marshallis prezidentui Trumanui pareiškė 
energingus protestus. Todėl jis atvyko pats 
Į Ameriką tuo reikalu pasikalbėti su pre
zidentu. Vinsono siuntimas J Maskvą reik
štų užsienio reikalų ministerio prestižo pa
žeidimą.

Atvykus Į JAV Marshalliui, jau pačią 
pirmąją' dieną prezidentas su juo konferavo 
2 kartus. Užsienio reikalų ministeris išsa
miai painformavo prezidentą apie ikšiolinę 
Jungtinią Tautų darbų raidą. Toliau buvo 
apsvarstytas busimasis JAV kursas JT dis
kutuojamuose klausimuose.

Užsienio 
paskubomis

reikalų ministeris Marshallis 
sušauktoje spaudos kohferenci-

joje pareiškė, kad prezidento siūlymas pa
siųsti Vinsoną su taikos misija pas Stali
ną remiasi ypatinga prezidento atsakomybe 
kaip valstybės vyro vienintelio krašto, ku
ris turi atomines bombas. Min. Marshallis 
dementavo paskleistas žinias, kad, esą, tarp 
jo ir Trumano yra atsiradę nuomonių skir
tumų. Vėliau Marshallis pasisakė prieš pre
zidento planą. Tuo metų, kada Berlyno 
klausimas ir atominė kontrolė yra svarsto
ma Jungtinėse Tautose, tokių, vienašališkų 
priemonių ėmimasis sukeltų nesusipratimus.

Prezidentas Trumanas šeštadienio vakare 
po pasikalbėjimų su Marshalliu pranešė, 
kad nuo Vinsono siuntimo su taikos misi
ja Į Maskvą jis atsisako.

Viešoji opinija smerkia

New Yorko laikraščiai pirmadienio lai
doje žinią apie prezidento ketinimą siųsti 
į Maskvą Vinsoną sutiko gana nepalankiai. 
„New York Herald Tribune” išvadžioja, kad 
mėgėjiškas būdas, kuriuo norėta spręsti 
atominės bombos kontrolės klasusimą, at
vaizduoja ne tik tą vyrą, kuris turėjo im
tis tos misijos, bet ir tą, kuris jį norėjo 
siųsti.

da- 
su- 
ku- 
pa-

Francas reagavo
Londonas (Dena/Afp). Ispanijos Čhargė 

d’Affaires Londone hercogas Mayoras, Įteik
damas savo vyriausybės protesto notą britų 
užsienio 
pastaroji 
Ispanijos 
tremtyje,
ribotam laikui { Madridą.

Pavlovas tepripažįsta 
beždžionės atvaizdo /

Paryžius (Dena/Reuteris). JT socialinių 
reikalų komisijoje sovietų delegatas Pavlo
vas pareiškė protestą dėį noro Į JT žmo
gaus teisių deklaraciją Įrašyti žodžius: 
„Žmonės yra sukurti pagal Dievo atvaizdą.”

Posėdžiaula Common weal iha s
Londonas (Dena / Reuteris). Pirmadieni 

Londone prasidėjo Commonwealtho minis- 
terių pirmininkų konferencija. Iždo kancle
ris Crippsas pradėjo debatus ūkio klausi
mais, paliesdamas visas Commonwealtho 
ūkio problemas ypač atsižvelgdamas Į ster
lingo bloką. Toliau jis išdėstė D. Britani
jos ūkio planus ateinantiems 4 metams.

Commonwealtho valstybių atstovai iš
reiškė nusistebėjimą britų tautos pasieki
mais. Attlee išreiškė D. Britanijos padėką 
už dominijų paramą. Be to, jis pasveikino 
tris naujus britų dominijų, Indijos, Pakis
tano ir Ceilono, ministerius pirmininkus.

♦ D. Britanijos krašto apsaugos minis
terija pranešė, kad Vakarų Europos Unijos 
nuolatinės apsigynimo komisijos štabo vir
šininku feldmaršalas Montgomerys paskyrė 
generolą Belchemą, kuris turi 37 metus am
žiaus. (D/R).

Llandudnas (Dena/Reuteris). Konservato
rių partijos čia vykstančiame kongrese di
džiausią dėmesį sukėlė buv. ministerio pir
mininko W. Churchillio kalba, kuri, svar
biausia, nagrinėjo naujus Rytų ir Vakarų 
santykius ryšium su Berlyno krize. Už 
bartinę pasaulio būklę Churchillis kaltę 
vertė vien tiktai sovietų imperializmui, 
ris graso visam laisvam ir civilizuotam 
saului.

Jau prieš karo pabaigą britų koalicinei 
vyriausybei buvo aišku, kad tarp Sovietų 
Sąjungos ir demokratinių kraštų yra atsi
radęs didelis plyšys.

Būtų geriau buvę, jeigu britų kariuo
menė būtų {žengusi | Berlyną ir amerikie
čių šarvuočiai būtų prasiveržę iki Prahos, 
pareiškė Churchillis.

Vienintelė galimybė tam imperializmui 
pasipriešinti ir sutrukdyti karą — yra Va
karų valstybių stiprumas.

Jeigu JAV, pasitikėdamos popieriuje 
surašyta sutartimi, sunaikintų savo ato
minių bombų atsargas, tai jos padarytų 
ne tik savižudybę, bet ir žmonijos sau
gumui tuo pačiu kirstų mirtiną smūgi.

„Jeigu sovietams vis yra galima”, sušuko 
Churchillis, „jaudinti pasaulį pasitikint tuo, 
kad mes vadovaudamiesi krikščioniška pa
žiūra nepanaudosime prieš juos atominės 
bombos, ką jie darytų tada, jeigu jie patys 
turėtų didelį kiekį atominių bombų?”

Toliau ChurchilHs Įspėjo' Vakarų valsty
bes, kad už Berlyno blokados panaikinimą 
nebūtų daroma jokių pasižadėjimų, ir pa
brėžė, kad 
turi įrodyti, 
mo. Tikrai būtų geriau Berlyno blokadai 
pasipriešinti kontra priemonėmis ir užblo
kuoti sovietų laivininkystę ir prekių Įveži
mus į Sovietų Sąjungą karo tikslams, negu 
leisti save išvyti iš sauskelių, geležinkelių

sovietai pirmiausia veiksmais 
kad jie nori taikingo sprendi-

Stalinas tyli dėl karo
Los Angeles (Dena/Reuteris). Jauniausias 

Amerikos dienraštis „Los Angeles Mirror” 
pirmadieni pradėjo skelbti viso pasaulio 
žymių politikų nuomonę dėl karo. Laikraš
tis pateikė klausimą: „Kaip didelis yra ka
ro pavojus ir kokiu būdu geriausia gali
ma karo išvengti.”

Stalinas, Molotovas ir Rytų Europos va
dovaujančios asmenybės nieko neatsakė. 
Churchillis parašė: „Vienintelė priemonė 
taikai išlaikyti yra stiprumas. JAV atomi
nių bombų atsargos yra vienintelė galimy
bė apsaugoti Vakarų Europai nuo komunis
tinių machinacijų, kurios yra remiamos so
vietų kariuomenės. Be to, laikraštis deda 
atsiliepimus Bernardo Shaw, gener. Clayaus, 
Trygvės Lie ir kitų nuomones.

Streikininkus tvarkys jėga
(UP). Prancūzijos vyriausybė

spalio 
bus 
ma

jėga, jeigu būtų bando- 
traukinius, gabenančius 
dirbtĮ personalą.

vyriausybė derasi su ge-

Paryžius
11. d. Įspėjo streikuojančius, kad
panaudota
stabdyti

norinti

Tuo pačiu metu 
ležinkelių ir kasyklų darbininkų profesi
nėmis sąjungomis.

Vidaus reikalų ministeris Mochas pa
reiškė, kad jis turĮs patikimų informacijų, 
jog Ždanovas prieš savo mirtį įsakė CGT 
profesinėms sąjungoms rugsėjo mėnesi pra
dėti "^naujas operacijas”. Komunistų partija

2 milijardai V. Europos ginklavimui
Washingtonas (AP). Respublikimnkų se

natorius A. Capperis spalio 10. d. vienoje 
radijo kalboje pareiškė, kad

kitas amerikiečių kongresas, kuris susi
rinks 1949 sausio men., bus paprašytas 
suteikti įgaliojimų panaudoti 2 mili
jardus dolerių Vakarų Europai apgin

kluoti.
Jo nuomone, dabar jau oficialiai pripažįsta
ma, kad tarp Vakarų valstybių ir Sovietų 
Sąjungos sudaryti taiką yra neįmanoma.

JAV laivyno valstybės sekretorius Sulli
vanas pareiškė, kad Amerikos užsienio po
litikos svarbiausias tikslas yra neprileisti, 
kad koks nors susidūrimas leistų kilti kanu.

„Silpnumu mes nesukursime taikos. Taikai 
turime dirbti laiku paremdami laisvas tau
tas”, pareiškė Sullivanas.

Niekas negali likti neutralus
New Yorkas (Dena/Reuteris). Generolas 

Eisenhowe.ris savo pirmoje Įžanginėje kal
boje kaip Columbijos universiteto prezi
dentas pareiškė: „Žmonių laisvė šiandien 
yra grasoma policinės valstybių sistemos. 
Ta grėsmė yra daug didesnė už dviejų 
priešiškų ideologijų Įsitempimą, šių dienų 
kovoje”, tęsė Eisenhoweris, „joks laisvas 
žmogus negali likti neutralus. Visi turi są
moningai susijungti kovoje dėl demokrati
nės laisvės”.

ir CGT esančios atsakiusios, kad tam rei
kalui esą pasiruošta.

Maskvos pageidavimu ta akcija turėjo 
paskubinti nusmukdyti Prancūzijos ga
mybą dar JT posėdžių metu, kad tuo 
būdu Prancūzijoje būtų sudaryta pana
ši būklė, kuri praeito vasario mėnesi 

buvo susidariusi Prahoje.
Privengdama Įvairių eventualumų vy
riausybė l streikuojančias sritis pasiun
tė kariuomenės dalinius. ' Gi Paryžiui 
yra paruoštas „gynybos planas”, pagal 
kur] kariuomenės daliniai ,ir policija 
gali užimti sostinę per vieną valandą, 

jeigu kiltų neramumų.
Frachonas, kuris vra vienas vadovaujan

čiųjų profesinių sąjungų asmenybių, spa
lio 11. d. pareiškė, kad 5 mil. Prancūzijos 
darbininkų pasipriešintų visomis priemonė
mis, jeigu generolas de Gaudė bandytų 
Prancūzijoje paimti Į savo rankas valdžią.

Paryžiaus streikas kiek atlyžta. Lauk
tas streiko išsiplėtimas Pfyžiavs gele
žinkeliuose neįvyko. „Šaltasis karas” 

kasyklose tebevyksta.
Per pasitarimus -arasta jokios bazes gin
čui sprąsti. D'deli nuostoliai -jsid-rye dėl 
aukštųjų krosnių atšalimo, 
kelių savaičių galės būti 
darbą.

Komunistų Įtakoje esanfĮ 
sąjunga pirmadieni pradėjo 
są. Manome kad f>me kongrese išryškės ir 
tikra streikų būklė. '

kurios tik po 
paleistos vėl l

CGT profesinė 
metlnĮ kongre-

1
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Anglų komunistai pradėjo ofenzyvą Savaitinė politikos apžvalga

Oficialus britų atsiginklavimas buvo sig
nalas Anglijos komunistams nutraukti savo 
pasyvumą. Nuo tam tikro laiko jie perėjo į 
ofenzyvą. Rugsėjo 20. d. Anglijos komunis
tų partija išleido manifestą, kuriame vy
riausybei paskelbė aštriausią kovą vidaus ir 
užsienio politikos srityje, o rugsėjo 29. d. 
paskelbė komunistai naują manifestą, kur 
liečiami tik užsienio politikos klausimai. Ja
me

reikalaujama priešintis Attlee kabineto 
„nusikaltėliškai karo politikai”, Berlyno 
klausimu atvirai stojama Maskvos pu
sėje, raginama sabotuoti savanorių 
telkimą ir pareiškiama, kad D. Britani
ja jau yra okupuota amerikiečių dali

nių.
Spalio 3. d. anglų komunistų vadas H. 

Pollittas Sheffielde paskelbė, kad komunis
tų partija karo atveju sukeltų didžiausią vi
suotinį streiką, kokio Anglija dar nėra tu
rėjusi. Komunistai yra pasiryžę nuversti 
kiekvieną anglų vyriausybę, kuri rūpinasi 
pasiruošti karui su Sovietų Sąjunga.

Pollittui pakako Įžūlumo priminti Bevi- 
nui vieną kalbą, kurią 1920 m. jis pasakė 
Leede. Tada Bevinas anglų vyriausybei gra
sino visuotiniu streiku, jeigu vyriausybė 
nenutrauks Rusijoje intervencijos karo.

Keturiolika dienų trukusio komunistų 
kurstymo padariniai dabar jau pasireiškia. 
Croydone, aviacijos maršalui Tedderiui sa
vanorių telkimo proga sakant kalbą, įvyko 
triukšmingų incidentų. Buvo paskleistos 
proklamacijos, nukreiptos prieš savanorių 
telkimą, ir kalbos pabaigoje grėsminga mi
nia laukė maršalo. Panašios demonstracijos 
{vyko prie Mansion House, kur kalbėjo 
krašto apsaugos ministeris Alexanderis. 
Dvylika asmenų buvo ''areštuota.

