
Rezoliucija gali išeiti kompromisinė Komunistu sukilimas Pietų Korėjoje
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Rezoliucijos projektas 
aprobuotas

Paryžius (Dena). Trys V. valstybės vakar 
susitarė dėl rezoliucijos projekto, kuris 
teikiamas Saugumo Tarybos šios dienos 
sėdjįje.

Bramuglia ketvirtadienį buvo nuvykęs
Višinskį. Smulkmenų apie susitikimą neži
noma.

Ir Vakarų vyriausybėms artimuose sluogs
niuose nežinoma, kokios nuomotiės bus Vi
šinskis dėl dabartinės rezoliucijos, kurios 
projektą ketvirtadieni vis dėlto pasiuntė l 
Maskvą.

Rezoliucijoje rei'kalariama tam tikrų prie
monių, prieš pradedant spręsti Berlyno klau
simo visetą.

Korėjoje vyriausybės iniciatyva
Seoulas (Dena/Afp). Paskutiniomis žinio

mis Pietų Korėjos kovose su sukilėliais ini
ciatyvą paėmė vyriausybės kariuomenė 
greit būsianti padėties viešpats.

ir

„Blokada nepavyko“
Washingtonas (Dena). Vokietijos karinis 

gubernatorius gen. Clayus spaudos konferen
cijoje čia ketvirtadienį pareiškė, jog Berly
no blokada nepasiekė dėl to fakto, kad ji oro , 
keliu galima aprūpinti bet kokioms oro 
sąlygoms esant. Tuo būdu JAV turi laiko 
palaukti, kol JT padarys sprendimą.

Į klausimą, ar sovietai nesiruošia karui, 
Clayus atsakė neturįs „jokių įrodymų”, kad 
jų kariuomenė būtų kilnojama kautynių 
tikštu. %

Paklaustas, ar sovietai nesiims kokių 
priemonių prieš oro koridorių, generolas 
atsakė „ne”.

Po spaudos konferencijos gen. Clayus nu
vyko t baltuosius rūmus kartu su armijos 
valstybės sekretoriumi Royalliu ir jo pava- , 
duotoju W. Draperiu bei savo politiniu ta-’ 
riju Murphyu, kur prezidentui padarė pra- ] 
tešimą apie Berlyno blokadą.

Clayus šiandien grįžta ( Vokietiją.

Amerikos aviacija 
viskam pasiruošusi

Wiesbadenas (AP). Generolas leitenantas 
J. K. Cannonas, praėjusią savaitę perėmęs 
Amerikos aviacijos vadovybę Europoje, 
spaudos konferencijoj# pareiškė, kad jo ži
nioje esančios pajėgos ruošiasi visokiems 
eventualumams, vis tiek kokio pobūdžio jie. 
būtų. Tuo būdu jis atsakė i klausimą, ar 
JAV aviacija ruošiasi karo atvejui.

Cannonas pabrėžė, kad JAV tikslas nėra 
karą pradėti, bet ji sulaikyti. „Mes norime 
taikos, pasakė jis, bet kiekviena išmintinga 
valstybė imasi apsaugos priemonių”.

2 nebegrįžta sovietu lakūnai
Washingtonas (Dena/Oans). Amerikos 

kariuomenė trečiadieni pranešė, kad 2 so
vietų lakūnai, kurie nutūpę sugedus bombo
nešiui atsisakė grįžti l Sovietų S-gą, gavo 
teisę pasilikti amerikiečių okupacinėje zo
noje Austrijoje.

Skrisdamas iš Ukrainos sovietų bombo
nešis spalio 9. d, nutūpė netoli Linzo. Kari
ninkai prašė azilio. \

Amerikos aukštasis komisaras gen. G. 
Keysas ir sovietų kariuomenės Austrijoje 
viršininkas gen. V. Kurasovas susitarė, kad 
abu karininkai liks amerikiečių zonoje, o 
kareivi, kuris kartu skrido bombonešiu, 
grąžins sovietų įstaigoms, kaip jis to pa
geidavo.

Paryžius (Dena). Prieš susirenkant penk
tadienį spręsti Berlyno klausimo, Saugumo 
Tarybos nariai turėjo dvi dienas laiko sa
vitarpio pasitarimams. Pirmininkas Bramug- 
lia yra pasiryžęs penktadienio posėdyje ras
ti sprendimą. . '

Amerika pritaria neutralių valstybių ben
dram žygiui rezoliucijos forma, kuria būtų 
nustatytas grasymas taikai. Kitų dviejų Va
karų valstybių požiūriai sutampa su Ameri
kos.

Tokią rezoliuciją pasiūlius, Sovietų S-ga 
galėtų arba vetuoti, arba su Ukraina susi
laikyti nebalsavusios. Abiem atvejais nebūtų 
galima, remiantis charta, padaryti teisėto 
sprendimo.

Sovietai sutinka atšaukti blokadą?

Iš gerai informuotų sluogsnių AFP su
žinojusi, kad sovietai sutinką atšaukti Ber
lyno blokadą, jei būtų priimtas jos siūlymas 
pradėti derybas dėl bendros valiutos (vedi
mo visose keturiose okupacinėse Vokietijos 
zonose.

Toliau pranešama, kad šeši „neutralieji” 
ST nariai, atsižvelgiant j šj naują Sovietų 
S-gos 
kuria 
dėties

Bet
rašo, kad Vakarų valstybių su 6 „neutraliai
siais” ST nariais pasitarimų rezultatas bus 
reloliucija, kuria, kaip atrodo, bus siūloma: 
1. pareikalauti abi puses panaikinti Berlyne 
transporto suvaržymus, 2. pradėti derybas 
dėl valiutos klausimo ir 3. kaip galint grei
čiau praduti užsienio reikalų ministerių de
rybas.

Pasak korespondento tikimasi, kad šios 
formos rezoliuciją, kuri nebus tokia dras
tiška, kaip manyta, parems tarybos daugu
ma.

Iš patikimų sluogsnių patiriama, kad so
vietų blokados rezoliucijoje nepasmerks tie
siogiai, kaip „grasymo taikai”.

■ * Fki' būtų platus kompromisas iš Vakarų 
pusės ir nuolaida Prancūzijos požiūriui. 
Mat, Prancūzija atmetė visas priemones, ku
rios galėtų paaštrinti skilimą tarp Vakarų 
ir Rytų.

Vakarų diplomatiniai sluogsniai. tikisi, kad 
1 šios rūšies rezoliuciją sovietai neatsakytų

vefu, bet blogiausiu atveju susilaikytų ne
balsavę. O tai, jų nuomone, prilygtų tyliam 
susitarimui.

Manoma, kad paskutiniame susitikime su 
Višinskiu antradieni Bramuglia bus išdės
tęs šią naują derybų formulę.

Greito sureguliavimo nesitikima

Washingtonas (Dena/Afp). Jei ir būtų ga
lima užsienio reikalų ministerių konferenci
ją sušaukti prieš ateinančių metų sausio 
20. d., Amerikos sostinės politinių sluogs- 
nių nuomone, negalima tikėtis lig tos datos 
zalutinai sureguliuoti Berlyno klausimą. 
Mti tik tada Dewys, jei j| išrinktų lapkri
čio > d, iš tikrųjų tepasidarytų JAV pre
zidentu.

Kita vertus, tuose' sluogsniuose tariama, 
jog Sovietų S-ga jau seniai yra nusprendusi 
dėl Sovietu 3-gos santykių su Amerika ne- 
riderėti su tokia vyriausybe, kuri, labai ga
limas dalykas, turės užleisti vietą kitai.

Seoulas (Dena). Pačiame pietiniame Ko
rėjos kampe prasidėjo komunistų suki

limas.
(vesta karo būklė. Pašaukta kariuomenė 

sukilimo malšinti. ,
Pats sukilimas prasidėjo Korėjos žandar

merijos eilėse, kurios 3000 vyrų užėmė 
100.000 gyventojų turinčio Yosaus uosta
miesčio policijos nuovadas ir viešuosius pa
status.

Sukilimas persimetęs i šiaurę ir pasiekęs 
Sunchosą, svarbų geležinkelio mazgą. Pa
sak pranešimo iš Seoulo, Korėjos sostinės, 
maištas kilęs ir Tschinjaus mieste.

Pietų Korėjos vyriausybės sluogsniuose 
manoma, kad maištininkus inspiravo ko
munistai. Vyriausybė uždraudė siuntinė-

ti žinias. Nepatvirtintomis žiniomis Hg 
šiol nukauta jau 800 policininkų.

Seoulo policija trečiadieni suėmė eilę ko
munistų, kurie įsimaišą i atentato ruošimą 
prieš Pietų Korėjos prezidentą Syngmaną 
Rheę.

Maište dalyvauja 5.000 komunistų. Dvi 
kolonos, kiekviena po 1.500 vyrų, slenka | 
svarbų Fusano uostą. Amerikiečių kariuo
menė isikišianti i kovas tik tada, jei bus pa
vojus jų armijos įrengimams.

Vyriausybė apginklavo policiją sunkiai
siais ginklais.

Pietų Korėjos vyriausybė ir amerikiečię 
okupacinė valdžia padėti laiko labai rimta.

nusistatymą, susitarę dėl formulės, į 
Sovietų S-ga bus pasmerkta dėl pa-! 
Berlyne.
Reuterio korespondentas tuo klausimu

D6I Austrijos atginklavimo
Washingtonas (Dena/Afp). Pasklidus ži

nioms, kad_ Amerika ketinanti duc^i ginklus 
Austrijos 
reikalų ministerijos informatorius pareiškė, 
jog Austrijos taikos sutarties projektas nu
mato šiai valstybei leisti laikyti 53.000 ka
riuomenės. Tačiau projektas draudžia Aus
trijai vokiečių ar kitokios užsieninės kilmės 
karo medžiagą gamintis, ją įsigyti arba lai
kyti. D. Britanijos ir JAV atstovai šitą su
varžymą formaliai atmetę, nes tai reikštų, 
kad Austrija negali pati gamintis jokių ka
rinių medžiagų.

Streiko padėtis nesikeičia
Paryžius (Dena). Prancūzijos vidaus rei

kalų ministerijos žiniomis streiko 
žymiau nepasikeitė. 10 kasyklų jau 
vanduo.

Geležinkeliečių profesinė sąjunga 
pasisakyti balsavimų dėl 25 vai. įspėjamojo 
streiko. Balsavimo rezultatų reikės laukti 
apie savaitę.

i Amerika ketinanti duoti _ 
lariuomenei, Amerikos užsienio

i Ginčas dėl lėsi} alslginltlavlmni 
Washingtonas (Dena/Reuteris). Tarp 
prezidento Trumano ir JAV kariuome
nės, kurios viršininkas yra prezidentas, 
kilo ginčas dėl lėšų dydžio, kuris turi 
būti skiriamas ateinantiems 12 mėnesių 

atsiginklavimo programai.
Krašto apsaugos ministerijos žinovai pre

zidento pastangas gynybos biudžetą numuš
ti Į 14. milijardų dolerių laiko neįmanomo
mis, jei nenorima drastiškai sumažinti da
bartinio kariuomenės dydžio.

Jei prezidento noras būtų patenkintas, sa
ko žinovai, tai nebūtų įmanoma ligi 1952 
m. aviacijos stiprumą padidinti iki 70 gru
pių.

Norint atsiginklavimą (vykdyti pagal 
numatytą planą, sako tie patys žinovai,

* reikia apie 17 milijardų dolerių.

Egiptiečiai giriasi sėmingai bombardavę

Kairas (Dena). Pasak Reuterl, Egipto lėk
tuvai Pietų Palestinos kovose sunaikiną 3 
šarvuotus žydų sunkvežimius ir žydų dali
niams padarė didelių nuostolių. Be to, lėk
tuvų bombos tiesiai pataikiusios l du žydų, 
laivus.

2ydų komunikatas skelbia, kad Izraelio te
ritorijoje nušauti du Egipto naikintuvai.

♦ Tripolio kariuomenės teismas iš ko
munistų organizacijos 58 narių 22 nuteisė 
mirti. (D/Afp).

BALFo pranešimas 
emigracijos reikalais

Patirta, kad kartu su pirmaisiais 
emigrantų transportais i J. A. V-bes, 
Carusis išvyksta | Ameriką. Tenai jis 
su savo bendradarbiais ir kitais su
interesuotais asmenimis nustatys įs
tatymo vykdymo eigą. •

Šiuo metu jau yra atvykusi eilė DP 
komisijos pareigūnų t centrinę tos

kurios

| JAV 
esamas

komisijos Įstaigą Europoje, 
būstinė Frankfurte.

Numatome, kad emigracija 
iš amerikiečiu zonos vyks per
pereinamąsias stovyklas Butzbache, 
Schweinfurte, Amberge, Ludwigsbur- 
ge, Augsburge ir MUnchene. Be to, 
numatoma steigti naujų pereinamųjų 
stovyklų.

Sekantieji transportai, kuriems numa
toma parinkti emigrantų mišriu būdu, 
t. y. iš dalies paga] naują procedūrą, 
o iš dalies pagal seną, vyks lapkričio 
mėnesi.

Kadangi emigracijai intensyvėjant 
atsiras reikalo glaudžiau palaikyti ry
šius su emigracinėmis įstaigomis ir 
įvairiomis organizacijomis, tai B A L- 
F u i bus reikalingas didesnio skai
čiaus vadovaujamojo personalo, ga
linčio tokius ryšius palaikyti ir už- 
megsti naujus. Todėl BALFo Centras 
yra nutaręs dar atsiųsti savo bendra
darbių iš J. A. V-bių.

BALFO ĮSTAIGA EUROPOJE 
MUnchenas, 1948. 10. 15.

Prancūzijai gresia 
milžiniški nuostoliai

Paryžius (Dena). Streikininkams atsisa
kius atlikti būtinąsias tarnybas, padėtis 
Prancūzijos kasyklose antradieni žymiai pa
aštrėjo. I streikų sritis vyriausybė pasiuntė \ 
kariuomenę ramybei ir tvarkai palaikyti.

