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Harrys S. Trumanas nelauktai išrinktas JAV prezidentu
Dramatiškiausi Amerikos rinkimai. - Respubtikininkai fatališkai prakišo. - Bailieji rūmai demokratu rankose. -

Be paliovos DP plaukia 
1 už|urius

Bremerhavenas (Dena). Lapkričio 4. d. iš 
Vokietijos išvyks i Braziliją 820 DP, lap
kričio mėn. 8 d. išvyks 802 asmenys J Ame
riką. Tie emigrantai daugiausia yra vidurio 
Europos valstybių gyventojai.

Pagal Eucomo pranešimus iš amerikiečių 
zonos Vokietijoje lapkričio mėnesį lėktu
vais | Venecuelą bus išgabenta 100 DP. Ten 
jie susiras savo naują tėvynę. Iš 3 žydų DP 
stovyklų Schlachtenseės, Tempelhoto ir Joa- 
himsthalo į amerikiečių zoną perkeldinti 
visi gyventojai, pareiškė JAFP.

Išvaduotųjų žydų centrinis komitetas pa
reiškė protestą dėl valstybės komisariato 
rasiškai, religiškai ir politiškai persekio
tiems panaikinimo. Tas panaikinimas pro
teste atvaizduojamas, kaip tiesioginis žydų 
DP puolimas.

Marshallis nepasitrauks
Paryžius (Dena/Afp). JAV delegacijos 

Jungtinėse Tautose informatorius trečiadie
ni demerrtavo žinias, pagal kurias užsienio 
reikalų ministeris Marshallis yra numatęs 
ateinančių metų sausio mėnesį pasitraukti 
iš savo pareigų. Pasak jot Marshallis visa
da pageidavo neperilgiausiai pasilikti po
litinėje tarnyboje, bet iki šiol jis nėra pa
daręs jokio pareiškimo, kad nori iš savo 
pareigų pasitraukti.

Tačiau laikraštininkų trumpai prispirtas 
trečiadienio rytą pareiškė, kad jis jau dau
geliu atvejų pareiškęs, jog nori pasitraukti 
iš valstybės tarnybos.

Vėliau viską sudoros
Frankfurtas (DenaJiT” Neseniai iš~šbv(etų 

zonos.pabėgęs buvęs vokiečių kariuomenės 
vyriausias gydytojas Dr. Schreiberis spau
dos konferencijoje Frankfurte pareiškė, kad 
SMV politinio skyriaus viršininkas pulk. 
Tulpanpvas viename susitikime su buv. vo
kiečių generolais skundėsi dėl esamų sun
kumų SĖD partijoje.

Tulpanovas pareiškė, kad sovietų zonos 
policija bus aprūpinta geriausiais ginklais. 
Tulpanovas buvusiems karininkams, kurie 
numatyti j vadovaujančius rytinės zonos 
policijos postovius, skundėsi, kad ir rytinės 
zonos socialdemokratų partija daro nemaža 
sunkumų. Tačiau Tulpanovas tame trum
pame susitikime pagaliau išreiškė viltį, kad 
vėliau pasiseks viską „sudoroti”.

Britai visada, randa išeiti
Londonas (Dena/Reuteris). Užsienio rei

kalų ministeris Bevinas žemuosiuose rū
muose pareiškė, kad D. Britanija pateisin
tų reikalavimą įgyvendyti Italijos taikos su
tarties atitinkamą straipsnį, jeigu tarp Ita
lijos ir Sovietų Sąjungos nutruktų derybos 
dėl kelių Italijos karo laivų perdavimo so
vietams. Pagal tą sutartį Italija turi dalį 

' savo laivyno perduoti sąjungininkams.
Britų admjraliteto parlamento sekretorius 

Dugdalė pareiškė, jog yra numatoma so
vietams perduoti italų kovos laivą „Giulio 
Cesare”, o iš sovietų atsiimti „Royal Sove
reign” laivą, kuris sovietų laivynui buvo 
paskolintas 1943 m.

Kovai su streikais 
nauji baudžiamieji g g

Paryžius (Dena). Prancūzijos vyriausybė 
turėjo posėdį, kuriame Schumanas nušvie
tė tarptautinę būklę, vidaus reikalų minis
teris Mochas atvaizdavo būklę kasyklose, o 
teisingumo ministeris Marie pateikė pro
jektą dėl Prancūzijos baudžiamojo statuto 

,( (vairių straipsnių pakeitimo. Tame pro
jekte numatytos didelės bausmės už strei
kų mėtų padarytas negeroves ir už pasikė
sinimus prieš valstybės saugumą.

Krašto išdavimas apibrėžiamas papildo
mai tuo, kad visi veiksmai, kurie yra kurs
tomi užsienio agentų ir turi tikslą Prancū
zijos diplomatinę būklę silpninti, turi būti 
kvalifikuojami išdavimu.

♦ Švedijos karo aviacijos vyriausia va
dovybė pareikalavo, kad aviacila būtų sus
tiprinta 8 naikintuvų eskadromis. Vyriausia 
vadovybė ta proga nurodo, kad š. m. tarp
tautinių santykių raida Švedijos aviacijos 
reikšmę iškelia labiau, negu bet kada se
niau. (D/R).

' Gubernatorių rinkimuose respublininkai irgi pralaimėjo. -
Frankfurtas (Dena). Pačiuose sensacin

guosiuose Amerikos istorijoje rinkimuose 
prezidentas Trumanas, demokratų partijos 
kandidatas, (veikė savo varžovą, New Yor- 
ko ateito gubernatorių, respublikininkų at
stovą Dewey ir, surinkęs daugumą balsų, 
buvo išrinktas Amerikos prezidentu. Tai 
(vyko priešingai politinių stebėtojų lūkes
čiams ir (vairių viešąja! nuomonei tirti ins
titutų apklausinėjimams ir pranašavimams.

Antradienj, tik pradėjus skaičiuoti balsus, 
paaiškėjo, kad Trumanas veda nežymia bal
sų persvara. Ta balsų persvara kiekvienu 
metu galėjo būti išlyginta ir persverta. Su 
didžiausiu (tempimu buvo laukiama rezul
tatų iš Ohio ir Illinoiso steitų, kurių rin
kimų rezultatai turėjo būti lemiamieji. Iš 
tikrųjų jie ir nulėmė Trumano išrinkimą.

Tuo būdu nuo 1932 m. iš eilės penktą 
kartą demokratas išrenkamas valstybės pre
zidentu. Taip pat stiprią daugumą demo
kratai laimėjo ir senate bei atstovų rūmuo
se. Jų laimėjimas buvo toks įspūdingas, jog 
ir daugelis gubernatorių buvo išrinkta irgi 
demokratai.
' Kansas Cityje Trumanas atsisakė ką nors 
dėl rinkimo rezultatų pareikšti, tik pastebė
jo,'kad jis kovojęs su ryžtingumu, kadangi 
savo pasisekimu jis buvo Jsi-tikinęs. Drau
giškai šypsodamas prezidentas pasirodė 
miniai.* Tą patj vakarą jis išvyko | Wa- 
shingt.oną.

*
Pranešus galutinius rinkimų duomenis, 

prezidentas Trumanas atrodė dėl savo iš
rinkimo nepaprastai nudžiugęs. Jis kratė 
pranešėjams rankas, glėbesčiavo savo arti
mus bendradarbius ir juokėsi visa burna.

Po išrinkimo prezidentas Trumanas pasi
žadėjo skirti save pasaulio taikos labui ir 
JAV laimės ir gerovės reikalui. Jis visiš- 

■kai <j|[UnUaUą^aJsaki.ngiimą Jtur| jatru už
dėjo rinkimai.

Paaiškėjus rinkimų duomenims, Truma
nas buvo sveikinamas iš visų pusių. Daug 
jo senų draugų, politikos veikėjų, partijas 
draugų, žurnalistų ir kitų atvyko jo svei
kinti | viešbuti ir pakratyti jo rankos bei 
palinkėti sėkmės. Taip pat atvyko jo drau
gai iš pirmojo Didžiojb karo, kurie kartu 
su Trumanu kovojo Prancūzijoje.

Sovietai tepripažįsta tik savo kontrolės projektą 
JT sesijos pabaiga gruodžio 8. d. ?

Paryžius (Dena). JT pilnatis susirinkt/ 
ketvirtadienį išklausyti atominės energijos 
pakomisės pranešimo.

Tame susirinkime Čekoslovakijos užsie
nio reikalų ministeris Klemenfis pareiškė, 
kad atominė bomba yra paversta Vakarų 
valstybių psichologiniu ginklu prieš Sovie
tų Sąjungą. Sovietai sutinką su atominės 
bombos kontrole, tiktai yra priešingi ame
rikiečių pažiūrai, kuri nori pasilaikyti 
Amerikai atominių ginklų gamybos mono
poli.

Višinskis pareiškė, kad sovietai palaiką 
savo nusistatymą ir toliau. Reikalinga esą 
(vesti atominių bombų kontrolė, tuo pačiu 
metu sunaikinant jau turimas atomines 
bombas. Paruoštas siūlymas nenumato jo
kios išeities iš akligatvės ir jame slypi pa
vojus, kad tarptautinis atominės energijos 
kontrolės organas bus JAV įtakoje ir tuo 
būdu sudarytų rimtą grėsmę. Kontrolė yra 
galima tada, jeigu kontrolės organas perims 
nuosavybę tų žaliavų, kurios naudojamos 
alominei energijai gaminti.

JT pilnaties prezidiumas nutarė JT sesi
jos darbams baigti numatyti gruodžio 8. d. 
terminą. Tačiau JT kuluaruose abejojama, 
ar iki to laiko bus pajėgta išspręsti visus 
klausimus. Kai kurių siūloma posėdžiauti 
naktimis, bet tam labiausiai priešinasi ame
rikiečių delegacija.

JT rekomenduoja baigti ginčus ir kurti 
taiką

Paryžius (Dena). JT pilnatis, pasak Reu- 
terio, trečiadienio rytą priėmė Mek
sikos pasiūlytą rezoliuciją, kur reika
laujama, kad didžiosios valstybės išly
gintų savo santykius ir sukurtų pasto

vią taiką.
Toje rezoliucijoje didžiosioms valsty

bėms primenama 1945 m. Jaltos sutartis ir 
siūloma jų politiką suderinti su tos sutar
ties dvasia.

Paaiškėjus Trumano laimėjimui, Deweys 
paskelbė esąs nugalėtas ir pasiuntė prezi
dentui Trumanui sveikinimo telegramą, lin
kėdamas sėkmės jo atsakingose pareigose. 
( jo telegramą Trumanas atsakė savo pa
dėkos telegrama.

Gubernatorius Deweys dėl pralaimėjimo 
gerokai nusiminė. Jis buvo pirmas respub- 
likininkas, kur( partija statė kandidatu an
trą karti}. Deweys pareiškė žurnalistams, 
kad jis išvyks ( savo ūkj ir tenai pasilsės. 
Kol kas jis neturi jokių politinių planų. 
Toliau Deweys pareiškė: Mūsų uždavinys 
yra remti vienas kitą ir vyriausybės pastan
gas išrutuliuoti (stiprią ir laisvą Ameriką. 
Be to, Deweys pridūrė, kad daugiau jis jau 
nebekandid'uos į prezidentus.

Deweyo užsienio politikos klausimų tarėjas 
Dullesas, kuris dabar yra Amerikos dele
gatas JT, išrinkąs- Trumaną prezidentu pa-* 
reiškė „aš esu nusivylęs, kad Deweys ne
pateko ( prezidentus. Jo noras buvo, atsi
žvelgiant ( pavojų, siekti kuo didžiausios 
amerikiečių vienybės. Ir jis tai (rodė ne žo
džiais, bet savo veiksmais. Jis visad rūpi-

Toje rezoliucijoje pilnatis rekomenduoja 
1945 m. rugsėjo 24 d. Maskvos sutarties 
signatarams ir valstybėms, kurios prie tos 
sutarties vėliau prisidėjo, savo pastangas so
lidarumui ir abišalio susipratimui padvi
gubinti, kad tuo būcįu per kiek galima 
trumpesni laiką būtų užbaigta karo būklė 
ir patikintas reikalingų taikos sutarčių su
darymas. Toliau rekomenduojama, kad pa
minėtos valstybės tais klausimis bendradar
biautų su tomis tautomis, kurios 1942 m. 
pasirašė Washingtono pareiškimą.

Palestinos klausimo sprendimas atidedamas
Telavivas (Dena/Reutęris). Izraelio ka

riuomenės štabas praneša, kad beveik vi
suose Palestinos frontuose vyksta mažesnio 
masto susidūrimai.

Egipto krašto apsaugos ministerija teigia 
priešingai, kad Palestinos pietiniame fron
te mūšiai nesibaigia. Žydai, kaip ir anks- 
čau, vis pažeidžia ginklų paliaubas.

JT Palestinos tarpininko (staiga paskel
bė, kad Izraelio kariuomenė atsisakė pasi
traukti iš savo pozicijų Libano srityse. Čia 
žydų priešakinės dalys i Libano sritį yra 
(siveržusios iki 5 km.

Jeruzalėje panaikinta aptemdymo prievo
lė, bet ta prievolė ir toliau palieka visoje 
Izraelio teritorijoje. Izraelio užsienio reika
lų ministerijos informatorius kategoriškai 
paneigė gandus, kad. ’’esą, Izraelis vedąs 
derybas su Transjordanijos karaliumi Ab
dulla. JT misijos štabo viršininkas gener. 
Rileys pareiškė, kad arabų pabėgėlių pro
blema darosi vis rimtesnė.

Informuoti JT pilnaties sluogsniai pabrė
žė augančias tendencijas, pagal kurias gra
fo Bernadottės Palestinos planas turėtų bū
ti nudelstas iki ateinančių metų, kad tuo 
būdu šioje JT pilnaties sesijoje tuo klausi
mu neiškiltų plataus masto debatų. Izraelio 
įstaigos su tuo sutinkančios. 

nosi, kad būtų sudarytos sąlygos, kurios 
leistų JAV delegacijai čia, Paryžiuje, su
daryti vieningą frontą. Prezidentą Truma
ną galima sveikinti, nors ir dėl to, kad jis, 
nepaisydamas atrodančių neįveikiamų kliū
čių vis dėlto išplėšė laimėjimą. JAV poli
tika, kuri rėmėsi abiejų partijų pritarimu, 
ir toliau nesikeis.