Kadangi anglų visuomenė nepaprastai yra 
nuvargusi nuo karo, nėra negalima, kad 
komunistai iš to nesikrautų kapitalo. (DT).

Vakarų koncertas nedarnus

Londone sukėlė nusistebėjimą tas faktas, 
kad Vakarų valstybių laivyno vadu paskir
tas prancūzas. Prieš tai buvo laikoma esant 
tikru dalyku, kad tai vietai tikrai vadovaus 
britas. Nors to paskyrimo priežastys neži
nomos, Londone manoma, kad čia suvaidi
no vaidmenį prancūzų prestižo' klausimas.

Yra matyti, kad už Vakarų valstybių pa
stangų impozantinio fasado nedaug tesama 
vienybės. Kodėl gener. Juinas atmetė siūly

■■m TRUMPOS ZI1IOS
AIRIJA

♦ Buv. Airijos ministeris pirmininkas 
de Valera atvyko į Liverpool!, kur pradės 
kampaniją prieš Airijos padalijimą. (AP).

AUSTRIJA
♦ Buv. Vienos nacionalsocialistinis vyr. 

burmistras Blaschkė už sunkų išdavimą bu
vo nuteistas 6 metais darbo stovyklos; be 
to, buvo konfiskuotas jo turtas. (WA).

♦ Sovietų kontroliuojamoje „Usia”, 
kuri yra perėmusi sovietų perimtų Austri
jos koncernų vadovavimą, vyksta vadovybės 
ir aukštesniųjų valdininkų pagriųdinė valy
mo akcija. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ „Laisvosios Čekoslovakijos” organiza

cijos informatorius Londone pareiškė, kad 
iš 67 Čekoslovakijos diplomatų užsienyje 
po vasario perversmo 38 iš savo postovių 
pasitraukė arba buvo atšaukti. (D/R).

♦ Čekoslovakijoje areštuota 13 asme
nų, jų tarpe 2 katalikų kunigai, už prieš
valstybinę veiklą. Vienas areštuotųjų kal
tinamas už kėsinimąsi padaryti atentatą 
prieš ministerį pirmininką Zapotockį. (UP).

D. BRITANIJA
♦ D. Britanijos iždo kancleris Crippsas 

lankėsi Kanadoje, kur turėjo pasitarimus 
finansų klausimais. (D).

♦ Britų Pietryčių Azijos aukštasis ko
misaras McDonaldas iš Singapūro išskrido 
i Londoną, kur dalyvaus Commonwealtho 
ministerių pirmininkų konferencijoje. (D/R).

♦ Lėktuvu iš Čekoslovakijos pabėgo i 
Angliją1 vienas Čekoslovakijos generolas, 
kuris Čekoslovakijos generaliniame štabe 
turėjo atsakingas pareigas. Tas generolas 
atvykęs pareiškė, kad „sovietų viešpatavi
mo’’ jis nebegalėjo pakęsti. (D/R).

, GRAIKIJA
♦ Graikijos viešosios tvarkos ministeris 

pasiūlė amnestiją Atėnų komunistų vadams, 
kurie už „nesugebėjimus” gener. Markoso 
buvo nušalinti, reikalaudamas iš jų už tai 
informacijų, kurios padėtų vyriausybės ko
voje su sukilėliais. (WA).

IS VISUR
♦ Persijos finansų ministeris Vorastė 

pasitraukė iš savo pareigų. Prieš savaitę 
spaudos atstovams jis buvo pareiškęs, jog 
pasitrauksiąs, jeigu negalėsiąs laiduoti Per
sijos aprūpinimą duona. (D/Afp).

♦ Praėjusią savaitę Švedijos, Beneliukso 
kraštu ir Vokietijos komunistų partijos 
opozicijos grupės susirinko Ziiriche konfe
rencijos. Nutarta steigti savarankias komu
nistų partijas, kurias priešintųsi ir komin- 
lormo politikai ir trockininkų idėjoms. (UP).

♦ Indonezijoje, Tjepoės naftos srityje, 
70 km šiauriau nuo Madiuno, kur nuo spa
lio 6 d. dega naftos rafinerijos, vyksta sun
kios kovos su komunistais. (D/Afp).

JAPONIJA
♦ Viso* Japonijos politinės, ūkinės ir 

socialinės orga’nizacijos pagal vyr. proku
ratūros patvarkymą turės registruotis val
dinėse ištaigose. Tuo būdu norima sutruk
dyti slaptų organizacijų kūrimąsi. (D/R). 

mą būti sausumos kariuomenės viršininku, 
oficialiai nežinoma, bet manoma, jog neno
rėjo sutikti su tuo, kad vyr. vadas būtų an
glas. Be to, manoma, kad tas didelis realis
tas neteikia didelės praktinės reikšmės tam 
Vakarų žygiui.

Paskyrimas į Juino vietą gener. de Lat- 
trės Londone sutiktas palankiai. Jo vardas 
yra žinomas, ir kariniuose Anglijos sluogs- 
niuose jis laikomas vienu iš gabiausių 
prancūzų armijos generolų.

Nežymaus prancūzo paskyrimas Vakarų 
valstybių vyr., vadovybės laivyno tarėju 
Londone didina įspūdį, kad naujai sudary
toji Briitselio pakto valstybių gynimosi ta
ryba yra vertinama tik kaip provizoriumas.

Teigiama, kad konsolidavus JAV vidaus 
santykius, t. y. po lapkričio rinkimų galima 
laukti Atlanto pakto realizavimo. Manoma, 
kad po to laivyno ir aviacijos priekyje at
sistos amerikiečiai. (DT).

Antpuolio manevrai

Washingfonas (Afp). Praėjusią savaitę 
Floridoje įvyko JAV aviacijos manevrai, 
kuriuose dalyvavo sausumos daliniai ir ka
ro laivyno amfibinės dalys.

Tų manevrų metu priešo galybė „Delu- 
vijos” puolė „Atlantis” sostinę.

Puolime dalyvavo 8500 žmonių ir 500 
lėktuvų, kurių tarpe buvo ir 100 moder
niausių sprausminių naikintuvų ir per 100 
skraidomųjų tvirtovių.

Gynimas taip pat turėjo sprausminių nai
kintuvų ir ultramoderninę radaro įrengimų 
sistemą. Po tų pirmųjų manevrų antpuoliai 
kartosis kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 
per 4 savaites. Pratimuose dalyvauja ir 
3.500 parinktų kariūnų.

Praėjusią savaitę Amerikos laivynas tu
rėjo didžiausius manevrus, kokie bebuvo 
nuo karo pabaigos. Tuose manevruose da
lyvavo 30.000 žmonių, per 60 laivų ir 275 
lėktuvai. Manevrai pasiekė savo aukščiau
sią laipsnį, kada buvo daroma invazija { 
Kalifornijos krantus.

t Tvarkoma priešlėktuvinė apsauga
Londonas (Afp). Vidaus reikalų ministeri

joje patirta, jog yra pranešta pasyvios prieš
lėktuvinės apsaugos regioninėms įstaigoms, 
kad priešlėktuvinių apkasų ir bunkerių 
griovimas būtų sustabdytas. Be to, visame 
krašte tvarkomos priešlėktuvinės aliarmo 
sirenos.

J. A. VALSTYBES
♦ „Pažangiųjų partijos” kandidatas į 

prezidentus VVallacė, kuris šiuo metu va
žinėja po šiaurės vakarų ateitus su pro
pagandinėmis kalbomis, kitiems dviem kan
didatams, Trumanui ir Deweyui, pasiuntė 
telegramas, reikalaudamas juos aiškiai pa
sisakyti Ispanijos, Vokietijos ir Izraelio 
klausimais. (D/R).

♦ Amerikos ginkluotųjų pajėgų vyriau
sioji vadovybė paruošusi 50 metų gyni
mosi planą. Tame plane tariama, kad so
vietai turės atominę bombą 1952 metais ir 
kad 1977 metais iš vieno kontinento į kitą 
kontinentą galima bus šaudyti raketiniais 
šaudmenimis. (UP).

KANADA
♦ Informuoti sluogsniai mano, kad Ka

nada dėl Sovietų Sąjungoje įvesto diploma
tinio korpuso griežto susisiekimo suvaržy
mo savo diplomatinius atstovus susigrą
žins. Kanada svarstysianti tų pačių prie
monių taikymą sovietų diplomatams. (D/R).

♦ Kanados ministeris pirmininkas Mac
kenzie Kingas dėl sveikatos būklės nega
li atvykti į britų Commonwealtho ministe
rių pirmininkų konferenciją. Gydytojų pa
tarta ' jam darkytis didžiausios ramybės. 
(D/R); _

LENKIJA
♦ Lenkijos PAP žinių agentūra praneša, 

kad pietinėje Lenkijoje Szeczecino apylin
kėje rastas masinis 80.000 žmonių kapas, 
'"ariama, kad tai bus sovietų ir lenkų karo 
belaisvių palaikai, kuriuos sunaikino vo
kiečiai. (D/Afp).

♦ Lenkijoje, valant socialistų partiją, 
pašalinta 241 tos partijos veikėjų (R).

RUMUNIJA
♦ Buv. Rumunijos ministeris pirminin

kas gener. Radesca įsteigė Paryžiuje „lais
vų rumunų demokratinę sąjungą”. Ta są
junga nori apimti visus užsienyje gyvenan
čius rumunus ir sujungti visas rumunų 
emigrantų grupes. (WA).

VENGRIJA
♦ Iš Vengrijos finansų ministerijos dėl 

tariamo kenkimo iš pareigų atleista 14 
aukštų valdininkų. (D/R).

VOKIETIJA
♦ JAV karinis gubernatorius Vokieti

joje Clayus pasikvietė apsilankyti Vokieti
joje 12 reikšmingų Amerikos civilinių or
ganizacijų atstovus. Tie amerikiečiai, 6 
moterys ir 6 vvrąi, oro keliu bus nugabenti 
ir į Berlyną. (D/Oans).

♦ Amerikiečių teismas nuteisė vieną in
žinierių už amerikiečių karo pašto pikt- 
naudojimą 9 metais kalėjimu. Tas inžinie
rius panaudojo karinį paštą devizoms ir 
dideliais kiekiais maistui siųsti. Tą maistą 
jis parduodavo Berlyne. Iš viso jis buvo 
parsisiųsdinęs 192 pakietus, kur tarp kitko 
buvo 2.300 svarų kavos ir 480 svarų rie
balų. (D).

♦ Berlyno miesto parlamentas visais
balsais nutarė padaryti rinkimus 1 miesto 
tarybą gruodžio mėn. 5 d.(Dk..............

Kotninformo metinė*
Šiomis dienomis kominterno įpėdinis ko

minformas šventė savo pirmąsias metines. 
Ta proga britų „Economist” savaitraštis 
rašė, kad tai organizacijai Kremliaus buvo 
pavesti 3 uždaviniai; 1. kova su Marshallio 
planu, 2. Rytų Europos pertvarkymas ir 3. 
neramumų kėlimas kolonijose.

Per tuos vienerius metus paaiškėjo, kad 
kominformas Marshallio plano paversti 
niekais nesugebėjo. Tiesa, dar Italijoje ir 
Prancūzijoje paskutinis žodis nepasakytas. 
Tačiau, aplamai imant, Vakarų Europa pa
suko ūkinio atkutimo keliu. Reikia nepa
miršti, kad čia tik pradžia, kad Marshallio 
planas turės dar trukti 3 metus.

Politiškai Vakarų Europa dar niekados 
nebuvo tokia vieninga, kaip dabar. Kitaip 
sakant, kominformas pirmojo uždavinio iš
spręsti negalėjo. Bespręsdamas antrąjį už
davinį kominformas Rytų bloką kol kas 
tik susilpnino. Jugoslavija iš jo išsiskyrė. 
Teroras kitose Rytų Eurojios. valstybėse 
sunaikino tų kraštų kariuomenes, jų ūkis 
kovoja su dideliais sunkumais, nuotaikos 
yra aiškiai prieškomunistipės. Kolonijose 
sukelti neramumai nepasiekė reikalingo 
masto. Štai vienerių metų balansas.

Kad visi užsimoti darbai nenueitų visai 
niekais, Kremliui būtinai reikia duoti naujų 
impulsų. Jam skubiai reikalingas stambus 
užsienio politikos laimėjimas, kuris {rody
tų jo užsibrėžtosios politikos linijas tei
singumą ir jo galybę. To tikslo siekdami 
Kremliaus valdovai negalėjo sugalvoti nie
ko geresnio, kaip tik pasinaudoti Berlyno 
būkle.

♦ .Berlyno byla
Berlyno reikalui atsidūrus Saugumo Ta

ryboje, Višinskis pasakė ilgą kalbą, kurioje 
išdėstė visus jau žinomus ir seniai karto
jamus argumentus. Būtent: Vakarų Vokie
tijos valiutos reforma pažeidė Potsdamo 
susitarimą ir Vokietijos vienybę. Sovietai, 
gelbėdami savo zonos ūkį, griebėsi atitin
kamų priemonių, kurias toli gražu negali
ma pavadinti blokada, nes Berlyno vakari
nių sektorių gyventojai gali maistą pirktis 
sovietų sektoriuje. Tokią padėtį pašalinti 
gali tik viena priemonė — užsienių reikalų 
ministerių konferencija. Toliau Višinskis 
prajuokino savo klausytojus sušukdamas: 
„Pagaliau reikia respektuoti savo parašus 
sutartyse!” nes visi gerai žino, jog kaip 
tik sovietams' trūksta’ to būdo bruožo. Jis 
turėjo galvoje JT statuto 107, str., kuris 
Vokietijos ir kitų buv. priešų reikalus 
išima iš JT kompetencijos.

