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Washingtonas (Dena). Prezidentu išrink
tasis, Trumanas penktadieni grižo 1 Wa- 
shingtoną. Čia ji sutiko džiūgaujanti minia, 
kurioje buvo apie pusė milijono žmonių. 
Rinkimų nugalėtoją pasveikinti j. stoti at- 

pVez'id^ntM' Tramina v>ko> ** kit«> nauJasis viceprezidentas 
_______ u,.. I Barkleys, daugumas vyriausybės narių ir 

aukščiausiasis ’ teismas.
Kada Trumanas atvažiavo 

rinkusioje minioje pasigirdo 
sveikinimo šūkiai. Orkestrai 
sukomponuotus maršus; „Aš 
dė[ Hario”, „Vėl balne” ir „Teguvuoja bo
sas (viršininkas)”.

Prezidentas su savo svita 30-ties automo
bilių kolonoje važiavo iš stoties t Baltuo
sius rūmus gatvėmis, kuriose kabojo trans- 
parentai. Jų charakteringesni buvo šie: 
„Gerasis Tnūsų senis Harrys!” ir „Tegy
vuoja prezidentas Trumanas!” .

Tais duomenimis vietų gavo: de Oaullės1 Baltuosiuose rūmuose prezidentas rado 
unija 97, socialiątai 48, radikalsocialištai 49, milžiniškų skaitau sveikinimų iš viso pa- 
nepriklausomieji 21, komunistai 16, MRP šaulio kampų.
15, respublikos laisvės partija 6, (vairios I Prezidento grįžimo dieną visose Istaigo- 
partijos 10 vietų.

Iš ’viso respublikos taryboje yra 315 vie-

Konferencija pas Truniana 
saugumo klausimais

Washingtonas (Dena/Reuteris). Su savo 
kariniais. tarėjais į 
šeštadieni svarstė Amerikos gynybos būk-

Sekmadieni popiet Trumanas išvyko trum
pų atostogų j Key Westą.

e Respublikos taryboje 
vadovauja gaullinlnkai

Paryžius (Dena). Iš sekmadienio po 
dumakčio Prancūzijos vidaus reikalų mi
nisterija paskelbė sekmadienį (vykusių res
publikos tarybos rinkimų 262 suskaitytų 
vietų rezultatus.

vi-

Galutiniu duomenų dar nėra
Washingtonas (Dena/Reuteris). Šeštadie

ni paskelbti 126.576 rinkiminių apylinkių 
duomenys (iš viso jų buvo 135.864 apylin
kės). Trumanas gavo 23.079.050, o Deweys 
21.094.756, Wallacė 1.094.877 ir Thurmon- 
das 925.226.

Pagal paskutinius duomenis 81. kongre
so atstovų rūmuose bus 263 demokratai ir 
171 respublikininkas.

Vėl DP | Anglija
Bad Kissingenas (Dena). IRO paskelbė, 

kad nuo šiol vėl kas savaitė po 200 D P iš 
anąerikiečių zonos galės vykti darbų (Ang
liją. Vasaros mėnesiais "DP gabenimas bu- 

' to sustabdytas, bet dabar vėl atsirado lais
vų vietų mokytiems, mūrininkams, kasyklų 
darbininkams, ūkininkams, skardininkams, 
o taip pat moterims tekstilėje ir namų ruo
šoje.' Amžiaus riba iš 35 metų pakelta į 40 
metų.

Toliau IRO painformavo, kad iš Butzba
ch© stovyklos išvyko 500 asmenų, kurie 
kartu su kitais 300 Bremene laukiančiais 
DP lapkričio 8 d. laivų „General Bundy” 
išvyks ( JAV.

Pirmoji grupė iš 250 čekoslovakų, kurie 
priimti į Norvegiją, yra jau pakeliui l ją.

Aresiaio Anslrijos minister!
Viena (Dena/Reuteris). Sovietų valdinin

kai areštavo Austrijos žemės ūkio planavi
mo minister! Kraulandą ir skyriaus virši
ninkę Dr. Ottlingerę, kada jie peržengė so
vietų zonos sieną Austrijoje.