♦
Trumano išritikimas prezidentu visoje 

pasaulio spaudoje sukėlė gyviausių ir pla
čiausių komentarų. Paryžiškis „Le Monde” 
Trumano laimėjimą vadina demokratų „ste
buklu”. Retai kada būna prognozės dėl rin
kimų rezultatų taip aiškios, kaip šį kartą. 
Gallupas pranašavo neabejotiną Deweyo 
laimėjimą, ir tai amerikiečių visuomenėje 
sukėlė tam tikrą rinkimų apatiją. O vis 
dėlto rezultatai buvo patys nelauktiniausi.

„New York Post” rašo, kad pirmojo po 
1932 metų respublikininkų kongreso nepa
sisekimas yra kaip diena aiškus (rodymas, 
kad amerikiečių tauta nuo Roosevelto ap
mestų New Deal metmenų nenori nukrypti.

Tautinei Kinijai
Frankfurtas (Dena/Reuteris). Tauti

nės Kinijos armijos likučiai, kurie kovojo 
Mandžūrijoje, pradėjo šiaurės rytinėje Ki
nijoje trauktis iš paskutiniųjų savo atra
mos taškų. Dėl komunistų užimto Sausio 
provincijos Taijuno miesto vyksta smarkios 
kovos.

Apie pusę milijono komunistų kariuome
nės grupuojama pulti tautinės Kinijos rak
tinei pozicijai Hzu Cou. apie 300 km ( šiau
rės Vakarus nuo Nankingo.

Vyriausybės aviacija atkartotinai bom- 
bordavo Mukdeną. Miestas yra likęs be 
vandens ir be elektros.

Amerikos diplomatiniai sluogsniai Sanha- 
juje pareiškė Reuterio korespondentui, kad 

sutrukdyti tautinės Kinijos visiškam 
žlugimui yra tik viena priemonė — 
skubiausia. ūkinė ir Karinė JAV pa

galba Kinijai.
Tų pačių sluogsnių nuomone, maža tėra 

vilčių, kad galėtų sulaikyti komunizmo iš
siplėtimą likusioje Azijos dalyje, jeigu bus 
netekta Kinijos. Pagaliau JAV turi imtis 
veiksmingų priemonių, kad sulaikytų so
vietų (takos plitimą Artimuosiuose Ry
tuose.

Trečiadienio rytą pasitraukė visa 
Kinijos vyriausybė

Ministeris pirmininkas ragino kitus mi- 
nisterius nepaisyti to, kad jis ir finansų 
ministeris pasitraukia, ir pasilikti savo pa
reigose, bet tai nepadėjo.

- Tvarka Prancūzijoje dar negrįžta
Paryžius (Dena). Prancūzijos streiko sri

tyse (vyko eilė mažesnių susidūrimų, ku
riuose sužeista nemaža žmonių. Grįžtančių 
į darbą skaičius vis didėja. Tačiau Douai 
apylinkėje daugelis dirbančiųjų, grįžę pd 
savo pamainos į namus, rado iškultus lan
gus arba net sunaikintus vidaus įrengimus.

Lievino srityje, šiaurės Prancūzijoje, po
licininkus, kurie turėjo užimti kasyklas, dar
bininkai apmėtė benzino bakais ir rankinė
mis granatomis. Iš abiejų pusių nemaža 
buvo sužeistų.

Kai kuriose Prancūzijos vietose buvo nuo 
bėgių nuleisti darbininkus vežusieji trau
kiniai. Marsetllėje streikuoja uosto darbi
ninkai, ir anglių prikrauti laivai stovi ne
iškraunami. St. Nazaire laivus iškrauna Se

Žydų DP bado streikas
Frankfurtas (Dena). 2ydų DP Zeilsheime, 

prie Frankfurto; protestuodami dėl numa
tyto jų stovyklos panaikinimo, pradėjo ba
do streiką.

Pagal IRO patvarkymą ta stovykla turi 
būti panaikinta iki lapkričio 12 d., o jos 
gyventojai DP žydai turi būti perkelti ( 
kitas stovyklas. Protestuodami prieš tai, 
DP pradėjo badą ir protestuoja motyvuo
dami tuo, kad kitose stovyklose nėra pakan
kamai vietos. Be to, netrukus į Palestiną 
išemigruos apie 890 šeimų. Iki to laiko jie 
nori pasilikti Zeilsheime.

Stovyklos viduje visi darbai sustojo.

Maisto kortelių nepriima. Mokyklos užda
rytos. Stovyklos komendantas iš savo pa
reigų pasitraukė. Nuotaika nervinga ir ne
rami. j

'Kąsnelis (Dena). „Jewish Agency" cen
trinio komiteto atstovas Wittkinsas Denai 
suteiktame interview pareiškė, kad priešin
gai (vairiems gandams žydų DP stovyklose 
bizonoje nėra jokios komunistų partijos, 
net nė nelegaliai verkiančio marksistinio 
komunizmo sąjūdžio. Daugumas žydų DP 
Vokietijoje dėl savo asmeninių išgyvenimų 
Rytų Europoje kaip tik puoselėja stiprias 
antisovietines tendencijas.

CIO profesinių sąjungų sluogčiuose T ro
mano laimėjimą laiko profesinių sąjungų 
laimėjimu. . ' ..............

Politiniai ir diplomatiniai sluogsniai ’ 
Washingtone laukia, kad po rinkimų 
užsienio reikalų ministerija oficialiai 
pareikš, kad Amerikos užsienio politika 

lieka nepasikeitusi.
Politiniai-stebėtojai taria, kad išrinkus JAV 
prezidentu Trumaną, derybos dėl Atlanto 
pakto tarp JAV, Kanados ir Vakarų Euro
pos Unijos bus paskubintas.

Trumanas pažadėjo, kad bus (vykdyta de-* 
mokratų partijos programa taip, kaip jis 
savo rinkimų kalbose yra ją apibrėžąs. Jis 
dėkojo rinkikams, kurie lėmė jo pergalę.

Pirmoji Wallstreeto reakcija ( Trumano 
išrinkimą pasireiškė tuo, kad nukrito dau
gelio akcijų vertė. Pirmiausia akcijų vertė 
nukrito konsumpcinės pramonės, tai grin
džiama tuo, kad pramonė bijo naujos de
mokratų valdžios eventualių ūkio politikos 
priemonių.

gresia žlugimas
Montgomerys Vokietijoje

Dūsseldorias (Dena). Britų feldmaršalas 
ir Vakarų Europos unijos apsigynimo ko
misijas pirmininkas Vicountas Montgome
rys ketvirtadieni lėktuvu nusileido Diissel- 
dorfo aerodrome. Britų zonoje jis ketina 
užtrukti 5 dienas.

Šeštadieni feldmaršalas Montgomerys tar
sis su britų zonos kariniu gubernatoriumi 
Robertsu, o po to jis priims britų Reino 
arriiijos paradą.

Oficialiuose sluogsniuose teigiama, kad 
Montgomerys turės pasitarimą su gener. 
Clayum ir gener. KOnigu. Lapkričio 9 d. 
feldmaršalas Mongomerys grįš ( Londoną.

Haifa (Dena/Reuteris). Izraelio informa
torius Telavive pranešė, kad ( šiaurės fy'-t 
tos nuo Gazos atkartotinai (vyko susidūri
mų su Egipto daliniais. Po ilgiau užtruku
sio susišaudymo egiptiečiai buvo atmušti. 
Toje vietoje žydų kariuomenė laiko apsu
pusi 5000 egiptiečių.

Marshallis gali ir likti
Washingtonaa (Dena/Afp). Amerikos už

sienio reikalų ministerijos valstybės sekre
torius Lovettas spaudos konferencijoje pa
tikino, lead apie Marshallio ketinimą pasi
traukti jis nieko nežino. Dėl konferencijas, 
kurion susirinktų vadovaują užsienio reika
lų ministerijos asmenys ir kongreso atsto
vai ir kuri svarstytų tarp JAV ir kitų Va
karų demokratijų alianso sudarymą dar ne
nustatytas joks terminas.

negalu daliniai. Visoje ‘Prancūzijoje trau
kiniai su anglimis vyksta be kliūčių.

Pas De Calais departamente ir šiaurėje 
kariuomenė ir policija užėmė beveik visas 
kasyklas. Kai kuriose vietose apleisdami 
kasyklas darbininkai gieda internacionalą ir 
nešasi raudonas vėliavas.

Lotaringijoje grįžo ( darbą beveik visi 
darbininkai. Jau antradienj čia buvo iškas
ta 25.000 to anglies. Grįžtančiųjų ( darbą 
skaičius didėja ir kitose kasyklose.

Yra kasyklų, kurias giliai apsėmė vanduo.
Krikščioniškoji profesinė sąjunga agniai 

puolė vyriausybės patvirtintus algų pakė
limus, kadangi tie pakėlimai yra visiškai 
nepakankami ir neatitinka bendro kainų pa
kilimo. -

1
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=TRUMP0S ziuos==
AUSTRIJA

* Amerikiečių įstaigos Austrijoje pra
dėjo aiškinti ERP amerikiečių valdininko 
Rosso nužudymo įvykį. Pirmieji tyrimai 
leidžia tarti, kad tą nusikaltimą padarė 4 
sovietų kareiviai. (D/Afp).

* Austrijos užsienio reikalų ministeris 
Gruberis pranešė, kad netrukus vėl bus 
pradėtos derybos su sovietais dėl Dunojaus 
laivininkystės. (D/R).

BRAZILIJA
* Brazilijos „Tautinės demokratinės 

unijos” vadas Francas savo bute buvo nu
žudytas vieno prieš kelias dienas Iš tarny
bas atleisto tarnautojo. (D/R).

BULGARIJA
Bulgarija pareiškė JT, kad ji sutinka 

derėtis su Graikija sienų klausimu, tačiau 
atmeta Vakarų valstybių pasiūlytą rezoliu
ciją,'- kurioje šiauriniai Graikijos kaimynai 
yra atsakingi už Graikijos vidaus neramu
mus (D).

D. BRITANIJA

Wiliamas C. Bulllttas
Bures ambasadorius

Amerikos pražūtingosios klaidos

♦ Chichesterio, D. Britanijoje, vyskupas 
' Dr. Beilis Vengrijos valstybės prezidentui

pasiuntė laišką, kuriame jis pasaulinės Baž
nyčių tarybos vardu išreiškė protestą dėl 
liuteronų vyskupo Budapešte Dr. Ordaso 
arešto. Vyskupas Ordasas buvo areštuotas 
už tariamą nusižengimą devizų nuostatams.

IS VISUR
♦ Afganistanas pripažino laikinę ara

bų Palestinos vyriausybę Gazoje. Tą pačią 
vyriausybę jau yra pripažinę Egiptas, Saudi 
Arabija, Irakas,ir Libanas. (D).

♦ ERP administracija pritarė paskirti 
Europos atstatymui dar 43,5 mil. dolerių. 
Tuo būdu Europai ir Kinijai būtų išsemta 
visa šiems metams numatyta 2,505 milijardų 
dolerių suma. (D/R).

♦ Jugoslavijos Italijos pasienio Goertzo 
provincijoje po karo įvyko pirmieji rinki
mai. Krikščionys demokratai gavo 12.285 
balsus, o komunistai 1.134 balsus ir užėmė 
paskutinę vietą. (D).

♦ Čilės sostinėje dėl nežinomų priežas- 
’ čių buvo areštuotas buv. Čilės prezidentas

Ibanezas ir tam tikras skaičius kitų žymių 
asmenų. (D/R).

ITALIJA
♦ Italijos atstovų rūmuose kilo kumšty

nės tarp komunistų ir monarchistų dėl to, 
kad vienas monarcliistas komunistus pava
dino išdavikais. (D/R).

♦ Vienas buv. Italijos kareivis Albriz- 
zis, kuris 5 metus buvo laikomas dingusiu, 
atsiuntė savo šeimai žinią, kad jis gyvena 
kaip vergais vienoje klajoklių giminėje 

'prancūzų Saharoje. Albrizzis savo metu 
pabėgo iš britų belaisvių stovyklos. Dabar 
jį užtiko vienas turkų keliautojas vienoje 
Afrikos oazėje. (D/Afp).

JUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavijos užsienio reikalų ministe

rija paskelbė komunikatą, kuriame protes
tuojama prieš 10 Jugoslavijos diplomatų 'iš
trėmimą iš Vengrijos ir blogą elgseną su 
jais. (D/Afp).

♦ Budapešte iš Jugoslavijos pasiuntiny
bės pasitraukė 7 tarnautojai ir pasirašė 
proklamaciją,' kurioje apkaltino Jugoslavijos 
vadą Titą, kuris Jugoslavijos misijoms už
sienyje davęs įsakymą, pradėti nelegalią 
veiklą sukelti užsienio komunistų partijose 
nevieningumą (D/R).

KINIJA

Sovietų veiksmai Lenkijoje, Vengrijoje, 
Austrijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, rytinėje 
Vokietijoje, Irane, Mandžurijoje ir Korė
joje per likusiuosius 1945 m. mėnesius ne
paliko nė kruopelytės abejonės, jog Stali
nas tebėra ištikimas Lenino mokslui; „Rei
kia naudoti... kiekvieną suktybę, klastingą, 
neteisėtą metodą, išsisukinėjimą, tiesos nu
slėpimą”. Prezidentas pralošė žaidimą, 
„lošdamas tokiomis milžiniškomis sumomis, 
kokiomis nėra lošęs joks valstybininkas”. 
Tiesą sakant, čia jokio lošimo ir nebuvo. 
Niekada ir nebuvo nė mažiausios galimy
bės Staliną atversti iš jo tikėjimo, kuris 
reikalauja steigti komunistinę diktatūrą vi
same pasaulyje. Stalinas, kaip ir Hitleris, 
nenorėjo sustoti. Jį galima buvo tik sustab
dyti. Rooseveltas nelošė. Jį tik apmovė.

Mizerija vietoje didybės

Prezidentas Trumanas paveldėjo bankru
tavusią Amerikos užsienio politiką. Beit jis 
nežinojo, kad jis yra bankrote. Trumanui 
įžengus i Baltuosius rūmus buvo atėjęs di
dybės laikas. Bet jis buvo mažas žmogelis, 
kuris nieko neišmanė apie užsienio reikalus.

Prezidento Trumano rankose buvo tokia 
galia, kokios nebuvo turėjęs dar joks vy
ras. JAV gyventojai norėjo taikos, o jos 
netekome, nors tam ir buvo didžiausias pa
grindas. Prezidentas Trumanas būtų galė
jęs išnaudoti mūsų galią taikos labui. Bet 
jis nežinojo, kaip ją naudoti.