Vakarai į tai galėjo atkirsti, kad Saugu
mo Taryba yra prašoma ne Vokietijos rei
kalus tvarkyti, bet gelbėti taiką, nes sovietų 
priemonės prieš kitus santarvininkus jai 
graso. 9 balsais prieš 2 byla buvo įtraukta 
į darbotvarkę. Sovietų Sąjungos ir Ukrai
nos delegatai atsisakė dalyvauti diskusijose, 
lyg sakydami; „Gal mes ir kalti, bet ką jūs 
mums padarysite!” Aišku, kad Saugumo 
Taryba negali priimti nė vienos rezoliuci
jos, kuriai sovietai aktyviai ar pasyviai 
priešinsis.

Susidarius tokiai būklei, Paryžiun suva
žiavusiems politikams neliko nieko kito, 
kaip tik ieškoti kokio kompromiso, kad avis 
liktų sveika ir vilkas būtų sotus. Beromuns- 
terio radijo korespondentas P. Ladamas 
praneša, kad prasidėjusiuose privačiuose 
pasikalbėjimuose norima surasti tokią for
mulę, kuria, remiantis sovietai atšauktų sa
vo blokadą, bet kartu būtų sušaukta ir už

Kremliaus ofenzyva ar defenzyva?
sienio reikalų ministerių konferencija. So
vietai iš savo pusės davė netiesiogiai su
prasti, kad jie į tam tikrą kompromisą yra 
linkę. Jų komentatorius Leontievas paskel
bė, kad amerikiečiai pakeitė savo pažiū
ras, girdi, jie jau sutinka su užsienio rei
kalų ministerių konferencijos sušaukimu, 
nors amerikiečįai tam niekados nepriešta
ravo, tačiau su sąlyga, kad būtų atšaukta 
blokada. Be to, sovietai pranešė Austrijos 
užs. reikalų min. Gruberiui, kad ateityje jau 
nebepalaikys Jugoslavijos pretenzijų į Aus
trijos teritoriją ir tokiu būdu sumažėjo 
kliūtys Austrijos valstybės sutarčiai suda
ryti. Suprask, jie sutiktų su mainais — 
Vieną į Berlyną. Bet visas šitas jų pastan
gai reikia laikyti defenzyvinėmis priemo
nėmis. Atseit, jie nusileidžia. Kad toks ne
pageidaujamas įspūdis nekiltų, sovietai tu
rėjo savo taikingus siūlymus palydėti kala
vijų barškinimu, jie nori duoti suprasti, kad 
jei jų gera valia nebus pasinaudota, jie la
bai rimtai supyks.

♦ .
Siaubo politika

Baimės drebuliui Vakaruose sukelti so
vietai griebėsi atitinkamų priemonių. Visų 
pirma jie paskelbė naujas diplomatų judė
jimo taisykles. Ateityje prie Kremliaus ak
redituoti diplomatai galės nevaržomai išei
ti tik į Maskvos gatves. Tiesa, jiems leista 
dar aplankyti kai kurias dėmesio vertas 
vietoves 50 km spindulyje nuo Maskvos, ta
čiau tik iš anksto apie tai pranešus užsie
nio reikalų ministerijai. JT narių — Gudi
jos ir Ukrainos — sostinės: Minskas ir Ki
jevas, užsienio diplomatams yra neprieina
mos! Ir tai paskelbta kaip tik JT visuotinio 
susirinkimo metu. Toks skelbimas gali tu
rėti tik vieną tikslą — sustiprinti įspūdį 
kad sovietai rimtai ruošiasi karui. Juo la
biau, kad Ukrainoje ir Gudijoje — maždaug 
Vihicos — Daugpilio linijoje yra sutelkta 
didžiausia sovietų kariuomenės dalis, nes iš 
čia lengva ją nukreipti arba į Vakarus ar
ba į Pietus.x

Antra žinia, kuri turi nemaloniai paveik
ti Vakarus ir priversti juos paieškoti būdo 
tylomis pasišalinti iš Berlyno, yra sovietų 
zonos policijos padidinimas iki 400.000 vy
ru ir jų apginklavimas artilerija bei tankais. 
Policija yra telkiama iš buv. belaisvių va
dinamosios Pauliaus armijos arba tiksliau 
sakant jos daliniai pavadinami paprastai 
„policija”; Iš to fakto Vakarai turėtų pada
ryti išvadą, kad sovietai yra paruošę dali
nius tvarkai vakarinėse zonose palaikyti, jei 
jie pajudės į Vakarus. Toliau sovietai sku
biai reikalauja pagal taikos sutartį jiems

Britų laivynas paruoštyje
Oficialiajame „Loyds List and Shipping 

Register” paskelbta, kad britų admiralitetas 
išleido bendrą Įsakymą, kuriuo nustatoma 
britų laivynui būti didesnėje paruoštyje.

Beveik visi nuo karo pabaigos išvystyti 
nauji ginklai yra montuojami laivuose arba, 
jei reiktų, trumpiausiu laiku galėtų būti 
laivuose' pastatyti. „Loyds List” pranešė
jas taip pat esąs patyręs, kad planuotosios 
„Home Fleet” kelionės i vakarinę Indiją ir 
pietinę Afriką kiekvienu metu gali būti su
trumpintos, kad „Vanguard” kovos laivo 
kelionė i Australiją ir Naująją Zelandiją 
gali neįvykti ir kad laivyne sklinda gandai, 
jog karališkosios'šeimoj vizitų kelionės pa
gal aplinkybes gali neįvykti.

NEPRIKLAUSOMYBES
PASKUTINĖS DIENOS

- . -g rašo kazys Škirpa z

Atkreipiau Vokietijos užsienio reikalų m-jos dėmėsi i tai. 
jog pasiuntinybės rūmams buvo Reiche suteiktas diploma
tinis imunitetas.

Ir kad be Reicho vyriausybės sutikimo aš nelaikau galima jų 
bet kam perleisti, ypač perleisti gatvės pasantams, kokiais 
šiame atsitikime pasireiškė sovietų ambasados nariai, atvykę be 
pranešimo ir bandę Įsiveržti j pasiuntinybės vidų be mano, 
kaip pasiuntinybės šefo, leidimo atidaryti jiems duris. Pa
siaiškindamas, jog šiuo savo pranešimu nenoriu pridaryti 
Reicho vyriausybei jokio nemalonumo ir kad tai darau vien 
dėl tvarkos, nes, kaip atsakingas už pasiuntinybės rūmus 
asmuo, negaliu leisti, kad būčiau kieno nors pašalinamas 
jėga. Paprašiau kalbėjus) su manim pareigūną tuojau visa 
tai, ką jam sakiau, perduoti protokolo šefui pasiuntiniui von 
Doembergul ir kad aš prašau Reicho vyriausybės nurodymų 
pagal tarptautinius papročius ir Reicho tvarką.

Po šio pasikalbėjimo paleidau žinią apie tą įvykį vo
kiečių ir užsienio spaudos atstovams, kurie ją išnešiojo į 
visas puses ir perdavė | užsienį. Rezultatas buvo tas, kad 
kitą, t y. rugpiūčio 12, dieną Vokietijos užsienio reikalų 
m-jos spaudos skyriaus vedėjas, pasiuntinys Dr. Schmidtas, 
buvo spaudos konferencijoje apibertas žurnalistų, paklausi
mais apie {vykusi, sovietų ambasados pasikėsinimą prieš 
Lietuvos pasiuntinybės rūmus. Šitaip žurnalistų užkluptas, 
pasiuntinys Dr. Schmidtas nebesugriebė, kaip i tuos klau

atitekusių 33 italų karo laivų. Pagaliau 
jiems nebuvo labai sunku Prancūzijoje su
kurstyti angliakasių streiką. Streikai Pran
cūzijoje 'turi įrodyti, kad Vakarų Europos 
Unija yra tik muilo burbulas. Antra vertus, 
jie turi paskatinti amerikiečius daugiau su
sidomėti Ispanija, vad. Pirenėjų linija, 
Prancūziją ir tuo pačiu Beneluksą paliekant 
likimui. Jei amerikiečiai iš tikrųjų pamotų 
į Rrancūziją ranka ir dar daugiau sustip
rintų flirtą su Francu, Prancūzijai ir Bene- 
liuksui daugiau negu kada nors reikės ieš
koti sovietų palankumo, tuo pačiu Prancū
zija negalės palaikyti amerikiečių Berlyno 
politikos.

*

Trumano pokštas
Tuo pačiu laiku sovietų delegacija JT da

ro lyg ir pastangas nuraminti dėl jų pa
čių žygių, siūlydama nusiginkluoti ir, už
miršus pustrečių metų bergždžius ginčus, 
vėl grįžti prie atominės energijos kontrolės 
svarstymo. Savaime suprantama, kad čia, 
kaip sakoma, yra gryna propaganda. Keis
ta, kad jie su tokia propaganda susilaukia 
pasisekimo. Štai pats Trumanas, tur būt, 
norėdamas prieš rinkimus gauti taikos iš
gelbėtojo aureolę pasišovė siųsti pas Sta
liną savo specialų įgaliotinį, (vieną aukš
čiausiojo teismo teisėją) aptarti atominės 
energijos kontrolės. Savaime suprantama, 
kad toks žygis būtią didesnis .smūgis JT, 
negu sovietų obstrukcijos. Marshallis iš
skubėjo į Vashingtoną, ir Trumanas nuo 
savo sumanymo atsisakė.

♦
Churchillio išvados

Gerą padėties analizę davė pereitą šeš
tadienį kalbėdamas britų konservatorių 
konferencijoje, Winstonas Churčhillis. Jis 
aiškino, kad dirbtinį kompromisą visada 
galima pasiekti, tačiau jis nepakeis padė
ties. Taiką galima išlaikyti lik jėga. Vaka
rų Europą nuo komunizmo įsigalėjimo gelb
sti tik amerikiečių atominės bombos. Todėl 
amerikiečiai negali sutikti su jų panaiki
nimu, iki sovietai nepaleis iš vergijos 
satelitų ir neatidarys savo sienų smalsiems 
žiūrovams. Tik tų dviejų sąlygų išpildymas 
įgalins kalbėti apie atominės energijas kon
trolę. '

Sutraukiant tenka konstatuoti, kad sovietų 
priemonės veda prie Vakarų karinės san
tarvės įsteigimo, kurį prives prie jos ofen
zyvos. Sovietai, tai numatydami, ’ griebėsi 
priemonių, kurios nors ir atrodo baisios, 
tačiau iš tikrųjų turi defenz/vinį charakteri. 
Jie) desperatiškai nori išardyti susidarantį 
bendrą frontą. VM

Straijasnyje yra sakoma, kad britų admi
ralitetas bėdos atveju gali disponuoti 5 li
nijiniais laivais, 23 dideliais lėktuvnešiai^, 
32 kreiseriais, 127 naikintuvais, 181 mažų 
kreiserių, 65 povandeniniais laivais, 69 minų 
gaudytojais, 3 greitais minų dėstytojais ir 
200 kitokių laivų.

Čia nepriskaitytas dominijų laivynas, ku
rį sudaro .du lėktuvnešiai, 8 kreiseriai, 26 
naikintojai, 55 artilerijos laivai ir maži 
kreiseriai, 65 minų gaudytojai ir 100 kitų 
laivų. (DT).

♦ Indokinijos buv. valdovas Bao Dai 
atvyko į Paryžių, kur tarsis su Prancūzi
jos vyriausybe dėl Indokinijos politinio 
statuso. (D/R).

simus jam atsakyti ir Išsisukinėjo, girdi, jam apie tą {vyki 
oficialiai nieko nesą žinoma. Si pasiaiškinimą spaudos ats
tovai interpretavo, kaip ženklą, jog Vokietijos užsienio rei
kalų m-ja nori užmerkti akis i tą įvykį ir kad ta ministe
rija visai nesijaudina dėl to, jog lietuviai tėškė sovietų dip
lomatams viešai per veidą. Toks interpretavimas atitiko 
tikrovę, nes vėliau patyriau iš Vokietijos užsienio reikalų 
m-jos pareigūnų, kad niekas iš jų nebuvo ant manęs su
pykęs už tą elegantišką antausi Stalino diplomatams, prie
šingai, kad visi jie iš to saldžiai pasijuokė. Panašiai tą 
Įvyki {vertino ir visas diplomatinis korpusas Berlyne ir dar 
ilgai po to komentavo, kaip sensacingą atsitikimą, reikšdami 
simpatijų Lietuvos diplomatiniam postoviui už ryžtingą el
gėsi prieš sovietinius mūsų krašto laisvės pavergėjui.