Po trumpos kvotos Kraulandas buvo pa
leistas, o Dr. Ottlingerė laikoma areštuota. 
Austrijos vidaus reikalų ministerija prane
šė, jog sovietai teigia, kad abiejų sulaiky
tųjų buvo suklastuoti kelionės leidimai.

Gal išjudins DP gabenimu
Apie 70 JAV užsienio tarnybos valdinin

kų, patyrusių vizų reikaluose, pasiųsta į 
Vokietiją, Austriją ir Italiją. Jie padės at
vynioti popieriaus kirbinę, kuri lig šiol 

• painiojo DP įsileidimo programos vykdy
mą pagal 1948 m. priimtą Įstatymą. (NW).

Argentinos ministeris Į Londonu
Frankfurtas. (Dena). Argentinos užsienio 

reikalų ministeris Bramuglia, kuris spren
džiant Berlyno ginčą buvo ST pirmininku, 
atvyko į Londoną. Jis tarsis su Bevinu, 
rninisteriu pirmininku Attlee ir kitais britų 
vyriausybės nariais.

Tie pasikalbėjmai, pasak BBC korespon
dentų, lies D. Britanijos Argentinos santy
kius. Manotpa, kad Berlyno klausimas ne
bus paliestas.

Lanlifama naujos vyriausybes
Atėnai (Dena/Afp). Graikijos ministeris 
pirmininkas Sophoulis, atrodo, yra 

griežtai nusistatęs pasitraukti.
Graikijos parlamento sluogsniuose mano
ma, kad bus sudaryta laikinė vyriausybė, 
kuri vadovaus kraštui, kol susirinks nauja
sis Amerikos kongresas 1949 m. sausio m.

Prezidento Trumano perrinkimas lemia tą 
pačią Amerikos užsienio politiką ir todėl 
svarstoma sudaryti pastoviu vyriausybę.

i stotĮ, susi- 
džiaugsmingi 

griežė naujai 
einu iš proto

dais rėmė Trumaną. Manoma, kad grei
čiausia jis pakeis krašto apsaugos ministe- 
rj Forrestalį Laukiama, kad pasitrauks ir 
einąs užsienio reikalų mipisterio pareigas 
Lovettas.

Demokratų laimėjimas konsekventiškai 
ves prie (vairių kongreso komisijų pasikei
timo. Senato užsienio reikalų komisijos pir
mininku numatomas Connallys. O atstovų 
rūmuose pirmininku 
Rayburnas.

. Gerins dirbančiųjų būklę

Prezidentas Trumanas patikino Amerikos 
CIO profesinių sąjungų pirmininką Mur-

Rams Europą ir Kiniją

vėl bus demokratas

rayų, kad stengsis visais būdais tobulinti 
darbo klausimus liečiančią Įstatymų leidy
bą ir pagerinti darbininkų gyvenimo sąly
gas. Kongreso pagalba bus panaikintas 
Tafto Hartleyo Įstatymas ir bus sukurta 
kontrolės sistema, kuri turės Įveikti inflia
ciją.

Murrayus ta proga pastebėjo, kad jis ne- 
sikiš i užsienio politikos reikalus, tačiau 
tuo atveju, jeigu iš užsienio reikalų minis
terijos pasitrauktų Marshallis, jis sveikintų 
sprendimą, kuriuo ( tas pareigas būtų pa
skirtas filmų producentas Johnstonas, kuris 
turi pramonininkų ir darbininkų pasitikėji
mą.

rrcziuenio grįžimo meną visose isiaigo- 
se dvi valandas buvo pęrtrauktas darbas, o 
mokyklos visai nedirbo.

Prezidentas Trumanas, perėmęs pareigas, 
ateinančią savaitę išvyks i Floridą atdfeto- 
gu-

Ir Įveiktasis rinkimuose 
Yorko steite buvo sutiktas 
vaujančių vyrų ir didelės 
nių, kurie ji sveikino.