Praėjus dviem savaitėms nuo Trumano 
pasidarymo prezidentu, ministeris Stimso
nas painformavo jį, kad maždaug po ketu
rių mėnesių galėsime panaudoti atominę 
bombą prieš mūsų priešus. Tą pačią dieną 
susirinko San Francisko konferencija Jung
tinių Tautų steigti. Mūsų oficialūs propa
gandininkai tebeveidmainiavo, kad Sovietų 
S-ga esanti „taiką mylinti demokratija”. O 
tarptautinę saugumo organizaciją Steigiant, 
mūsų vyriausybė vengė realių sunkumų ta 
dingste, kad kiekvienas JT Saugumo Ta
rybos nuolatinis narys (Sovietų S-ga, Jung
tinė Karalystė, Prancūzija, Kinija ir J. A. 
Valstybės) esąs toks patikimas, jog jam 
galima leisti naudotis absoliučiu vetu viso
je JT veikloje.

Dėl tokios chartos Jungtinės Tautos pa
sidarė bejėgės veikti prieš agresorių ■ iš 
penkių didžiųjų tarpo arba prieš agresorių,

arba
Kaip laimėjo karo, o pralošė taika

palaikomą vieno iš penkių didžiųjų — kiek
viena banditinė didžioji valstybė gavo tei
sę vetuoti visą polirtiną veiklą. Tat nereiš
kia, kad Jungtinės Tautos buvo nenaudin
gos. Jos galėjo veikti prieš mažąsias vals
tybes, kurios neturėjo veto teisės. Jos ga
lėjo būti pasaulio opinijos forumas. Bet tat 
įsakmiai reiškė, kad Jungtinės Tautos ne
buvo tarptautinė saugumo organizacija.

Kartą paslydus...

pasidarius prezidentu 1945 m., 
britų ir prancūzų armijos, va- 
generolo Eisenhowerio, žygia-

Trumanui 
amerikiečių, 
dovaujamos 
vo į Vokietiją iš vakarų daug greičiau, ne
kaip raudonoji armija iš rytų, ir F.isenho- 
weris būtų lengvai galėjęs užimti Berlyną. 
Sovietų vyriausybė laužė sutartis, kurias 
buvome sudarę dėl Lenkijos ir Rumunijos. 
O prezidentas Trumanas galėjo įsakyti ge
nerolui Eisenhoweriui užimti ne tik Berly
ną, bet taip pat Dresdeną, Prahą ir tiek 
Vokietijos, Čekoslovakijos ir. Austrijos, kiek 
tik galėjo valioti, ir laikyti tol, kol Sovietų 
S-ga būtų pradėjusi vykdyti su mumis su
darytas sutartis. Bet. prezidentui Trumanui 
patarė leisti raudonąja! armijai užimti Ber
lyną. Taip ir buvo įsakyta.

Prezidentas Trumanas su, J. E. DaviesU, 
kaip vienu iš savo tarėjų, 1945 m. liepos 
17. d. susitiko Potsdame su Stalinu. Čia 
prezidentui pranešė, kad pirmoji atominė 
bomba numesta Naujoje Meksikoje su vi
sišku pasisekimu. Bet jis nesipriešino Sta
linui. Jis sutiko, kad Sovietų S-ga prisi
jungtų Karaliaučių Ir Rytprūsių dalį. Mr. 
Edwinas Pauleys, Trumano atstovas repa
racijų klausimais, prigaudinėjamas sovietų 
simpatikų, sutiko, kad Sovietų S-ga gali 
gauti visus „vokiečių aktyvus*! Austrijoje. 
Kadangi naciai buvo pasisavinę didžiąją 
Austrijos pramonės dalį, sovietai iškėlė 
pretenzijas, kad prezidentas Trumanas Pot
sdame sutikęs perleisti 
aprangą — ir pasiėmė

jiems tos pramonės 
te

klaidos
Prezidentas Trumanas taip pat sutiko 

Potsdame, kad Sovietų S-ga iš savo oku
pacinės zonos Vokietijoje gali reparacijų 
pasiimti, ką, tik nori; o be to dar gauti iš 
vakarinių zonų „10% tokios pramonės pa
grindinės įrangos, kuri nereikalinga Vo-

Klaida po

Pasaulio lietuvių spaudoje

Jie visa daro Lietuvai vaduoti

kietijoš taikos meto ūkiui ir išmontuoti iš 
vakarinių zonų, nugabenti sovietų vyriau
sybei reparacijų sąskaiton be jokio mokes
čio arba kokio atpildo mainais”.

Keistas klauzulės tekstas atsirado dėl to 
fakto, kad prezidentas Trumanas nežinojo, 
ką daryti su Vokietija. Prezidentas Roose- 
veltas mūsų Vokietijos reikalų politiką pa
liko baisiame liūne. Nuovargio momento 
pagauti jis ir Churchillis pritarė H. Mor- 
genthavo jr. ir kitų finansų ministerijos 
valdininkų paruoštam planui, kuriame buvo 
šie įsidėmėtini siūlymai:

„Ruhro sritis... Čia yra Vokietijos pra
monės galybės širdis. Iš šitos srities ne tik 
reikia iššluoti visą dabar esančią pramonę, 
bet taip susilpninti ir kontroliuoti, kad ji 

I numatomoje ateityje nebegalėtų pasidaryti 
pramonės sritimi. Tam įvykdyti bus ima
masi šių žygių:

„Per trumpą laikotarpį, jei galima, ne 
ilgiau kaip per pusmetį nuo karo veiksmų 
pabaigos, visos pramonės įmonės ir įranga, 
nesunaikinta per karo veiksmus, turi būti 
išmontuojama ir perduodama sąjunginin
kams kaip atpildas. Visa įranga turės būti 
išgabenta iš kasyklų, o kasyklos uždary
tos”.

Ministerial Stimsonas ir Hullis karštai pa
sipriešino tam „Morgenthavo planui”. Jie 
tarė, jog tai būtų priešinga tiek Europos, 
tiek JAV interesams. Taip ir buvo. Jie įro
dinėjo, kad Ruhro natūralūs ištekliai ir pra
monės įmonės sudarė Europos našios ma
šinerijos būtiną dalį, kurios turi būti išlai
kytos ir tarnauti visos Europos labui.

Be to, 1945 m. Potsdame buvo visai aiš
ku, kas jau buvo aišku ir nuo 1941 m., kad 
jei mes nepadėsime Stalino nepagrobtoms 
Europos valstybėms sudaryti demokratinių 
valstybių feįeraciję, į kurią galėtų stoti vi
sos nemarionetinės valstybės, priimant į ją 
ir sudemokratintas Vokietijos valstybes, tai 
Stalinas po vieną nusiraškys Europos vals
tybes. Buvo taip pat aišku, kad jei mes, 
pakorę Vokietijos karo nusikaltėlius, į lais
vą Europą neįsilėisime vokiečių kaip ly
gių piliečių, tai Sovietų S-ga inkorporuos 
juos kaip vergus pajungtoje Europoje. Bet 
prezidentas Trumanas to nesuprato, ir šiek 
tiek pakeistas Morgenthavo planas buvo 
paimtas mūsų Vokietijos politikos pagrin
du. Pradėjome demontuoti visų rūšių Vo
kietijos įmones ir siųsti laivais Į Sovietų 
S-gą. Ir siuntėme visą laiką ligi š. m. ba
landžio mėnesio — net Stalinui uždraudus 
mums leisti traukinius ir sunkvežimius į 
Berlyną.

zidentas paprašė asmeninių įgaliotinių vyk
ti i Kiniją generolą Marshallį.

Generolas buvo karinės logikos meiste
ris, nuostabiai pasiruošęs teikti karinius 
patarimus Kinijos vyriausybei. Jei prezi
dentas Trumanas 
kiną rikiuoti su 
monių reikalingų 
resui — Kinijos 
nuo komunistų antpuolio, Ui jo patarimai 
kartu su Amerikos karinėmis reikmenetnu, 
kurių buvo gausu Ramiojo vandenyno sri. 
tyje, būtų įgalinę visus ginkluotus komu
nistus išmušti iš Kinijos žemės.

J. A. Valstybių — ir Kinijos — nelaimė, 
kad prezidentas Trumanas nedavė tokių in
strukcijų. Jis nieko nežinojo apie Tolimuo
sius Rytus ir paprašė generolą Marshallį 
pačiam paruošti instrukcijas. Generolas 
Marshallis, nieko nenuvokdamas apie padė
tį -Kinijoje, pasiprašė patarimo iš užsienio 
reikalų ministerijos valdininkų, kurie gar
bino ir platino nesąmone, kad Sovietų S-ga 
esanti „taiką mylinti demokratija”, o Kini
jos komunistai — „tik žemės reformos ša
lininkai, neturį jokių saitų su Maskva”. Ge
nerolas tada pasirašė instrukcijas, po ku
riomis prezidentas padėjo savo parašą, duo
damas nurodymą, kad pasirūpintų baigti 
Kinijos pilietinį karą, sutaikydamas Kinijos 
tautinę vyriausybę su komunistais.

būtų pasiuntęs JI į Nan- 
marš. Čiangkaišeku prie- 
JAV svarbiausiam inte- 

nepriklausomybei — ginti

♦ Kartu su paskutiniais kariniais pra
laimėjimais Kinijoje dar ląbiau sustiprėjo 
tautinės Kinijos ūkio krizė ir išvirsta į chao
są. Tai sukėlė 'vyriausybės krizę, kuri ne
veikiai bus nugalėta. Šiuo metu apie 0,5 mil. 
komunistų kariuomenės užima išeities po
zicijas naujai ofenzyvai vidurinėje Kinijoje. 
Mandžurijoje komunistai rengiasi puoli
mams šiaurės Kinijos provincijų. JAV vy
riausybė leido parduoti Kinija: karo reik-

, menų už 5 mil. dolerių. (D/Afp).
OLANDIJA

♦ Olandija pasirašė su Argentina oro- 
nio susisiekimo sutartį. (D).
’ PRANCŪZIJA
* Žinomas dailininkas Picasso, pasak 

komunistų laikraščio „Humanite”, Prancū
zijos angliakasių streikininkams paaukojo 
1 mil. frankų. (D/R).

RUMUNIJA
♦ Žiniomis , iš’ Vatikano Rumunijoje 

areštuota daug aukščiausiųjų Rymo katali
kų ir Graikų katalikų Bažnyčios ierarchų. 
Rymo katalikų liko tik 2 vyskupai savo 
tarnyboje; (D/Afp).

♦ Buv. Rumunijos plieno karalius Aus- 
nitas už tariamą krašto išdavimą ir eko
nominį šnipinėjimą vieno karo teismo už 
akių nuteistas kalėjimu iki gyvos galvos. 
(D/R).

SOVIETŲ S-GA
♦ Aukščiausiasis sovitių prezidiumas 

nutarė ajxfovanoti pasižymėjimų ženklais 
1877 generolus, karininkus ir puskarinin
kius už jų nuopelnus vykdant specialius

, uždavinius. (D/Alp).
ŠVEDIJA

Londone 
dabartinė- 

_ , , ir laikyti 
stiprią kariuomenę. Nebus pakenčiama jo
kių komunistinių tendencijų Įsiveržimo. 
(D/R).' ŠVEICARIJA

♦ Šveicarijos federalinė policija suėmė 
vieną Baselio kontrolės įstaigos policijos 
tarnautoją, kuris buvo įtariamas neužpildy
tus Šveicarijos pasus pardavinėjęs užsie
niečiams. į tą nusikaltimą jį pastūmėjęs 
vienas komunistų parlamento atstovas, kuris 
yra miręs. Tarp kitko, tokiu pasu apsirū
pinęs ir vienas sovietų agentas. (D/Afp).

VOKIETIJA
♦ Potsdame sovietų kari) policija kartu 

tu vokiečių policija geležinkelio stotyse pa
darė pasų kontrolę. Tariama, kad buvo 
ieškoma vis labiau bėgančių SĖD veikėjų. 
(D).

♦ Netoli Wiesbadeno nukrito amerikie
čių C—47 tipo transporto lėktuvas. Tas 
lėktuvas skrido iš Londono į Wiesbadeną. 
Lėktuve buvę 5 keleiviai žuvo. (D)

* Švedijos ambasadorius 
Eggliofas pareiškė, kad Švedija 
je būklėje nori būti paruoštyje

Spalio 16 ir 17 d. Londone įvyko D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos atstovų suvažia
vimas. Dalyvavo 53 skyrių atstovai, atsto
vaują 2.143 narius.

Suvažiavimą aplankė ir pasakė kalbą mi- 
nisteris Balutis. Jis ragino į kantrybę, vie
nybę ir pasiaukojimą. „Yra aiškių ženklų, 
kad išsilaisvinimo rytas artėja”, pareiškė 
ministeris.

Iš pirm. Varkalos pranešimo paaiškėjo, 
kad sąjunga turi 78 skyrius ir per 3.000 
narių. Apgailėtas faktas, kad daug dar yra 
lietuvių, kurie rūpinasi tik savo asmens 
reikalais ir nėra sąjungos nariais.

S-ga nemaža yra nuveikusi gindama ir 
atstovaudama lietuvių reikalus darbo mi
nisterijoje. Buvo atsikviesta propagandi
niais sumetimais lietuviai solistai. Padary
ta šokolado, vajus ir pasiųsta į Vokietiją 
vaikams 160 svarų.

Palaikomi tamprūs ryšiai su kitų kraštų 
lietuvių organizacijomis. Išleista „Britani
jos Lietuvis”, kuris pradžioje teturėjo tik 
700 prenumeratorių, o dabar jau 2.127. Jei 
būtų bent 4000, tai laikraštį spausdintų 
spaustuvėje.

Padaryta praėjusiais metais 79 minėji
mai, daug koncertų ir kt. 6 skyriai turi 
chorus, 3 — oktetus, veikia 8 tautinių šo
kių grupės, 3 skyriai turi scenos mėgėjų 
būrelius. Veikia anglų kalbos ir kt. kursai. 
Meniniai vienetai turėjo 47 pasirodymus. 
Daryta ekskursijų.

Antrą dieną i suvažiavimą iš Vokietijos 
atvyko Vykdomosios Tarybos pirmininkas 
•-idzikauskas.

I centro vadybą suvažiavimas išrinko 
Varkalą, Kaulėną, Bulaitį, Bajoriją ir kun. 
Sakevičių (Britanijos Lietuvis).

MENO NEGALIMA ATSIŽADĖTI
Kanados Liet. . Centro Taryba rugsėjo 

25 d. įsteigė lietuvių meno sekciją su lite
ratūros, vaidvbos, tautinių šokių, chorų, 
dailės ir i> *"ikos poskyriais.