Nors ir nesitikėjau, kad apie tai, kaip vyko Lietuvos pa
siuntinybės kova su sovietų ambasada, galės patirti mūsų 
tauta, nes jau buvo bolševizmo atplauta nuo laisvojo pa
saulio, tačiau po tokio sensacingo atsitikimo neiškenčiau 
nepasiuntęs Kaunui, būtent „Eltai“, dar vienos telegramos. 
Joje trumpai suminėjau, kaip ta kova praėjo Iki rugpiūčio 
11 dienos įvykio {skaitytinai ir užbaigiau telegramą žodžiais:

Tegvyuoja Laisva ir Nepriklausoma Lietuvai Stalin rusų 
okupantai ir mūsiškiai Lietuvos išdavikai!“

Paskutinis ašies smūgis
Deja, ilgai džiaugtis rugpiūčio 11. dienos laimėjimu ne

teko. Buvo savaime aišku, jog sovietai nesiliaus, ir, kad 
vėliau ar anksčiau, būriu priverstas pasiuntinybės rūmus 
palikti. Rugpiūčio 11. dienos antausis sovietų diplomatams 
pažeidė ne tik sovietų ambasados Berlyne prestižą., bet pa
čios Sovietų Rusijos ir raudonųjų Kremliaus diktatorių 

a ambiciją. Nepavykus užgrobti pasiuntinybės rūmų gengste- 
'riškuoju būdu, sovietų diplomatai nėrėsi Iš kailio, kad prisi
prašytų nacių pagalbos. Buvo patirta, jog sovietų ambasa-
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S MŪSŲ VIENYBĖ IR EMIGRACIJA I JAV
Kartaię pasiilgsti žmogus 1945 metų va

saros, kada, vos išlaisvinti iš nacių jungo, 
tikrai mylėjome vienas antrą, kada ar trau
kinyje, ar valgykloje, ar svetimame mieste 
sutiktas tautietis buvo brangus jau vien dėl 
to, kad jis lietuvis. Diena iš dienos mūsų 
tarpusavio santykiai šalo, aštrėjo, kol priė
jome prie to, kad ponai Ramonas, Grinius, 
Maceina net ištisas mūsų visuomenės gru- 

■pes apskelbė bolševikais. Visiškai pašlijo 
mūsų vienybės reikalas, kai pradėjome pa
čius pirmuosius pasiruošimo darbus emi
gracijai i JAV pagal priimtą įstatymą.

Mūsų tremtinių bendruomenėje, išskyrus 
užverbuotus agentus, jokių bolševikų nėra 
ir mes visi esame tinkami emigracijai į 
JAV. Dar daugiau; mes esame nę paprasti 
pabėgėliai, o politiniai — tie, kurie nesu
tinka su bolševikine santvarka, kuriems toji 
santvarka grasina mirtimi ar katorga. Kiek
vienam mūsų tremtiniui pasilikimas Vokie
tijoje eventualaus karo galimybėje; jeigu jį 
pasiektų bolševiko ranka, reiškia pražūtį 
neę bolševikas naikina kiekvieną savo priešą 
be pasigailėjimo, tuo labiau aiškų rezisten
tą ir kovotoją, o mes tokie esame.

Todėl savaime suprantamas daiktas, kad, 
beruošiant pirmuosius emigracijos | JAV 
žingsnius, pasireiškusi tendencija skaldyti 
lietuvius l geruosius ir bloguosius, pagal 
jų politinę ar ideologinę spalvą, pažadino 
aistras ir pakėlė didelį nerimą. Kada daug 
kur per pamokslus kunigai ėmė kalbėti, jog 
„Lietuva katalikiškas kraštas, (odėj pijrmoje 
eilėje turi išemigruoti praktikuoją katalikai, 
Ir tegu nepyksta tie, kurie neišemigruos”, 
rezultatas išėjo atvirkščias — supyko visi 
nepraktikuoją katalikai, evangelikai, liute- 
ronys, stačiatikiai ir tie, kurie neišpažįsta 
jokios tikybos. Kada netaktingi krikščionių

demokratų srovės žmonės ėmė girtis sto
vyklose vieni patys išvažiuosią | JAV, o 
priešingų pažiūrų žmonėms siūlyti supūti 
Vokietijoje arba kraustytis į Venecuelas ar 
Brazilijas, pasipiktinimo taurė dar sklidi- 
niau prisipildė.

Teisybė, kad iš visų tikinčiųjų katalikų 
Lietuvoje daugiausia, bet neteisybė, kad 
kiekvienas praktikuojąs katalikas yra 
didesnis, reikšmingesnis, geresnis lietuvis 
už nepraktikuojantj ar išpažįstanti kitokią 
tikybą. Todėl neteisybė, ir skaudi neteisy
bė, kada praktikuojančiam katalikui šiuo 
opiu reikalu daromos pirmenybės prieš vi
sus kitus lietuvius. Kiekvienas, kuris turi 
šiek tiek širdies, tą reikalą atjaus, o kuris 
turi proto — supras.

Tremtinių | JAV įsileidimo {statymas 
buvo išrūpintas ne vienos kurios nors sro
vės veikėjų, ne vyskupų, kaip kai kas mė
giną teigti, bet visų — ir katalikų, ir, pro
testantų, ir socialistų, ir liberalų, todėl vi
siems jis turi ir patarnauti. Mūsų padėka ir 
vyskupams ir visiems kitiems, kurie prie 
jstatyipo priėmimo prisidėjo yra didelė, bet 
padėką gaH pakeisti neapykanta, jeigu, sa
kysime, vyskupai panorės tą {statymą tai
kyti vien savo žmonėms. Mes tuo netikime, 
nes artimo meilės skelbėjai negali pasiro
dyti besisvaidą tik tuščiais žodžiais.

Mes turime JAV BALFo organizaciją, 
kuriai esame didžiai dėkingi už didelę pa
ramą mūsų skurdaus gyvenimo dienomis. 
Ne vienas našlaitis, ačiū BALFo veiklai, 
susilaukė globos, ne vienas studentas ga
lėjo tęsti mokslą, ne vienas ligonis pagijo, 
ne vienas senelis ar senutė nesugriuvo po 
sunkaus gyvenimo našta, ne vienas eilinis 
DP apsirengė ar buvo kaip kitaip sušelp
tas. Apsidžiaugėme mes ir kai sužinojome, 
kad BALFas gauna teisę rūpintis ir lietu-

emigracijos bylas ir tų žmonių, kurie nie
kuomet ir negalvojo tos organizacijos pa
tarnavimais naudotis? Kodėl jau visa eilė 
tremtinių, gavusių ii savo giminaičių JAV 
garantijas emigracijai, susilaukė NCWC 
skryninginio lapelio? Juk tų žmonių emi
gracijos byloms nėra reikalo atsirasti 
NCWC, jų vieta emigracinėje komisijoje ar 
konsulatuose.

Ar neatsitiko tos visos negerovės dėl to, 
kad visas BALFo atstovavimas Vokietijoje 
yra atsidūrus vienos krikščionių demokratų 
srovės rankose? Atsitiktinai ar< sąmonin
gai Vokietijoje nebuvo paskirtas nei vienas 
BALFo įgaliotinis iš kokios nors kitos po
litinės grupės ar srovės, o ir emigracinei 
BALFo įstaigai vadovauja tos srovės žmo
nės. Gi kai viena partija ar srovė, be kitų 
kontrolės, ima kur nors dominuoti, atsi
randa totalistinis pradas, keliantis apetitą. 
Krikščionių demokratų srovės žmonės ne
pasirodė tokie tolerantiški, kad būtų pasi
rūpiną visais lietuviais, jie tenkinasi pir
moje eilėje aprūpinti tik savus partiečius ir 
prijaučiančius, net tam reikalui paaukodami

vių emigracija | JAV. Tačiau tas džiaugs
mas buvo neilgas: jį pakeitė didis nusivy
limas, kai paaiškėjo, kad BALFis rūpinasi 
ne visų lietuvių emigracija į JAV, o tik 
praktikuojančiųjų katalikų.

Ligi šiol BALFo emigracinė veikla Vo
kietijoje apsiribojo tuo, kad toji organiza
cija padarė sutartį su NCWC (katalikiška 
organizacija), per kurią ir ruošiasi vežti 
lietuvius | JAV. Aišku, jog toji NCWC, bū
dama specifinė katalikiška organizacija, rū
pinasi išvežimu tik tokių žmonių, kurie jai 
patinka konfesiniu požiūriu. Todėl ir yra 
sugalvotos anketos apie tremtinio, preten
duojančio per tą organizaciją važiuoti, gy
venimą, ligi „vita scandalosa” (skaitytinai. Ir 
kyla klausimas: o kur dėtis tam lietuviui, 
kuris NCWC nepatinka? Ir kyla kitas klau
simas: kurie neišjiažista jokios konfesijos 
arba yra nekatalikiškų konfesijų? Argi šitie 
žmogaus bruožai yra kliūtys patekti jam 
| JAV?

Nieko nesakytume, jeigu tai būtų laisvos 
valios reikalas: kas nori tegu važiuoja per 
NCWC ar dar kitokią organizaciją, jeigu 
tik ji atsirastų ir būtų tam žmogui priim-lmūsų vienybę, taip reikalingą krimto faisvi- 
tina. Bet kodėl BALFas nukreipia | NCWC|nlmo kovai.

*

Mūsų dainos ir kritika literatūriniame leksikone

Musu kalba amžių būvyje
5. Senasis priešpaminklinis laikotarpis

Paminkliniu laikotarpiu senesnių lyčių 
užtinkame XVI—XVII a. Tai vadinamasis 
senasis lietuvių kalbos laikotarpis. Po jo 
prasideda naujasis kurio lytys, išskyrus vie
ną kitą smulkmeną, apskritai jau nebesi
skiria nuo šiandieninių.

Svarbiausi senojo laikotarpio atstovai yra 
pirmasis žinomas mūsų rašytojas Martynas 
Mažvydas (a. 1520—25—1563), pirmasis iš
vertęs l lietuvių kalbą visą Šventąjį Raštą 
Jonas Bretkūnas (1536—1602), pirmasis Di
džiosios Lietuvos rašytojas Mikolojus 
Daukša (a. 1527—28—16I3)\ ir pirmasis kar
tu ir kalbinių raštų autorius Didi. Lietu
voje Konstantinas Sirvydas (1579—1631).

Iš to laikotarpio raštų matyti, kad šian
dieninės tarmės pagrindiniais bruožais ta
da jau buvo nusistojusios. Tiktai žemaičiai 
senojo laikotarpio pradžioje, atrodo, dar 
nebus suskilę trimis šių dienų patarmėmis 
(žemaičiais klaipėdiškiais, raseiniškiais ir 
telšiškiais, arba donininkais, donininkais ir 
dounininkais)^Iš ano meto tikrinių vardų 
užrašymo galima spręsti, kad tos patarmės, 
greičiausia, tebus XVI a. galo ar het XVII 
a. pradžios padaras.

šio laikotarpio kalba turėję.ir kai kurių 
būdingų garsinių ypatybių. Kaip jau anks
čiau minėta, galūniniai ą, ę, |, ų tarti ne 
taip, kaip jie šiandien tariami bendrinėje 
kalboje (ilgai), bet bent XVI a. buvo išta
riami kaip nosiniai, o drfr anksčiau ir net 
kaip dvibalsiai an, e n, in, u n. Tatai 
mums tvirtina Danielius Kleinas savo lietu-

lai-

Dar plačiai tada 
galūnių, pvz.

t a m s y b ė s u 
.karaliai”;

e s i e-g u „ar 
vartota senų

d a i k t u o s u, 
(dg. vietinin-

s a 1 d u ms,

vių kalbos gramatikoje (1653 m.), šio 
kotarpio pradžioj dar nebuvo išnykęs ilga
sis š ir tose mūsų tarmėse, kurios vėliau 
jo neteko, išversdamos l o arba kitos toliau 
ir | dvibalsį u o (pvz. Mažvydas dar pa- 
žįeta m ė kalas, žėdis su ilgais pirmai
siais a). Taip pat tuo laikotarpiu būta mū
sų kalboje ilgesnių galūnių (pvz. viena- 
mui „vienam”, dg. naud. geri emus 
va i kam u s, e si eg u iš 
esi”...), 
linksnių
d a n g u s u, 
kai), karaliūs
(dg. naud. ir |nag.), g r a ž y j i „gražioji” ir 
kt. Labai plačiai vartojami ir vad. eina
mieji bei esamieji pašalio vietininkai: D i er 
viep „pas Dievą”, Markupi „pas Mar
kų”, m o t i h a i p, š v e n t a m i p, žemai- 
č i u m p „| žemaičius”, vartosemp „pas 
vartus” ir tt. Visuotinai ilgą laiką vartoja
mos ilgos tariamosios nuosakos lytys: tu 
dirbtumbei, mes dirbtumbime, 
jūs dirbtumbite... Iš veiksmažodžių 
bei dalyvių dar išsiskiria tokios lytys kaip 
duomi, duosi, duosti „duodu, duo
di, duoda”, duodi „duok”, i m i „imk”; 
arba su įspraustais įvardžiais tarp priešdė
lio ir šaknies: pamumsdėk „padėk 
mums”, 'sujiespausti „suspaustieji”, 
pamirodyk „parodyk man”; santi 
„esanti”, sant „esant”, entl „einanti”; 
e n t „einant”, a p r a š ą j i e „aprašantieji” 
ir kt. (B. dd

-Atsitiktinai į rankas pateko amerikinis 
literatūrinis leksikonai (Dictionary of world 
Literature. Criticism - Forms - Technique. 
Edited by Joseph T. Shipley. The Philo
sophical Library, New York, 1943). Jau 
pati antraštė apibūdina leksikono ftobūdį. 
Jis apsiriboja literatūros teorija ir jame 
nerasime suregistruotų pasaulinės litera
tūros autorių ar garsiųjų jų veikalų. Lek
sikono antraštė; kritika - formos - technika 
yra tikrai tikslus ir koncentruotas turinio 
suformulavimas. Redaktorius savo žodyje 
teigia, kad tai esąs pirmas tokios rūšies 
leksikonas pasaulyje ir rekomenduoja j| 
visiems daugiau ar mažiau susiduriantiems 
su literatūra ar teatru- tiek profesoriams, 
tiek studentams. Tikrai, leksikono apimtis 
nors ir koncentruota, bet plati, ir šios sri
ties darbuotojas visuomet su dėkingumu juo 
pasinaudos.