Ne tik Deweys, bet ir Trumanas pareiškė, 
kad ateinančiuose 1952 m. rinkimuose ne- 
bekandiduos ir visiškai pasitrauks iš poli
tinio gyvenimo. * . .

Keis JAV vyriausybės sud.ėt(

Trumanas pažymėjo, kad vyriausybės 
dėtyje jvyks kai kurių pasikeitimų, bet 
jvyks ne jo iniciatyva. Manoma, kad 
slėnio reikalų minister! Marshall! ir finan
sų piinisterj Snyderj Trumanas prašys, kaip 
artimiausius savo draugus, vyriausybėje 
pasilikti. Bet Washingtone kalbama, kad 1 
eventualius Marshallio įpėdinius numato
mi Deanas Achesonas ir Willis CIeytonas, 
kurie dabar, yra užsienio reikalų ministeri
jos viceministerjai. Ryšium su eventualiais 
kabineto narių pasikeitimais iškilo ir ilga
mečio Roosevelto New Deal eksponento H. 
L. Ickeso vardas. Per rinkimus jis visais bū

Deweys New 
to steito ’vado- 

minios žmo-

šii
tai 

už-

Naujai išrinktasis Amerikos vicepreziden
tu Albenas Barkleys spaudos konferencijoje 
penktadieni pareiškė, kad

naujasis Amerikos kongresas paskirs 
pakankamas pinigų sumas Europos at
statymo programai vykdyti ir su ja su- 
sijusiems tikslams pasiekti. Amerika, 
teigia parkleys, visa darys, ką tik ji 
galės, kad būtų pagelbėta Kinijai jos 

kritiškoje būklėje.
Vidaus reikaluose, toliau dėstė Barkle

ys, prezidentas Trumanas stengsis suteikti 
negrams ir kitoms mažumoms visas piliečių 
teises. Bus kongresui pasiūlyta panaikinti 
Tafto Hartleyo Įstatymą.

Prezidentas Trumanas penktadieni Bal
tuosiuose rūmuose buvo sukvietęs posėdžio 
vyriausybę. Apie pasitarimų turinj nieko 
neskelbiama. \ r

Ir jie sveikino Trumaną

12 mil. iškeldintųjų ir pabėgėlių vokiečių 
vardu prezidentą Trumaną, jo išrinkimo 
proga, sveikino pabėgėlių atstovas parla- 
metinėje taryboje Dr. W. Miickė. Kartu 
su teikiamais linkėjimais jis išreiškė Viltį 
kad su Trumanu ir amerikiečių tautos pa
galba pagaliau grįš teisė ir laisvė ir išgel
bės iš didžiausio vargo didelę dalį nelai
mingos vokiečių tautos.

JAV kongresas demokratų rankose
New Yorkas (Dena/Reuteris). Naujasis 

Amerikos kongresas pagal paskutinius rin

kimų duomenis (oficialių duomenų dar nė
ra paskelbta) bus sudėtas šiaip: senate bus 
54 demokratai, (iki šio] 45), o respubliki- 
ninkų bus 42 (iki šiol 51); atstovų rūmuose 
demokratai laimėjo naujas 74 vietas ir tu
rės apie 100 vietų daugumą. Dabar demo
kratai jau turi (5 vietos dar nepaaiškėju- 
sios) 261 vietą, o respublikininkai — tiktai 
168 vietas. Amerikos darbo partija laimėjo 
tik 1 vietą. ,

Laukia Trumano žodžio

Londonas (Dena). Reuterio diplomatinis 
korespondentas iš gerai informuotų sluogs- 
nių britų sostinėje patyrė, jog beveik tik
ra, kad Washingtone (vyks 7 valstybių kon
ferencija, kuri ateinančių metų pradžioje su
sirinks tartis Atlanto pakto klausimu. Toje 
konferencijoje dalyvaus Vakarų Unijos val
stybės, JAV ir Kanada.