Sekcijos artimiausi uždaviniai: parengti 
visuomenei stiprius ir turiningus vaidini
mus, suorganizuoti savo orkestrą, praplėsti 
tautinius šokius, chorą ir kt.

Quebeko provincijos the Departament of 
the Secretary įsteigė naujai atvykusiems 
anglų kalbos kursus. („Nepriklausoma Lie
tuva”)

TRAOINGAI PABAIGĖ TREMTĮ
Paris, ■ Ontario provincijoje, Kanadoje, 

lietuvius sukrėtė šiurpi tragedija. Neperse
niai atvykęs iš Vokietijos A. Virbickas 
piršosi St. Stonkutei, dirbusiai ligoninėje. 
Jų meilė prasidėjusį dar Vokietijoje DP 
stovykloje. Bet Stonkutė atsisakė už jo 
tekėti.

Rugsėjo 23 d. A. Virbickas atėjo į Ston
kutės kambarį, vietoje nušovė savo myli
mąją ir sunkiai peršovė save. Po 6 vai. 
Virbickas ligoninėje mirė. („Nepriklausoma 
Lietuva”)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA SAVOJE 
SPAUSTUVĖJE

Kanados „Nepriklausoma Lietuva” 1948. 
X. 8 d. Nr. 18 išspausdino jau savoje 
spaustuvėje. Maždaug tuo pačiu laiku įre
gistruota ir pati bendrovė.

Platinant šėrus (akcijas), daug kas pra
našavo, kad „iš to nieko nebus”, ir tai pa
kenkė kapitalo telkimui. Pagal įstatymus 
mažiausia reikalinga išplatinti Šerų už 
5.000 dol., dj yra išplatinta už 3.000 dol. 
Bendrovė turi skolos,, be to, reikia pinkti 
dar daugiau mašinų, todėl kreipiasi Į visus 
Kanados lietuvius, kad . jie gausiau pirktų 
b-vės Šerus. („Nepr. Liet.”)

25 m. IŠTIKIMOS TARNYBOS ,
Argentinos lietuvis visuom. veikėjas J. 

Sereika, išdirbęs „Fordo” Buenos Airės 
skyriuje 25 m., gavo iš Henry Ford II JAV 
padėkos raštą ir medalį su įrašu: „25 m. 
ištikimos tarnybos”. Rašte išreikšta už dar
bą ir pastangas padėka.

J. Sereika jau 30 m. vfeikia Sus. Liet. Ar
gentinoje.

„Arg. Liet. Balsas” rimtai kelia balsą dėl 
savosios spaustuvės įsigijimo. (Argent 
Liet. Balsas).

KORTŲ ČEMPIONAI
Sus. Liet. Argentinoje C. V. rugplūčio 

mėn. suruošė „tūkstančio, šešiasdešimt še
šių ir kitų kortų lošimų” varžybas. Pa
skirtos ir premijos. (Arg. Liet. Balsas).

PAREMS LIETUVOS ŽUDIKUS
Iš Brazilijos į JAV nuvykęs J. Jokubka 

„Vilnyje” rašo, kad Brazilijos lietuviai ko
munistai surinko 6.000 dolerių arba 120.000 
kruzeirų, kuriuos pasiųs Lietuvos okupan
tams. Urugvajuje tam pačiam „tikslui” su
rinkta per 40.000 pezų.

Aišku, tų pinigų Lietuvos varguoliai ne
matė, bet sektantai visgi susirinko ...

Smerkdami išdavikų ■ „veiklą”, turime 
pastebėti, kad naujokai ir seni patriotai' 
per daug kalba, o per mažai dirba. (Arg. 
Liet. Balsas).

Buenos Airės laikas nuo laiko pasireiškia 
„Garnio” teatras, kurį sudaro iš tremties 
atvykę artistai; režisuoja buv. Šiaulių 
valst. teatro aktorius J. Valentinas.

Dideliu pasisekimu mūsų jaunas pianis
tas Andrius Kunrevičius koncertavo Cir- 
culo Musical de Cordoba suruoštame kon
certe Cordoboje. Vietinė spauda koncertą 
įvertino labai palankiai. (Arg. Liet. Balsas).

VEIKIA BRAZILIJOS SKAUTES
Brazilijoje užregistruota lietuvių skaučių 

draugovės direktorija. Laukiama jos akty
vesnio veikimo.

Rio de Janeire pagarsėjo lietuvis imti- 
ninkas Stepas Žičkus, sveriąs 141 kg. Tai 
profesionalas, bet visur jo plakatuose įra
šoma „Lituano”. (Žinios, Brazilija)

Be vairo

Jei prezidento Europos politika buvo ne
išmintinga, tai jo Tolimųjų Rytų politika 
buvo dar blogesnė, 1945 m. rudenį genero
las P. J- Hurleys, mūsų ambasadorius Ki
nijoje, grįžo į Washingtoną ir pasitraukė iš 
pareigų, viešai pareikšdamas, kad jo darbui 
trukdė komunistai ir jų šalininkai JAV už
sienio reikalų ministerijoje ir užsienio tar
nyboje. Kad nutildytų kilusį skandalą, pre-

' Pančiai
Šiandien maža tėra amerikiečių, kurie ne- .3 

suprastų, koks rezultatas išeina, kada tau- 3 
tinė vyriausybė verčiama sudaryti koalici- . 
ją, su komunistais. Si istorija yra parašyta 
krauju ir vergija Estijoje, Latvijoje, Lietu
voje, Lenkijoje,, Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Jugoslavijoje, Albanijoje, Vengrijoje ir Če
koslovakijoje. Bet generolui Marshalliui 
vykstant' į Kiniją 1945- m., bendradarbiavi
mas su komunistais jam ir prezidentui Tru- > 
manui atrodė Itin laiminga mintis. Jei ge
nerolui Marshalliui būtų pasisekusi misija, 
Stalinas šiandien viešpatautų Kinijoje, kaip 
viešpatauja vidurio'ir rytų Europos valsty
bėse. Kinijos ir JAV laimė, kad Marshal
liui nepavyko. (Paskutiniai įvykiai Kinijoje 
šį straipsnį yra pralenkę, patvirtindami Bul- 
litto teigimą, kad Marshallis nustatė visai 
klaidingą diagnozę, o Amerika pagal ją iš
rašė receptą, kuris gali reikšti galą tautinei 
Kinijai ir eibes' rūpesčių pačiai Amerikai.
Red.). Į

Bet generolo prestižas Kinijos vyriausy
bei buvo toks didelis, kad į Kinijos sostinę 
atvykęs 1945 m. gruodžio 22. d., jis jau 
1946 m. sausio 10. d. galėjo prikalbėti ge
neralisimą Ciangkaišeką pasirašyti paliau- 
bas su komunistais. Pasirašydami komunis
tai turėjo intencijas, kurios visiškai skyrė
si nuo Marshallio intencijų. Japonijos nu
galėjimo dieną Mandžurijoje nebuvo jokių 
kinų komunistų kariuomenės dalinių. Rau
donoji armija užėmė Mandžuriją pagal Jal
tos sutartį. Sovietų planas buvo; 1. kiek 
galint daugiau komunistų prigabenti iš 
šiaurinės Kinijos i Mandžuriją ir ten ap
ginkluoti juos ginklais ir šoviniais, kuriuos 
raudonoji armija gavo grobio iš japonų; 2. 
raudonąją armiją iš Mandžurijos atit’-aūkti (į 
tik tada, kada ją galės pakeisti gerai gin
kluoti kinų komunistai. (Bus pabaiga).

Uranijus - Kanados valstybinė paslaptis Nr. 1
negyvenamuose 

.Northwest 
dykumo- 
uranijaus 
naujiems 
bei nuo- 

didžioji

ieš-

be- 
pa-

Didžiuosiuose, žmonių 
Kanados šiaurės tyruose, vad. 
Territories”, ir šiaurinėje Ontario 
je atrasti turtingiausi pasaulyje 
ištekliai. Sis atradimas sužadino 
nuotykiams rūdos kasėjus, laimės 
tykių ieškotojus, ir prasidėjo
uranijaus' karštligė, kaip anais laikais, kai 
tolimoje Aliaskoje tūkstančiai plūdo 
koti geltonojo metalo — aukso.

Prieš penkerius metus dar praktiškai 
vertis uranijus šiandien tapo labiausiai
šaulyje ieškomas metalas. Kai 1943 metais 
buvo praktiškai prieita prie atominių bom
bų gamybos, uranijus tapo dideliu turtu, 
ir Kanados vyriausybė paėmė savo žinion 
visus radioaktyviųjų mineralų išteklius ir 
uždraudė privačią šių mineralų eksploata
ciją. „Eldorado” kalnų pramonės įmonės, 
esančios išilgai Lokių ežero, vienintelės Ka
nadoje kasusios uranijų ir kartu didžiau
sios radiumo gamintojos pasaulyje, buvo 
taip pat perimtos vyriausybės žinion.

Tačiau dabar vėl frrivačios uranijaus ka
simo įmonės leistos veikti, nors visi iška
sami uranijaus kiekiai privalo būti parduo
dami vyriausybei, kuri penkeriems metams 
garantavo 55 dolerių atlyginimą už toną vie
ną procentą turinčios uranijaus rūdos. Tai 
yra vis dėlto aukšta kaina, ir dėj jos pra
sidėjo didžioji uranijaus karštligė, — „dai
nuojančio atomo” medžioklė, kaip tai pa
vadino naujieji uranijaus ieškotojai.

Coral-Rapids, vietovė prie Abitivi upės 
šiaurinėje Ontario dalyje, bene daugiausia 
apgulta „dainuojančio atomo” medžiotojų. 
Kur prieš keletą mėnesių tegyveno vos ke
turi baltieji, trys indėnai it tuzinas roginių 
šunų, šiandien uranijaus ieškotojų skaičius 
auga kaip ant mielių. Visu Įnirtimu ieško-

ma naujų uranijaus klodų, ir šiems dar
bams, šalia privačių ieškotojų, išsiųstos 
valstybinės geologų ekspedicijos, kurios 
tačiau, užeinant žiemai, tyrinėjimus turi nu
traukti ir juos tegalės atnaujinti tik balan
džio mėn. pabaigoj ar gegužės- mėn. pra
džioj.

Uranijaus medžioklės troškimas Išsiplėtė 
visoje Kanadoje. Iš Britų Kolumbijos pra
nešama taip pat apie naujus uranijaus atra- 
dimus, tačiau pirmoje eilėje uranijaus ieš- t 
kotojai plūsta į šiaurines sritis, esai^ias 
išilgai Lokių ežero. į Ottawą kasdien atei
na šimtais tonų rūdos, kuri nemokamai ti
riama valstybinėse laboratorijose. Daugu
mas ieškotojų dirba su tam tikru insfru-. 
mentu, kuris reaguoja į radioaktyviųjų mi
neralų spinduliavimą ir nurodo-jų buvimo 
vietą. Šių instrumentų paklausa yra tokia " 
didelė, kad neįmanoma ją patenkinti. Iš-1 
rasta taip pat ir kitas instrumentas, kuris 
radioaktyvių mineralų klodus žemėje gali 
nustatyti net iš lėktuvų. >

Medžiagos, kurios buvo panaudotos atit 
Hiroshimos ir Nagasaki numestų atominių 
bombų gamybai, buvo kaip tik kilę iš 
„Eldorado” kasyklų, esančių prie Lokių 
ežero. Šiandien „Eldorado” produkcija yra 
Kanados valstybinė paslaptis Nr. 1. „Mes 
žinome ir kitus didelius uranijaus klodus, 
apie kuriuos iki šiol nebuvo skelbiama”, pa
reiškė vienas aukštas valdžios asmuo. Tie 
ištekliai, kaip spėjama, žymiai prąneša ir 
„Eldorado” išteklius. '

„Dainuojančio atomo" medžioklė vyksta 
toliau. Galime drąsiai teigti, kad Kana
da yra vienintelė pasaulyje valstybė, kuri 
pati turi pakankamai atomo skaldymui rei
kalingų medžiagų ir ateityje jų dar dan
ei* n turės, (SN)
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IRO pranešimai
Numatoma suaktyvinti DP emigracija

Prancūzų zonoje, Neunbūrge, leidžiamas 
„Bulletin de l’Organization Internacionale 
pour les Rėtugiės zone Franęaise d’Occu- 
pation en Allemagne” spalio mėnesio lai
doje Nr. 3 informuoja įvairiais tremtinių 
reikalais. Danijai ratifikavus IRO statutą, 
1948 m. rugpiūčio mėn. 28 d. oficialiniai 
įsikūrė IRO ir likvidavosi PC IRO.

Generalinis IRO narių, susirinkimas, įvy
kęs 1948 m. rugsėjo mėn. 13—25 d. Žene- 

. voje išrinko buvusi PC IRO vykd. sekreto- 
* rių W. H. Tuck generaliniu IRO direkto

rium. Be to išrinko narius IRO Vyr. Tary
bos Prezidiumo, būtent; prancūzų ambasa
dorių Henri Ponsot — prezidentu, Kinijos 
atstovą Dr. Wu Nan Ju-pirmuoju vice
prezidentu, Olandijos atstovą Dr. P. J. de 
Kanter — antruoju vice-prezidentu ir Belgi
jos atstovą Joseph Schneider—vyr. informa
torium. Gen. susirinkimas kreipėsi į Švei
carijos. ir Italijos vyriausybes ir kvietė 
įstoti nariais IRO organizacijon. Italijos 
generalinis konsulas baronas Vitaliano Con- 
falonieri, dalyvavęs stebėtoju IRO susirin
kime, tuoj pat pareiškė, kad Italija princi
piniai sutinkanti būti IRO nariu.

IRO numato per ateinančius dvejus me
tus savo darbą užbaigti, žinoma, jeigu jos 
nariai efektingai parems visus darbus ir 
planus. Per vienerius metus, skaitant iki 
1948 m. birželio 30 d. repatriavo 51.000 
tremtinių ir įsikūrė Vakaruose arba užjū
riuose 205.000 DP, o iš viso 256.000. Iki 
šiol dar repatriuoja jugoslavai ir lenkai. 
Paskutinis lenkų transportas išvyko 1948 

. m. spalių 29 d.

Emigraciniai reikalai
Kad palengvinti užjūrinę emigraciją, IRO 

pasamdė 25 laivus, kurie pradės vežioti 
DP transportus jau 1948 m. lapkričio mėn. 
Be to yra numatyti tremtinių gabenimai ir 
lėktuvais Į tas šalis, į kurias šis transpor
tas apsimoka.