Komunistai pabrėžė, kad būtinąsias tar
nybas atlikti atsisakyta dėl to, jog i ka
syklas atgabenta kariuomenė

BBC pranešimu, jau daugel) urvų užliejo 
vanduo. Įvairiose vietose buvo susirėmimų 
tarp streikininkų sargybų ir kariuomenės 
arba policijos, kurios turėjo užimti kasyk
las, komunistinei COT įsakius atšaukti sau
gumo tarnybų personalą.

Visuotinai manoma, kad netrukus turi
(vykti rimtas vyriausybės susikirtimas 
su CGT (komunistine prof, s-gų organi- ' 

zacija).
Aptvinimo pavojus gresia ne tik anglies 

kasykloms, bet ir Lenso miestui, kuris iš 
dalies yra žemiau jūros lygmens. Vandens 
pašalinimas priklauso cechų siurblių įrengi
mams. '.

Ministerių kabinetas trečiadieni vėl 
svarstė streiko padėti. Vidaus reikalų 
ministeris yra pasiryžęs streikus, kaip 
politinius, lokalizuoti griežčiausiomis 

priemonėmis
Rivjeroje sustreikavo geležinkeliečiai, ku

rie reikalauja mažiausia 15.000 frankų algos 
mėnesyje.

Siaurės Prancūzijoje „prigėrė” jau devy
ni kasyklų urvai. Prancūzijos pramonės'mi
nisteris Lacostė pareiškė, kad pirmas atsi
tikimas istorijoje, kada iš kasyklų atšauktos 
saugumo tarnybos, i Tos priemonės nebuvo 
griebtasi net prieš vokiečių okupantus.

Traukiniai beturi 36 dienoms kuro.

Kotikovas nustato Berlyno rinkimu tvarka

padėtis 
užliejo

Įsakė

Berlynas (Deda). Berlyno sovietų sekto- Į Burmistras Friedenburgas pasakė, kad 
riaus komendantas gen. Kotikovas įteikė . rinkimai turėsią vykti vien trijuose vakari- 
burmistrui raštą, kad Berlyno rinkimai ga- niuose sektoriuose, 
lį įvykti tik keturiomis sąlygomis.

Sąlygos šios: 1. vakariniuose sektoriuose 
turi būti leisti visi „demokratiniai” (su
prask komunistiniai ir prokomunistiniai) 
junginiai, 2. turi būti panaiikntas „demo
kratinių” organizacijų persekiojimas, o jų 
suimtieji nariai paleisti, 3. vakariniuose sek
toriuose turi būti paleistos visos karinės ir 
fašistinės organizacijos. Visai uždrausti jų 
propagandą ir uždrausti išstatyti joms są
rašus, 4. atstatyti savivaldybės, policijos ir 
ūkio vieningumą.

Raštą pasirašė kaip „Berlyno karinis ko
mendantas”.

Kaip britu darbo partijai atrodo V. Europos Unijos tikslas

skraidyti kito tipo 
Europos laisvą.

lėktuvais, kad gintų V

Japonija - „galingas drangas“
Chlcaga (Dena/Reuteris). Buvęs 8. Ameri

kos okupacinės armijos vadas Japonijoje 
gen. R. L. Eichelbergeris kvietė amerikie
čius turėti galvoje, kad Japonija galinti pa
sidaryti „galingas draugas”, nors savo mi- 
litarinės klikos vadovaujama buvo mirtinas 
priešas.

„Galima įsivaizduoti, kokią reikšmę Ja
ponija turėtų komunistinėms valstybėms, jei 
ji atitektų i jų kontrolę”, pareiškė Eichel- 
bergeris. „J. A. Valstybėms, Kanadai, Fili
pinams ir Australijai tai reikštų potencinį 
pralaimėjimą Ramiajame vandenyne kiekvie
name ateities kare, kuris galėtų 
užkartas.”

būti mums

provincijos 
keturiais jo

♦ Buvusi Aotingo, Hopei 
sostinės, garnizono generolą su .
štabo karininkais pakorė už bendradarbia
vimą su komunistais. (D/Afp).

Londonas (Dena/Reuteris). Trečiadieni iš
leistame pranešime apie V. Europą britų 
darbo partija sako, kad

V. Europos Unijos tikrasis tikslas yra 
„sudaryti trečią galybės centrą, nepri
klausant) nei nuo JAV, nei nuo Sovietų 

S-gos”.
Pranešime sakoma, kad j V. Uniją turinti 

būti priimta ir Vokietija.
Jei V. Europos valstybės eis iš vieno, 
tai jų išteklių šaltiniai suteiks tokią jė
gą, kuri prilygs Sovietų S-gos arba JAV 

jėgai.
Stipri, suvienyta Europa galėtų būti tiltas 
tarp Rytų ir Vakarų, kur nepasisekė silpnai, 
nevieningai Europai.

Europą nuo agresijos, iš Rytų dabar iš 
tikrųjų saugo tik keletas tūkstančių Vokie
tijoje ir Austrijoje stovinčių Amerikos ka
rių, kurių buvimas J. A. Valstybes gali vien 
įtraukti į karą Europoje.

I suvienytą Europą, kuri turi būti „poli-

tinės laisvės pylimas”, tol nebūtų galima 
įsileisti Ispanijos, kol ji bus išvaduota 
Franco diktatūros.

Graikijos ir Turkijos elgesys sustiprina 
pažiūrą, jog dėl daugelio priežasčių bū
tų geriau šių valstybių netraukti Į Eu

ropos atstatymo programą.

Graikijos ir Turkijos ūkiniai reikalai esą 
daugiausia strateginio pobūdžio, ir nė vie
na iš tų dviejų valstybių geografiškai nepri
klausanti prie V. Europos. Bent Turkija ne
turinti dalies kultūriniame palikime, kuriuo 
remiasi' Vakarų civilizacija.

iš

Amerikos pagalba Kinijai

Washingtonas (Dena/Afp). Atsižvelgdama 
Į sunkią Ciangkaišeko vyriausybės padėtį 
dėl didėjančio komunistų spaudimo JAV vy
riausybė ketina leisti išvežti Į Kiniją už 
daug milijonų dolerių ginklu ir karo me
džiagų. - .

Kiek dalyvaus rytinio 
sektoriaus gyventojai, dar neaišku. Kotiko- 
vo laiško turinys atrodo labiau nukreiptas 
karinei valdžiai. Laiške keliami klausimai, 
kuriuos gali spręsti tik sąjungininkų komen
dantūra.

Amerkiečių sektoriaus komendantas pulk. 
Howleys pareiškė, kad Kotikovas savo laiš
ke užmiršęs Įrašyti dar 5. punktą ir parei
kalauti, kad magistratas panaikintų Berlyno 
blokadą, o 6 punktu pareikšti, kad ši reika
lavimą atmetus sovietų aviacija aprūpinsian
ti Berlyną oro keliu. Iš Kotikovo laiško ma
tyti, kad sovietai nenori Berlyne laisvų rin
kimų, pabrėžė pulk. Howleys. O be kita ko, 
nesvarbu, ką jie sako, bet ką daro.

Oro tiltas veiks ir žiemą
New Yorkas (Dena/Afp). JAV karo avia

cijos valstybės sekretorius Symingtonas 
„New York Herald Tribune” 
diskusijose akcentavo oro tilto 
Berlyno aprūpinimui ir pasisakė 
jis galės veikti ir žiemą.

Oro keliu aprūpinimo išlaidos 
sudarančios tiek, kiek atsiėjo t 
diena praėjusiame kare. Iš to geriausiai ga
lima matyti skirtumą tarp taikos ir karo.

Symingtonas pasakė, kad Amerikos lakū
nai, jei bus reikalas, visiškai mielai sutiks se Lenkijai buvo atstovaujama.

administracijos įsakymu 
sektoriai visiškai atkirs-

Sovietų karinės 
vakariniai Berlyno 
ti nuo sovietų zonos. Visi i Berlyną važiuoją 
sunkvežimiai turės vykti per sovietų sekto
rių. Ateityje Į Berlyną beieig įvežti tik tuos 
maisto produktus, anglį ir tekstilę, kurie bus 
adresuoti kuriai nors firmai sovietų sekto
riuje.

Anglų nuomone, tos priemonės turi pa
aštrinti Berlyno blokadą ir sudaryti dau
giau sunkumų Berlyno gyventojams.

Suspenduotojo Berlyno policijos preziden
to Markgrafo pareiškimą, kad oro keliu ne
būsią galima aprūpinti Berlyno gyventojų, 
paneigia faktas, jog, priešingai sovietų sek
toriui, vakariniams berlyniečiams racionas 
padidintas vertingais maisto produktais — 
riebalais ir cukrum.

suruoštose 
svarbumą 
tikis, kad

per metus 
viena karo

Lenkijos baltoji knyga
Paryžius (Dena/Afp). Lenkijos ambasada 

Londone išleido baltąją knygą, vardu „Len
kija, Vokietija ir Europos taika”, kurioje at
vaizduojama Lenkijos diplomatijos veikla 
nuo 1947 m., liečianti Vokietiją.

Knygoje sudėti oficialūs lenkų kilmės do
kumentai, iš kurių vienas kitas paliečia ki
tų valstybių elgimąsi konferencijose, kurio-

J- E.
Nepaprastam Pasiuntiniui ir Įgaliotam Lietuvos Ministerial, Nepriklausomybė* akto 
dalyviui

A. a. Dr. Jurgiui Sauliui
staiga mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą
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Atlanto paktas apsaugotų nuo karo
New Yorkas (Dena/Reuteris). Prieš iš

vykdamas j Europą ERP administratorius 
P. Hoilmanas pareiškė, kad vienintelis bū
das trečiam pasauliniam karui išvengti yra 
tvirta sąjunga tarp Vakarų Europos ir 
Siaurės Amerikos, kurios nedrįstų pulti jo
kia valstybė.

Šiuo pareiškimu Hoffmanas stipriausiai 
paremia ketinamo sukurti Atlanto pakto 
mintį.

Gerovė — vaistas nuo komunizmo
Leamintonas (Dena/Reuteris). Buv. D. 

Britanijos užsienio reikalų ministeris ir 
konservatorių partijos opozicijos vado pa
vaduotojas Edenas pareiškė čia susirinki
me, kad Vakarų Europos kraštų ūkinis at
statymas yra geriausias vaistas nuo komu
nizmo.

Kremlius trokšta Marshallio plano ne
pasisekimo, nes Europos atkutimas niekais 
paverstų komunistų triumfą, kuris remiasi 
skurdu ir baime.

Sulaikomas • fabrikų demontavimas
x Washingtonas (Dena/Reuteris). D. Brita
nija pranešė ERP administratoriui P. Hoff- 
tnanui, kad sutinka laikinai sustabdyti 126 
•fabrikų demontavimą bižonoje. Kitų 457 
fabrikų ardymas bus sulėtintas.

Sis sprendimas oficialiai bus paskelbtas 
gavus Prancūzijos vyriausybės sutikimą 
šiuo klausimu. Kaip patiriama iš Prancūzi
jos ambasados Washingtone, galima tikėtis, 
kad Prancūzijos vyriausybė pritars Hoffma- 
no pasiūlytai demontavimo politikai.

Prancūzija sprendimo dar nepadariusi ir 
tuo klausimu tebesideranti su Amerikos vy
riausybe. Schumano nuomone, ginklavimosi 
Įmonės turėtų būti demontuotos.

Nauja italų profesinė sąjunga
Rymas (Dena/Afp). Pirmadieni oficialiai 

Įsteigia bendroji Italijos laisvųjų darbinin
kų sąjunga, kuriai šiuo metu priklauso 4 
profesinės sąjungos. Įganoma, kad šios or
ganizacijos generaliniu sekretoriumi bus 
paskirtas G. Pastorė, buv. Italijos profesinių 
sąjungų organizacijos generalinis sekreto
rius.

Italijoje streikas atidėtas £
Rymas (Dena/Afp). Transporto darbinin

kų streikas, kuri buvo paskelbusi Rymo ir 
kitų Italijos miestų transporto darbininkų 
profesinė sąjunga ir kuris turėjo trukti 48 
vaL sekmadienio vakarą, paskutinę minutę, 
buvo atidėtas 7 dienoms. Nutarimas pada
rytas posėdyje^ kuriame dalyvavo tik pro
fesinės sąjungos atstovai ir darbo ministe
ris Fanfanis.

.......... TRUMPOS ŽINIOS
ARGENTINA

♦ Prezidentas Peronas, kalbėdamas 
200.000 darbininkų, užsipuolė „milžiniškus 
užsienio monopolius” ir socialistų vadus, 
kuriuos jis pavadino „netikrais darbininkų 
atstovais”. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijos saugumo policija šio

mis dienomis iškrėtė britų informacijos 
biurą Prahoje ir suėmė britų ambasados in
formacijos skyriaus vedėją R. Wallacę. Pa
leido tik po trijų valandų. Britų ambasada 
įteikė griežtą protestą. (D)

D. BRITANIJA
♦ Manchesteryje stisirinkę D. Britanijos 

profesinių sąjungų atstovai didele balsų 
dauguma priėmė rezoliuciją, kuria prašoma 
vyriausybę ir profesinių sąjungų unijos ge
neralinę tarybą imtis visų reikalingų žygių, 
kad būtų pašalinta komunistų įtaka iš pro
fesinių sąjungų veiklos. (D).

♦ Prekybos ministerijos parlamentinis 
sekretorius Johnas Belcheris išėjo atostogų 
dėl priekaištų, kad prekybos ministerijoje 
esama nešvarių dalykų. (D/R).

♦ Britų metropolijos laivynas, kuris šiuo 
metu yra Vakarų Indijos vandenyse, kartu 
su Amerikos laivynu vykdo kombinuotus 
aviacijos ir Laivyno manevrus. (D).

GRAIKIJA
♦ Už Amerikos radijo bendrovės ko

respondento G. Polko nužudymą suimtas 
graikų laikraštininkas G. Stahtopoulosas ir 
jo motina. Teisingumo- ministeris pranešė, 
kad gegužės mėnesį negyvas rastas G- Pol
kas buvo nužudytas komunistų. (D/R).

♦ Pasak Graikijos generalinio šfabo 
pranešimą, nežinomos kilmės lėktuvai per
skrido Peleponesą. (D/Afp).