Kalbos, kad ta konferencija (vyks Ottavo- 
je ar Londone, neturi jokios, reikšmės.

Londone pačiu pirmuoju prezidento Tru
mano politiniu žingsniu laukiama jo pa
reiškimo Atlanto pakto klausimu^

Sovietai bandė 
atomines bombas
Paryžius (Dena/Reuteris). Žinomas 

pranęūzų „Le Figaro” laikraštis 
penktadienio laidoje (dėjo .strąipsnj 
apie tariamą sovietų atominių bombų 
bandymą viename Kaspijos jūros pu
siasalyje. Tas bandymas Įvyko š. m. 
birželio m. Bet jis buvo nesėkmingas, 
kadangi tos bombos sprogo prieš 
laiką.

Straipsnis remiasi informacijomis^ 
kurias suteikęs buvęs sovietų gene
ralinio štabo karininkas kapitonas 
Silovas. Pastarasis .suklastotais, do
kumentais pabėgo riš Sovietų Sąjuri- . 
gos ir dabar kaip chemikas dirba 
pietinėje Amerikoje....... ....

Sovietų atominių bombų bandyme 
dalyvavę generalisimas Stalinas ir 
maršalai Timošenka bei Vorošilovas. 
Timošenka praėjusiame kare buvo 
sovietų vakarų fronto vadas, o Vo
rošilovas kaip artilerijos- specialistas 
vadovavo artilerijos operacijoms prieš 
šeštą vokiečių armiją, kuri buvo' ap
supta prie Stalingrado.

Abi bombos pagamintos Sterlita- 
make ir Altajaus kalnuose. Jos turėjo 
tik po 50 atomų sprogstamosios me
džiagos. Inžinieriai buvo apskaičiavę • 
15 minučių delsimą iki bombų spro
gimo, bet jos sprogo žymiai anksčiau. 
Dėl -tos klaidos neįmanoma tuėtuejau 
pradėti atominių bomb.; sn delsia
maisiais degtuvais gamybą, kaip tai 
buvo planuota sovietų atomo tyrinė
jimo komisijos.

Sterlitamako miestas yra Uralo kal
nuose, o Altajaus kalnai netoli Išo
rinės Mongolijos.

JAV atomo srityje neapsileis

Kinija vis labiau išsenka
Šanchajus (Dena/Reuteris). Iki šiol su

muštai kiniečių tautinei kariuomenei Man- 
džurijojė buvo likę 2 uostai iš* Mandžurijos 
evakuotis. ' ! ,

Penktadieni Kinijos vyriausybė oficia
liai pranešė, kad vienas tų uostų, Ying 
Kau, visiškai evakuotas. Baigiamas eva
kuoti ir antras uostas, Hulutao. Tuo 
būdu dar prie Mukdeno besikaunantiems 
kiniečių vyriausybės daliniams pasi

traukimo - kelias yra atkirstas.
Kiniečių komunistų radijas pranešė, kad 

užimant Ying Kau miestą buvo sunaikinta 
viena vyriausybės divizija ir vienas pulkas. 
3000 vyrų iš vieno armijos štabo ir dviejų 
pulkų žuvo nuo komunistų artilerijos kartu 
su laivais, 1 kuriuos jie buvo suėję, norė
dami pabėgti.

Siaurės Kinijos fronto vyriausybės ka
riuomenės vyriausias vadas gener. Futsojis 
atvyko 1 tautinės Kinijos sostinę Nankingą 
ir tuojau pradėjo tartis su generalisimu 
Ciangkaišeku. Oficialūs sluogsniai atsisakė 
ką nors pareikšti apie pasitarimą. Tačiau 
iš neoficialių sluogsnių patiriama, kad Fut
sojis tarp 
svarstyti ir 
mą.

Užėmusi
menė pradėjo naują ofenzyvą vidurio Mon
golijoje ir šiaurinėje Kinijoje. Komunistai 
užėmė Jehoio provincijos plotus ir artinasi 
prie 'sostinės.