; Pagal IRO ir Prancūzijos vyriausy
bės susitarimą 1000 tremtinių šeimų įkur
dinama šios šalies žemės ūkyje. Seimų įkur
dinimas vyksta visai naujais metodais. Ko
misijos parinktos DP stovyklose šeimos ga
benamos į Prancūziją ir apgyvendinamos 
specialinėse stovyklose. Čia pasirašomos 
darbo sutartys. IRO pareigūnai dalyvauja 
šeimų parinkime, juos atstovauja Prancūzi
jos stovyklose, padeda sudarinėti sutartis ir 
globoja žemės ūkio darbuose. Iš šiaurinės 
prancūzų zonos būrys šeimų jau pagal šį 
planą išvyko T’rancūzijon.

Šiuo metu į Braziliją renkami trem
tiniai, kurių 70% numatoma įkurdinti že
mės ūkyje ir 30% geležies ir plieno pra
monėje, auto-mechanikų darbuose. Amžiaus 
riba — 50 metų. (Brazilijos laikraštis „Dia- 
ro de Paulo” rašo, kad amžiaus riba yra 60 
metų.). Brazilijos komisijos jau prancūzų 
zonoje lankosi. Išvyksta gana daug lenkų.

Numatoma gauti kvota vyrams vykti 
Kana do n į kasyklų darbus. Seimų na
riai būtų kartu su vyrais komisijų pati
krinti ir vėliau galėtų išvykti. Prancūzų 
zonos vyrai dar nebuvo Kanadon verbuo
jami. Taip pat gauta 250 moterų kvota na
mų ruošos darbams į Kanadą.

\ Turintieji Kanadoje giminių ar pažįstamų 
gali prašyti sudaryti affidavitus emigruoti 
į šią šalį. Dokumentų sudarymo procedūra 
tęsiasi 3 mėnesius.

Venezuelos komisija surinko 750

našlaičius ir kitus trem- 
skaičiaus nenurodė. Nau- 
tremtinių parinkimo ko- 
į Europą.

pranešė pasirengusios priimti 
tremtinių. Ateinančiais metais K a- 

priims 100.000 ir Australija — 
tremtinių. , Šiuos skaičius pranešė 
kraštų atstovai IRO organizacijoje.

darbininkų ir jų šeimų narių. Tremtiniai 
vyksta lėktuvais. Lapkričio mėn. numatoma 
nauja komisija tremtiniam į Venezuelą re
gistruoti.

IRO visuot. susirinkimas kreipėsi į pa
saulio „žmonių ir tautų sąžinę” įkurdinti 
juo daugiau tremtinių savuose kraštuose. 
Naujosios Z eland i1 jos vyriausybė 
per tris dienas atsiliepė ir pareiškė, kad 
priimsianti atitinkamą skaičių tremtinių. 
Nauj. Zelandijos alštovas IRO Generolas 
majoras W. G. Stevens patikslino, kad jo 
kraštas priimsiąs 
tinius, bet tiksliai 
josios Zelandijos 
misija atvyksianti

Didžiosios Britanijos Commonwealth do
minijos 
300.000 
n a d a 
200.000 
minėtų
Kanados atstovas Italijoje Jean Desy pa
reiškė, kad jo atstovaujama vyriausybė iki 
šiol jau priėmė 25.000 tremtinių ir priėmi
mą vykdys iki pririnks 100.000 DP. IRO 
numato dar šiais metais pergabenti Kana- 
don 60.000 tremtinių. Australijos Karinės 
Misijos šefas Berlyne generolas majoras 
Freder'ik Galleghan pranešė, kad Australija 
200.000 tremtinių tik per daugeli metų pri
imsianti, nors IRO veikimas tik dviems 
metams numatytas. Australija tremtinių 
įkurdinimą pradėjo po 12.000 metams, bet 

Nauji galimumai ūkininkams patekti j JAV
Neseniai iš JAV gautas pranešimas, kad , mėn. pusėje reikės gręžti klevus (jų čia au- 

Marylando valstijos DP komisijos pirmi- ; gama labai daug) ir užstatyti tam tikrus in- 
ninku yra paskirtas žinomas Amerikos lie- | dus sulai surinkti; iš tos sulos gaminamas 
tuvių veikėjas adv. W. Laukaitis. Jo pa
reiškimu, į Marylando valstijos ūkius galės 
būti priimta 500 lietuvių, be to, tam tikras 
skaičius moterų namų ruošos ir kitokiems 
darbams. Šios valstijos DP komisija yra 
gavusi iš ūkininkų ir kitų darbdavių atitin
kamus pareiškimus blankus, į kuriuos te
reikia įrašyti tik atvyksiančio asmens pa
vardę ir kitas reikalaujamas žinias. Daugu
ma ūkininkų žemės ūkio darbams pageidau
ja gauti DP šeimas. Lietuviai tremtiniai, 
neturį affidavitų ar reikiamų garantijų, bet 
norį, vykti į JAV žemės ūkio darbams, gali 
kreiptis į adv. W. Laukaitį šiuo adresu: 
Fidelity Bld., N. Charles St., Baltimore 1, 
MD, USA. Prie visos šeimos asmeninių ži
nių reikia pridėti ir vietos komiteto pažy
mėjimus anglų kalba apie asmens tinkamu
mą dirbti žemės ūkyje.

Taigi, šalia Liet. Žemės ūkio Darbuotojų 
Sąjungas ir šalia Liet. Tremtinių Darbinin
kų ir Amatininkų Profesinės Sąjungos gau
tų iš JAV lietuvių atitinkamų kvotų į že
mės ūkio darbus, dabar vėl prisideda gali
mumai didesniam tremtinių skaičiui patekti 
į JAV. Dėl Profesinės Sąjungos gautos 1600 
lietuvių šeimų kvotos į žemės ūkio darbus 
pranešama papildomų žinių. Kaip žinoma, 
šiam skaičiui darbai parūpinti Vermonto 
valstijoje. Į čia atvykusiems teks dirbti Įvai
rūs darbai, koki paprastai dirbami žemės 
ūkyje. Lapkričio, gruodžio, sausio, vasario 
ir iki kovo mėn. pusės, apžiūrėjus gyvuljus, 
teks eiti girion kirsti malkas; antroje kovo

Baden-

privalo 
turimą

jis nuo pradžios pakilo iki 24.000 metams. 
Kad savo planą įvykdyti Australija pasky
rė 1.000.000 svarų sterlingų tremtinių gy
venamoms patalpoms ir priėmimui parengti. 
Taip pat Auątralija .moka 10 sv. sterl. ke
lionės išlaidų už kiekvieną tremtinį.

Visais emigracijos reikalais galima 
kreiptis į prancūzų zonos IRO vado
vybę šiuo adresu: (14b) Neuenburg 
(WUrtemfl^rg), SP 51.098 BPM 507, gi in
dividualinės emigracijos reikalais — 
„Bureau d’ėmigration individuelle a 
Baden, 8 Lichtenthaler Allee.

Besirengią emigruoti tremtiniai 
tinkamai profesiniai pasirengti ir 
savo profesiją ar mokamą praktišką 'darbą 
privalo atitinkamais, diplomais, pažymėji
mais ar kitokiais dokumentais įrodyti. 
Tremtinių verbavimo komisijos nuodugniai 
mokamus darbus tiria ir reikalauja auten
tiškų įrodymų. Greitu laiku prancūzų zo
noje lankysis IRO centro darbo skyriaus 
pareigūnai ir tikrins tremtinių pareikštas 
profesijas ir specialybes.

IRO centre Ženevoje iš naujo pakeltas 
tremtinių specialybių pakeitimo klausimas. 
Šiuos reikalus kelia Danijos, Didž. Brita
nijos ir Jungt. Amer. Valstybių atstovai. 
IRO sveikatos skyriaus direktorius dr. 
Coigny planuoja patikrinti tremtinių-gydy- 
tojų specialybes ir numato 9—12 mėnesių 
atitinkamus kursus.

Prancūzų zonos karinė okupacinė vyriau
sybė nutarė apdėti mokesčiais nuo 1948 m. j per ilgai neužtruks.

atvykę

sąlygų 
kad jėi 
tai di-

klevo sirupas ir klevo cukrus (vidutinis 
Vermonto ūkininkas iš klevų sulos pramo
nės turi metinių pajamų nuo 5.000 iki 15.000 
dolerių). Vasaros metu teks daugiausia 
dirbti prie gyvulių ir lauko darbų. Vermon- 
to valstijoje didelių ūkių nėra, čia dvigubai 
daugiau karvių negu žmonių, ir valstija yra 
žinoma kaip „Pienę gamybos centras” Nau
jojoj Anglijoj. Vermonto valstijos pieno 
produktais aprūpinama išimtinai Bostono 
metropolija ir iš dalies New Yorko didmies
tis. Karvių rankomis neteks melžti, tai at
lieka mašinomis. Bet pieną sudėti į šaldy
tuvus, vėliau sunkvežimiais nugabenti į 
jungiamus punktus prie geležinkelių, — ši
tai turės atlikti savomis rankomis 
DP.

Bendrai, dė] darbo ir gyvenimo 
Vermonto valstijoje galima pasakyti, 
dėdė Samas atidarytų savo sienas, 
dėlė dalis kaimyninės Kanados Quebeoko 
provinčijos prancūzų sugužėtų Amerikon. 
Kiekvienais metais specialiems žemės ūkio 
darbams į Vermonto valstiją įsileidžiama 
apie 700 Kanados darbininkų, ir kai darbų 
sezonas pasibaigia ir jiems reikia grįžti at
gal į Kanadą, nė pusės atvykusiųjų negali
ma surasti, — jie „paklysta” Vermonto gi
rios*’. Taigi, tas rodo, kad tiek darbo tiek 
gyvenimo sąlygos čia nėra blogos. Todėl 
reikia tikėtis/ kad atvykusiems lietuviams 
neteks čia dantis sukandus kentėti. Be to, 
Amerika laisva šalis, nepatinka —eik kur 
geriau. Žinoma, reikia laukti, kad atsiras 

spalių mėn. 1 d. visus pilną IRO išlaikymą 
gaunančius tremtinius. Mokesčiai bus ren
kami pagaj uždarbį, šeimos narių 'skaičių ir 
gaunamą išlaikymą-butus, komunalinius pa
tarnavimus ir t.t. Surinktieji pinigai bus 
naudojami repatriacijai, įkurdinimui, ama
tų ir profesinio išsilavinimo reikalams.

Aukštųjų mokyklų studentų išlaikymas.
IRO ir toliau stengsis visokeriopai auk

štųjų mokyklų studentus remti. Bet ši pa
rama galės paliesti tik studentus, kurių iš
simokslinimas bus naudingas įsikurdinirno 
ir būsimo gyvenimo reikalams. Kieno stu
dijos įsikurdinimą trukdys arba per ilgai 
tęsis, ar jokių teigiamų rezultatų neduos, 
tai IRO negalės tuos studentus medžiagiš
kai paremti. IRO rems tuos studfhtus, ku
rie savo įgyta profesija galės lengviau įsi
kurti svetimose šalyse.

Mūsų studijuojantis aukštose mokyklose 
jaunimas ypač turėtų kreipti daug dėmesio 
į šį IRO centro Ženevoje nusistatymą ir 
laiku pasirūpinti tinkamu išlaikymų bei 
studijų mokesčiais iš vietinių IRO 
Juk įvedus naujas vokiečių markes, 
bė studentų atsidūrė labai blogoje 
ir jų dalis net paprasčiausio IRO maisto 
negauna, nekalbant apie butą, kurą, šviesą 
if mokslapinigius. BALFo parama taip pat 
labai sumažėjo. IRO pagrindinė sąlygą pa
ramai gauti yra vien teigiamos Studijos da
lykų, kurie galės įsikurdinimui pagelbėti ir

įstaigų, 
daugy- 
būklėje

tokių, kurie, gai būt, pabėgs anksčiau iš 
ūkių negu bus pasižadėję, bet ir šių dalis 
ir vėl grįš atgal ir su laiku taps gerais 
Amerikos piliečiais. Taip kalba Amerikos 
profesinių sąjungų Vermonto valstijos pre
zidentas lietuvis A. Jankauskas, kuris daug 
prisidėjo prie to, kad Liet. Tremtinių Dar
bininkų ir Amatininkų Profesinei Sąjungai 
išrūpino 1600 kvotą vykti žemės ūkio dar
bams į JAV. J. Žlv.

( • -----------------

Pirmas choro pasirodymas
Wehnen / Oldenburgas. Sekmadienį, spa

lio 24 d. naujai susiorganizavęs stovyklos 
choras, vadovaujamas muziko Linevičiaus, 
pirmą kartį giedojo bažnyčioje. Ta proga 
buvo laikyta giedotinė suma. Per pamaldas 
vien moterys sugiedojo „Angelus Dominu”, 
vien vyrai — 5,jėzu Dulcis”, o bendrai 
choras sugiedojo „Maldą”, „Apsaugok 
Aukščiaiisias” ir „Maldą už Tėvynę”. Choro 
pirmo pasirodjVio proga vakare įvyko kuk
lus subuvimas, kuriame nepašykštėta chorui 
netik ištverti šiais nepastoviais emigracijos 
laikais, bet dar ir išaugti į stiprų darbų 
vienetą. Stovyklos klebonas kunigas Pe
traitis paakino labiau burtis į tą kuklų lie
tuviškos giesmės bei dainos būrelį, negu 
tuščias paskalas skleidžiant leisti

— Sekmadienį, spalio 31 d. 
bažnytėlėje, Kristaus Karaliaus 
proga, įvyksta atlaidai, kuriuos
bažnyčiai Munsterio katalikų vyskupas. Tai 
bene pirmojoje iš tremties stovyklų bažny
tėlėje įvyksta atlaidai.

laiką.
stovyklos 

šventės 
perdavė

Pabaltijo Centro Komitetų 
pirmininkų pasitarimas

S. m. spalio/19 d. Geisslingene įvyko ei
linis Pabaltijo Centro Komitetų pirmininkų 
pasitarimas, kuriame buvo n p ta r ta:

1. Surinkti išsamius duomenis apie tavo 
invalidus, kroniškus ligonius, senelius, ku
rie negalės išemigruoti.

2. Išaiškinti IRO štabe įsakymo Nr. 101 
numatomų organų kompetenciją, pav., kas 
yra komitetas ir kas kontrolės komisija, etc. 
Šiuo metu kiekviena arėja kitaipjuos inter
pretuoja.