ISPANIJA
♦ Pasak „Daily Express”, apie šimtas 

parinktų Ispanijos karininkų gavę įsakymą 
pasiruošti vykti į JAV.' Kai tik bus pa
skelbtas susitarimas su JAV, Francas ke
tina juos ten pasiųsti susipažinti su moder
niu karo vedimu. (D/Afp)

IS VISUR
♦ Sekmadieni pradėjo cenzūruoti visus 

pranešimus, kad netoli Bou Azzero (pieti
niame Maroke) rasti urano sluoganiai. (D/R)

♦ Pietų Čilėje išsiveržus Villaricos vul
kanui, žuvo 50 žmonių. Lavos srovė užliejo 
kelius, geležinkelio linijas ir namus. (D/R).

♦ Buvusi Italijos karalienė ketina skir
tis nuo buvusio karaliaus Umberto, kad ga
lėtų grįžti į Italiją. Po abdikacijos Umber- 
tas gyvena Portugalijoje. (D).

♦ „30 minučių sukilime” prieš Pietų 
Korėjos vyriausybę (amerikiečių okupaci
nėje zonoje) užmušta daug asmenų, praneša

♦ Ir rugsėjo mėnesi daugumą žydų 
emigrantų iš JAV zonos priėmė Izraelis.

Skandinavija svarsto gynybos klausimus

Frankfurtas (Dena). Norvegijos, Danijos 
ir Švedijos karo specialistai, remdamiesi 
trijų valstybių krašto apsaugos ministerių 
nutarimu dėl bendradarbiavimo gynybos 
srityje, susirinko tirti atitinkamų problemų 
ir lig ateinančių metų vasario mėn. turės 
pateikti savo vyriausybėms pranešimą apie 
atliktą darbą.

Si data parinkta dėl to, jog tikimasi, kad 
Amerikos kongresas iki to laiko bus nu
sprendęs Vakarų Europai teikti kariną pa
ramą.

Iš pusiau oficialių Stockholmo šaltinių' 
patiriama, kad Švedija ir toliau ketina lai
kytis visiško neutralumo, kas, stebėtojų ma
nymu, nepatarnaus karinių derybų pažangai.

Aplinkinė geležinkelio linija
SMV Įsakymu šeštadienį' pradėjo tiesti iš 

dalies jau nuimtus bėgius tarp KSnigswus- 
terhauseno ir Dabendorfo bei ilginti liniją 
iki Zosseno.

Pasak Berlyno geležinkelių direkcijos, li
niją tiesti įsakyta dėl to, kad visus trauki
nius, ypač ateinančiuosius su reparacinėmis 
reikmenėmis, būtų galima nukreipti tiesiog 
Į sovietų sektorių. Iki šiol sovietai turėjo 
traukinius leisti per amerikiečių sektorių.

DP užleidžia patalpas vokiečiams
Heidelbergas (Dena). Eucomas praneša, 

kad ryšium su DP emigracija vokiečiams 
iki šiol užleista gyvenamųjų patalpų maž
daug 67.000 asmenų.

IRO . įstaigai nuo 1947 m. pasiėmus atsa
kingumą už DP aprūpinimą maistu ir pa
talpomis, vjs didėjant DP emigracijai i 
JAV ir kitus kraštus, patuštėjo 210 butų — 
ūkininkų trobų ir verslinių patalpų JAV 
zonoje, kuriomis dabar galės naudotis vo
kiečiai. Tikimasi, kad per ateinančius 12 
mėnesių iš amerikiečių zonds išemigruos 
dar per 100.000 DP.

Sakalai lieka už durų
Praha (UP). Sakalų prezidiumas pranešė, 

kad sakalų atletų grupėms uždrausta daly
vauti respublikos nepriklausomybės šventė
je spalio 28. d.

Stebėtojai mano, jog valdžia' bijo, kad 
neatsikartotų liepos šeštoji, kada tūkstančiai 
sakalų šaukė valio Jonui Masarykui ir Ed
vardui Benešui.

Valymas sakalų, organizacijoje palietė 
4.300 asmenų, iš kurių 2.100 išmesta visiš
kai. į

Palyginus su praėjusiu mėnesiu, emigrantų 
skaičius į Izraelį rugsėjo mėn. buvo dvi
gubai didesnis. (D).

J. A. VALSTYBES
♦ JAV jūrų pajėgų vakarų Ramiojo 

vandenyno komendantas viceadmirolas O. C. 
Badgeris pirmadienį atvyko į Hongkongą. 
Jo pareiškimu, lankymasis esąs griežtai pri
vataus pobūdžio. Bet iš kinų sluogsnių pra
nešama, kad tartasi dėl leidimo amerikie
čiams naudotis Honkongo uostu, komunis
tams užėmus Čingtavo uostą. (D/Afp).

♦ Ties 'tlintonu nukrito • kariuomenės 
lėktuvas. Iš 26 įgulos narių 4 užsimušė. 
(D/Afp).

♦ Trečiosios partijos kandidatas H. 
Wallace per radiją pasakytoje kalboje pa
reiškė, kad prezidentui Trumanui atsisakius 
siųsti specialų pasiuntinį, vyriausiojo fede
racinio teismo teisėją Vinsoną, į Maskvą, 
dingusios visos taikos viltys. (D/Afp).

Buvęs atominių ginklų gamybos plano 
vedėjas generolas Grovesas Amerikos le
giono baliuje reikalavo, kad JAV atdminės 
bombos gaminimo paslaptį bei atomo ty
rinėjimą kontroliuotų valstybės vardu tol, 
kol bus agresijos pavojus. (D/Afp).

♦ Atominės "energijos kontrolės plano 
sumanytojas Bernardas Baruchas pareiškė 
netikįs, kad netrukus galėtų kilti karas. 
(D/R).

JUNGT. TAUTOS
♦ Indijos ministeris pirmininkas Pandi- 

tas Nehrus sovietų ambasadoje Paryžiuje 
turėjo pasikalbėjimą su Višinskiu. (D/R).

\ KINIJA

♦ Maskvos radijo pranešimu kovose dėl 
Činčavo miesto žuvę per 100.000 Kinijos 
vyriausybės karių. (D/R).

LENKIJA
♦ Sunkiai serga kardinolas Augustas 

Hlondas, Gniezno ir Varšuvos ) arkivysku
pas. (D/Afp).

NORVEGIJA
. * Reorganizuojant Norvegijos civilinę 

apsaugą Oslo mieste pradėti kursai apie 
radijo aktyvių'spinduliavimą ir nuodingą
sias dujas. (D/R).

v SOVIETŲ S-GA
=k Maskvos radijas pirmadienio vakare 

pranešė, kad amerikiečiai „truputį perdedu”, 
sakydami, jog jie vieni tefurį atominės bom
bos paslaptį. (D/R).

♦ Sovietų radijas pranešė, kad Korėjoje 
iš įvairių vietų atitraukiama sovietų ka
riuomenė. (D).

VOKIETIJA
♦ Brandenburgo ’ policijos viršininkas 

įsakė sistemingai krėsti keleivius 24 stotyse. 
Tuo norima kovoti su maisto dalykų tąsy
mu. Asmenys, aptikti turį daugiau kaip 5 kg 
maisto dalykų, bus griežtai baudžiami ir 
varomi griuvėsių valyti. (D).

WUlamas C. Bullittn.s ------------------------------ 1___________________________________
Buvęs ambasadorius <

Amerikos pražūtingosios klaidos 
arba

Kaip laimėjo kara, o pralošė taiką
Po paskutiniojo karo pasaulio politika 

susiglaudė į J. A. Valstybių ir Sovietų S- 
gos politiką.

Globinio masto vaidmeniui JAV pasi
rodė nepasiruošusios (negalima sakyti, 
kad nepajėgios). 2. D. karo pabaigoje jos 
turėjo padėtį, kuri įgalino jas pagal savo 
valią rikiuoti pasaulį, o dabar taika be
silaiko ant plauko. '

Šią pranašią poziciją Amerika'-prarado 
dėl visos eilės klaidų, kurias ji padarė po 
karo pabaigos, o dar labiau dėl anų ne
lemtų tarmenų, kuriais velionis preziden
tas Rooseveltas rėmė savo politiką santy
kiuose su Sovietų S-ga.

Williams C. Bullittas, šio straipsnio 
autorius, buvo JAV ambasadorius Sovietų 
S-goje ir Prancūzijoje. Tai vienas iš ne
daugelio Amerikos diplomatų, sugebėju
sių itin blaivai vertinti sovietus. Jis ne 
kartą įspėjo neduoti jiems laisvų vadžių. 
O nuo 1941 m. nesiliovė teigęs, kad kartą 
pajudėjęs Stalinas, kaip ir Hitleris, nebe
sustos, jį bus galima tik sustabdyti.

Tačiau atsakingiesiems vairuotojams 
visa tai paaiškėjo ne veikiai. W. Bullittas 
ilgesniame straipsnyje ir vaizduoja tuos 
dramatiškus suklupimus, kol prasivėrė 
akys ir įvyko posūkis. Red.

Pralošta pergalė
Prlėš trejus metus privertėme savo priešus 

Europoje ir Azijoje kapituoliuoti be sąlygų. 
Mes stovėjome pačioje viršūnėje galybės, i 
kurią vargu buvo įkopusi kokia tauta. Mū
sų aviacija ir laivynas buvo galingiausias 
pasaulyje. Žemyno armija, nors skaičiumi ir 
silpnesnė už raudonąją armiją, buvo triuš
kinamai pranašesnė visų rūšių apginklavi
mu, Įskaitant ir atominę bombą. Mūsų pra
monės mašinerija buvo nepaliesta. Mūsų 
finansai tebuvo mažiau sutrikę, negu kurio 
kito krašto. Mes turėjome galią, kad įvyk
dytume ,savo valią visoje žemėje. Atrodė, 
kad esame dar nebūto saugumo padėtyje.

O šiandien, vos po trejų metų, mūsų ne
saugumas yra toks, jog dar šiemet galime 
būti įvelti į karą.

Per šiuos trejus metus prezidentas buvo 
Mr. Trumanas. Yra labai lengva, bet neper 
labiausiai išmintinga, už dabartinę blogą 
padėtį smerkti jį ir tik jį vieną. Aišku, kad 
Mr. Trumanas suvaidino žymų vaidmenį 
mūsų užsienio politikos tragikomedijoje. Bet 
daug labiau pamoko klaidos, dėį kurių ne
tekome savo laimėjimo 2. D. kare vaisių. 
Tačiau besigilinant paaiškėja, kad daugu
mas jų padaryta prieš Trumanui tampant 
prezidentu. Norint duoti garbingą ataskaitą 
apie tuos kelius, kuriais eidami atsidūrėme 
dabartinėje grėsmėje, reikia peržvelgti mū
sų užsienio politikos didžiąsias pastraipas 
nuo Roosevelto pirmosios inauguracijos lig 
šios dienos.

Rooseveltas izoliacininkas
Prezidentas Rooseveltas įžengė į Baltuo

sius rūmus, pasiryžęs, kad JAV neturėtų 
įsivelti į kitą Europos karą. O jis buvo įsi
tikinęs, kad Versailles sutartis bus karo 
priežastis Europoje, jei nesusitaikys Prancū
zija su Vokietija ir jei nepasiseks prikalbėti 
jas dirbti” bendrai Europos valstybių konfe
deracijos sudarymui. Ir visiškai sveika idėja 
Roosevelto interesuose užėmė tokią plačią 
vietą, jog 1932 m. prieš savo išrinkimą lap
kričio mėnesi buvo pasiryžęs laikotarpyje 
tarp rinkimų ir inauguracijos aplankyti 
Londoną, Paryžių, Berlyną, Vieną ir Rymą, 

NEPRIKLA USOMYBES
PASKUTINĖS DIENOS

—~raso kazys Škirpa
Tęsinys 21.
Deją, opozicija šio įsakymo vykdymą sutrukdžiusi. 

Iš kitos pusės — tai pridedu nuo savęs — genero
las Musteikis tik perdavė toliau sakytą prezidento įsa
kymą, bet nesiėmė efektyviai pats vadovauti kalbamoms 
kariuomenės dalims. Užuot stojęs tos karinės jėgos prieša
kyje ir pasilikęs'komandavimo postovyje, pvz. prie 9. pėst. 
pulko, jis pats pasitraukė i Kybartus, kad spruktų net 
pirma prezidento per sieną. Kiekvienam leitenantui yra 
žinoma, jog tokie įsakymai, kada pats vadas, kuris juos 
davė, pasitraukia iš savo komandavimo postovio, kauty
nėms, dar net neprasidėjusį, niekada nepriimami už rimtą 
dalyką ir dažniausiai nevykdomi. Taip atsitiko ir aną kartą 
9. pėst. pulkas, kuris stovėjo Mariampolėje ir buvo Jau išžy
giavęs Vilkaviškio Kybartų link, gavęs iš Kauno priešingą 
įsakymą, pasuko atgal ir grįžo į savo kareivines susidemo- 
ralizavęs.

Turėjau kiek abejonių, ar A. Smetona nepasipriešins su
manymui bazuoti kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo ne ant politinių partijų, bet sukurti tam reikalui 
naują politiškai visuomeninę organizaciją — Lietuvių Akty
vistų Frontą. Tačiau pasitvirtino, jog ponios Tubelienės 
pranešimas, apie ką jau buvo minėta, buvo teisingas. Pre
zidentas sakytam sumanymui pritarė. Žinoma, jam, kaip 
vienos partijos vadui, ne labai galėjo patikti, kad ketinama 
pasiremti. kažkokia nauja organizacija, tada dar net nė 
neįkurta, o ne buvusiomis partijomis, pirmoje eilėje ta,

kad pats vietoje išstudijuotų Europos taikos 
problemą. Bet Rooseveltą išrinkus didėją 
ūkiniai sunkumai J. A. Valstybėse vertė jį 
keisti planus. Kai Hitleris 1933 m. sausio 
30 d. tapo Reicho kancleriu, penkiomis sa
vaitėmis anksčiau prieš Roosevelto inaugu
raciją, dingo visos viltys sutaikyti Prancū
ziją ir Vokietiją.