Mums, lietuviams šitas žodynas (domus 
tuo, kad jame net dviem atvejais vietos ran
da lietuviškoji literatūra. Raidės „D” skil
tyse mes randame žodį daina, kur| seka 
15 eilučių tekstas ir „L” raidės skiltyse — 
Lithuanian Criticism, kuri seka 
28 eilučių tekstas. Čia ištisai ir atpasakosiu 
šių abiejų pastraipų turini.

„daina. Tai liaudies poezijos forma 
lietuviuose ir latviuose. Greičiausiai su
kurta moterų; jų nesudėtingoje formoje 
užtinkame visus gyvenimo aspektus ir 
žmonių ryšius su gamta bei prietarais, 
kurie remiasi senuoju pagonizmu. Ri
mas pasitaiko, bet nėra būtinas. Metras, 
priklausydamas nuo kalbų akcentologi
jos, yra trochaiškas arba daktiliškas. 
Latvių daina yra ketureilė, nors kartais 
sukuriamos ir ilgesnės dainos. Joms 
dažniausia akompanuojama kanklėmis 
(„kanklys”), kaimietiška arfą^ (šaltinis: 
Uriah Katzenelenbogen, The Daina, 
1935).

LIETUVIŲ KRITIKA. Lietuvių kalbos 
vartojimas prasidėjo 16 a. liuteroniško
sios literatūros pasireiškimu, bet kartu 
su kontra-reformacijos triumfu ji pateko 
į kraštutinę katalikų |taka. 19 a. litera
tūra atsipalaidavo nuo lenkiškosios (ta
kos, bet (1863) imperatoriaus (sakymu, 
draudžiančiu lietuvių kalboje vartoti lo

tynų alfabetą, vėl buvo supančiota; ta- 
da/knygos buvo kontrabandos keliu {ga
benamos iš Rytprūsių. Žurnalas Aušra 
(1883), redaguojamas dr. Jono Basana
vičiaus (1851—1927), tapo naujosios li
teratūros organu. Iš kritikų pažymėtini 
Adomas Jakštas (vyskupas Aleksandras 
Dumbrauskas, 1860—1938), Vincas Ku
dirka (1858—99), Mgr. Juozas Tumas- 
Vaižgantas (1869—1933), ir iš simbolistų 
mokyklos J. A. Herbačiauskas (g. 1876). 

. Iš kritikų nepriklausomybės metu: jūlio- 
nas Lindė-Dobilas (1872—1934); prof. 
Vincas Krėvė Mickevičius (g. 1882), 
prof. V. Mykolaitis — Putinas (g. 1893). 
Lietuvių kritika save susirado, kai nau
ji neramumai užtvindė kraštą.

(Šaltiniai: Jean Mauclere, Literature- 
Lithuanienne, 1938; Antanas Vaičiulai
tis, Outline Hist, of Luthuanian Lit., 
1942).

Kaip matome, nei eilučių skaičiumi, nei 
pačiu turiniu Lietuvai skirtoji dalis šitame 
leksikone nėra plati. Tekste pasitaiko viena 
kita nežymi klaida, ypač rašybos atžvilgiu. 
Apskritai, atrodo, kad leksikono rengėjai 
turėdami daugiau ir platesnės medžiagos, 
būtų galėję tikslingiau lietuviškąją dalį už
pildyti. Šiuo atveju, atrodo, kad ir apie 
mūsų tautosakos pasididžiavimą — dainas 
buvo kalbama 
šaltiniais.

Bet vis dėlto 
ir literatūros
nariu į pasaulini literatūros teorijos leksi
koną. Romualdas Marins.

remi antis daugiau latvių

malonu, kad mūsų tautosaka 
kritika priimta pilnateisiu

Lietuvių tremtinių visuomenė, turėdama 
aukščiau išdėstytus faktus prieš akis, ne
mano, kad BALFo centras Amerikoje taip 
pat yra linkęs skirstyti lietuvius tremtinius 
i sūnus ir posūnius, tad tikisi, kad. bus su
rasta priemonių padėti visiems vargstan
tiems. Tuo labiau, kad BALFo centras 
Amerikoje nėra vien tik katalikiškųjų orga
nizacijų padarinys, o sukurtas visų lietu
vių susigrupavimų — kairės, dešinės ir vi
durio.

Mes daug kur akcentuojame vienybės rei
kalą, daug kur pasakome gražių žodžių apie 
ją. Net VLIKo pirmininkas kun. M. Kru
pavičius pastarosiose savo kalbose rado 
reikalo ypatingai ją pabrėžti. Tačiau kai 
susiduriame su gyvenimiškąja praktika, ne 
pirmą kartą gvenimas parodo, kad krikš
čionių demokratų srovės žmonės tą vienybę 
supranta tik susijungus po jų partijos vė
liava. Tuo 
demokratų 
kia ieškoti

tarpu Lietuva nėra krikščionių 
srovė, ir lietuvių vienybei rei- 
kitokio pagrindo. A. Dagys.

Pasaulio lietuvių! spaudoje

dos nąriai įkyriai landžiojo tuo reikalu | Vokietijos užsienio 
reikalų min-ją po kelis kartus dienoje, kol prisiprašė jiefns 
pagelbėti.

Rtlgpiūčio 13 d. buvau iškviestas j sakytą ministeriją pas 
protokolo šefą, pasiuntinį von Doernbergą. Jis pareiškė man, 
kad, esą, sovietų vyriausybė pranešusi, jog perėmė Pabaltijo 
kraštų suverenumą. Aiškino, jog atsižvelgiant šį faktą, 
jo nuomone, aš turėčiau savo užsibuvimą Lietuvos pasiun
tinybės rūmuose, Kurfūrstenstrasse 134, baigti.

Man buvo suprantama, ką tas pasakymas reiškia ir kad 
tai reiškė, jog jau turiu reikalų nebe vien su sovietų am
basada, bet jau su'abiem Maskvos Berlyno ašies galais. 
Mano jėgos, kaip mažos valstybės diplomatinio atstovo, bu
vo tam per silpnos, kad beįstengčiau atsilaikyti prieš tokius 
du milžinus, nors teisiniai ir moraliniai argumentai buvo 
mano pusėje. Antra, turėjau skaitytis su faktu, jog pats 
Hitleris buvo liepos 19 d. pareiškęs Reichstage, jog 3. Reicho 
santykiai su Sovietų Rusija lieka toliau normalūs ir drau
giški, kas reiškė, jog nebegalima tikėtis, kad Maskvos Ber
lyno ašis sprogtų artimiausioje ateityje. Be to, jau buvo tuo 
metu visiškai baigę išryškėti, jog jokios pagalbos iš Reicho 
pusės nebėra ko tikėtis, atsilaikymui prieš sovietų ambasados 
atakas prieš man pavestą pasiuntinybę, taigi paskutini ne
priklausomos Lietuvos suverenumo gabalėli Berlyne, kada ' 
3. Reichas akceptavo be mažiausio pasipriešinimo ženklo

. pačios Lietuvos inkorporavimą | Sovietų Rusiją.
Tbklomis aplinkybėmis tariau, jog Lietuvos diplomatinio 

postovio užduotis suslredukavo | štai ką: kokiu nors būdu 
išvengti formalaus man pavestos pasiuntinybės rūmų per
davimo sovietų ambasadai ir, iš kitos pusės, neprivesti prie 
to, kad būčiau iš jų išprašytas policijos pagalba. Kad von 
Ribbentropas būtų neatsisakęs suteikti sovietų ambasadai 
tokios pagalbos, aš turėjau visai konkretiškų informacijų 
Iš vieno šaltinio, kuris siekė paties von Ribbentropo biurą. 
Išprašymas manęs policijos pagalba būtų, žinoma, buvęs

3. Reichui baisiai nemalonus dalykas, bet jis būt buvęs 
žalingas ir Lietuvos diplomatinio postovio Berlyne presti
žui. Svarbiausia, nuo to būtų galėję pasigadinti mano santy
kiai su Vokietijos užsienio reikalų m-ja. O tuos santykius 
išlaikyti buvo mano pareiga, kaip Lietuvos diplomato, nes 
niekas iš anksto negalėjo man pasakyti, ar tie santykiai 
nepasidarys vėl naudingi Lietuvos reikalui kada nors atei
tyje, kai Maskvos Berlyno ašis bus sutrupėjusi.

Dėl visų šių sumetimų buvau nusistatęs stygos neper
tempti, bet žiūrėti pritęsti ją iki kulminacinio punkto: jei 
tektų iš pasiuntinybės rūmų pasitraukti, tai juos užleisti ne 

' sovietų ambasadai, bet pačiai vokiečių užsienio reikalų m- 
jai, kaip suteikusiai jiems diplomatini imunitetą, kad 
Lietuvos pasiuntinybė juose galėtų veikti. Patyręs iš von 
Doembergo, nors Ir jo privačios nuomonės formą, jog jau 
esu verčiamas sakytus rūmus apleisti, atkreipiau jo dėmesį į 
tai, jog esu pareiškęs formalinį protestą prieš Sovietų Ru
sijos agresiją ir kad mano atstovaujamojo krašto inkorpo
ravimo j Sovietų Rusiją nepripažįstu bei kad jam negalima 
teikti jokios juridinės galios, kaip sakytos agresijos rezul
tatui. Ponas von Doembergas | tai atsakė, jog vokiečių už
sienio reikalų m-jai tatai yra žinoma, bet kad tas mano 
protestas nepakeičia faktinės padėties. Jis atkartojo, jog to
kiomis aplinkybėmis, jo nuomone, aš turėčiau pasiuntiny
bės rūmus vis dėlto palikti.

Po šitokio atkartotinio von Doembergo, kaip vokiečių 
užsienio reikalų m-jos atsakingo pareigūno, „nuomonės" pa
reiškimo, man nebeliko kitos išeities, kaip, nors ir su di
deliu skausmu širdyje, jam pasakyti, jog jaučiuos aplinky
bių priverstas su ta jo „nuomone“ skaitytis. Kartu pa
reiškiau apgailestavimą, kad Reicho vyriausybė nelaikė 
esant galima leisti Lietuvos pasiuntinybei toliau pasilikti ir 
veikti, kaip tatai derėjo, atsižvelgiant, kad tarp Lietuvos Ir 
Vokietijos buvo normalūs ir geri kaimyniniai santykiai, 
prie kurių Išlaikymo, sakiau, esu žymiai prisidėjęs ir aš 
pats, kaip teisėtas nepriklausomos Lietuvos pasiuntinys.

Iš Pietų Amerikos 
lietuvių gyvenimo

Lietuvių liaudies dainos per Argentinos 
radiją. Buenos Aires radijo stotis „Liber- 
tad” kiekvieną sekmadieni transliuoja šv. 
Cecilijos lietuvių choro liaudies dainų kon
certus. Kompozitorius V. Rymavičiaus ve
damas choras jau daug metų skleidžia mū
sų dainas P. Amerikos padangėje.

Gražiai veikia Uragvajaus moterys. L. 
Oraužinienės, Lietuvos įgalioto minlsterio 
Pietų Amerikai žmonos, pastangomis Urug
vajuje prieš kurį laiką suorganizuota Urug
vajaus Lietuvaičių Tremtinių Vaikams Glo
boti Draugija plačiai išvystė savo veikimą 
tremtinių šelpimo darbe. Per trumpą laiką 
draugijos narės surinko, palyginus, ypa
tingai daug maisto produktų, drabužių bei 
avalynės ir jau 1947 m. pabaigoje išsiuntė 
pirmąją didžiulę siuntą Liet. R. Kryžiui į 
Europą. Džiugu pažymėti, kad Draugijos 
veikla visai nerodo tendencijos silpnėti.

Be to, Urugvajaus lietuvės gražiai repre
zentavo savo tėvynę tarptautiniame bazare 
Montevideo mieste. Šia proga jos ne tik 
surinko gražių lėšų tremtinių vaikų rėmi
mui, bet ir užsitarnavo Urugvajaus respub
likos prezidento, aukštųjų vietos politikos, 
visuomenės bei mokslo atstovų įvertinimų. 
Lietuvių paviljono (vaizdavusio Lietuvos 
kaimo trobelę) nuotraukos, vienintelės iš 
visų dalyvavusių tautų, tilpo Urugvajaus 
spaudoje.

„Lituania” Urugvajuje. „Laisvosios Lie
tuvos” redaktoriaus Juliaus Jazausko ini
ciatyva, svarbiausioji Urugvajaus sostinės 
Montevideo naujosios dalies gatvė pavadin
ta „Lietuvos” vardu. Gatvės „krikštynos” ir 
atidarymas buvo labai iškilmingas.