3. U. Carusio pavaduotoju Vokietijoje 
paskyrus p. A. Sųuadrillį, apsilankyta pas. 
jį ir išsiaiškinti visa eilė su emigracija į 
JAV susijusių klausimų.

4. Prancūzų karinei valdžiai nubraukus 
visoms tremtinių mokykloms pašalpas, švie
timo reikalai prancūzų zonoje atsidūrė kd- 
tastrofingoje būklėje. Tuo reikalu įteikti 
IRO Ženevoje dokumentuotą memorandumą, 
protestuojant prieš tokį potvarkį.

5. Iš Omgus gautas atsakymas |. memo
randumą dėl 70 DM išskaitymo iš dirban
čiųjų. OMGUS rašo, kad šiuo metu yra 
46.300 dirbančiųjų, kuriems vokiečių ūkis 
išmoka 122.250.000 DM l metus. Kadangi 
IRO neįstengia tų išlaidų padengti, tai kad 
nesumažinti dirbančiųjų skaičiaus, nutarta 
išskaitinėfi po 70 DM iš jų algų, nors 
faktiškai kievienam DP išleidžiama po 84 
DM. '

Iš š. m. IRO biudžeto įkurdinimo reika
lams paskirta 71 milijonas dolerių. Tremti
nių išlaikymui skiriama 61 milijonas dole
rių, bet į tą sumą [kalkuliuota ir lėšos ad
ministracijos aparatui išlaikyti, nors admi
nistracijos aparatui numatoma atskira stam
bi suma. LTB

♦ Prancūzijoje buvo atidarytas pasaulio 
sostinių kongresas. Paryžiaus miesto tary
bos pirmininkas Pierre de GauHė (generolo 
brolis) buvo išrinktas to kongreso pirmi
ninku. (D/Afp).

♦ 15 komunistų atstovų parlamente pa
reikalavo paleisti „Italijos socialinį sąjūdį”, 
kadangi jame puoselėjamos neofašistinės 
tendencijos. (D/Afp).

*■ Olandų kariuomenės pranešimu, vėl 
prasidėjo kovos tarp komunistų sukilėlių ir 
Indonezijos vyriausybės kariuomenės. Per 
50 km nuo Madiuno komunistai sudarą 
naują pasipriešinimo centrą. (D/R).

— Po trumpų atostogų, mokslo pradžios 
proga stovyklos salėje gimnazistai pasirodė 
su eilėmis, tautiniais šokiais ir dainomis.

— Šiomis dienomis didesnis būrys tau
tiečių išvyko į pereinamąją stovyklą vykti 
į Kanadą kalnų pramonės darbų ir su 
afidevitais. Be to, ankščiau išvyko ir kele
tas siuvėjų. Vieton jų stovykla vėl pasi
pildė atvykusiais iš O&tingeno lietuviais, 
kurių susidarė daugiau kaip šimtas. Dalis - 
pateko 'į Oldenburgo Unterm-Berg lietuvių 
stovyklą.

— Stovyklos" moterys turėjo susirinkimą, 
kuriame išsirinko savo atstovybę. K. Kem.

Gilioje skausmo valandoje

Česlovą Valodk^
jo mylimai žmonai Aldonai mirusi 
užjaučia ir kartu liūdi

Ambergo LTB komitetas

Petr. Tarulis ,

(Simad *T\i4rkuLgi6 ir hiii
. Apysaka
Štai neseniai, gal prieš porą savaičių, jis 

taip sėdi po tuo savo žaliu gaubtuvu ir 
visus savo kitus rūpesčius užmiršęs, iš lėto 
berašąs sau ramiai. Staiga atsidaro duąys. 
Duryse pats vyriausias direktorius. Jis, ma
tyt, turėjo šiuo neįprastu metu kokį ypa
tingą reikalą banke, o galvšiaip sau pro ša
lį eidamas, užsuko. Kas čik suvoks paties 
vyriausiojo direktoriaus mintis ir sumany
mus.

Šiuo syk vyriausias direktorius nėjo, 
kaip Kurkulgis pradžioje spėjo, tiesiog į 
savo kabinetą. Jis vieną minutę stabterėjo 
duryse ir pamatęs Kurkulgio kampe švie
są, visai nelauktai pasuko į salę, tiesiai prie 
Simo Kurkulgio, kurs, kaip žalias žiogas 
čirškė savo kamputyje-

Simas Kurkulgis apstulbo. Mat, jis turėjo 
tokią mažą silpnybę: bedirbdamas, jei arti 
nieko nebuvo, sau vienas dainuodavo. Jis 
vienas likęs, reikia pasakyti, labai jaukiai 
jausdavosi, todėl ir niūniuodavo. Jis ne
mėgdavo tų dainelių, kurias visi dainuoja. 
Jis čia pat sukurdavo jo, to momento, nuo
taikai atitinkančią, savotišką kompoziciją. 
Pavyzdžiui, šiandien, tik prieš akimirką 
buvo baigęs tokį šaunų posmą:

O—jeei, o—jeei, o—jeei, o—jeei
O, ja—jaai, o, ja—jaai...

Ir tas paskutinis į,o a—jai” buvo ištartas 
visai garsiai. Mat, dažnai posmo pabaiga 
sutapdavo su kuriuo nors jo veiksmu — ar 

paskutiniu skaičiumi didelėje sumoje, ar su 
tuo brūkšniu, kuriuo jis kiekvieną- svarbes
nę sumą mėgdavo pabraukti. Paskutinį 
garsą šį kartą Kurkulgis išvedė savo teno- 
riuku gana skambiai.

Ir vyriausias direktorius galėjo jį nugirs
ti! -Jis kaip tik tuo metu pasirodė duryse. 
Štai kodėl dėl staigumo Kurkulgis kelis 
kartus mirktelėjo, o smilkiniuos jam ūžte- 
rėjo dvi, trys bangos.

Vyriausias direktorius ėjo per salę, tarp 
prietemoje skęstančių stalų, tiesiai Kurkul
gio linkui. Jis ėjo tuo ypatingu žingsniu, 
kokiu vaikščioja savo banke visi vyriausie
ji direktoriai. Ant pečių žvilgą kailiniai. 
Jų kaina kažkokiu būdu buvo žinoma banko 
net mažinusiems tarnautojams. Ir Kurkulgis 
jau seniai žinojo, kad jis ir per penketą me
tų, nieko nevalgydamas ir nė cento iš savo 
algos neišleisdamas, tokių žvilgančių kaili
nių nenusipirktų.

Vyriausiojo direktoriaus rausvame, nerū
pestingame dabar veide, kaip liepsnelė tam
soje šiūreno lengva, tokia maloni šypsena.

— Bepiga jam turėti tokių gerą, tokią 
taurią šypseną, juk jis vyriausias direkto
rius! — visados galvodavo Kurkulgis.

— Labas vakaras, — aksominiu tembru 
nuolaidžiai jis pasveikino, kaip uždegtą 
degtuką pastyrusį Kurkulgį. — Dirbame?

— Reikia. Turiu kai kurias sąskaitas... 

ponas direktoriau, ponas vyriausias direk
toriau, — sumišo Kurkulgis.

— Atsiprašau, — pasakė vyriausias di
rektorius, bet jau be ceremonijų pasitraukė 
arčiau prie savęs knygą, į kurią Kurkulgis 
buvo įrašęs dabar visas virtines įvairių 
skaičių. Buvo matyt, kad vyriausiam direk
toriui tie mažmožiai visai neįdomūs, bet 
jis tik dėl pavyzdžio, dėl savotiško man
dagumo žvilgterėjo į tą storą lipijom sker
sai — išilgai sukapotą knygą.

— Daug darbo... — pridėjo vyriausias 
direktorius, lyg klausdamas, lyg šiaip sau 
darydamas pastabą.

— Aš... dažnai taip. Vakarais. Dieną 
negali suspėti...

Ir vyriausias direktorius dviem pirštais 
atgal pastūmė didžiulę Kurkulgio prirašy
tą knygą. Jo visa išvaizda, kada jis žiūrėjo 
Kurkulgio labai uoliai išvestus skaičius, 
kada jis teikėsi fu juo kalbėti, buvo tėkia, 
kad atrodė, jog ir ta didžiulė knyga ir Kur
kulgio gražiai surašytos sumos ir, paga
liau, pats visas Kurkulgis jo akyse buvo to
kie menkniekiai. Ir net pats Kurkulgis tuo 
metu pajuto, kad iš tikro akivaizdoje šio 
aukšto žmogaus, kurs kažką, ko nei Kur
kulgis, nei daugybė kitų nežino, o jis vie
nas iš nedaugelio žino, kad to nepaprasto 
vyro akyse jis pats yra mažas, mažiukas, 
mažytėlaitis...

— Taip... — pasiruošęs jau eiti, bet gal 
sumanęs paguosti mažąjį Kurkulgį, prieš 
visokias savo taisykles dar pridūrė vyriau
sias direktorius; — Jūs dirbate... Reikės 
atsižvelgti...

Kurkulgis baisiai gailėjosi, net kelias 
dienas sau negalėjo atleisti, kodėl iis. kain 

toji greta stovinti griozdiška spinta, stūk
sojo ir nieko nepasakė. Aišku! Jam reikė
jo tuojau pat mandagiai padėkoti:

— Labai ačiū, ponas vyriausias direkto
riau ...

Taip! Tai būtų šaunu. O dabar? Ak, jam 
vis ne taip išeina! Čia buvo proga. Neiš
naudota proga dar šį bei tą pasakyti, iš ko 
vyriausias direktorius galėtų susidaryti 
nuomonę .apie Kurkulgio sumanumą.

Bet aną dieną namo eidamas Kurkulgis 
buvo laimingas. Ar daug čia žmogui rei
kia?!...

— Kažin kiek pridės? — jau kelintą kar
tą pats save klausė Kurkulgis. — Gali ir 
visą šimtą. Ne! Kur tau?! Je’gu taip — 
penkiasdešimt? Ir tai neblogai! Pats vy
riausias direktorius nesismulkins. Jei čia 
būtų tas „karvės akis” buhalteris (kurio 
pataikūniško būdo visi banko tarnautojai 
nemėgo ir kažin kodėl praminė „karvės 
akim”) jis primestų 25 ir žinokis! Šis žmo
gaus neužjaus! Bet čia gi dabar pats vy
riausias direktorius! Atkreipė dėmesį ir tie
siog pasakė, Kurkulgis pats savo ausim 
girdėjo: „Reikės atsižvelgti”... Taigi! Pats 
vienas šypsodamasis svajojo Kurkulgis ir 
beveik jaunuolišku žingsniu kopė į Žaliąjį 
kalną, kur Aguonų ir Lelijų gatvės.

O namie, kai Teresė, jo nuolat vis kuo 
nors nepatenkinta žmona, atnešė vakarienei 
tirštų barščių, likusių nuo pietų ir dabar 
atšildytų, Kurkulgis tris '-artus paspringo 
pilnu šaukštu, besijaudindamas ir besiruoš
damas Teresei pranešti šią nepaprastą ir 
nenumaldomą žinią.

— Šį vakarą mane banke dirbantį užėjo 
cat? vvriausiaš direktorius. — pagaliau pa

siryžo Kurkulgis. Jis neapskaičiuotai pa
darė efektą, bent du šaukštu iš te susijau
dinimo suvalgydamas ir tik paskui pabai
gė: — Pažadėjo algos... pridėti. Taip ir 
pasakė: „Reikės atsižvelgti”.

— Et, klausyk tavęs! Pridės tau. babokis, 
kad aplamai neišvarytų. Žirnevičienė jau 
seniai žino, kad jos vyrui pridės. Jau ir 
suknelę Laisvės alėjoje lange turi pasirin
kus. Bet tik tauziji!

Kurkulgis nuvyto ir suprato, kad kaip vi
sados, padarė labai neapgalvotą klaidą. 
Jam visai nereikėjo čia girtis! Kai būtų 
gavęs padidintą algą, būtų atnešęs ir ati
davęs Teresei, būtų pati pamačiusi ir nu
stebusi. O dabar? Nepasitikėjimo kirminas 
ėmė krutėti užantyje.- kaip visados, kad tik 
nebūtų Teresės tiesa?

♦
Taigi, šiandien Kurkulgis į banką atėjo 

be nuotaikos. Atsisėdo savo kamputyje, sa- 
von, vis braškančion, matyt, bebaigiahčion 
atsiklijuoti, kėdėn. Nesižvalgė. Nesidomėjo, 
kas aplinkui dėdasi, ir’ įniko į savo storą
ją knygą. Jis tvirtai buvo įsitikinęs, kad 
šiandien jam turi būti nesmagumų. Bet jis 
sau vienas pagalvojo, kad jeigu taip sėdės, 
dirbs, nė iš vietos nesijudins, tai tie „ne
smagumai” patys prie jo negi prieis.

Bet atsitiko taip, kad jau gerokai padir
bėjus, kaip tik ties jo stalu susimetė treje
tas vyrų ir trokšdami nors minutei pabėgti 
nuo įkyrėjusio darbo, kaip maži berniukai, 
dar mokykloje būdami, atsargiai apsižval
gė, kad viršininkai nematytų, ir ėmė šneku
čiuotis. (B. d.)

3



Nr. 118 (501) 4 pusi. MINTIS 1948 XL S.

Švedai apie Lietuvos partizanus
I . .............................. . . . , . . _

Didelio švedų dienraščio „Stockhoms- 
Tidningen” bendradarbis Christeras Jader
lundas š. m. spalių mėn. šiame laikraštyje 
paskelbė eilę straipsnių apie dabartinį Lie
tuvos gyvenirhą. Straipsnių autorius tvir
tina, kad medžiagą gavęs 'iš Lietuvos par
tizanų sąjūdžio BDPS užsienių delegatūros.

Bendrą būklę Ch. Jaderlundas nušviečia 
keliomis originilių laiškų ištraukomis. Vie
name cituojamajame laiške rašoma:

„Pirmiau šiame 3.000 gyventojų mies
telyje (valsčiuje?) buvo valsčiaus vir
šaitis, raštininkas ir du policininkai. 
Dabar turime 4 rusų policininkus, 3 
MVD ir 4 MGB '" ' . “ --------

. kareivius ir 24 tarnautojus. Šiuos sovie- 
’ tų biurokratus turime ne vien maitinti, 

bet ir rengti. Viską iš mūsų atėmė ru
sai, geriausius trobesius, o patys juose 
gyvena kaip kiaulės. Jie dėvi mūsų kai
liniais, kuriuos galime atpažinti ... Daug 

- ūkininkų, nebeišgalinčių mokėti mokes
čių ir bijančių, kad neišvežtų, pakeičia 
gyvenamas vietas. Neseniai septynios 
šeimos apleido mūsų miesfelj, bijoda
mos, kad neišvežtų. Kartkartėmis iš ka
lėjimų grįžta vienas kitas ūkininkas. 
Nors tie vyrai, badu numarinti, darbui 
netinka, rusai juos dažnai vėl išveža į 
Uralą ar toliau.