Prezidentas Rooseveltas — žinodamas, 
kad Prancūzija yra nepalyginamai stipres
nė už Vokietiją, netekęs vilties Prancūzijos 
su Vokietija sutaikymu sukurti tikrą taiką 
Europoje; šlykštėdamasis Europos valstybių 
atsisakymu mokėti karo skolas J. A. Vals
tybėms, o taip pat dėl bendradarbiavimo 
stokos Londono monetinėje ir ekonominėje 
konferencijoje 1933 m. — ėmė žiūrėti į Eu
ropą neigiamai. Tas jo nusistatymas prilygo 
senųjų laikų izoliacionizmui.

Užsimezga bičiulystė
Ir štai, prezidentas su didelėmis viltimis 

nusigręžė į Sovietų S-gą. Amerikos vy
riausybė 16 metų atsisakė pripažinti sovietų 
vyriausybę, kurios kontrolėje buvo šeštada
lis žemės rutulio. Bet, Hitleriui grasant įs
tumti Europą į karą vakarinėje Sovietų S- 
gos pusėje, o Japonijai bandant Įsivyrauti 
Kinijoje rytinėje Sovietų S-gos pusėje, at
rodė nesąmonė mūsų vyriausybės atsisaky
mas dar ilgiau nesitarti su sovietų vyriau
sybe. O vis dėlto atrodė, kad tėra silpna 
galimybė prisikalbinti sovietus bendradar
biauti, idant būtų išlaikyta taika tiek Euro
poje, tiek Azijoje. > '
i Todėl 1933 m. rugsėjo mėn. prezidentas 

Rooseveltas nusprendė pripažinti sovietų 
vyriausybę, jei ji liausis dirigavusi Ameri
kos komunistų veiklai ir jei pripažins tikė
jimo laisvę Amerikos piliečiams Sovietų S- 
je. Sovietų emisaras Litvinovas taip atkak
liai spyrėsi pasirašyti šiuos susitarimus, jog 
jam buvo įteiktas garlaivių kursavimo są
rašas ir pasakyta, pasirašyti arba išsikraus
tyti. 1933 m. lapkričio 16 d. pasirašė, ir to
kiu būdu buvo užmegsti diplomatiniai san
tykiai su Sovietų Sąjunga. Bet tuojau paaiš
kėjo, kad Sovietų S-ga pasirašė sutartį, tik 
tenorėdama išgauti pripažinimą. Pagaliau 
1935 m. Maskvoje įvyko 7. komunistų inter
nacionalo kongresas. Amerikos komunistų 
vadai stipriai pasireiškė jame. Amerikos ko
munistų partijai buvo duotos instrukcijos 
naudoti „Trojos arklio” taktiką, kad paimtų 
į savo rankas Amerikos 'valdžią. Statinis 
nekreipė dėmesio į Amerikos vyriausybės 
protestus. Prezidentas Rooseveltas visiškai 
neteko pasitikėjimo sovietų diktatoriumi.

Visiška izoliacija
Tokiu būdu, praslinkus trejiems metams 

nuo Roosevelto valdymo, mes atsidūrėme 
beveik visiškos izoliacijos būklėje. Mūsų 
santykiai su Vokietija, Italija, Japonija ir 
Sovietų S-ga buvo šalti, o sir Prancūzija ir 
D. Britanija — vėsūs. Iš didžiųjų valstybių 
tik vienai Kinija tebendradarbiavo glaudžiai 
su mumis.

Vienas įvykis atvėrė akis, kad, nors ir 
kažin kaip norėdami išlikti izoliuoti, ne per 
tolimiausioje ateityje susidursime su pavo
jumi savo saugumui, o Į jį atsakyti negalė
sime be įvairių tautų pagalbos, kurias anuo 
metu menkai tevertinome. Susirūpinimą su
kėlė Jas faktas, kad Hitleris 1936 m. kovo 
7 d. militarizavo Reino kraštą.

Galėjome saugiai puoselėti savo natūralų 
norą nesikišti į Europos reikalus, kol gali
ma buvo pasikliauti Prancūzija, kad ji su
naikins Hitlerį, jei jis pasidarytų pavojin

gas. Bet kas būtų, jei Prancūzija nesulai
kytų Hitlerio? Visas Europos žemynas ga
lėtų būti suorganizuotas atakai prieš D. 
Britaniją, o ko gero ir prieš mus pačius.

Be to, Tolimiausiuose Rytuose buvo grės- 
i mingų ženklų, jog Kinijos atsigavimas, nors 
ir netekus Mandžurijos, vyko per gerai, kad 
galėtų patikti Japonijos utilitaristams. Tie 
ženklai rodė, kad pastarieji vėl gali pulti 
Kiniją, įsteigti joje šiaudinę vyriausybę ir 
savo karinę galią sustiprinti gyvąja Kinijos 
Jėga.

x Naujos gairės
Tad 1936 m. vasarą prezidentas Roose, 

veltas turėjo pervertinti tarptautinę padėtį, 
atsižvelgdamas į Amerikos saugumą. Jo iš
vadose nebuvo nieko nadjo. Būtent, — tai
kiomis priemonėmis, o reikalui išlikus ir 
ginklu — Amerika turi žiūrėti,

kad jokia Europos ar Azijos valstybė 
savo politinės sistemos neišplėstų Vaka
riniame pusrutulyje;'
kad jokia valstybė nesunaikintų Kinijos ir 
jos žmonių rezervų nepanaudotų J. A. 
Valstybėms pulti;
kad jokia priešiška valstybė negautų kon
troliuoti Europos bei Afrikos Atlanto pa
kraščių ir Gibraltaro sąsiaurio bei Britų 
kanalo.
Dar 1936 m. prezidentas tebebuvo didelis 

izoliacininkas. Remdamasis kongreso įgalio
jimu jis buvo beieškąs būdų neutralumui 
išlaikyti karo atveju.

Bet 1937 m. Japonijai užpuolus Kiniją, 
prezidentas suprato, kad jo noras išsaugoti 
Amerikai taiką nesiderina su troškimu, jog 
niekas nemobilizuotų Kinijos gyvosios jė
gos ir išteklių karui su numis. Tad 1937 m. 
spalio 5 d. pasakė „Karantino” kalbą, ku
rioje nurodė, kad beteisiškumo epidemijai 
pasaulyje reikia įvesti karantiną.

Dešifruoti diktatorių troškimai
Kadangi prezidentas nebuvo paskelbęs 

visuomenei savo turėtųjų duomenų apie 
grėsusį pavojų J. A. Valstybėms iš Japoni
jos miljtaristų arba Hitlerio, tai į tą kalbą 
buvo reaguota smarkiai ir nepalankiai. Pre
zidentas nesiai^Kinosi ir nutilo.

Hitleris paėmė Austriją ir Čekoslovakiją, 
o pagaliau pradėjo grasyti Lenkijai. 1939 m. 
kovo 31 d. Britanijos vyriausybė pažadėjo 
karinę pagalbą Lenkijai, jei grės pavojus 
Jos nepriklausomybei. O Hitleris pradėjo 
ruoštis panaudoti didžiausią ginklą, kurį jis 
turėjo rezerve — paktą su Stalinu.

Jokia pasaulio vyriausybė nebuvo taip 
nuodugniai informuota apie Stalino ir Hit
lerio santykius, kaip Amerikos vyriausybė. 
Neišleisdama nė cento šnipams arba agen
tams, Amerikos diplomatai galėjo painfor
muoti prezidentą Rooseveltą jau 1934 m. 
rudenį, kad sovietų diktatorius nori susitarti 
su nacių diktatoriumi ir kad Hitleris gali 
turėti paktą, kada tik panorės.

Apie slaptas Stalino derybas su Hitleriu 
1939 m. vasaros pradžioje prezidentui Roo- 
seveltui buvo tvarkingai pranešinėjamas 
kasdien kiekvienas ėjimas. Įspėjome net, 
Prancūzijos ir D. Britanijos vyriausybes, 
kad derybas su jomis prieš Hitlerį Stali
nas naudoja kaip paravaną, už kurio ruošia 
paktą s'u Hitleriu. Mūsų įspėjimu jos var
giai tenorėjo tikėti, .tik nustebusios apstulbo, 
kai 1939 m. rugpiūčio 23 d. buvo pasirašy
tas Sovietų Sąjungos Vokietijos paktas. Bet 
prezidentas Rooseveltas žinojo, kad paktas 
bus sudarytas ir kad jo rezultatas bus ka
ras. (B. d.)

kuria jis rėmėsi pats per ilgus metus savo buvimo valdžios 
priešakyje, būtent tautininkų partijai Iš pasikalbėjimų betgi 
paaiškėjo, jog A. Smetona statė Lietuvos reikalą aukščiau 
už tos partijos ambicijas. Jo gilus patyrimas politinėje 
veikloje jam pasakė, jog būtų buvę anomis aplinkybėmis 
netikslinga remtis senais griaučiais bei eiti senu, nuvalkiotu 
ir visiems iki kaulo įgrisusiu partinių rietenų keliu, norint 
pasiekti didelį tikslą, kuris kiekvienam lietuviui buvo vie- į 
nodai brangus. Juo labiau, kad po birželio 15. dienos su- 
pasavus partijoms, jos buvo pasidariusios ryžtingesniuose 
mūsų tautos sluogsniuose labai nebe populiarios. Iš tikrųjų, 
bolševikinėje santvarkoje nė nebegalėjo ką veikti, kai jų 
vadovybės okupanto greitai sulikviduetos ir partijų žymes
nieji veikėjai viešai ūvisiems ir seniau buvo išryškėję, taigi 
žinomi ir mūsų tautos laisvės žudikams, pagal kartotekas, 
kurias Pozdnlaįovas, be abejonės,' jau buvo pasiruošęs iš 
anksto.

Prezidentas A. Smetona tebuvo nepatenkintas, kam var • 
tojame žodį „aktyvistas“, kaip nelietuvišką. Esą, būtų tin
kamiau surasti jo vietoje kitą, kuris išreikštų tą pačią są
voką, bet nerėžtų lietuvio ausies. .Galimas dalykas, jog A. 
Smetonai kalbamasis žodis priminė tuos „aktyvistus", kurie 
seniau puolė jo režimą iš autonominio krašto ir buvo savo 
laiku jam nemaža prigadimę dirgsnių. Projektuojamoji 
nauja organizacija nieko bendro neturėjo su Klaipėdos akty
vistais, kurie buvo susiorganizavę ne tautinės vienybės prin
cipu, bet tebuvo paprastas opozicinių partijų konglomeratas , 
bei tų partijų laikinis susiblokavimas. De5a, nei aptariant 
naujos organizacijos reikalą su pačiu A. Smetona, nei pas
kiau, kada LAF virto politine realybe, tinkamo žodžio vie
toje „aktyvisto' lietuvių kalbos lobyne nesuradome. Todėl 
tas svetimžodis pasiliko, prigijo ir kartu su LAF visa 
veikla kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Iš 
naujo nuėjo į lietuvių tautos istoriją.

Tuo metu, kada šitaip šu prezidentu tariausi, kaip būtų 
įmanoma siekti užsibrėžto didžiojo tikslo, bendra kariškai
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A. A. Dr. JURGIS SAULYS
Iš Sveicarijos-Lugano gauta liūdna žinia, 

kad š. m. spalio 18 d. mirė Lietuvos Nepa
prastas Pasiuntinys ir {galiotas Ministeris 
Šveicarijoje Dr. Jurgis Šaulys. Ši ži
nia sukrėtė viso pasaulio lietuvius ir liūd
nu aidu nuskambėjo kitataučių visuomenė
je. Netekome aukštos kultūros žmogaus, pri
tyrusio politiko ir diplomato, kovotojo dėl 
laisvos, demokratinės ir nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos. Leiskime paskelbti 
dar paties garbingojo velionies ranka 1947 
m. lapkričio mėn. 27 d. parašytą savo trum
pą biografiją:

„Gimiau 1879 m. gegužės m. 5. d. (n. st.). 
1911 m. baigiau Berno universitetą filosofi
jos daktaro laipsniu.

Publicistikoj ėmiau plačiau dalyvauk 
1900 metais. Pirmą korespondenciją buvau 
parašęs jau 1895 m. į „Vienybę Lietuvinin
kų”. Rašinėjau' įvairiais pseudonimais; J. 
Mariagetos, J. Bekampio, L, Raudonio, J. 
S-klio ir šiaip kitais kriptonimais. Iš pra
džių — „Tėvynės Sarge”, „Žinyne”, paskui 
„Varpe”, ,ūkininke” ir „Naujienose”. Pa
galiau—„Vilniaus Žiniose”, „Lietuvių Laik
raštyje” (Petrapilyj) ir „Lietuvos Žiniose”, 
be to dar lenkų laikraščiuose: M. Rdmerio 
„Gazieta Wilenska”, „Kurjer Krajowy” — 
Vilniaus lenkų demokratų, vadinamų „kra- 
jovcų”, organe ir kituose.

Redagavau 1903—4 m. vienerius metus: 
„Vanpą”, „ūkininką” ir „Naujienas”. 1914 
metais, karui prasidėjus ir ligi vokiečiams 
ateinant — „Lietuvos Žinias”, gi karui bai
giantis, įsikūrus Vilniuje „Lietuvos Aidui”, 
artimai bendradarbiavau šio laikraščio re
dakcijoje. '

,1923 m,, pasitraukęs laikinai iš diploma
tinės tarnybos, apleidau Romą, organizavau 
ir redagavau Klaipėdoje ligi 1925 m. vasa
rio galo šiuos laikraščius: „Memeler Zei- 
tung”, „Klaipėdos Žinias” ir „Lietuvos Ke
leivį” (gotiškomis raidėmis).

Laikas nuo laiko rašinėjau laikraščiams, 
eidamas

Kartu 
tnajame 
metais.