Lietuvių sporto klubas Argentinoje. Argen 
tinoje jau kuris laikas sėkmingai veikia lie
tuviškas sporto klubas, „Susivienijimo Lie
tuvių Argentinoje” padalinys. Klube yra 
susispietęs gausus susipratusio lietuvių jau
nimo būrys. Turi nuosavą sporto aikštę ir 
visas priemones. Tai bu» bene vienintelis lie
tuvių sporto klubas Pietų Amerikoje. (A. Z.)

Blogas tėvynės 
meilės pavyzdys .

St. Catharinese yra per 70 lietuvių. Di
džioji jų dalis patriotiškai nusiteikę. Bet kai 
reikėjo suorganizuoti K.L.T. skyrių, tai bu
vo susidurta su dideliu pasyvumu. Atsira
do ir iš buv. DP, kurie į šį reikalą žiūrėjo ' 
neigiamai, net su pašaipa, o tuo tarpu jie 
turėtų būti pavyzdžiu kitiems.

Lietuvą mes apleidome, kad galėtumėm 
svetur būdami kovoti su jos prispaudėjais. 
Ar ne per greitai užmirštame šį mūsų pas
kutinį tremties tiksią. (Neprikl. Lietuva).

Ne kiekviena galva gali suprasti
T. Juknevičius pasiuntė savo giminėms l 

Lietuvą siuntinį. Laiške jis surašė, ką siun
čia.

Praslinkus kuriam laikui, iš giminių ga
vo laišką, kuriame jie dėkoja už šilkines ko
jines, už amžiną plunksną, maistą Ir pan.

Bet kaip nustebo T. Juknevičius, kada 
dar po kiek laiko jis gavo pašto kvietimą 
atsiimti iš Lietuvos grįžusį siunti, už ku
rio grąžinimą dar reikėjo primokėti keletą 
dolerių. Tai buvo tas pats siuntinys, tik 
išdraskytas, dalis daiktų išimta.

Kyla klausimas, kaip galėjo parašyti iš > 
Lietuvos, jog gavo siuntini, kurio tie žmo
nės ir matyte nematė. Išaišklnimaa gali bū
ti toks: bolševikų cenzoriai iš laiško paty
rė. kas siunčiama ir patys parašė, jog vis
kas gauta ir sunaudota. Tas „atsakymas” 
buvo rašytas ne giminių. (Sandara,JAV).

Rio de Janeiro lietuviai neorganizuoti
Šiuo metu Rio de Janeiro mieste lietuvių 

yra apie tūkstantis, bet dalis jų gyvena sa-' 
>vo uždarą gyvenimą, laikosi nuošaliai ir 
platesnei Rio' lietuvių bendruomenei lieka 
nežinomi.

I Rio de Janeiro tiesioginiai atvyko ne
daug lietuvių; daugiausia jie čia kėlėsi iš 
S. Paulo ir (vairių fazendų. Grfelt čia užsi
mezgė lietuviška veikla, vadovaujama pa
sišventusių tautiečių. Jie {steigė „Vilnies” 
sąjungą, kuri buvo likviduota praėjusiame 
kare. „Vilnis” be kita ko, steigė mokyklas 
ir kvietėsi mokytojus.

Sąjunga rengdavo vakarus, eglutes ir iš
leido laikrašti „Tautos Vilnis”. Bet dabar 
tas švyturėlis užgesęs.

Rio lietuviai, bent ii; daugumas, biznie
riai ir fabrikantai, tvirti ekonomiškai, bet 
ant cento užgulę, rodos, labiau, negu kita
dos...

Mes čia turime ir turtingų ir mokytų, tik 
esame iškrikę, tik neturime, kas mus suor
ganizuotų t vieną lietuvišką šeimą — mes 
neorganizuoti. Tie, kurie privalėtų vado
vauti, rodos, moka tik didžiuotis savo su
žlugusia praeities garbe ir niekinti kitus.

(Žinios, Brazilija)

Mokosi lietuvių kalbos
V, Anastacio (Brazilijoje), Dr. J. Basa

navičiaus mokykloje lietuvių kalbos moko
si jau 20 lietuviukų, kuriems amžiaus cen
zas, nustatytas šalies įstatymų leidžia moky
tis svetimų kalbų. (Žinios, Brazilija).

Anglijos lietuviai varžosi krepšinyje
Anglijoje prasidėjo lietuvių kreminio 

pirmenybės.
Šiuo metu jau yra (vykusios 3-ios pirme

nybių rungtynės. Manchesterio „Kovas” — ■ 
Todcasteris (laimėjo „Kovas”), Halifaxas— 
Todcasteris (laimėjo Ha1ifaxaą) ir „Kovas” 
— Halifaxas (neužskaitytos).

Manchesterio ir Halifaxo sportininku tar
pe kilo sumanymas sudaryti Anglijos lietu
vių krepšinio rinktinę, kuri galėtų dalyvau
ti Anglijos krepšinio pirmenybėse.

Prasidedančiose šių metų Anglijos krep
šinio pirmenybėse dalyvauja ir Mancheste
rio lietuvių krepšinio komanda „Kovas”.

Komanda, norėdama kiek galint geriau 
pasirodyti, paremta Mančesterio _ lietuvių 
klubo, ieško išsinuomoti salę, kurioje ga
lėtu intensyviai treniruotis.

Tai yra vienintelis lietuviškas vienetas, 
aktyviai besireiškiąs anglų sportiniame gy
venime ir kurio pasiektus laimėjimus ne kar
tą atžymėjo anglų spauda. (Britų Lietuvis).

Jan perka namus
Du lietuviai pereitais metais atvažiavę 

Anglijon, j>erka namus. Coventno mieste la
bai trūksta gyvenamų patalpų ir gauti bu
tas yra labai sunku. Ir vienas ir kitas ne
apsigina nuo kandidatų | kambarių nuomi
ninkus. •

Coventrio m. Pabaltijo tautų (estų, latvių 
ir lietuvių), komitetas nusistatęs prieš Kalė
das surengti „bazarą” ir tuo sudaryti ang- ' 
lams progą įsigyti tų tautų rankdarbių.

Choras ir tautinių šokių truf>ė Coventry- 
je dirba išsijuosę. Chorui dabar vadovauja 
Mašanauskas. įvairios anglų organizacijos 
ir vienus ir kitus kviečia rudens sezonui su 
programa.

Šiuo metu Coventrio m. yra: lenkų 600, 
ukrainiečių apie 400, latvių 250, lietuvių 
apie 120, estų 50, jugoslavų 20, vengrų fr 
rumunų po 11. (Brit. Lietuvis).
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UGO CARUSIS INFORMUOJA DP SPAUDA AKIMIRKSNIU KRONIKA
Vienuoliktoji DP spaudos konferencija. Dalyvauja 11 JAV ir Kanados laikraščiu atstovų - žurnalistu

IRO vyr. būstinėje Bad Kisingene spalio 
8. d. jvyko DP spaudos konferencija, kurio- 
je^dalyvavo DP Komisijos pirmininkas Ugo 
Carusis, lydimas karo valdžios civilinių rei
kalų skyriaus viršininko pulk. Sųuadrillio, 
amerikiečių zonos IRO dir. Ryano, JAV 
naujiems Amerikos piliečiasm organizacijos 
atstovo Handelio, vienuolikos JAV bei Ka
nados laikraščių atstovų —žurnalistų, visų 

•zoninės IRO skyrių viršininkų ir visos DP 
spaudos atstovų.

Buvo atstovaujami šie JAV ir Kanados 
laikraščiai- 1) New York Times (žurnalistas 
Haroldas Faberis), 2) Chicago Daily News 
& Miami Herald (Jdhnas Bellis), 3) Winni
peg Free Press (kanadietis žurn. Edwardsas 
Armtsrongas), 4) Washington Star (Chal- 
mersas Robertsas), 5) St. Louis Globe De
mocrat (Robertas Armstrongas), 6) Chris
tian Science Monitor (Dewittas Sohnas), 7) 
National Catholic Welfare Service — News 
Service (Williamas Ringas), 8) Indianopolis 
Star (Josephas Shepardas), 9) Providence 
Jourttal (JohnasvDelaneys), 10) Louisville 
Courier Journal (Samas Atkinsas), 11) Je
wish Telegraphic Society (Davidas Nuss- 
baumas).

Pagrindiniai šios konferencijos klausimai 
daugiausia Metė imigraciją Į JAV. Į visus 
tuos klausimus atsakinėjo Ugo Carusis.

1. Kokiu būdu bus parenkami specialistai 
emigracijai j JAV pagal DP įstatymą, kad 
būtų atsižvelgta Į visų tautinių grupių in
teresus? Carusis: tautinių grupių pagrindu 
padaryti atranką yra nelengva. JAV vyriau
sybė nustato tik DP priėmimo procedūros 
gaires. Bus remiamasi tik individualiniais 
.pareiškimais. Individus parinkti ir pristatyti 
komisijos selektoriamą yra uždavinys įvai
rių organizacijų, kurios šiam reikalui yra 
pripažintos, ir pavienių asmenų, kurie no
ri DP atsikviesti. Todėl tautybių interesų 
rešpektavimas pareina nuo tų, kurie kandi
datus pristatinės. — Ar šis klausimas lie
čia tik žydus, ar ir kitas tautybes? Carusis: 
tai liečia visas tautybes.

2. Kokių rūšių efidevitų ir kiek furj pa
rūpinti' asmenys arba institucijos J.A.V-se, 
kurios nori atskirų DP imigraciją pagal 
naująjį įstatymą paremti? Carusis: Garan
tijos turi būti pateiktos 2 egzemplioriais, 
ypač tai taikoma individualiniams asmenims 
ir bendrovėms, kurios nori DP atsikviesti.

Garantijos turi būti pasiųstos DP Ko
misijai | Washingtoną adresu: Displa
ced Persons Commission, fourth floor, 
Premier building, 718 Eighteeth Street

N. W;, Washington 25, D. G 
Garantijas komisijai siunčia asmenys ir 
organizacijos, kurios nori DP atsikviesti, 
kad būtų galima patikrinti jų tinkamumą, 
t. y. kad bebūtų jos fiktyvios. Individualinių 
asmenų teikiamos garantijos turi būti ofi
cialių ištaigų patvirtintos priesiektinai. 
Priesaikos nereikalaujama iš organizacijų 
teikiamų garantijų. Garantijoje gali būti 
kviečiamasis asmuo paminėtas pavarde, ar
ba ji gali būti nevardinė, tik nurodant rei
kalaujamos profesijos pavadinimą. Darbas 
arba profesija turi būti nurodyta konkre
čiai, o ne bendrai nurodant, kad darbas 
bus suteiktas. Nurodytas darbas turi ata- 
tikti tą darbą, kuri DP nuvažiavęs faktiškai 
dirbs. Garantijos turinyje turi būti Įsakmiai 
pasakyta, kad imigrantui bus suteiktas sau
gus ir sanitariškas butas, neišstumiant iš jo 
kito asmehs, kad bus jam suteiktas pagal 
nurodytą profesiją darbas, iš kurio nebus 
išstumtas kitas asmuo, kad imigrantas ne
bus viešoji našta. Visa tai turi būti garan
tuota ir dėl imigranto visos šeimos. Taip 
pat turi būti garantuota, kad bus pasirūpin
ta imigranto pergabenimu iš uosto | gyve
namąją vietą. Imigranto tinkamumas nu
matytam darbui bus tikrinamas tiek fizinės 
sveikatos bei savybių, tiek psichiniu at
žvilgiu.

3. Ar gali DP. kuriam bus leista imigruo
ti t JAV, su savimi pasiimti senyvesnio am
žiaus tėvus arba savo kraujo gimines? Ca- 
rnsis: taip, gali. Tačiau sveikatos reikala
vimai visais atžvilgiais bus taikomi ir imi
granto šeimos nariams. Jei kuris imigranto 
šeimos narys dėl kokių nors priežasčių ne
tiktų imigruoti į JAV, tuo atveju imigrantas 
turi sutikti imigruoti be to šeimos nario, 
arba pats atsisakyti nuo imigracijos i JAV. 
Sitai įstatyme nėra specialiai nurodyta. To
dėl komisijai teks savo nuožiūrą š| klausi
mą aiškinti.

Apsilankymas . . .
(Atkelta iš 1 psl.) 

nuobodžių pasakų, jei, nuėjus | spaudos sa
lę, gali surasti visų komisijų, visu posėdžių, 
visų prakalbų ištisus tekstus. Jūsų kores
pondentas, jeigu jis nebūtų nuoširdus ir 
teisybę mylis’ korespondentas, -• tik šiaip 
tau popierio darkytojas, galėtų drąsiai ra- 
lyti:

Ukrainos atstovas gina DP reikalas
Spalių mėn. 4 d. posėdyje, Jungtinių Tau

tų delegatams svarstant Žmogausteisių dek
laracijos projektą, Jungtinės Karalystės at- 
Itovas, p Kristupas Mayhew, atkirsdamas | 
sovietų priekaištus, pareiškė, kad „ko- 
nunistinlai režimai yražiaurios diktatūros, 
kaip tai (rodo nuolatinė banga pabėgėlių iš 
komunistų valdomų kraštų ir iš ten pat ki
lusių DP atsisakymas grįžti | savo gimti
nes”. I tai atsakydamas, p Demčenka, Uk
rainos atstovas, pareiškė ne tik tai, kad „šie 
pabėgėliai yra propagandos aukos”, bet ir 
užsistojo juos, pridėdamas, kad „su jais nė 
kiek ne geriau elgiamasi, negu kad elgėsi 
vokiečiai”. Visa tai galima lengvai surasti 
spaudos komunikate PGA (SHC) 9, prane- 
šančiame apie trečiosios komisijos devinto
jo posėdžio darbus.