Prie viso to šiaurinėje Kinijoje prisidė
jo ir geležinkeliečių pokštas. 2000 Pekingo 
Hankavo geležinkelio linijos tarnautojų su
streikavo sužinoję, kad susisiekimo ministe
ris nepatenkino jų reikalavimo padidinti al
gas. Dėl to nutrūko susisiekimas svarbiau
sioje geležinkelio šakoje, jungiantis Kinijos 
Šiaurę su Pietumis.

Gerai informuoti sluogsniai teigia, kad 
Ciangkaišekas suteikė gener. Futsoiui ne
paprastus Įgaliojimus. Jis Siaurės Kinijoje 
galįs pats pasirinkti priemones ir reikale 
evakuoti. tam tikrus uniestųs. Spėjama, kad 
bus evakuoti Pekingas ir Tiencinas.

Amerikos laivyno vadas Vakarų Pacifike 
admirolas Badgeris pabrėžė galimybę, kad 
j Šanchajų būtų pasiųsti 
daliniai, jeigu tenai kiltų

JAV pareikalavo kai 
provincijose gyvenančius

Amerikos laivyno 
neramumų.
kuriose Kinijos 

,_____ _ amerikiečius tuo
jau išvykti iš Kinijos. Tai liečia Šanchajų 
ir Nankingą.

Stebėtojai Nankinge mano, kad Ciang- 
kaišekas atiduos visą Šiaurės Kiniją, 
stengdamasis 
liniją (rengti

paskutinę pasipriešinimo 
pagal Jangcekiango upę.

*

areštuotas K’n’j°s tautinės

Des Moines (Jova). (Dena/Reuteris). Ame
rikos atominės energijos komisijos pirmi
ninkas D. Lilienthalis pranešė, kad šiuo me
tu atominės energijos srityje yra tyrinėjami 
nauji išvystymai.

Jovos universitete, sakė Lilienthalis, 
yra tyrinėjamos savybės tam tikrų me
džiagų, kurios dabar krašto gerovei ir 
saugumui yra tapusios labai reikšmin
gos. Tačiau tai yra tik dalis didelio 
masto programos, kurios tikslas yra iš
laikyti amerikiečių vadovaujančią pozi
ciją ir lemiamą pranašumą atominės 

energijos rutuliojimo srityje.

Čia turima galvoje pranašumą plačia pras
me: ne tik ginklavime, bet ir ypač mokslo 
srityje, žemės Ūkyje, pramonėje mechaninės 
jėgos gamyboje, maitinimo ir visose kitose 
srityse, kur atominė energiją gali būti pri
taikyta.

kitko su Ciangakišeku turėjo 
Pekingo bei Tiencino evakuavi-

Mandžuriją komunistų kariuo-

Pekine buvo 
vyriausybės kariuomenės Mandžurijos sek
toriaus vyriausias vadas gener. Vei Li Hu- 
angas. Jis prisipažino esąs kaltas dėl pra
laimėjimo Mandžurijoje.

Kinijos ministeris pirmininkas, kuris 
buvo pasitraukęs, prašomas Ciangkai- 
šeko, pasiliko pareigose. Dėl to mano
ma, kad tuo pačiu Kinijos vyriausybės 
krizė yra išspręsta. Kiti ministerial ir

gi pasilieka savo pareigose.
JAV karinės misijos Kinijoje vadas ge

nerolas majoras Barras Nankine pranešė, 
kad tos misijos visi civiliai tarnautojai tu
rės grjžti Į JAV. Tokių civilių tarnautojų 
yra apie 900.

Nankino politiniuose sluogsniuose paskli
do gandai, kad netrukus reikia laukti dery
bų dėl ginklų paliaubų. Amerikos amba
sadoje tariasi kuomintango liberalinio spar
no asmenybės.