Valstybės Tarybai įsikūrus, buvau iš pra
džių jos generaliniu sekretorium, paskui 
nuo 1918 m. vasario 16 d. ligi tų pat metų 
lapkričio mėn. — pirmuoju vice-pirmininku. 
Nuo 1918 m. lapkričio mėn. ligi 1919 m, 
birželio mėn. buvau Lietuvos pasiuntiniu 
Berlyne, kur suorganizavau pirmą Lietuvos 
pasiuntinybę užsienyje. 1919 m. pavasarį 
važinėjau su ypatinga diplomatine misija 
Varšuvon. Nuo 1919 m. rugsėjo mėn. ligi 
tų pat metų gruodžio mėn. buvau Lietuvos 
misijos šefu Šveicarijoj. 1920 m. vasarą bu
vau Lietuvos delegacijos pirmininku Pabal
tės konferencijoj Bulduruose, palei Rygą.

ir diplomatinę tarnybą.
su kitais aktyviai dalyvavau kuria-
Valstybės darbe, pradedant 1916

1921—1923 m. buvau Lietuvos atstovu Ro
moje prie Kvirinalo. 1925 m., dar tebereda- 
guodamas Klaipėdos laikraščius, buvau su 
misija Helsinkyje Pabaltės konferencijos me7 
tu. 1925 m. kovo mėn. perėjau iš naujo Už
sienių Reikalų ministerijon, kur nuo tų pat 
metų lapkričio mėn. ėjau Teisių-adminlstra- 
cijos direktoriaus pareigas. 1927 m. vasario 
10 d. — 1927 m. gegužės 5 d. ėjau Klai
pėdos Krašto Gubernatoriaus pareigas, pa
vaduodamas susirgusį p. K. Zaikauską. 1927 
m. gegužės 5 d. buvau pasiųstas pasiunti-

niu prie šv. Sosto, gi 1931 m. spalių ld. bu
vau perkeltas pasiuntiniu Berlynan. Tose 
pareigose išbuvau ligi 1938 m. gruodžio 
15 d., kuomet buvau paskirtas pasiuntiniu 
Varšuvon. Būdamas Berlyne ir Varšuvoje, 
ėjau kartu pasiuntinio pareigas Vienoje ir 
Budapešte nuo 1932 m. vasario 24 d., o nuo 
1934 m. lapkričio mėn. 19 d. buvau pasiun
tiniu ligi paskutinių laikų ir Šveicarijoje, kur 
1939 m. gale, vokiečiams okupavus Lenkiją, 
persikėliau ir gyventi. Ten ir dabar tebe
gyvenu ...”

Velionies credo

lietuvių tautos laisvės, tautinės, 
kultūrinės pažangos. Jis buvo li- 
— demokratinių Įsitikinimų ir to 
neslėpė ir visuomet savo ideolo-

Visą savo gyvenimą Dr. Jurgis šaulys 
pašventė lietuvių tautos gerovei ir aukštie
siems siekimams. Visais laikais velionis ko
vojo dėl 
ūkinės Ir 
berališkai 
niekuomet
giją skleidė tautiečių masėse per spaudą ir 
gyvu žodžiu. Užgriuvus Lietuvą baisiosioms 
nelaimėms, velionis nesiliovė rūpinęsis sa
vosios tautos ir valstybės išlaisvinimu. Jis 
dar praėjusiųjų metų pabaigoje viešai ši
taip pasisakė:

„Praeityje, dirbant jungtinėmis pajė
gomis, ačiū Amerikos lietuvių pagalbai ir 
Krašto pasiaukojimui, savo tikslo, Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo, sekėsi 
mums pasiekti.

Dabar, teisybė, ačiū nepriklausomo 
valstybinio gyvenimo sąlygoms, užsitęsu- 
sioms vos maža daugiau ne 20 metų, ir 
inteligentų mums nebesiinga ir mūsų tau
tos bei valstybės garsas yra paplitęs po 
pasaulį, bet, deja, mūsų kaimynas, iš rytų 
pusės, su kuriuo palaikėme gana drau
gingus, rodos, santykius, pasirodė turįs, 
nežiūrint vardo ir režimo pakeitimo, ne

blogesnius imperialistinius užsimojimus, 
kaip ir caristinė Rusija. Jis užsigeidė, pa
sinaudodamas gera pasitaikiusia proga, 
vėl pagrobti silpnesnius kaimyninius kraš
tus savo nagan, laužydamas padarytąsias 
su jais taikos sutartis, draugiškumo ir 
nepuolimo paktus ir tt.

Turint omenyje, kad tas-mūsų rytų kai
mynas išėjo iš karo, ačiū anglosaksų pa
galbai, ir išaugęs į kūną naujais teritori
niais grobiais ir sustiprėjęs militarinėmis 
pajėgomis, jis pasidarė sunkiai besukal- 
bamas; įgijo ^didybės maniją. Kaip Hitle
ris,'.išaugęs į spėkas, Vakarų demokratijų 
nuolaidomis penimas, taip ir Stalinas, 
anglosaksų paikinamas, ėmė jaustis kas 
kartą galingesnis. Jam nebeužtenka vieš
patavimo savo krašte, o deda visas pas
taugus išplėsti jį ir į kitus kraštus. Savo 
imperialistinei politikai ir diktatūrinėms 
užgaidoms paremti jis naudojasi tariamai 
Ideologiniais, komunistiniais, ūbaisiais ir 
dumia akis visur, kur tik randa savo 
agentų apkvailintų naivėlių, kurdamas iš 
jų, kur galėdamas, vadinamos penktosios 
kolonos kadrus'.

Kaip gi tad, esant šitokiai padėčiai, 
mums elgtis ir kas mums daryti?

Pirmiausia reikia mesti pesimizmą į 
šalį. Kaip iš smėlio niekas dar nėra nu
vijęs botago, taip ir pesimizmu pašautas

niekas dar nėra nieko doro nuveikęs. Juo 
daugiau kliuvinių ir sunkumų randame 
pakeliui į savo tikslą, juo labiau turime 
suglausti visas savo spėkas, juo didesnę 
išvystyti energiją, eidami savo kovos ke
liu. Turime veikti organizuotai, ne pavie
niui. Tik vieningai ir disciplinuotai dirb
dami, galime tikėtis pasiekti savo tikslo. 
Atsiminkime, kad tai ne vienos dienos 
darbas. Todėl tam darbui reikalingas di
delis pakantrumas, pasiryžimas, užsispyri
mas. Reikia stiprios valios dirbantiems tą 
darbą. Toks darbas negali apsieiti be lai
kinų nepasisekimų. Nepasisekimų prie

žastis ištyrę, .turime ■ toliau tęsti darbą, 
“taisydami pastebėtas spragas, su dar di
desniu pasiryžimu. Jei ko tauta nuosekliai 
ir be atvangos siekia, ji-turi anksčiau ar 
vėliau savo pasiekti”.
Velionis Lietuvos išlaisvinimo reikalais 

rūpinosi ir dirbo ligi paskutnės savo vai
singo gyvenimo valandos. Dar mirties die
ną jis buvo numatęs vykti Vakarų Vokieti
jon išsiaiškinti, aptarti ir išspręsti labai 
svarbius viešuosius reikalus, bet, deja, žiau
ri mirtis velionięs pastangas nutraukė. Lie
tuva neteko vieno žymaus vadovo klaikioje 
šių dienų savo būklėje...

Velionis paliko šeimą. Paliko Lietuvai ir 
gražų kraitį, kurį kruopščiai rinko per dau
gelį metų, gausią lituanistinę biblioteką. Sis 
rinkinys atkursimai Lietuvai bus neįkaino
jamos vertės. Žinovai ją dabar virtiną gry
nai materialine prasme-apie 60.000 dolerių 
suma. Savo gausiais darbais ir šiuo rinkiniu 
a. a. Jurgis Šaulys pasistatydino niekuomet 
neišnykstantį paminklą. Susipratusios lietu
vių visuomenės pareiga — tinkamai pa
gerbti garbingo velionies atmintį — išryški
nant jo veiklą ir siekiant dar didesniu pa
sišventimu pagrindinio velionies tikslo — 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Rimas Kemeklis.

Dėl Lietuvos laisvės ir jos gražios ateities
Kipro Bielinio 50 metu visuomeninio darbo sukak tu viii proga

Jeigu į Pietų Ameriką. 
tuojau pat įsigykit 

„ISPANŲ KALBOS Už 
AKIŲ DĖSTYMO KURSŲ55 

50-ties pamokų konspektą. Jan keletas 
šimtų pasinaudojo šia vienintele pro
ga ir daugybė gautų padėkos laiškų 
iš už jūrų įrodo, jog mano už akių 
dėstymo metodas tikrai įgalina kiek
vieną greitu laiku ir gerai ispaniškai 

išmokti.
Rašykit:

C. JOVAIŠAS, 
14a Schwab. Gmund, Posifach 49.

GYVENIMO KELIAS

Kipras Bielinis gimė 1883 m. rugsėjo 26 
d. Purviškių vienk., Nem. Radviliškio valsč., 
Biržų apskr. susipratusių lietuvių, Onos 
Brazauskaitės ir Jurgio Bielinio-Erelio šei
moje. Tuo būdu neseniai Kiprui Bieliniu! 
suėjo 65 vaisingo gyvenimo ir didelių kovų 
metai. Visuomeninio darbo tradicijas Kip
ras Bielinis paveldėjo iš savo tėvų. Jo tė
vas buvo Lietuvos knygnešių karalius ir žy
mus visuomenės organizatorius bei žadin
tojas kovoti su rusų caro valdžia už lietu
vių teises ir šviesesnę ateitį. Jis buvo pir
masis Lietuvos nepriklausomybės pranašas 
ir jau 1873 metais pradėjo veikti prieš ru
sų administracinį režimą valsčiuose, prieš 
rusišką mokyklą, dvarininkus ir valdžią, pa
grobusius žmonių žemes. Nuolat palaikė ry
šius su žymiuoju lietuvių vyskupu Valan
čium ir skleidė lietuviškus raštus visoje Lie
tuvoje, suorganizuodamas slaptąją Garšvų 
knygnešių organizaciją. Lietuviškais rei
kalais lankėsi Belgijoje ir Paryžiuje, kur 
lenkų kongrese . reikalavo Lietuvai nepri
klausomybės ir iš čia buvo pašalintas. Pats 
Jurgis Bielinis rašė į visus tuometinius lie
tuvių laikraščius ir leido 
„Baltasis Erelis”.

di-

Sū-

savąjį laikraštį 
Parašė ir /atspausdino 

keletą knygelių. Jo žmona visuose darbuose 
talkininkavo ir nuolat kovojo su rusiška po
licija, rusų šnipais ir prokuratūra, kurie be 
paliovos gaudė Jurgį Bielinį ir skyrė už jo

pristatymą aukštas premijas, kaip už 
džiausią nusikaltėlį.

Jurgis Bielinis labai norėjo, kad ir 
nūs Kipras eitų jo prafnintais visuomeni
ninko — knygnešio keliais. Todėl vos 7 
metų savo sūnų Kiprą 1890 metais išgabe
no į knygnešių centrą Garšvų kaime, Nau
jamiesčio valsč., Panevėžio apskr. ir atida
vė mokyti knygnešių organizacijos buhalte
riui Ladukui. Čia mažasis Kipriukas nuolat 
susitikdavo su žymiaisiais knygų platinto
jais ir prisiklausydavo įvairiausių nuotykių 
iš kovų su rusų policija. Kad dar geriau 
įpratinti mažąjį Kiprą į pavojingąjį knyg
nešio bei kovotojo darbą Jurgis Bielinis 
savo sūnų apie porą metų vežiojosi kartu 
su savim ir drauge pergyvendavo visas ne
laimes bei pasisekimus. Jau pačiose jauno-, 
se dienose Kiprui paaiškėjo kur yra vyriau
si lietuvių tautos priešai ir kaip reikia su 
jais kovoti bei kovas laimėti. Jo sąmonėje 
anksti subrendo ir pagrindiniai lietuvių 
tautos, ypač prastųjų Lietuvos žmonių, tiks
lai ir siekimai. Jo tėvas buvo baigęs Rygos 
vokiečių pradžios mokyklą ir nepabaigia
mose kelionėse daug turėtų žinių bei gy
venimiškojo patyrimo įskiepijo savo sūnui. 
Leido pradžios mokyklon 
kėlė Mintaujos realinėn 
liau Rygos gimnazijom 
Kipras Bielinis aktingai
moksleivių organizacijose ir čia uoliai pla-

ir ją baigus per- 
mokyklon ir ve
šiose mokyklose 

dalyvavo lietuvių

politinė padėtis keitėsi mums nepalankia linkme. Visų 
pirma, kaip minėta, jau buvo paaiškėję, jog vokiečių ka
rinių jėgų traukimo iš Vakarų i Rytus Maskva nepalaikė 
„casus belli“ ir tą faktą tyliai suvirškino. Tai reiškė, jog 
progos nusikratyti sovietinio okupanto prisieina dar pa
laukti, gal ir ilgokai, nes niekas negalėjo iš anksto pasakyti, 
kada gi ta Maskvos Berlyno ašis, tikroji Lietuvos nelaimės 
kaltininkė, pagaliau sutrupės. Kad naciai Lietuvos pasiun
tinybę uždarė ir jos rūmus perleido savo sovietiniams part
neriams, buvo kitas stiprus ženklas, jog Reichas be galo su 
Maskva skaitosi. Pagaliau, mano paties padėtis, kaip Lie
tuvos diplomatinio postovio Berlyne, pasidarė po sakyto atsi
tikimo nebetikra. Prezidentas norėjo greičiau iš Vokietijos 
išvykti į kurią nors 'neutralią šalt, o iš ten pasiekti J. A. 
Valstybes. Aš ji <nuo to atkalbinėjau ir siūliau perdaug ne
siskubinti, palaukti, jei ne pačioje Vokietijoje, tai, pvz. Švei
carijoje, bet i užokeanį nesikelti, kol nesusilauksime Mask
vos Berlyno ašies lūžio. Buvau tikras, kad jis kada nors 
turės įvykti. Tada matytųsi, kokia susidarytų nauja pa
dėtis ir ar nebūtų įmanoma Lietuvai vėl atsistoti ant savo 
valstybinių kojų. Bet prezidentas turėjo savo tvirtą nusista
tymą. Atsižvelgiant į suminėtus faktus, aš negalėjau su juo 
sutikti. Tačiau jis pažadėjo dar kiek ilgiau užsibūti Švei
carijoje, gal net ten pasilikti iki karo galo, jei tik būtų 
įmanoma. Jei gi tatai būtų praktiškai neįmanoma (tai pri
klausė nuo Šveicarijos vyriausybės sutikimo) ir prisieitų nu
keliauti l užokeanį, tai prezidentas pažadėjo kiekvienu mo
mentu grįžti, pvz. lėktuvu, jei tik pavyktų atstatyti Lietu
vos suverenumą -nors viename valsčiuje.