Aš mačiau Višinskį
Neabejotina, kad kertinis visos Jungtinių 

Tautų konferencijas akmuo ir susidomėjimo 
centras yra Višinskis. Ir jei rytais susidaro 
eilės prie langelio, kur publika gali gauti'

— Kiek DP išemigruos pagal DP (staty
mą pirmaisiais metais? Carusis: geriau yra 
tikslių skaičių nepasakyti. Jeigu darbo pra
džia bus gerai suorganizuota, tai ir visas 
darbas eis lengvai.

— Kas turi iš seniau katalikų organizaci
jos garantijas, ar jam reikia dabar pasirū
pinti naujas formos garantijas? Carusis: 
jeigu. tomis garantijomis yra garantuojama 
tik, kad asmuo nebus viešoji našta, tai jos 
turi būti papildytos naujais, dabar reikalau
jamais daviniais. Teko patirti, kad organi
zacijos’jau yra išsispausdinusios dabartinius 
reikalavimus atatinkančias garantijas.

— Ar imigranto šeimos nariai turės pe- 
reiti tuos pačius tyrimus, ką ir pats jų gal
va? Carusis: taip, nes šeimos nariai yra taip 
pat laikomi normaliais imigrantais i JAV.

— Ar tiesa, kad išsiskyrusios žmonos bus 
neleidž'amos imigruoti į JAV? Carusis: ne 
dėl tos priežasties (not for this reason).

— Ar tie asmenys, kurie sėdėjo kacetuo- 
se, bus laikomi kovoję sąjungininkų pusėje? 
Carusis: išskyrus atskirus atvejus, taip. Iš 
DP riebus reikalaujama, kad jie būtų kovo
ję kaip reguliarinės armijos nariai su gink
lu rankoje. Taip pat nereikalaujama ir fizi
nės kovos, užtenka dvasinės. Todėl, apskri
tai imant, kacetininkii ir pogrindžio kovo
tojai yra laikomi kovojusiais sąjungininkų 
pusėje, tik jie tas aplinkybes turės Įrodyti.

— Ką turi daryti tie asmenys, kurie dėl 
baimės, kad nebūtu išduoti sovietams ir ne
prarastų ten gyvybės, davė Unrrai bei IRO 
įstaigoms ir skryningu komisijoms neteisin
gus parodymus? Carusis; kiekviena tokį at
veji reikės atskirai tirti ir nustatyti, ar ne
teisingi parodymai buvo duoti gelbstint sa
vo gyvybę, ar dėl kitų priežasčių. Geriau
sia, kad tokie asmenys patys kreiptųsi ( tas 
įstaigas, kurioms davė neteisingus parody
mus ir ten juos atitaisytų, pateikdami ati
tinkamus (rodymus bei argumentus. — Kur 
tuo reikalu kreiptis, nes nei Unrra ištaigų, 
nei skryningo komisijų jau nebėra? Carusis: 
geriausiai — | IRO\ arba prieš atvykusios 
selektorius.

— Ar reikia konsulatuose registruotis 
nąujai tiems asmenims; kurie jau anksčiau 
«tvo emgiracijos bylas buvo pradėję? Caru
sis: tai pareina nuo to, kiek toli yra pa
žengusi emigracijos byla konsulate. Jeigu 
byla tebėra tokioj stadijoje, kad yra paduo
tas pareiškimas ir daugiau nieko, tai ją rei
kia pradėti iš naujo. Tačiau jeigu konsula
te yra padaryti kokie nors tolimesni veiks
mai, tai jie bus (skaityti iir ateičiai.

— Ar DP bus pritraukti ( darbą, paren
kant kandidatus imigracijai | JAV? Caru
sis: ( darbą oficialia prasme jie nebus pri
traukiami, bet jų patarimus ir siūlymus ko
misija galės resr>ektuoti.

— Ką turi daryti DP, kurie neturi JAV 
giminių, kad galėtų išemigruoti? Carusis: 
jie gali kreiptis l IRO. i šalpos organiza
cijas (voluntary agencies). Didžioji dalis 
komisijos gautų pareiškimų liečia asmenų 
grupes, kurių pavardės nėra (vardytos. Tai
gi bus ieškoma tokių asmenų, kurie atitinka 
tam tikras kvalifikacijas.

Pasibaigus klausimams dėl imigracijos Į 
JAV, DP komisijos pirmininkas Ugo Caru
sis, jo palydovas pulk. Sųuadrillis ir Ameri
kos bei Kanados žurnalistai paliko konfe
rencijos salę. Tenka konstatuoti apgailėtiną 
faktą, kad IRO'ponai pasielgė DP spaudos 
atstovų atžvilgiu gana ignoruojamai. Visi 
tikėjosi, kad bus sudaryta proga susitikti 
su Amerikos bei Kanados spaudos atsto
vais privačiai pabendrauti. Tačiau IRO po
nai sąmoningai vengė tą progą sudaryti. 
Pasipiktinimas DP spaudos atstovų tarpe 
buvo nemažas. (Pabaiga kit. num.).

4. Koks nuošimtis kiekvieno krašto (va
žiavimo j JAV kvotos bus sunaudotas dėl 
DP kiekvienais ūkio metais pagal š| naują 
(statymą? Carusis: 50%.

5. Kaip yra interpretuojama pirmumo 
klauzulė, suminėta įstatymo 6 ir 7 paragra
fuose? Carusis: Kai visi kazusai komisijai 
bus pateikti, tai pirmiausia bus atrinkti ka
zusai, kurie remiasi pirmumu. Kai jie bus 
išspręsti, bus imami kiti kazusai. Ne kas
dien bus imama proporcingai kiekvienos 
kategorijos kazusai lygiagrečiai, o vieną 
kategoriją baigus, bus einama prie kitos. 
Tačiau darbui suderinti bus ir tarpinių mo
mentų, kuriais bus žiūrimi ir kitų kategori
jų kazusai.

6. Ar tų imigrantų, kuriems bus pritai
kytas prirmumas, šeimos nariai automatiš
kai naudosis pirmumu? Carusis; taip.

7. Ar tie asmenys, kuriems pirmumas bus 
pritaikytas keliais atžvilgiais, turės pirme
nybę prieš tuos, kuriems pirmumas taiko
mas tik vienu atžvilgiu? Pavyzdžiui, ūkinin
kas, kuris sąjungininkų pusėie kovojo ir 
turi JAV kraujo giminių? Carusis: Taip. 
Pvz., baltų ūkininkas, kuris kovojo sąjungi
ninkų pusėje ir turi JAV kraujo giminių, 
turės pirmumą prieš kitas kategorijas.

8. Kokia yra tiksli interpretacija nuosta
tų, kurie liečia ne stovyklose, o laisvai gy
venančius DP? Carusis: .(statymas šiuo at
žvilgiu yra neaiškus. Iš principo pirmumą 
turės asmenys, kurie gyvena stovyklose. Ta
čiau esant specialioms aplinkybėms, laisvai 
gyvenantieji DP gali turėti pirmumą prieš 
stovyklose gyvenančius. Pvz., jeigu laisvai 
gyvenąs DP turi pirmumą, o stovykloje gy
venąs neturi, jeigu stovyklą paliko rimtais 
sveikatos sumetimais, dėl tarnybos ameri
kiečių ir IRO įstaigose, jeigu asmeniui spe
cialiai buvo raštu laiduota, kad dėl stovyk
los palikimo jis nepraras emigracijos teisių 
ir pan. Tokiais atvejais asmenys savo ka
tegorijų ribose bus traktuojami lygiomis.

Po šių raštu pateiktų klausimų ponas Ca
rusis maloniai sutiko atsakyti j DP spau
dos atstovų paklausimus iš vietų.

— Ką turi daryti DP, kuris gavo čia ( 
rankas iš savo giminių JAV garantijas? Ar 
jis gali pats jas pasiųsti DP komisijai Wa
shingtone, ar nusiimti atgal garantijų da
vėjui, kad tas persiųstų | komisiją? Caru
sis: Geriau yra nusiųsti garantijos davėjui 
ir kad jis persiųstų komisijai. Komisija ten 
galės nustatyti, ar ta garantija yra tinkamai 
surašyta ir ar ji remiasi realiais faktais. 
Anksčiau komisija gavo garantijų, siųstų 
per konsulatus ir iš DP. Ateityje bus reika
laujama, kad garantijos būtų prisiųstos pa
čių garantijų davėjų. Čia, Vokietijoje, ga
rantijas patikrinti nėra įmanoma.
- — Ar turės reikšmės efidevitai, kurie bu

vo išduoti dar prieš DP įstatymo priėmimą 
ir kurių galiojimo laikas dar nėra pasibai
gęs, DP įstatymo atžvilgiu? Jeigu taip, tai 
kojaos? Carusis: emigruojant bendra tvar
ka, o ne pagal DP (statymą, efidevitai turi 
savo senąją reikšmę. Pagal DP Įstatymą 
emigruojant tie efidevitai turi tą reikšmę, 
kad garantuoja; jog asmuo nebus viešoji 
našta. Tačiau tos vienos garantijos dar to
li gražu neužtenka, reikia dar garantuoti da
lykus, išdėstytus šios konferencijos 2. klau
sime.

— Ar, pareiškimai, kuriuos siuntinėja JAV 
konsulatai, yra taikomi tik vokiečiams, ar 
juos turi prirašyti ir DP? Carusis: tie pa
reiškimai yra taikomi visiems tiems, kurie 
nori imigruoti ( JAV ne pagal DP (staty
mą, taigi tiek vokiečiams, tiek DP. Visi 
tie DP, kurie yra tikri, kad galės iš
vykti pagal DP (statymą, gali tų pareiškimų 
ir neprirašyti. Tačiau tiems, kurie nėra tik
ri,. patartina prirašyti. (

— - ■ . i

Sportas
Neris — Margis 37—17

Dornstadto (prie Ulmo) lietuvių sporto 
klubas Margis spalio 10 d. lankėsi revanšo 
rungtynių Schwab. Gmūndo stovykloje su 
vietiniu klubu Neris. Ir šis antrasis susiti
kimas parodė, kad Neris turi stipresnius 
krepšininkus, pastariesiems laimint 37—17, 
gi Mųrgis neabejotinai yra tvirtesnis tink
linyje, nugalint priešininką 2—0 (16—14, 
15—7^ (žlv)

leidimus aplankyti posėdžių salę, tai šitos 
eilės susidaro iš didelio noro pamatyti 
Jungtinių Tautų pažibą ir žvaigždę — Vi
šinskį. ’ s j

Ir Minties korespondentas pamatė, paga
liau, Višinskį. Ir, pasakysiu, susidarė visai 
neblogą (spūdi: žmogus pagyvenęs, žilo 
plauko, solidus, inteligentingos išvaizdos. 
Visai tinka l gerą draugiją. Ir, priedo, ne
turi jokių diktatūrinių jx>linkių: atvirkščiai, 
mėgsta dažnai pasitarti su už jo nugaros 
sėdinčiais aavo delegacijos nariais, dažnai, 
ypač kitiems delegatams kalbant, pasišne
kučiuoja su savo kaimynu, atamaniškos iš
vaizdos Ukrainos atstovu, p Manuilskiu.

Matyti Višinskį dar nepakanka. Reikia 
sugebėti jj pamatyti svarbiu, istorišku mo
mentu. Štai, Naujienų koresjx>ndentas tei
gia, kad jis dvi savaites tykojęs tokios is
toriškas progos, o Minčiai — iš karto pa
sisekė. Užteko pasėdėti 15 minučių posėdžių 
salėje, ir p Višinskis, dviem pirštais papra
šęs balso, pareiškė, kad jis nebedalyvauaięa 
Saugumo Tarybos posėdžiuose. Minties 
skaitytojams tuo, žinoma, didelės naujienos 
nepasakysiu — jie tai jau seniai žino iš 
agentūrų pranešimų — bet, žmogiškai pa
ėmus, vis dėlto malonu buvo grįžtant sė
dėti autobuse tarp 40 keleivių ir galvoti: 
„jie nežino, kad Višinskis nedalyvaus po
sėdžiuose, o aš žinau! Štai ką reiškia būti 
Minties korespondentu!” K. Gylenia

Vokiečiai nugali futbole šveicarui
Spalio 10 d. vokiečiai pirmąjį kartą po 

karo turėjo tarptautini susitikimą futbole su 
šveicarais. Buvo kovojama net keturiais 
frontais: Stuttgartas — Ziirichas, Karlsruhe 
— Baselis, Miihchenas — St. Galenas ir 
Stuttgartas — Ziirichas. (studentai). Reikia 
pažymėti, kad pirmosios pokarinės gastro
lės Vokietijoje šveicarams nebuvo sėkmin
gos, nes iš keturių susitikimų telaimėjo vos 
vieną. Dėmesio centre buvo Stuttgartas — 
Ziirichas rungtynės, davusios stiprų 6—1 
laimėjimą vokiečiams, (šašelio rinktinė nors 
ir buvo pajėgesnė už Karlsruhe vokiečius, 
tačiau laimė buvo pastarųjų pusėje su 1—0 
laimėjimu. Mūnchenas taip pat (tikinančiai 
nugalėjo St. Galleną 5—1. Zūricho studentai 
pasirodė pranašesni už vokiečius ir išsivežė 
(tikinančią pergalę 4—1. Po šių rungtynių 
laukiama atsigrieblmo susitikimo jau Švei
carijoje. (žlv).