40 profesorių paskelbė Ciangkaišekui 
adresuotus du laiškus, kuriais reikalau
jama nutraukti karo veiksmus ir suda

ryti koalicinę vyriausybę.
Pusės milijono kinų komunistų armija 

slenka link paskutinės tautinės kariuomenės 
apsigynimo linijos prie Hvangho ir Jank- 
cekiango. Kinijos vyriausybė toje srityje 
koncentruoja pusės milijono armiją lemia
mam mūšiui. Operacijoms vadovaus pats 
Kinijos generalinio štabo viršininkas ge
ner. Kuchu Tungas.

Vokietijos okupacinė politika — bendrosios 
JAV politikos funkcija

Berlynas (Dena). Amerikiečių karinės 
valdžios Vokietijoje sluogsniuose vyrauja 
nuomonė, kad prezidentu išrinkus Truma
ną, Clayaus pozicija Vokietijoje sustiprėjo,

kadangi amerikiečių tautos dauguma per 
rinkimus pritarė dabartinei JAV užsienio 
politikai.

Amerikiečių okupacinė politika Vokietijo
je bus nustatoma pagal užsienio politikos 
kryptį Dėl susidariusio Įtempimo tarp Ry
tų ir Vakarų JAV karinis gubernatorius 
Vokietijoje tuo pačiu metu turėjo prisiimti 
ir amerikiečių kariuomenės Europoje vy
riausio vado pareigas. Dėl to padidėjo jo 
reikšmė-. O karinės valdžios forma liko gry- 
nai karinio pobūdžio, nors ją ir sudaro 6O’/» 
civilinio personalo, sudėto iš įvairių sričių 
specialistų.

Tas vaizdas galt- pasikeisti tik sukūrus 
Vakarų Vokietijos vyriausybę ir priėmus 
okupacijos statutą. Tada dalis karinės val
džios uždavinių būtų perleista Vokietijos 
vyriausybei. •

Trumano perrinkimu gener. Clayaus po
zicijų sustiprėjimas nereiškia jokių garan
tijų, kad jis neatšaukiamai pasiliks karinio 
gubernatoraus postovyje.

Tuose pačiuose Amerikiečių karinės val
džios sluogsniuose laikoma galimu, kad 
sovietai sutinka keisti ikšiolinę savo spau
dimo politiką, bet savo prestižo apsaugai 
jie reikalaus kaip atpildą už tai atšaukti 
gen. Clayų.

Slaptas Jugoslavijos ir Amerikos paktas?
Rymas (Dena/Reuteris). Milano savaiti

nis „Europeo” laikraštis penktadienį pa
skelbė tariamo Jugoslavijos Amerikos slap
to pakto smulkmenas.' Jugoslavija pasižadė- 
o Trieste demilitarizuoti savo zoną.

Laikraštis nenurodo jokių šaltinių, iš kur 
is tas informacijas ėmė, tiktai pastoji, kad 

ta sutartis buvo pasirašyta rugsėjo gale 
Brionio saloje netoli Polos, Istrijoje.

Toje sutartyje svarbiausi straipsniai, pa
sak to laikraščio, yra: 1. Jugoslavija tuč
tuojau atitraukia savo kariuomenės dalinius 
iš Jugoslavijos okupuotos laisvojo Triesto 
miesto dalies ir Istrijos; 2. „rimtu atveju” 
amerikiečių kariuomenė užims visą Triesto 
miestą ir vakarinę Istrijos dali iki Wilsono 
linijos; 3. „rimtu atvejų” Jugoslavija ame
rikiečių kariuomenei Trieste suteiks laisvą 
koridorių susisiekti su okupaciniais dali
niais Austrijoje; 4. kaip „rimtas atvejis” 
laikomas tiesioginis sovietų užpuolimas ant 
Jugoslavijos arba toks pat užpuolimas bet

kokios kitos Rytų bloko valstybės, kada 
Sovietų Sąjunga gali likti neutrali; 5. karo 
atveju, l kurį būtų įtraukti sąjungininkai, 
Jugoslavija amerikiečių kariuomenei Adri
jos pajūryje suteiktų dideli prietiltį; 6. Ju
goslavija atsisako nuo visų pretenzijų 
Karntene.