Padaręs šveicarų pasiuntinybėje ir JAV ambasadoje žy
gių, kad suteiktų prezidentui A. Smetonai ir jo artimiesiems 
vizas vykti, kur jis tarė esant reikalinga, rugsėjo mėn. pra
džioje išsiskubinau į Berną ir Rymą pasitarti su kitais savo 
kolegomis, Lietuvos pasiuntiniais, pirmiausia su mūsų dip- 
Jomatuos šefu, St. Lozoraičiu. Svarbu buvo nusistatyti, ką

toliau daryti ir kaip elgtis nųlsų diplomatiniam postoviui 
Berlyne, likus karo aplinkybių atskirtam nuo laisvojo pa
saulio. Kada rugsėjo pabaigoje grįžau pro Berną atgal, ten 
radau jau atsikėlusį ir prezidentą A. Smetoną su šeima ir 
savo artimaisiais. Vėl įvyko naujų pasitarimų. Buvau paties 
prezidento ir kitų tų pasitarimų dalyvių palaimintas grįžti 
į savo postovį ir, jei tik būtų įmanoma, visais būdais steng- 

1 tis gelbėti Lietuvą.
Tai, ką Lietuvos diplomatinis postovis Berlyne nuveikė 

po to, tebuvo konsekventiškas tekusio jam nelengvo užda
vinio vykdymas. Jis ją vykdė tokiomis priemonėmis ir to
kiais metodais, kokius jis susirado ar sukūrė, išnaudodamas 
rusų vokiečių santykių tada vis didėjusį pairimą, kol Mask
vos Berlyno ašis sprogo. Kada tai įvyko, LAF jau buvo pa
kankamai pasiruošęs ir galėjo 1941 m. birželio 23 d. pa
siekti savo tikslą, kokį jis buvo užsibrėžęs — aukštai iškelti 
Lietuvos nepriklausomybės vėliavą prieš abu tos ašies bu
vusius galus: bolševikinę Sovietų Rusiją ir hitlerinę Vokie
tiją.

Deja, respublikos prezidentas A. Smetona tuo metu jau 
buvo J. A. Valstybėse. Sugrįžti J savo kraštą jis nebebūtų 
suspėjęs, jei ir būtų tatai bandęs, padaryti: per didelis van- . 
denys jį skyrė nuo Lietuvos! Be to, greitai atkrito ir pati 
prasmė jam grįžti, kai netrukus Lietuvos suverenumą, ats
tatytą mūsų tautos ryžtingensniųjų sūnų darbu ir pasiau
kojimu Tėvynei, užgniaužė antras piktas mūsų kaimynas — 
hitlerinė Vokietija.

Takiau tas suverenumas dar giliau, ne kaip pirmiau, 
įsitvirtino kiekvieno lietuvio širdyje, kai tano sustiprintas 
birželio 23 dienos mūsų tautos sukilėlių pralietuoju krauju 
dėl tautos laisvės ir jos valstybinės nepriklausomybės. Kol 
ta širdis nenustos plakusi, lietuvis nesiliaus reikalavęs Lie
tuvai valstybinės nepriklausomybės ir nepagailės jokių naujų 
aukų dėl to savo ir visos mūsų tautos idealo ir šventos ios 
teisės.

tino iš savo tėvo gaunamą draudžiamąją 
lietuvišką spaudą. Čia prasidėjo Kipro Bie
linio visuomeninis darbas, kurį jis dirba 
iki pat šių dienų jau daugiau kaip 50 metų.

Visuomeninė veikla, kad ir gimnazijos 
moksleivių tarpe negalėjo patikti tuometi
niams rusų mokytojams ir pirma proga 
Kipras Bielinis, 1902 metais, priverstas bu
vo pasišalinti iš VH-sios klasės. Gimnazijos 
suolą apleido, bet visuomeninio darbo ne
nutraukė ir dar labiau jį išplėtė. įstojo Lie
tuvos socialdemokratų partijon, pradėjo or
ganizuoti- Rygos lietuvių darbininktį soc. 
dem. partijos kuopeles ir bendradarbiauti 
Mažojoje Lietuvoje soc. dem. partijos lei
džiamajame ir Augustino Janulaičio reda
guojamajame „Darbininkų Balse”.

1904 metais Kipras Bielinis pradėjo pla
čiai organizuoti soc. dem. partiją ir gaben
ti jos slaptuosius raštus bei . atsišaukimus. 
Savo šį veikimą išvystė beveik visoje Lie
tuvoje. 1905 m. kovo 10 d. surengė pirmą 
Lietuvoje viėšą mitingą ir gausią dalyviais 
demonstraciją prieš rusų valdžią Kupišky
je ir tud būdu pradėjo sistemingą ir viešą 
kovą su rusų caro valdžia. Vėliau sekė 
Kipro Bielinio mitingąį Skapiškyje ir 1905 
m. balandžio 23 d. Kurkliuose, kur turėjo 
žmonėse labai didelį pritarimą, bet mitin
gui pasibaigus rusų žandarų buvo suimtas 
ir žiauriai sumuštas. Netrukus jo draugų 
buvo jėga išvaduotas. 1905 metais Kipras 
Bielinis surengė Lietuvoje apie 30 viešų mi
tingų ir demonstracijų prieš nekenčiamą 
rusų valdžią už lietuvių tautos teises. Visur 
jis gyvu ir spausdintu žodžiu šaukė žmo
nes priešintis rusų valdžiai ir imtis patiems 
savo likimą spręsti ir save 
rinktuosius tautos atstovus.
miesteliuose Kipras Bielinis buvo gana ži
nomas ir populiarus. Žmonės jį vadino Ku
nigu, Sermėgium, Jonu Jurgaičiu ir kitais 
slapyvardžiais. Rusų valdžia Kiprui Bieli
niu! iškėlė apie 20 politinių bylų, kurių 
kiekvienoje jam grėsė ilgi metai sunkiojo 
kalėjimo arba ištrėpiimas visam laikui į Si
birą, bet nežiūrint paskirtų už jo galvą di- 

, dėlių piniginių premijų jis ilgai nebuvo su
sekamas ir pagaunamas.

1906 metais Kipras Bielinis buvo privers
tas Lietuvą apleisti ir persikelti į Rygą.

1907 m. lapkričio 5 d. Kipras Bielinis Ry
goje buvo rusų žandarų suimtas kartu su 
15 Rygos socialdemokratų partijos komiteto 
narių. Po vienerių metų kalinimo ir tardy
mų vietos Apygardos Teismo nuteisiamas 
4 metais sunkiųjų darbų kalėjimo. 1912 me
tais atlikęs kalėjimo bausmę Rygoje, ištre
miamas visam amžiui į Sibirą. Čia Man- 
zurkos valsč., Irkutsko gub. priverčiamoje 
tremtyje ir policijos priežiūroje išbuvo iki 
1913 metų, kuomet pabėgo ir apsigyveno 
Jankevičiaus pavarde netoli 
Vėliau dirbo Maskvos srities 
misariate prie Lietuvos turtų 
komisijos, kaip sekretorius.

valdytis per
Kaimuose ir

Galas

1918 metais grįžo Lietuvon ir dirbo «avy- 
valdybininko ir kooperatininko darbą. Ak
tingai dalyvavo partizanų kovose prieš ber
montininkus ir iš dalies šioms kovom* vado
vavo. 1920—22 metais buvo Lietuvos Stei
giamojo Seimo nariu, priklausė soc dem. 
frakcijai, dalyvavo svarbiose biudžeto ir 
karinėse komisijose ir tuo pat metir reda
gavo „Socialdemokratą”. Vėliąu buvo ren
kamas į I, H ir III-jį demokratinius Lietu
vos seimus. Dirbo vaįštybinį, visuomeninį ir 
spaudos darbą.

1922—1923 metais Lietuvos soc. dem. par
tijos reikalais lankė Amerikos lietuvių ko
lonijas i[ pasakė daugybę kalbų apie at
kuriamąją Lietuvos Respubliką.

Be daugybės straipsnių demokratiniuose 
lietuvių laikraščiuose, paruošė dar knyge
les: Pymenovo — „Nuolatinė kariuomenė ir 
milicija”, vertė C. Jakulis, 1906 m., „Kaip 
Sicilijos valstiečiai už laisvę kovojo" (vert, 
iš rusų kalbos), 1905 m., 
dalys, atsiminimai iš 1905 
1905 metai”, 1931 m.

Po 1926 m. gruodžio 17 
metus buvo Lietuvos Žemės 
nansų skyriaus ir namų pramonės skyriaus 
vedėju. Namų pramonės gamybą plačiai or
ganizavo visoje Lietuvoje) ir išplėtė liaudies 
gaminių prekybą ir net eksportą į užsienį.

K. Bielinis savo rašinius pasirašinėdavo 
C. Jakulis, E. II iš M., J. Jurgaitis, Sermė
gius, Kunigas ir daugeliu kitų.

1940 m. birželio 15 d. užėjus bolševikams, 
K. Bielinis, kaip „socializmo išdavikas”, bu
vo tometinio Žemės ūkio komisaro Leono- 
Pušinio demonstratyviai iš pareigų atleis
tas ir kurį laiką kentė rusų bolševikų per
sekiojimus. 1944 m. atsidūrė tremtyje ir čia 
be kitų pareigų nenuilstamai dirba Lietu
vos išlaisvinimo darbą. ,

Nežiūrint 65 metų, daugybės iškentėtų 
pergyvenimų kalėjimuose, Sibiro taigose, 
paskutinio karo baisumuose Berlyne ir ki
tur, nežiūrint virš 50 metų nuolatinės ko
vos dėl geresnės savo krašto ateities ir lie
tuvių tautos teisių ir laisvių, nežiūrint iš
kentėtų dviejų rimtų vidaus ligų operacijų 
Kipras Bielinis jaučiasi gana gerai, yra 
linksmo ii malonaus būdo ir visą laiką ne
pataisomas optimistas dėl lietuvių likimo ir 
Lietuvos gražios ateities. Pasiklausykime 
paties garbingojo jubiliato teigimų ir min
čių.

KIPRO BIELINIO MINTYS , IR VILTYS

Garbingasis sukaktuvininkas savo žo
džiuose ir raštuose nuolat puoselėja prakil
nias, lietuviškas mintis. Jo manymu, lietuvių 
tautos dabartinė būklė, kad ir nepaprastai' 
sunki ir net žiauri, bet ne beviltiška.

Esą išsilaisvinę turėsime visi dirbti ir 
daug dirbti. Mūsų tautos surikiavimas į 
produktingą darbą bus vyriausias tnūsųpa- 
čių tikslas.

Sėkmingai kovoti ir laimėti gali tik orga
nizuoti ir drausmingi žmonės, žiną ko jie 
nori ir ko sekia. Palaidos masės dažniausiai 
verkšlena, skundžjasi ir dejuoja, bet nepa
siekia aukštesnių visuomeninių ir tautinių . 
tikslų.

Solidarumo ir susiklausymo kelias yra 
geriausias, tačiau solidarumą nereikia su
prasti taip, kaip jį supranta kai kurie veikė
jai, kalbėdami viešai apie solidarumą, bet 
faktiškai siekdami dominavimo. Šitokia tak
tika nieko ■ gera mūsų tautai nelemia ir 
silpnina kovas dėl geresnės mūsų ateities.

Laisvės kovas trukdo ir siauri kastiniai 
bei grupiniai užsimojimai, asmeninės am
bicijos ir nesveikos manijos, kuriomis dang
stosi tūlos politinės grupės it asmenybės. 
Visuomenės paskiri sluogsniai savo sieki
mus brandina tik politinėse partijose ir to
dėl partijos yra būtinos ir be jų jokia kul
tūrinė ir demokratinė visuomenė neapsiei
na. Visi, kurie kalba apie politinių partijų 
nereikalingumą stato save pajuokai.

Politinės partijos, atstovaujančios darbo 
žmonėms paprastai siekia demokratijos įgy* 
vendinimo viešajame gyvenime ir visose in
stitucijose, jos pačios — demokratinės par
tijos savo organizacinėje struktūroje yra 
taip pat demokratiškos ir joms demokrati
ja niekuomet nebūna mados dalyku. Aš di
džiuojuosi, kad jau virš 45 metų''priklausau 
tikrai be priekaištų demokratinei — Lietu
vos socialdemokratų partijai. Ši partija ir 
politiniuose ir ūkiniuose siekimuose kovo
ja dėl demokratinių principų (gyvendinimo.

Lietuvos išsilaisvinimas buvo ir lieka 
susijęs su demokratijos laimėjimais. .. Mes 
gerai prisimename, kad 1918—1920 metais 
Lietuva išsikovojo sau laisvę ir nepriklau
somybę tik demokratijoms vyraujant pasau
lyje, g> įsigalėjus diktatūriniams režimams, 
1938—1940 metais diktatoriai mainikavo ir 
vienas antram pardavinėjo mūsų laisvę, mū-.

(Nukelta į 4 psl.)

,Dėl ateities” 2 
metų, 1927—28,

d. (vykių ilgus 
ūkio Rūmų Fi-

Chabarovsko. 
lietuvių ko- 
likvidacijos

Dr. J. Kantrimo str. „Mūsų kalba amžių 
būvyje”, dėl vietos, stokos, į šį numeri ne
dedame. Tęsinys seks sekančiame „Minties” 
numeryje. Red,
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BALFas paaiškina del bendradarbiavimo su NCWC Š AKIMIRKSNIU KRONIKA
___ I________ ________ j___ :__ ' . -y* .1 --- :--------

Paskutiniu metu daug nerimo tremtinių 
tarpe sukėlė įvairios kalbos ir rieįnformuotų 
asmenų straipsniai spaudoje apie NCWC ir 
BALFo bendradarbiavimą. Norėdama trem
tinius šiuo klausimu teisingai painformuoti, 
BALFo Įstaiga Europoje randa reikalo pra
nešti šiuos faktus.