.Rusai iš mūsų ima viską, kaip aiški
na — kolchozų reikalams. Jie plėšia ne 
tik stambius ūkininkus. Vienas ūkinin
kas turėjo 7 ha žemės, jo duktė buvo 
lųokytoja. Ją kažkas įskundė kaip parti- 

- zanę. Buvo suimta, o jos ir tėvų turtas 
išplėštas. Tikroji suėmimo ir apiplėšimo 
priežastis buvo ta, kad ji turęjo siuvi
mo mašiną ... Tame pat kaime vienas 

■; ūkininkas buvo sumokėjęs visus mokes- 
čius ir atlikęs visas pyliavas, taip kad 

.• jam nieko nebuvo galima prikišti. Tada 
jam buvo primesta talka partizanams. 
Buvo nubaustas pusantrų metų kalėjimo 

■ ir išvežtas. Ta proga visas ūkis buvo 
pavyzdingai rusų apiplėštas. Atimti gal
vijai, arkliai, padargai ...”

Toliau pranešama, kad vien tik šių metų 
gegužės mėn. i Sibirą išvežta apie 30.000 
lietuvių. Autorius aiškina:

„Kaip tautinis vienetas Lietuva jx> 
. rusų jungu Išgyvena sunkiausią bandymą 

savo istorijoje. Aplamai imant, visi Lie
tuvos gyventojai nenori tikėti, kad 
jiems visą amžių teks gyventi taip paže
mintiems kaip kad gyvena rusai komu
nistinėje santvarkoje. Aišku, daug lietu
vių pasipriešinimą Lietuvos susovieti-

ir surusinimui laiko beviltišku 
ir sako:

ir du policininkai.

valdininkus, 43 MVD

nimui 
įsikalu

Ar nematome kas darosi pasaulyje? 
Argi galime nugalėti raudonąją armiją?

Tačiau lietuvių istorija ir lietuvių bū
das lengvai paaiškina tą atkaklumą ku
riuo lietuviai, nors ir beviltiškai, spi
riasi jėgai, grasančiai iuos pasmaugti... 
Lietuvos partizanų judėjimas seka seną
ją carų laikų tradiciją, kai Lietuvoje 
buvo slapta spausdinami ir platinami 
laikraščiai. Lietuvos partizanai siekia 
grynai politinių tikslų, nors kartais 
jiems pasiekti nevengia karinių prie
monių.

Anot Christero Jaderlundo Lietuvos par
tizanų organizacija atrodo taip:

„1. Karinis skyrius yra vadovau
jamas vyr. va/lo ir 8 apygardų komen
dantų. Karinė ’pygarda skirtosi į 32 ra
jonus. Apygarda turi apie 4 batalijonus 
partizanų.

2. Politinis skyrius apima politjnio 
plano skyrių, informacijų ir spaudos 
skyrių, ūkinį skyrių bei fšyež’iems ir 
besislajastantiems remti komitetą.

3. Užsienių de’egafūrą.” 
- „Politinė propaganda varoma

slaptąją spaudą. Slaptais biuleteniais
.per

gyventojai informuojami apie rusų nu
matomas priemones bei supažindinami 
su jų metodais. Taip pat informuojama 
apie užsienio įvykius. Vyriausias parti- 

‘ zanų kovos organas yra LAISVES VAR
PAS >.. Lietuvoje yra apie 12 nelegalių 
laikraščių ... Tiražas svyruoja tarp 
2.000 ir 18.000 ...”

„Partizanai negali būti laikomi karine 
kovos organizacija, o greičiau slaptu 
policijos vienetu, kurio tikslas yra ginti 
Lietuvos gyventojų interesus nuo sovie
tų įstaigų užmačių. Ji likviduoja išdavi
kus, palaiko tautini susipratimą ir nai- 
kiną krašte įsigalėjusius rusų banditus. 
Sabotažo prieš raudonąją armiją ar prieš 
Lietuvos ūkinį gyvenimą partizanai ne
varo. Raudonajai armijai ji yra pasyvi, 
jei neskaityti šiokios tokios propagandos 
raudonarmiečių tarpe. Kova prieš so
vietų slaptus agentus savame krašte yra 
vyriausias partizanų uždavinys. Sovietų 
valdžia naudojasi labai gudria sistema, 
stengdamosi įpinti į šnipinėjimo tinklą 
absoliučiai visus. Čia ir reikia įsijungti 
kariškai suorganizuotam policijos apa
ratui, kuris dirba kietai ir nenumaldo
mai.

(Ch. Jaderlundas savo straipsnių 
žada tęsti toliau.

TūMngenas - akademikų kolonija

seriją 
(m)

. AKIMIRKSHlUKRONIKA
„Jisai sutrupins ginklus 
ir sulaužys šaudykles..

Kaip tik mena pasaulio istorija, šią mūsų ašarų pakalnę nuolat lydi kietu 
bandymų ir nelaimių grandinė. Gal būt, kad žemėje iš viso nėra buvę šviesių 
dienų. Sklaidykime tik istoriją lapas po lapo ir matysime, kad žmonija nuolat bu
vo plakama karų, marų ir kitokių nelaimių ir baisybių rykštėmis. Mokslas nuga
lėjo marus ir daugel) dar kitokių, baisybių, .tačiau žmoniją užgulė naujos nelai
mės, dar baisesnėmis rykštėmis nematoma ranka ją plaka.

Šiandien jau žymiai daugiau kaip penktadalis viso žemės rutulio yra patekęs 
1 negirdėto nuožmumo tiraniją. Šimtus milijonų žmonių pavergė keli tironai. Iš
tisos tautos yra naikinamos ir žudomos be atodairos. Milijonai žmonių miršta 
darbo vergų stovyklose, šimtai tūkstančių sugrūsta j tamsius NKVD kalėjimų 
rūsius, šaudomi, kariami. Nuolat užtinkami šiurpą kelią masiniai žmonių kapai. 
Pačioje krikščioniškosios civilizacijos širdyje — Europos vidury — šiandien jau 
siaučia žiauriausia vergija ir baudžiava, kokios pasaulio istorija dar nežino. Čia 
žmonės užmušinėjami kaip fiziškai taip ir dvasiškai. Žmogaus vertė čia yra nus
mukdyta žemiau gyvulio vertės. Čia nė vienas nėra tikras, kad besulauks ateinan
čios dienos. Niekas čia nežino, ar auštant nebus nušautas 1 pakaušį 
ninku ... >

Šitame baisybių pragare dabar randasi ir musų tėvynė Lietuva, 
lietė nelaimių ir neteisybės rykštė ...

be liūdi

Ir Ją p»-

KRONIKA
PALAIDOTI DR. J. ŠLIŪPO PALAIKAI
Spalio 10 d. Amerikoje, Čikagos tautinėse 

lietuvių (kapinėse buvo palaidoti dr. Jono 
Šliūpo palaikai, atvežti iš Vokietijos jo 
našlės Oražijdos Šliūpienės. Dr. J. Šliūpas 
savo laiku daug dirbo Amerikos lietuvių 
tarpe, todėl ir jo palaikų laidotuvėse daly
vavo didelis amerikiečių lietuvių būrys. 
Sudarytasis komitetas šiam lietuvių tautos 
žadintojui laidoti, be kuklaus paminklo, ku
ris bus pastatytas kapuose, nutarė išleisti 
dr. J. Šliūpo biografiją, kad jaunesnės kar
tos turėtų galimybės pažinti seno aušrinin
ko atliktus darbus ir vestas kovas. Biblio
grafijoje bus surinkta artimesnių dr. J. 
Šliūpo bendradarbių atsiminimai, laiškai ir 
jo bibliografija.
AGRONOMAI ORGANIZUOJASI 

SAULINĘ SĄJUNGĄ
Numatant, kad emigracijos atveju

jai, išsisklaidys po įvairius pasaulio kraš
tus, susirūpinta organizuotis į Pasaulinę 
Lietuvių Agronomų Sąjungą, kuri jungtų 
visame pasaulyje esančius lietuvius agro
nomus. Užuomazgą šios sąijungos steigi
mui, pritariant įvairiose vietovėse gyvenan
tiems agronoinams, padarė Schwab. Gmtin- 
do stovyklos,-kur yra Lietuvių Tremtinių 
Žemės ūkio Darbuotojų Sąjungos centras, 
agronomai. Išrinkta laikinoji valdyba, į 
kurią įeina agronomai Tallat-Kelpša. Vai
čius, Briedis ir Baublys. Koj kas sąjungos 
užuomazga liks kaip agronomų sekcija prie 
Liet. Tremt. Žemės Ūkio Darbuotojų Są
jungos. Laikinoji valdyba iki agronomų su
važiavimo,'kuris įvyks drauge su LTŽODS- 
gos- suvažiavimu, susiriš naujosios sąjun
gos steigimo reikalu su visais tremtyje 
esančiais agronomais, o suvažiavimo metu 
bus aptarti sąjungos įstatai ir išrinkta s- 
gos valdyba bei kiti valdomieji organai. Iki 
to laiko agronomų sekcija prisidės savo 
žiniomis ir konkrečiais darbais prie išlais
vintos Lietuvos ūkio atstatymo planavimo.

(so)
ūkininkų sąrašai i jav

Lietuvių Tremtinių Žemės ūkio Darbuo
tojų Sąjungos centro valdyba, gavusi iš 
atitinkamų JAV Lietuvių' organizacijų ra
ginimus įvažiavimo į Ameriką tikslu pri
siųsti lietuvių ūkininkų sąrašus, tokius 
savo narių sąrašus skubiai sudarė ir išsiun
tė. Išsiųstieji nariu sąrašai sudaro apie 
600 Šeimų (apie 2500 asmenų). Sąrašai iš
siųsti Į Michigano steitą. Šiuo metu tvar
komi sąjungai nepriklausančių ūkininkų ir 
žemės ūkio darbininkų sąrašai, kurie ne
trukus bus išsiųsti į Maine ir Marylando 
valstijas. (so)
„KLUMPE” PABALTIJO UNIVERSITETE

Pinnebergas. Spalio ytnėn. paskutinėmis 
dienomis,- Pabaltijo Univeršitetą visai ne
tikėtai aplankė-lietuvių, aktorių literariflis 

' kabaretas .įKlutnpė”. \
Visi keturi aktoriai (Kačinskas, Škėma, 

Žukauskas ir Brinką) studentijos tikrai en
tuziastingai buvo sulinkti ir kiekvienas da
lykas labai šiltai buvo išklausomas. Ypač 
visus žavėjo H. Kačinsko tikrai meniškai 
atliktas Krėvės, Biliūno, Donelaičio ir Ba
bicko kūrinių interpretavimas.

Pažymėtina, kad aktoriai suprasdami ir 
įvertindami Pabaltijo Universiteto lietuvių 
studentų išimtinai sunkią padėti, atsisakė 
nuo honoraro ir net kelionės išlaidų pa
dengimo. Dėkinga studentija dar ilgai 
Knžmirš malonios „Klumpės” viešnagės.

A—ta.

(ž)
I PA-

Nutnafanf, kad emigracijos atveju agro
nomai, lygiai kaip ir kitų sričių darbuoto-

Tiibingenas. Savo metu Tūbingenas buvo 
pinhaujanti prancūzų zonos kolonija. Čia 
spietėsi Įvairūs centrai, čia studijavo net 
per 300 mūsų akademikų, pagaliau, čia re
zidavo lietuviškasis Wtirttenbergo konsulas. 
Visa tai liko praeity. Pirmaisiais tremties 
metais buvusi gyva ir veikli kolonija 1947 
m. pradžioje okup. valdžios buvo išdraskyta 
— dalis bendruomenės, ypač daug intelek
tualų (rašytojai, menininkai, mokytojai) iš
kelta į Reutlingeną (už 13 km), šalia jo 
esanti Pfullingeną ar Trossingeną. Beliko 
tik studentai su savo artimaisiais ir kiek 
dirbančiųjų. Išvyko { užjūrius pora meni
ninkų, konsulas dr. Trimakas, iškeltas ir 
LRK centras. Tad, savaime aišku, Tūbin- 
gene lietuvių kolonijos gyvenimas apmirė. 
Nesugebama suruošti rimtesnių koncertų ar 
minėjimų (pvz. menkai suorganizuotas rug
sėjo 8 d. minėjimas, su Įdomia prof. Ivins
kio paskaita, tačiau be rimtesnės koncerti
nės dalies), net ir vietos liet, komitetas ne
rodo beveik jokių gyvybės žymių, nešau
kia jokių susirinkimų. Gaila. Siame gyva
me universitetiniame mieste — prancūzų ir 
vokiečių mažoje administracijos sostinėje— 
vis dar liko kiek šviesuomenės, kuri galėtų 
išjudinti išblėsusią veiklą.

— Ir emigracija šio miesto lietuviai ne
daug tesidomi. Kai iš kitų šios zonos vietų 
(Ravensburgas, Reutlingenas) daug lietuvių 
pajudėjo j Kolumbiją ir Venecuelą, iš TU- 
bingeno išsijudino vos keletas. Gal dėl to, 
kad daugelis nori patraukti 1 JAV (atro
do, kad šios zonos gyventojams ateis tik 
paskutinė eilė), gi studentija, sudaranti pu
sę kolonijos, pirmoje eilėje norėtų baigti 
savo studijas.

— Spalio 19 d. ir Tiibingene Įsteigtas L. 
Kultūros Fondo skyrius. I jo valdybą įeina: 
muz. A. Kučiūnas — pirmininkas, adv. V. 
Alseika — vicepirm. ir sekr. ir inž.' Sk.

Šlapelis — iždininkas. Kandidatai; 
Markevičius ir B. Gabriūnaitė. Kiek 
patirti, skyriaus valdyba numato pagyvinti 
kultūrinj Tiibingeno gyvenimą, lapkričio m. 
pradžioj surengdama dainoj—poezijos va
karą, be to, žada organizuoti ir kultūrinin
kų viešas paskaitas. .Malonu pastebėti, kad 
Tiibingeno skyrius susirūpinęs prie kultū
ros darbo pritraukti visus, be pažiūrų skir
tumo, kultūrininkus.