JAV rimtu atveju Jugoslavijai turi lai
duoti visišką saugumą jos vakariniame pa
sienyje. Be to, JAV pasižadėjusios teikti 
pramonės (rengimų, kurių Jugoslavija iki 
šiol pirkdavosi Čekoslovakijoje ir Vengrijo- 
i«-
, Laikraštis teigia, kad Trinta ir Istrijoje 
neturi boti daugiau nė vienos jugoslavų 
pėstininkų kuopos. Paskutinėmis, savaitėmis 
iš Triesto Jugoslavija atitraukė 5000 savo 
kariuomenės.

36 jugoslavų divizijos, kurias maršalas 
Titas iki šiol dėl karo baimės su Vakarų 
valstybėmis laikė Jugoslavijos Vakarų pa
sienyje, dabar yra pasiųstos l rytini pasienį

I
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^TRUMPOS WI0S=
AUSTRIJA

♦ Britų aukštąjį komisarą Austrijoje,
gener. Wintertona, praėjusi ketvirtadienį 
daugelio austrų akivaizdoje Įžeidė du sovie
tu kareiviai, (b/R). - DANtjA

♦ Danijos „Oregono” garlaivis šiaurės 
taroje užplaukė ant mino* klajone*. Jam 
išskubėjo į pagalbą vokiečių vilkikai „Tita
nas” ir „Enakas”. (D).

D. BRITANIJA
♦ Britų žemieji rūmai praėjusią savaitę 

359 balsais prieš 295 atmetė opozicijos siū
lytą rezoliuciją, kuria norėta darbiečių vy
riausybei pareikšti nepasitikėjimą ryšium 
su vyriausybės užsimojimais socializavimo 
srityje nepaisant rimtos tarptautinės būklės.

♦ Lapkričio 14. ar 15. d. laukiama britų 
princesę Elzbietą pagimdant. Ta proga bus 
išleisti specialūs pašto ženklai. (D/Afp).

GRAIKIJA
’♦ Lamios karinis teisinas Graikijoje pa

smerkė mirti 10 komunistų už sukilėlių rė
mimą. (D).

INDIJA
♦ Thdijos minister!* pirmininkas Nehrus 

Kaire spaudos atstovams pareiškė, kad In
dijos steigiamasis seimas netrukus priims 
konstitucijos projektą, kuri formaliai įsteigs 
suvereną Indijos respubliką. Tačiau ta 
konstitucija neturės jokios Įtakos Indijos 
santykiams su D. Britanija ir commonweal
th U. (D/R).
.♦ Indonezijos komunistų vadas Aliminas 

lapkričio 2. dieną buvo pakartas. (D/Afp).
ITALIJA

♦ Italų moterų delegacija išvyko l Pa
ryžiui kur JT jo* įteiks „taikos prašytrią” 
su trimis milijonais italių parašų. Tą raš
tą surašė ir parašus surinko Italijos moterų 
unija, kurios pirmininkė yra Italijos komu
nistų vado Togliačio žmona. (D/R).

J, A, VALSTYBĖS
♦ Viena JAV B-29 tipo supertvirtovė, 

' pakilusi iš Lagenso aerodromo, nukrito
Azorų jūroje. 18 žmonių iš 20 žuvo. (D/R).

♦ Amerikoje, Kentuckio bteite, yra vie
tovė, vadinama „aštuoniasdešimt aštuoni”. 
Per pastaruosius prezidento rinkimus, su
skaičiavus balsus, paaiškėjo, kad Trutna- 
nas gavo 88 ir Deweys irgi 88 balsus, (D/R)

♦ Los Angeles apskrityje uždraustos 
kriminalinio turinio knygas. Leidėjai keti
na potvarki skusti vyriausiajam teismui. 
Panašų New Yorko apskrities sprendimą 
teismas panaikino. (UP).

LENKIJA
♦ Lenkjjo* komunistų ir socralistų par

tijos lapkričio 8—13 dienomis turės kon
gresą, kuriame abi partijos suši,ungs.