JV-base bendradarbiauti emigracijos rei
kalais,'t. y. patikrinti vietoje privačių as
menų pateiktas garantijas, jas kontrasig- 
Buoti, perduoti DP komisijai Wašingtone, 
garantuoti kelionės išlaidas nuo Amerikos 
uosto iki paskyrimo vietos ir kt., turi teisė 
tik trys organizacijos: Katalikų NCWC, 
įvairių krikščioniškų nekatalikų konfesijų — 
ChWS ir žydų — United Service for Hew 
Americans. Visos kitos organizacijos, no
rėdamos dalyvauti biliaus vykdyme, turi 
bendradarbiauti su aukščiau minėtomis or
ganizacijomis.

Kadangi dauguma lietuvių yra katalikai, 
tai BALFo Centras pasirinko bendradarbia
vimą su, katalikų organizacija — NCWC. 
Toliau mezgami ryšiai ir su kitomis orga
nizacijomis, o taip pat rūpinamasi gauti 
savarankiškos veiklos teisę, nors tatai su
tinka nemaža kliūčių ir po pirmų žygių 
centre atrodo, kad tatai pavyks neanksčiau, 
negu jau dabar esamomis sąlygomis veda
ma BALFo veikla įrodys, kad BALFas fak
tiškai biliaus vykdymo darbe bendradar
biauja. Tada galima bus didesniu pagrindu 
laukti, kad faktinė padėtis bus ir formaliai

tremtinių bylos, kurie gauna iš savo gimi-1 siskyrusios ar karo įvykių išskirtos šeimos 
nių ar prietelių vardines buto ir darbo ga- ir 2) katalikų kunigai, kai jie neturi Ame- 
rantijas, eis ta pačia tvarka,, neatsižvelgiant1 rikos vyskupo kvietimo savo tiesioginiam 
į tai, kokios būtų klebono atestacijos. Var- ! darbui. Šiais atvejais NCWC praneša ga
dintų garantijų atveju pasirinkimas yra to, rantijų davėjui Amerikoje, kad ji netarpi- 

_________ i-Jii ! i..-.- ___ nuninkauja, ir garantijų davėjas turi pradėti 
savo bylą kitu kelių. Todėl patartina vi
siems tiems, kurių šeimos yra išsiskyrusios 
ar išskirtos, kreiptis į savo gimines Ameri
koje ir paprašyti, kad giminės jų bylų ne
vestų per NCWC, o jei jau yra užvedę, tai 
kad pakartotinai užvestų kitu keliu (betar
piškai DP Komisijoje Washingtone ar spe
cialiai susitarę su BALFu Amerikoje), kad 
jų bylos kartais nebūtų nudelstos.

Tačiau šis klausimas yra taip pat aiškina-

kuris išduoda garantijas, todėl NCWC ne
sirūpina, koks jis yra žmogus ir kokios yra 
tikybos. Todėl net nekatalikai gali vienodai 
su katalikais pasinaudoti NCWC tarpinin
kavimu, jei jų giminės yra pasiuntę vienu 
ar kitu keliu darbo ir buto garantijas į 
NCWC Centrą New Yorke.

Jei nekatalikas gauna NCWC siuntinėja
mus blankus, kuriuose reikalaujama klebo
nų atestacijos, tai jis turi kreiptis pas savo 
konfesijos dvasininką tokiai atestacijai gau-1 
ti/ Tačiau vistiek kurio dvasininko atesta- mas jr sįej{iama susitarti su NCWC, kad 
cija ir būtų, ji turi reikšmės tik tada, kai! 
tremtinys neturi Amerikoj nei giminių nei 
•draugų, kurie jam galėtų parūpinti darbo 
ir buto garantijas, ir nori pasinaudoti to
mis nevardinėmis garantijomis, kurias Ame- I 
rikoje surenka NCWC organizacija. Šias 
garantijas NCWC organizacija nusistačiusi 
skirstyti katalikams. BALFo surinktoms ne- 
vardinėms garantijoms skirstyti bus nusta
tyta kita tvarka.

Aukščiau minėtų vardinių garantijų at
veju yra dvi išimtys, t. y. dviem atvejais 
NCWC netarpininkauja* nors yra gavusi . 
vardines garantijas. Tie atvejai yra 1) iš-1

! tais atvejais, kai garantijos į NCWC aieina n *
per BALFą, būtų taikoma karo įvykių iš

skirtoms ar legaliai išsiskyrusioms šeimoms 
I ta pati pažiūra, kokią turi BALFas (nele- 
! galiai išsiskyrusios šeimos yra išskiriamos, 
nes jos negali emigruoti pagal bendruosius 
emigracinius nuostatus).

BALFo Įstaiga yra nuolatiniame kontakte 
su NCWC lygiai kaip ir su kitomis orga
nizacijomis ir apie kiekvieną pasikeitimą bei 
vedamų pasitarimų Vokietijoje ir JV-bėse 
eigą informuos tremtinius per spaudą.

B A L F (staiga Europoje.

pripažinta. Kad nežinančių reikalo kalbos 
ir straipsniai neklaidintų žmonių, čia dar 
kartą pabrėžiama, kad bendradarbiavimą su 
NCWC yra nustatęs ir sutaręs BALFo Cen
tras Amerikoje, o ne jo įstaigos ir įgalio
tiniai Vokietijoje.

Taip pat čia tenka pažymėti, kad yra nie
ku nepagrįsti būgštavimai, jog kai kuriems 
tremtiniams gali būti sutrukdytas ar už
delstas išvykimas į JV-bes dėl to, kad jų 
darbo ir buto garantijos yra siunčiamos 
BALFo Centro per NCWC. Su NCWC įs
taigomis Vokietijoje yra išsiaiškinta, kad tų

Steigiama latvių tautos bendruomenė

— KRONIKA
REGISTRUOJAMOS AUKŠTĄJĮ MOKS

LĄ BAIGUSIOS MOTERYS
Baltijos Moterų Taryba iš IRO centro 

Ženevoje gavo raštą, kuriuo prašoma pabal- 
tiiečių moterų, baigusiųjų aukštuosius moks
lus, sąrašų. Sąrašai reikalaujami ryšyje su 
emigracija. Lapkričio taėn. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse įvyksta pasaulinė ukrai
niečių moterų konferencija. Į kurią vyksta 
ir ukrainiečių tremtinių moterų atstovės.' 
Baltijos Moterų Taryba šioms atstovėms 
suteikė Įgaliojimus atstovauti konferenci
joje pabaltietes tremtines. Salia kitų darbų, 
Baltijos Moterų Taryba išsiuntinėjo viso 
pasaulio moterų organizacijoms informaci
nės medžiagos apie Estiją, Latviją ir Lie
tuvą, supažindinant su tų kraštų nepriklau
somybės laikais pasiektais laimėjimais ir 
žiauriomis dabartinės okupacijos sąlygomis.

KOKI DOKUMENTAI TURET1NI
IRO įstaigos emigracijos į JAV atveju 

pataria turėti šiuos asmens dokumentus: gi
mimo liudijimą (krikšto metrikos, senas 
pasas, užsiregistravimo pažymėjimas 'arba 
kiti oficialūs dokumentai, iš kurių matytų
si, kad asmuo tam tikru laiku ir tam tikro
je vietoje yra gimęs), vedybų metriką (jei 
tai liečia), skyrybų liudijimą (jei tai liečia), 
karinės tarnybos liudijimą, policijos duotą 
ištikimybės liudijimą, įrodymus kur ir ka
da yra gyvenęs, kalinio, koncentracijos sto
vyklos ir kt. dokumentus, bet įokius kitus 
oficialius dokurrntas, kurie galėtų būti 
naudingi į Jungtines Amerikos Valstybes. 
Visi šie dokumentai su patvirtintais verti
mais ir nuorašais pridedami prie'.vėliau 
IRO išduosimu dokumentų, (so).

TREMTINIŲ DAILININKŲ SUVAŽIAVI
MAS

t Spalio 23—24 dienomis Schwab. Omiindo 
lietuvių stovykloje įvyksta tremtinių daili
ninkų suvažiavimas, kurio metu bus įsteigta 
Pasaulio Lietuvių Dailininkų Sąjunga. Si 
organizacija jungs visų specialybių ir kryp
čių lietuvius dailininkus ir, dailininkus ar
chitektus, esančius už Lietuvos teritorijos 
ribų. Sąjungos tikslas yra ugdyti ir remti 
lietuvių dailę ir architektūrą, rūpintis dai
lininkų profesiniais reikalais, dailininkų 
profesine etika, ginti jų teises ir juos atsto
vauti. Laukiama suvažiuojant kelių dešim
čių dailininkų ir architektų, (jž).

Tautinio fondo Švedijos skyrius jau suor
ganizavęs -provincijoje apie 30 atstovybių, 
(urių pagalba organizuos Latvijos neprik
lausomybės 30 metų sukakties minėjimą Fon
das taip pat renka žinias ir medžiagą apie 
Latviją kurias panaudos propagandos leidi
niams. įgyta keletas propagandos filmų. Nu
matyta išleisti trumpą Latvijos istoriją 
anglų kalba. Amsterdamo bažnyčių konfe
rencijoje išplatinta brošiūra apie Latvijos 
bažnyčių likimą „The Lutheran Church of 
Latvia Behind the Iron Curtain”. Fondas 
taip pat remia latvių atstovybės darbą JT 
konferencijoje Paryžiuje ir stengiasi už- 
megsti ryšius su kitų Pabaltijo tautų gimi
ningomis organizacijomis. (LLV/SB)

LATVIŲ LIETUVIŲ VIENYBE PAMINĖS 
LAPKRIČIO 18. D.

LLV. vyriausioji valdyba savo paskutiniam 
posėdy nutarė, kad visi skyriai pagal iš
galės paminėtų Latvijos nepriklausomybės 
30 metų sukaktį — lapkričio 18 d. Iškil
mingas sukakties minėjimas turi įvykti su 
latviška programa lietuvių kalboje. Numa
tyti referatai apie Latvijos nepriklausomy
bės išsivystymą 30 metų būvyje, latvių dai
nos ir latvių poezijos kūriniai lietuviškai, 
latviška muzika ir tt. Medžiagos — latvių 
poezijos ir dainų lietuviškų vertimų iš 
anksto kreiptis į vyriausią valdybą. Šiuos 
minėjimus pageidaujama surengti kelias 
dienas prieš lapkričio 18 d., kad nesutruk
dyti latvių pačių rengiamas iškilmes ir ne
kliudyti jose dalyvauti ir lietuvių visuome
nei. , (LLV/SB)

/YMAUS DIRIGENTO JUBILIEJUS
Rugsėjo mėn. sukako 60 metų latvių di

rigentui, dainininkui ir muzikos recenzen
tui Eduardui Ramatui, kuris gyvena Spa- 
kenbergo stovykloje Geesthachte ir jau nuo 
pat pirmųjų tremties dienų vadovauja jo 
paties įsteigtam, pragarsėjusiam latvių cho
rui Daugava. Ta pačia proga savo trijų 
metų viešo veikimo darbą paminėjo ir pats 
choras, kuris yra jau davęs koncertų britų 
ir amerikiečių zonose. Po iškilmingo kon
certo tarp, daugelio sveikintojų buvo irSpa- 
kenbergo lietuviu stovyklos choro atstovai 
Sefiskienė ir Rimkevičius,, kurie įteikė adre
są ir gėlių ppokštę. E. Ramatas visuomet-

mielai talkininkauja Latvių Lietuvių Vieny
bei ir kaipo solistas ir dirigentas jau daly
vavęs bendruose lietuvių ir latvių koncer
tuose. (LLV/SB)

ŽURNALUI „ŠAUKSME” 50 NUMERIŲ
Latvių mėnesinis žurnalas „Šauksme” su 

savo š. m. 5/7 Nr. gali atsižvelgti į pilnų 
trijų metų darbą ir 50 išleistų numerių. 
Žurnalas visą laiką išeina Kemptene ir jį 
visą laiką redaguoja K. Lejasmeijers. Tenka 
pažymėti, kas žurnalas labai palankus lie
tuviams ir jau įdėjęs nemaža straipsnių 
lietuviškosios kultūros klausimais, taip pat 
vertimų iš lietuvių poezijos ir prozos.

LATVIŲ TAUTINIO FONDO VEIKIMAS 
ŠVEDIJOJE

Latvių centrinė taryba nutarė likviduoti 
ikšiolinį savišalpos mokestį ir nuo š. m. 
spalių mėn. 1 d. įjungti visus Latvijos pi
liečius į latvių tąutos tremties bendruome
nę, kuri rūpintųsi jų interesų gynimu ir me
džiaginiais ir kultūriniais reikalais. Ben
druomenėje gali dalyvauti kiekvienas Latvi
jos pilietis, pildąs bendruomenės nuostatus 
ir [nešąs tam tikrą mėnesinį mokestį. Mo
kestis nustatytas DM 1.— sąmatos periodui,, 
ir jį privalo mokėti kiekvienas pilietis, virš 
18 m. Nepajėgiantieji mokėti paliuosuojami 
tam tikram laikui arba visiškai. LLV/SB.

Mielą Collegą

stud. Narijauskp, Praną,
sukūrusi su

stud. Babickaite, Gintra 
šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina ir 
skaidraus gyvenimo linki

Liet. Tremt. Stud. Varpininkų S-ga

Lankėsi rašytojai
SCHWAB. GMONDAS.

— Spalio 9»d. Schwšb. Gmilndo lietuvių 
stovykloje lankėsi rašytojai Stasys Santva
ras, Juozas Mikuckis, Pulgis Andriušis ir 
Antanas Gustaitis, kurie suruošė literatūros 
vakarą. Populiarūs vardai į salę .sutraukė 
nemaža klausytojų, kurie išgirdo nujaustas 
rašytojų kūrinius. St. Santvaras ir J. Mi
kuckis skaitė savo poeziją, P. Andriušis 
perskaitė vieną perskyrimą iš rašomos apy
sakos ir feljetoną, o A. Gustaitis visus 
linksmai nuteikė savo humoristihiais eilė
raščiais.