Pasaulio horizontuose
— Tarpvalstybinės futbolo rungtynės 

Šveicarija — Čekoslovakija baigėsi 1—1 
(1—0). Iš keturiolikos šių dviejų kraštų su
sitikimų čekoslovakai turi septynis laimėji
mus, šveicarai — tris ir lygiomis — keturis. 
Bendras (varčių santykis 35—26 čekų nau
dai.

— Prie 60.000 žiūrovų Anglija futbolo 
rungtynėse prieš Šiaur. Airiją laimėjo 6—2.

— Tarpvalstybinių Vengrija — Austrija 
futbolo rungtynių metu Budapešte, kurios 
baigėsi 2—1 vengrų pergale, (kaitą žiūro
vai svečius apmėtė išlukštentomis kukurūzų 
galvomis.

— Olimpiados nugalėtojas disko metime 
italas Consolini Milane pasiekė naują pa
saulio rekordą, nusviesdamas diską 55,33 m.

Partinė spauda tremtyje
Niekas negalės nuginčyti, kad tremties spauda suvaidino ir tebevaidina dideli Į 

vaidmenį. Malonu konstatuoti, kad ir po valiutos reformos mūsų visuomenė, nors ; 
jos ekonominė padėtis žymiai pasunkėjo, neliko abejinga savo spausdintam žodžiui ! 
ir mūsų spauda ir toliau gali išeiti. Natūralu, kad spauda gina bendruosius mūsų ; 
reikalus ir kovoja dėl mūsų tautos laisvės. Ilgą laiką dėl kai kurių1 Idėjinių ir po- < 
litinių atspalvių tos spaudos negalima buvo pavadinti partine spauda, negalima bu- j 
vo pasakyti,'kokiai politinei srovei kuris laikraštis atstovauja. Ilgą laiką grynai < 
partiniai reikalai buvo ginami rotatoriniuose leidiniuose, kuriuos leido arba bandė ; 
leisti visos svarbesnės politinės partijos. Tai irgi nieko nuostabaus, nes visos < 
svarbiausios mūsų politinės partijos ir net ekonominės, jeigu taip galima pana- j 
kyti, institucijos sudarytos partiniu principu (VLJKas, R. Kryžius). Tai iš esmės ■ 
nėra blogas dalykas, nes rengiantis atstatyti demokratinę nepriklausomą Lietuvą ( 
negalima ir iš dabartinių politinių institucijų išjungti visuomeninio prado. <

Tačiau viešoji licenzijuotoji spauda susikūrė ir dabar daugiausia tebeeina ne < 
partiniu principu. Sakau, daugiausia, nes paskutiniu laiku vienas licenzijuotųjų ( 
laikraščių „Žiburiai” vis labiau pasirodo, kaip esąs krikščioniškosios politinės < 
srovės organas. Čia reikia pabraukti žodis „politinės”, nes tik „Žiburiams”, kas ; 
neina su krikščioniškąja politine srove, kas gina liberalizmą ir tf., yra bedieviai Į 
arba beveik bolševikai. Normaliai politiškai galvojančiam žmogui tokios analogi- ; 
jos yra visiškai svetimos, gi spaudos, kurioje skelbiami popiežiaus delegato ai- < 
sišaukimai, kurioje bendradarbiauja net kunigai, kuri kiekviena eilute veda kova 1 
dėl mūsų tautos laisvės, jis nepavadins nei bedieviška nei juo labiau „tarybine”. ; 
Kaip žinoma, krikščioniškąją politinę srovę sudaro krikščionys demokratai su savo 1 
satelitais, iš kurių agresingiausias yra Lietuvių Frontas. Palyginus „Žiburius” ir ; 
slapta leidžiamą LF organą „Į laisvę” matomas didelis panašumas. Greičiausia ir 1 
„Žiburiams” paskutiniu metu toną duoda LF. L> Š

Niekas negali nieko pasakyti, kad „žiburiai” pasirinko vienos politinės partl- j 
jos organo kelią. Tai jų laisva valia. Niekas negali jiems nieko prikišti, kad tuo 1 
keliu jie nori pataisyti savo ekonominius reikalus. Niekas negali, pykti, kad „Ži- ; 
būriai” su visa energija stojo ginti tos vienos politinės partijos reikalus. Tai pa- 1 
galiau ir dėkingumas iš jų to reikalauja. Tačiau visuomenė turi teisės reikalauti ; 
būti apie tai painformuota ir tai žinoti, nes syk| pasirinkę vienos partijos kelią I 
„Žiburiai” negali nei pretenduoti kalbėti visos visuomenės vardu, negali nuduoti, ; 
kad jiems lygiai rūpi visų reikalai, kad visų reikalus jie gina. J

Kai visuomenei bus tas žinoma, ji mokės (vertinti ir „žiburių” kampaniją, nn- I 
kreiptą prieš kitus lietuviškus laikraščius, pirmoje eilėje prieš „Mintį”. Ji supras, ; 
kad kur „Žiburiai” operuoja visuomenės vardu ir prašo padaryti „atitinkamas I 
išvadas” ir pasmerkti „Mint(”, tai tėra paprastas partinės demagogijos triukas, j 
kuriuo siekiama visuomenę atbaidyti nuo nepartinio laikraščio skaitymo ir pa- 1 
traukti ją savo partiniam organui. Tačiau ir tuo partiniu keliu eidami „žiburiai” j 
turėtų nepamiršti, kad yra tam tikros ribos. Mūsų visuomenė per daug gerai I 
žino, prie ko kartais priveda per daug dideli partiniai apetitai. Dėkui Dievui, ji • 
yra pakankamai demokratiškai nusiteikusi, kad (vertintų spaudos laisvę. Ji žino i 
taip pat, kas yra vienos partijos diktatūra. Dėl to pačių „Žiburių” ir kai kurių j 
krikščioniškos politinės grupės lyderių grasinimai cenzūra ir policinėmis priemo- I 
nėmis tik gali sukelti priešingas visuomenės reakcijas. Norisi tikėtis, kad ir tarp ; 
krikščioniškos politinės srovės žmonių yra tikrų demokratų, kuriems nepakeliui ( ! 
vienos partijos diktatūrą. Stengdamiesi suplakti savo partini galvojimą au vi šuo- * 
menės opinija kažin ar „žiburiai" neina per toli. J. K. «

.................. . ..................................................................................... ♦/.:

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad po ilgos ir sunkios ligos š. m. 
rugsėjo 23 d. Mainzo u-to klinikoje 

mirė dentolog. technikas

Bronius Buivydas
Palaidotas Mainzo kapinėse.

Nuliūdusi žmona, dukterys 
ir sesutė

Jeigu i Pietį} Ameriką 
tuojau pat (sigykit 

„ISPANŲ KALBOS Už 
AKIŲ DĖSTYMO KURSŲ” 

50-ties pamoku konspektą. Jan keletas 
šimtų pasinaudojo šia vienintele pro
ga ir daugybė gautų padėkos laiškų 
iš už jOrų |rodo, jog mano už akių 
dėstymo metodas tikrai Įgalina kiek
vienų greitu laiku ii gerai ispaniškai 

išmokti.
Rašykit:

C. JOVAIŠAS, 
14a Schw&b. Gmilnd, Postfach 49.

SKELBIMAS NR. 53
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 (dedant 
reikiamą kieki pašto ženklų atsakymui ap
mokėti.
748. GIRDAUSKAS Antanas, Teofilė ir 

Juozas — nuo Sakių; ULDUKIENB 
Kristina iš Rokiškio; RUIBYS Pranas 
nuo Kretingos, PETRAITIS Jonas iš 
Papilio.

749. SIPARIENĖ - Keraitienė - Mauricaitė; 
KERAITIS Kostas, Cecilija ir Augus
tas; SIPARAS Jonas. Nastė ir Ona; 
M1LASEV1CIUS Aleksas iš Kauno.

750. Mrs. Eufrazina Gudaitis (Kudrotaitė), 
7022 So. Talman Ave., Chicago 29, m. 
prašo atsiliepti savo pusbroli Praną 
Pilipauską, kilusi iš Dvarelių.

751. Mrs. Mary Plaušiūnas ir Miss Ona 
Žilinskaitė, 18606 Unterwood Ave, 
Cleveland 19, OhiO/USA —prašo at
siliepti Agotą Stankevičienę-Damijo- 
naitę iš Vilkaviškio, Juozą (Jobą) Da
mijoną iš Paežerių ir Salomėją Pam- 
palienę-Damijohaitę iš Vilkaviškio.

752. Gauti giminių adresai iš J^V-bių: 
Marijai Juozėnienei-Žostautaitei, Ma
tildai Traškauskienei, Antaninai Kla- 
bienei-Vasiliauskaitei, Teklei Jankaus
kienei ir Ant. Beniušienei.

753. Užklydę laiškai bei dokumentai; K. 
Simkevičiui — laiškas nuo Elena Bert- 
cher iš Čikagos, Stasiui Masukevičiui 
laiškas su dokumentais nuo Mrs. Con
stance Misiūnas iš Broklyno, Juozui 
Povilaičiui — laiškas nuo Mrs. B. Ku- 
dorauskienė iš Philadelphijos; Jobui 
Vitkauskui — laiškas nuo J. Adomai
čio; Antanui Dudėnui — laiškas iš 
Brazilijos; Stasiui Jakubauskui —laiš
kas nuo Alekso Jakubausko, iš Austra
lijos; Povilui Sirgėdui — laiškas nuo 
Romo Sąženio; Antanui Stejx>navičiui 
— jo sūnaus Romualdo gimimo metri
kai; Baliui Bedarfui — jo dukters 
Gražinos gimimo metrikai; Juozui 
Močiui — sutuoktuvių su , Veronika 
metrikai; Antanui Sfejxmaviiiui — jo 
sutuoktuvių su Ona metrikai; Baliui 
Bedarfui — jo sutuoktuvių su Joana 
metrikai.

Kartotinai prašoma atsiųsti C/Kartote- 
kai pranešimus apie mirimus — žuvimus 
mūsų tautiečių, laikotarpyje 1944—48 metų, 
jeigu tokie pranešimai dar nėra padaryti. 
LTB komitetai tokius pranešimus siunčia 
sąrašais, o paskiri tautiečiai — laiškais, 
nurodant mirusio ar žuvusio asmens: var
dą, pavardę, tėvų vardus, gimimo datą bei 
vietą ir mirimo — žuvimo datą bei palaido
jimo vietą. LTB/CKartotekos Vedėju

Dentolog. technikui

Broniui Buivydui 
mirus, jo žmonai, sesutei ir dukrelėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Al. Barusevičieuė ir
B. H. Misliaaskai

IEŠKOJIMAS
PETRONĖLĖ PIPiRAITB - VALAUSKIE- 

NĖ, gimusi Anykščių valsčiuje, dabar gy
venanti JAV, ieško Anykščių valsčiuje, Sla
vėnų kaime gyvenusių Pipirų giminių, nors 
ir tolimesnių, ir tame pat valsčiuje, Simi- 
niškėlių kaime gyvenusių Orimašauskų gi
minių, nors ir tolimesnių. Atsiliepti prašo 
šiuo adresu: (13b) Memmingen, Postfach 
Nr. 112.

PATARIMAS
Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. To
dėl tuojau pat pradėkif mokytis ispa
nų kalbą už akių dėstymo ■ kursuose. 
Pamokos siunčiamos ir nž Vokietijos 

ribų gyvejantiems lietuviams.
Rąžyti:
14a Schwiib. Gmilnd, Postfach 49.- 

C. JOVAIŠAS,

„The Thought” Lithuanian Newspa- 
Eer Authorized by US Army European 

ommand Headquarters Civil Aflaira 
Division ♦ License No UNDP 203 ♦ 
Appears 3 times weekly 4* Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis, 
(13b) Memmingen Postfach 2, US Zone. 
Germany * Population to be served 
20.000 ♦ Circulation 4.000 ♦ Printed 
by Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH Memmingen Schrannenphtz 6.

Leista JAV Kariuomenės Vyr. Būstinė* 
Europoje ♦ Licenzijos Nr. UNDP 203 
♦ Vyr. red. — leid. J. Vasaitis. Redak
toriai; Henr. Žemelis ir St. Kalvaitis ♦ 
Redakcija straipsnius taiso bei trumpina 
savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių 
nesaugo * Prenumerata Vokietijoje mėn. 
DM T—, i užsieni mėn. DM 4.,—, atsk. 
num. 30 pf. ♦ Skelbimai iki 10 petito 
eil. DM 3.—, kiekviena sekanti eil. 25 pf., 
užuojautos, sveikinimai, padėkos DM 5.—, 
paieškojimai DM 2.— ♦ Em. s-tos: 1) 
Postscheckonto Mūnchen 14210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 ♦ A dr.: 
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