— Kaip ir kitose prancūzų zonos koloni
jose, čia tremtinius administruoja karinė 
valdžia su savo vad. PDR skyriais. Tenka 
apgailestauti, k4d nors čia sudarydami di
džiausią tautinę grupę (350 asm. iš 800), 
lietuviai dėl nepaslankumo ar kitų priežas
čių nesugebėjo Įsitraukti į administra
cini darbą. Čia daugiausia sutiksi lat
vių (jis ir centro vedėjas), rumunų ir 
kt. šiuo atžvilgių jau pranašesnė Reutlin- 
geno lietuvių kolonija. Kai kur lietuvių 
iniciatyva pritraukta didesnis lietuvių tar
nautojų skačius, pvz, IRO centro įstaigoje 
pranc. zonai Neuenbtirge.

— Be mažų išimčių, visur pranc. zonoje 
lietuviai ir kt. tremtiniai gyvena privačiuo
se butuose. Tai turi pliusų, tačiau po va
liutos reformos, reikia už kambarį mokėti 
po 30—40 DM, o už butą po 60—80 DM. 
Laimingesnėj padėty tik studentai, už kurių 
kambarius apmoka PDR Įstaiga, gi kitiems 
tenka nertis iš kailio sudarant pinigą ar 
ieškoti retų galimybių kurtis stovykloje 
(šiame rajone esama tik vienos ir tai priv. 
butų pagrindu — Pfullingene).

— Kanados komisija vėl čia ieško 150 
merginų namų ruošos darbams. Per vasarą 
iš Tilbingerio išvyko tuzinas merginų 1 Ka
nadą ir visos esančios patenkintos savo 
darbu ir gyvenimu Kanados miestuose. Ir 
dabartiniu verbavimu daug kas domisi, juo 
labiau, kad iš šios zonos taip maža progų 
kur nors išvykti. Vi Rim.

Alb. 
tenka

Iš tironų pavergtos ir smaugiamos mūsų tėvynės šiomis dienomis 
tyje gautas laiškas, kuris, apgaunant cenzorius, daug ką pasako apie 
dienas, pilnas kartumo ir nevilties. Tarp kitko, jame. rašoma: „Turėdama laisvo 
laiko, dabar skaitau tokią knygelę — Sabijos karalienės Mikaldos pranašystės. 
Tenai rašo, jog ateis čėsas, kada“ žmogus keliaus per dienų dienas ir tik už šimtų 
mylių besutiks kitą žmogų. Ir 
Sakau, kaip baisu kada toks

Sitais Mikaldos pranašės 
kiai praneša, jog pavergtoje 
Apvaizda leis kada mums sugrįžti | gimtąją žemę, gal būt. mes keliausime 
šimtus mylių per mirusią žemę, kol besutiksime gyvą lietuvi. Tokie dalykai dė
josi Žemaičiuose tik po baisiojo 1710—12 metų maro. Vysk. Valančius savo raš
tuose aprašo, jog toje gadynėje Žemaičių žemė buvus likus tuščia. Nuo maro be
buvę išlikę tik Salantų parapijoje vienas kalvis su pačia. Mosėdyje žydų rabi
nas ir Skuode vienas senas ubagas. Kažin, ar daugiau kas beišliks šiuose me
tuose?

Taigi, bolševizmas yra dar biauresnis ir už marą: maras žmones plauna sta
čiai kaip su dalge, o bolševikai, prieš išplaudami, žmones kankina dar fantastiš- 
kiausiomis tortūromis. į

Toliau tame laiške šitaip rašoma: „Petras yra sveikas ir gyvas. Kaip fu ži
nai, jis mėgsta dainuoti savo liūdną dainą iš tų laikų, kada mūsų krašte dar 
nebuvo laisvės ir siautė baudžiava:

I kalėjimą ryt mane varo 
surakintą pančiais baisiais. 
Už geležinių grotų ten uždaro, 
taip kaip mirus lavoną grabe .A 
Paskutini jau kartą regėsiu, 
kaip saulelė rytuose tekės ...” 

'Tai šitokios dainos, dainužės dabar beskamba Lietuvos šalelėj . •
\ ♦ ' i ■ ■

Tauta pamažu žūva baisiuose kryžiaus keliuose ir desparafiškai kovoja su pa-* 
vergėju dėl savo laisvės. Toli, už tūkstančių kilometrų rudens vėjų kaukimas lyg 
atneša

čia treni- 
tenykščias

bučiuosis juodu kaip broliai ir verks iš džiaugsmo, 
laikas ateitų ...”
žodžiais iš anapus geležinės uždangos mcmj alš- 

tčvynėje vyksta visuotinis tautos naikinimas. Jeigu

mums griausmingus giesmės žodžius iš tėvynės;
Nesibijosime, nors ir žemė drebėtų
Ir kalnai griūtų Į marių gilumas...

Chaillot rūmuose niekas neišdrįsta atvirai pasakyti žodžio apie žūstančias 
apie šimtus milijonų nužmogintų vergų. Tylos sąmokslai apkurtino pa-

625 metai Vilnius
Lietuvos sostine

Ryšium su šiais metais įvykstančiu Vil
niaus įkūrimo 625 jubiliejumi rengiama

Vilniaus Paminėjimas - Aktas
' Miinchene — Lapkričio 6 d.

Schwab. Gmiinde — Lapkričio 9 d. 
Hanau Gruodžio 5 d.

„ Koncertinėje dalyje sutiko dalyvauti 
žymiausios mūsų meninės pajėgos 
Europoje p. A. DAMBRAUSKAITĖ 
ir S. BARANAUSKAS. Akompanuoja 
kompozitorius — dirigentas JER. KA
ČINSKAS. Paskaitą apie Vilnių skai
to arch. T. VIZGIRDA. Numatomos 
surinkti iš aukų pajamos skiriamos 

tremties mokyklos naudai.

LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKO ŽODYNO 
REIKALŲ

Oerb. visuomenei pranešu, kad V. Pete- 
raičio Lietuviškai — Angliškas žodynas, 
apimantis virš 30.000 lietuviškų žodžių, arti 
600 pusi, normalios knygos (21X15 cm) for
mato, gerame popieriuje ir kietai įriš’as 
išeis šių metų gale.

Žodyno kaina (1 egz.) 18,40 DM tik mū
sų prenumeratoriams, kurie iki š. m. lap
kričio mėn. 15 d. minimą žodyną užsisa
kys ir tuo prisidės prie greitesnio jo iš
leidimo, gi perkantiems žodyną jau išėjus 
iš spaudos, kaina bus didesnė. Prenumera
toriais skaitomi įmokėję nemažiau 10 DM 
iki š. m. lapkričio 1 d.

Numatanįieji greitu laiku emigruoti įmo
kėję visą sumą ir 150 DM persiuntimo iš
laidų, žodyną gaus nurodytu adresu, 
sieny.

Apie žodyno platintojus užsienyje 
pranešta vėliau.

Leidėj'as; M. Sutkevičins 
Mūnchen 9, Pilgersheimerstr. 21/1 

bei Dr. Kalthoff.

O 
tautas, 
šaulio ausis, o didiesiems žmonijos nusikaltėliams ir jų tamsiems darbams pava
dinti ieškoma kuošvelniausių žodžių.

O tačiau pačioje gamtoje vyrauja (statymai, jog kiekvienas iškrypimas ar nu
sikaltimas nelieka nenubaustas. Nematoma ranka vėliau ar ankščiau atsiunčia at
pildą už piktus darbus. Juk ir psalmėse pasakyta: „Jisai sutrupins nedorojo 
ginklus ir sulaužys jo šaudykles”.

Vieno nedorėlio šaudykles jau sulaužė prieš mūsų pačių akis ir ji p?tį giltinė 
palovė. Turės ateiti eilė ir antrojo tirono šaudyklėms. ALB. PLIUMPIS.

už-

bus

SKELBIMAS
„Baltų Ryšių Sekcija darbo tarnybos da

liniams prie U. S. Armijos Vyr. Būstinės 
Heidelberge mus informuoja, kad armija 
patvirtino prisiminimo ir garbės ženklą Bal
tų Darbo Tarnyhps daliniams pagal pa
teiktą Baltų Ryšių Sekcijos projektą.

Visi tie, kurie buvo, anksčiau Darbo Tar
nybos dalinių nariais, yra ištarnavę be 
pertraukos mažiausiai 6 mėnesius ir gar
bingai atleisti, gali minimą ženklą taip pat 
įsigyti.

Tie atleistieji, kurių daliniai dar veikia, 
ženklo įsigijimo rekalu kreipias i jų dalinių 
vadus; tie atleistieji, kurių daliniai jau iš
formuoti, gali kreiptis tiesiog i šią Sekciią, 
(šiuo adresu: Capt. A. Motūzas, 4189 Lab. 
Šery. Co, Baltic Liaison Section, (17a) Hei
delberg, Quinckestr. 69), su prašymu pažy
mint Darbo Tarnyboje tarnautą laiką ir 
atitinkamą pinigų sumą siųsti ik! š. m, lap
kričio 20 d.

Sidabrinio ženklo karna — 20 DM 50 PI.; 
balto metalo — 15 DM 50 Pf.

Prašymą patvirtinus, ženklas bus atsiųs
tas per tą dalinį-ar įstaigą, per kurį ženklas 
buvo prašytas. Prašymą nepatenkinus, do
kumentai ir pinigai bus grąžinti

SKELBIMAS
S. m. rugsėjo mėn. 24 d. apsivogė ir pa

bėgo iš „Unterm Berg” stovyklos Olden- 
burge Jonas Dūda, gimęs 1922.3.21 d. Jo 
išvaizda: juodbruvas, lieknas, aukštas, akys 
rudos — tamsios, plaukai ilgi, šukuojami i 
viršų, kalba dėtai. Sakosi pabėgęs iš rusų 
zonos.

Turimomis žiniomis jis bastosi po Vaka
rų zonas, keisdamas ar vokietindamas var
dą. Stovyklų vadovybės yra prašomos pasi
rodžius minėtam asmeniui jį sulaikyti ir 
aranešti lietuvių „Unterm Berg” stovyklos 
comitetui.

IĘSKOJ1MAS
Ieškau Stonienės Julijos, apie 55 metų, 

kilusios iš Tauragės valsčiaus, Pajūrio kai
mo. Žinančius jos likimą, prašau pranešti 
man šiuo adresu: Stonys Petras, (13a) Re
gensburg, Luitpoldstr 8a.

IEŠKOJIMAS
Jankus Viktoras iš- Digrių km., gyv. 

Australijoje. Bunning Bros Ltd. Yorhup- 
MtlL, Via Bridgetown, W—Australia, ieško 
giminių ir pažįstamų.

Skelbimas
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame skel- I 

bime minimi asmens. Ieškomieji arba jų Ii- 1 
kimą žinantieji prašomi atsiliepti C/Karto- 
tekon, kartu nurodant skelbimo eilės Nr. ir 
įdedant reikiamą kiekį pašto ženklų atsa
kymui apmokėti.
764. Inž. D1RVIANSKIS Steponas; kpt. 

CIEMNILONSKIS Liudvikas iš Uk
mergės; VASKEVICIOTE Bogumila iš 
Kauno; KLICEVICIENE-Stokaitė-Kaz- 
lauskienė Marė. 
DOCK1AI: Stasys, 
nardąs, Adolfas ir lik is uiivupų, 
SKUČAS Vytautas (1926) iš Pagirių; 
LAURINAVICIOTE Liusė, duktė Vla
do. i
Mrs. Mary Btsekerskis. R. F. D. L, 
Box75, Reeds Ferry, N. H./USA — 
prašo atsiliepti savo gimines: brolį Jo
ną Lazauską ir sesę Michaliną Banai
tienę, arba ių vaikus.

767. Mrs. Ona Balčiūnas-Danilevičlūtė, P. 
O. Box 344, Mexico. Me./USA — pra
šo atsiliepti savo gimines bei pažįsta
mus, kilusius nuo Kruonio ir Šilavoto.

768. Mirusio JAV-se Pranciškaus GU- 
ROWSKį (Gurausko ar Ouransko)

765.

766.

769.

Nr. 56
žmona Elzė ir sūnus Klemensas, arba' 
jų likimą žinantieji, prašomi rašyti LO 
Konsulati, New Yorke, palikino bylos 
Nr. 15914 reikalu.
Gauti adresai iš JAV; Vladui Bri’fo- 
gui, Marijai Savickaitei (1925) ir pra
nešimas atsiimti Care paketą Jonui 
Grenertui. LTB C/Kartotekoa Vedėjas

Petrė, Erna, Ber- 
EIK iš Dirvųpių:

Liusė, duktė VIa-

PADĖKA
Memmingeno lietuvių stovyklos klebonui, 

kun. prof. Steponavičiui. Liet. Taut. Komi
tetui, visiems parėmusiems mane materia
liai, bei padėjusiems man sunkioje valando
je ir palydėjusiems j amžino poilsio vietą 
mano broli 
dėkoju.

a. a. Adolfą Frejerl, nuoširdžiai

Pilypas Frejeris

DR.
Praktiką pradėjo

MARTYNAS KAVOLIS 
advokatas

pranc. karinės valdžios teis-amer. ir 
muose. Jis teikia • patarimus žodžiu 
ir raštu, atstovauja ir gina šalis, ruo
šia vertimus- (14b) Tubingen, Hoelder—

Jinstrasse 23

„The Thought” Lithuanian Newspa
per Authorized by US Army European 
Command Headquarters Civil Affairs 
Division * License No UNDP 203 ♦ 
Appears 3 times weekly ♦ 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 St Schuster 
GmbH Memmingen Schrannenphtz ' 6

Ji

Leista JAV Kariuomenės Vyr. Sostinės 
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 nesunaudotu rankraščiu 
nesaugo * Prenumerata Vokietijoje mėn 
DM 3.—,. I užsienį mėn. DM 4..—. atsk. 
num. 30 pf. * Skelbimai iki 10 petito 
eil. DM 3.—. kiekviena sekinti eil. 25 pf.. 
užuojautos, sveikinimah padėkos DM 5.— , 
paieškojimai DM 2.— ♦ Ein. s-fos: 1) 
Postscheckonto Mūncben 14210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 ♦ Adr.: 
„Mintis” Memmingen, Postfach 2 Tel. 2677

t,Minties” atstovas ir plsriptcjas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40. Fosse Rd. Central, 
Leicester, England. Prenumerata mėnesiui 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai -
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