— Arkivyskupo Juozapo Skvirecko 75 
metų amžiaus sukakties minėjimas buvo su
ruoštas spalio 10 d. Po iškilmingų pamaldų 
buvo suruošta jubiliatui pagerbti akademi

ja, kurioje paskaitą apie Arkivyskupo gyve
nimą ir darbus skaitė dr. P. Mačiulis; hie- 
ninę dalį išpildė muz. Alg. Kačanauskas, 
paskambindamas J. S. Bacho .Preliudą”, ir 
solistas Br. Jančys, pagiedodamas Br. Bu- 
driūno „Marija, Motina malonės” ir L. v. 
Beethoveno „In questa tomba” gi gimnazi
jos mokinės padeklamavo eilėraščių.

— Išvažiavimui į JAV biliaus rėmuose 
iš stovyklos vėl pašaukta dvi šeimos (iš vi
so 9 asmenys), kurios išvyko į ftereina- 
mąją stovyklą Ludwigsburge. (žlv).

— IRO Area Nr. 2 gerbūvio skyrius krei
pėsi Į Schwab. Omiindo skautų vadovybę, 
kviesdamas įsteigti paieškojimo komitetą, 
kuris atliktų paieškojimų susirašinėjimą.

Dėl Lietuvos laisvės ir jos gražios ateities
vavo, jas\įįandino ir organizavo. Žinoma, 
kad kiekviena kova reikalinga aukų, tad ir 
mes esame jų turėję nesuskaitomai daug, 
bet, deja, vis nebuvo ir dar nėra laiko ir 
sąlygų, mūsų praeitį jaunosioms kartoms 
parodyti ir visas kovas bei aukas tinkamai

(Atkelta iš 3 ^psl.) 
aų Jurlus. Tuomet ir mus pačius pavertė 

(p!Ina žodžio prasme vergais ir belaisviais.
Kovoti su nedemokratinėmis partijomis 

bei idėjomis iš kur tik* jos kiltų, yra pir
maeilė susipratusio žmogaus ir lietuvio pa
reiga. Štai, kad ir mūsų tautoje, atgimusio
je dūminėje gryčioje, buvo ir yra savi ne
sveiko galvojimo, liguistų jausmų — manijų 
apimti žmonės, kurie siekė ir dabar siekia 
iš'sfski^f.i iš bendros masės ir joms be jų ži
nios ir pritarimo vadovauti. Todėl, su ši
tokiais reiškiniais yra būtina bei neatiaidi 
kova ir dirbančiųjų masių į demokratines 
partijas susiorganizavimas.

Lietuviškoji socialdemokratija niekados 
nebuvo nuošaliai nuo mūsų žmonių išsilais
vinimo kovą. Ji tas kovas kūrė, joms vado-

pavaizduoti.
Dabar buriame savo jėgas, jas kaupiame 

ir stengiamės visai šių dienų mūsų aplin
kai, kitų pasaulio kraštų socialdemokra
tinėms partijoms ir demokratinei visuome
nei pavaizduoti sunkią Lietuvos valstybės 
būklę ir priminti visiems baisiąsias lietuvių 
tautos kąnčias ir kad mūsų kraštas siekia 
laisvės ir nepriklausomybės. Mūsų tautos 
siekimai yra teisingi ir juos mes tikrai lai
mėsime. Susikursime gražią ateitį!

' R. K.

Siam dąrbui paskirti savanoriai skautai ir 
skautės, ir reikia laukti, kad IRO vadovy
bė ne tik sutaupys tuo išlaidas, bet ir skau
tų darbu bus patenkinta. •

— Spalio 17 d. stovyklos salėje Birutė 
Vaitiekūnaitė suruošė meno šokio koncer
tą. Šokėja yra baigusi Vienos šokių stu
diją ir šiuo metu Freiburge turi atidariusi 
privatinę šokių mokyklą. Koncerte buvo iš
pildyti šokiai pagal Corelli, Bacho, Chopi- 
no, Strausso, Dvoržako, Čiurlionio ir kitų 
kompozitorių muziką. Koncertas susilaukė 
•šilto žiūrovų pritarimo.

— Parapijos moterų valdybos kvietimu 
dr. med. J. Aglinskienė spalio 15 d. skaitė 
paskaitą tema „Vaikų higiena”.

— Stovyklos, sporto vadovų ir sportinin
kų iniciatyva neseniai įsteigtas YMCA sky
rius. Šiuo metu iš IRO (staigų negaunant, 
reikiamos sportininkams paramos (žaidimo 
įrankių, sportinių drabužių, apranuo® ir kt.) 
YMCA globa labai pravert. t

i

Tikrai reikia recepto
(BALSAS IS AUSTRALIJOS)

Juozas šilainis šio laikraščio skiltyse iškėlė faktą, o A. Rūkas komentavo 
(Mintis, 1948. 7. 21), savo žodžių pabaigoje dairydamasis recepto. Dalykas tas, kad 
maldelė Australijoje ištekanti už žemaičio. Kitaip tariant, ir vėl iškilo mišrių ve
dybų problema, tik šį kartą originaliai ir nenuobodžiai dviejų gabių plunksnų iš
reikšta. Nežinau, gal ko| minėti laikraščio egzemplioriai mane pasiekė* ir kol šios 
eilutės nukeliaus pas jus, mieli skaitytojai, spaudoje pasirodys ir daugiau pasisaky
mų šiuo, mūsų tautai taip opiu reikalu. Bet man knieti šiuo klausimu iškelti vieną 
kitą mintį, tuo labiau, kad panašius reiškinius turiu progos stebėti iš artimiausion 
perspektyvos, nes pats esu visų šių kalbų, nors ir netiesioginėje kaltininkėje—Aus
tralijoje. *

Iliustracijai keletas faktų, kurie visą šią problemą gal tepaaštrins, bet objek
tyvumui pasitarnaus.

1. Australijoje šiuo metu yra jau apie 1500 lietuvių tremtinių. Gi, per nepilnus 
8 mėnesius su australietėmis (ne būtinai kalbos mokymosi pasėkoje) -• vien mano 
asmeninėmis žiniomis «— susituokė apie dešimts lietuvių. Susižadėjusiųjų skaičius 
didesnis, o kartais pasitaiko, kad su australiete susirišaalis Lietuvoje paliko žmo
ną ir vaikučius...

2. Iš atvykusiųjų pabaltiečių — vadinasi, ir lietuvių — Australijos imigraci
nėm įstaigom yra įteikta virš šimto prašymų ir pasiteiravimų dėl savo sužadėti
nių atsikvietimo. Visos tos sužadėtinės ne DP, bet vokietaitės.

3. Vienas lietuvis neperseniausiai atitinkamų Įstaigų paprašė jį grąžinti Vo- 
kietjjon. Priežastis (ne fiktyvi!): nesant perspektyvų artimiausiu laiku atsikviesti 
savo sužadėtinę — vokietaitę, jo buvimas čia tampa neprasmingas ir kankinąs.

*
Komentarų, manau, nereikia. Jie aiškūs ir visa savo esybe reikalauja receptų. 

Tikrai, šiandieną, kada mūsų tautos nuostoliai žmonėmis yra didesni kaip bet ka
da, kada ji savo auką sudėjo nacizmui, kada mūsų tautiečiai miršta Sibire ,ir žūs
ta tėvynės miškuose, kiekvienas lietuvis (pabrėžiu: kiekvienas) yra neįkai
nojamas tautos turtas.

Žinoma, negalima teigti, kad su svetimtautė šeimos ryšiais susirišęs lietuvis 
būtų savo tautai visiškai miręs. Yra pavyzdžių, kad tėvynėn atsivežęs žmoną ru
saitę, lenkaitę ar net vokietaitę sukūrė tikrai lietuvišką šeimą, o jo žmona save 
dažnai su pasididžiavimu lietuvaite laikydavo. Pagaliau, rasių mokslas, o tuo la
biau rasinė ar tautinė absoliuti izoliacija, kurią įgyvendyfi stengėsi nemielos at
minties Hitleris, šiandien jokios kritikos nebeišlaiko ir blaiviai galvojančiam žmo
gui tesukelia šypseną. Tautinį momentą jose paprastai tenulemia partnerių cha
rakterių stiprumas. Bėk iš kitos pusės, mūsų atvejis (teisingiau; atvejai) nekasdieni
nis, ir kažin ar galime bendras taisykles čia taikyti. Juk lietuvis vedęs australietę 
ir gyvendamas tarp australų, kalbėdamas angliškai, vaikus leisdamas į australinę 
mokyklą, vargiai įstengs namuose palaikyti lietuvišką nuotaiką. Jei ir įstengtų, 
tai tebūtų išimtis, ne bendrybė.

n ♦
Kyla klausimas, kas kaltas ir kaip rasti išeitį iš šios būklės.
Lietuvės, žinoma, vienu balsu pritartų tai nuomonei, kuri padarytų griežčiausią 

sprendimą vyrams. Bei tegul neužpyksta mielos sesės, jei'Vyrai Jr joms pateiks sa
vo argumentus, kartais ne visai pritariančius anam griežtam sprendimui.

Šį klausimą perkėlus Į dvišalį ginčą, vargu ar rastume priimtiną sprendimą. 
Jis yra be galo svarbus, tiesiog degantis, nes žūsta gyvas tautos kapitalas. O defi
citas balanse ir taip jau žymus.

A. Rūkas teisus: tikrai reikia recepto. Ir tuoj pat. Bet kas bus šiuo gydytoju? 
Radikalūs pasmerkimai vargiai čia pagelbės. R. MARIUS

; Sportas
Dariaus-Girėno kuopa — Neris 48—25
Spalio 16 d. Dariaus-Girėno vardo inži

nerijos kuopos krepšininkai viešėjo Schwab. 
Omūnde, kur sužaidė rungtynes su vietiniu 
Neries klubu. Daugelio ankstesnių susitiki
mų laimėtoju vis išeidavo Neris, ir vient^ 
kartą kuopos krepšininkai, sustiprėję An
driuliu III, pasiryžo iškovoti pergalę, kas 
jiems po karštos kovos ir pavyko. Pirmasis 
puslaikis, esant lygiaverčiams varžovams, 
baigėsi lygiomis 12—12, užtat antrame pu
slankyje Neries vyrai pasimetė, o vėliau likę 
tik keturiese turėjo 23 taškų skirtumu pra
laimėti. Taškų pelnė; Dariaus-Girėno kuo
pa — Traška 12, Andrulis III 11, Likande- 
ris 6, Marcinkevičius 5. Veteikis 4, Bubelis 
4, Brazauskas 3. Laukaitis 3; Neris — Ja- 
ctunskas 9, Kriaučiūnas 5, Saladžius 4, Ig
natavičius 4, Ruzgas 2, Sarpalius 1. (žlv).

Margio futbolininkai laimėjo
Dornstadto (prie Ulmo) lietuvių sporto 

klubo Margis futbolininkai spalio 17 d. 
draugiškoms futbolo rungtynėms išsikvietė 
Schwab. Gmūndo Neries jaunius, kurie 
prieš Dornstadto senjorus visai gražiai su- 
kovojo, nors laimėjimas 3—2 (1—1) atiteko 
Margiui, (žlv).

Pasaulio horizontuose
— Miincheno universiteto futbolo koman

da nugalėjo ZUricho studentų rinktinę 5—3 
(3—3). Neseniai ta pati šveicarų komanda 
laimėjo prieš Štutgarto studentus 4—1.

— Prancūzijos moterų 100 m rekordo sa- 
vininkė Bresolles po neseniai padarytos 
operacijos tapo... vyru.

— Pereitą sekmadienį Niirnberge įvyku
sios futbolo rungtynės Pietų Vokietija — 
Šiaurės Vokietija baigėsi lygiomis 1—1 
(1—1). Pietų Bavarija prieš Šiaur. Bavariją 
laimėjo 5—1 (3—0). Stuttgarto Kickers vie
šėjo Berlyne, iš kur išsivežė pergalę prieš 
Berlin-Vilmersdorf 2—0 (1—0).

— Tarpvalstybinės Prancūzija — Belgija 
futbolo rungtynės, įvykusios Paryžiuje, pa
sibaigė lygiomis 3—3.,

— Anglijos futbolo pirmenybėse pirmau
jąs Portsmouth laimėjo prieš Sunderland 
3—0; Arsenai su Preston Northend baigė 
lygiomis 1—1; Middlesbrough nukirto Bol
ton Wanderers 5—0.

— Švedijos lengvaatlečiai pirmą kartą po 
karo viešėjo Hamburge, kur rungtyniavo su 
vokiečių lengvaatlečiais. Švedas Strand pa
siekė gražų rezultatą 800 m bėgime—3.53,0.

— Cleveland Indians tapo beisbolo pasau
lio meisteriu, baigminėse rungtynėse nuga
lėjęs Boston Braves 4—3 ir bendru taškų 
santykiu 4—2 užtikrinęs meisterystę.

— Pasaulini 100 km rekordą pasiekė va
sariniu pačiūžų meisteris italas Venanzi, 
kuris Udine — Trevisa autostradoje šį nuo
tolį nubėgo per 4:22,42 vai.

— Neoficialioje geriausių pasaulio teni
sininkų lentelėje pirmuoju stovi devyniolik
metis Gonzales (JAV), toliau Parker (JAV), 
Sturgess (P. Afrika), Talbert ir Schroder 
(JAV) Bromvich (Australija). Moterų gru- 
pėje: Dupont, Brough, Hart ir Todd (visos 
JAV), Mormoczy (Vengrija) ir prancūzė 
Landry, (žlv).

SKELBIMAS
Paskutiniu laiku Schw. Gmūndo stovykloje 

paplito gandai, kad mano ganjinami tautiški 
dirbiniai esą su neteisingais įrašais ir šrif
tais ir tuo blogai reprezentuojamas! J. A. V.- 
bėse. Laikau tai piktu šmeižtu, nes jau tiek 
nusimanąu, kad išvengčiau pradžios moky
klos mokinių daromų klaidų. J. Rušinskis.
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„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central 
Leicester, England. Prenumerata mėnesini 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai.
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