PRANCŪZIJA
ši Iš prancūzų tautinės unijos (de Oaul- 

lės) centrinės tarybas pasitraukė 2 nariai. 
Oi kiti 25 tos unijos nariai pasitraukė iš 
Meurthės departamento komiteto. Prancū
zų spauda tą pačią dieną paskelbė, kad iš
stojo iš tos unijos Grenoblio miesto bur
mistras ir 4 miesto tarybos nariai. (D/R).

♦ Paryžiuje Areštuotas 37 m. policijos 
inspektorius Grand, kuris įtariamas pavo
gęs 182 kg. aukso iš vieno lėktuvo Orlio' 
aerodrome. (D/R).

ŠVEDIJA
♦ Naujasis Svedijo* ambasadorius Ame

rikoje viename interview pareiškė, kad ko
munistų galybė jo krašte baigia nusmukti. 
Tai {vyko ryšium su komunistų taktika Če
koslovakijoje ir jų veikla V. Europoje. (AP)

VOKIETIJA
♦ Berlyno vyr. burmistro pareigas ei- 

'ąs Dr. rrledenburgas, pareiškė, kad apie 
■pkričio mėn. vidurį Berlyno miestas iš- 
is savo baltąją knygą, kurioje bus nu
tiesta (vykių raida nuo 1947 metų gruo- 
lio 15. o. ir kurioje bus aiškūs 'Įrodymai, 
ad už Berlyno blokadą yra atsakingi tik
ai sovietai. (D).
♦ Ooettingeno miškų administracija, 

įritu zonoje, skundžiasi, kad l tuos miš
kus nuolat ateiną sovietų kareiviai, kurie
rakonieriauja. Jie vaikščioja grupėmis po 
—6 vyrus ir šaudo visus pasitaikančius 
yvius. Girininkai nieko negali jiems pada- 
yti, kadangi yra menkai ginkluoti. (D).

- ♦ Melsungeno, prie Kasselio, žandarme- 
ij* išaiškino didelio masto sląptą gyvulių 
kerdimą, l kuri buvo įpainiota ūkininkų, 
laug mėsininkų ir valgyklų valdytojų, o 
taip pat, žinoma, ir Fritzlaro stovyklos DP.

♦ Berlyno Urbtos ir privatūs asmenys, 
kurie vakarinėse zonose turi sąskaitas, be 
jokių trukdymų bet kokiais kiekiais gali 
parsisiųsdinti pinigų į vakarinius Berlyno 
sektorius. (D).

♦ Hemsbacho Weinheirno geležinkelio 
ruože tuščias prekinis traukinys užvažiavo 
ant nuėjusio nuo bėgių keleivinio vagono 
su žmonėmis. Užmušti 5, sužeisti 23 asme
nys. (D).

♦ Oanmiech Partenkirche nukrato vie
nas amerikiečių sprausminl* , naikintuvas. 
Lėktuvas krito j vieno prekybininko kuro 
sandėlj ir sprogdamas padegė kuro pilnus 
sandėlius. (D).

♦ Hamburgo kriminalinė policija suėmė
maisto kortelių klastotojų gaują. Per dvejus 
metus pagaminta 40.000 kg sviesto, cukraus 
ir mėsos kortelių. Jos buvo Jaip tiksliai ga
minamos, jog net ir specialistai negalėjo 
atskirti. (D). '

♦ Bizono* kontrolės Įstaiga paskelbė, 
kad vokiečių įmonės pastarą(ę savaitę pa
siekė prekinių vagonų gamybos rekordą, 
pagamindamos per savaitę 161 prekini va
goną. (D).

♦ Eucomas pranešė, kad vykstant iš vie
nas zonos Į kitą Visose vakarinėse zonose 
nebėra jokio suvaržymo DM valiutai vežtis.

♦ Amerikiečių sektoriaus Berlyno ’ko
mendantas pulk. Howleys pareiškė, kad 
Berlyno geležinkelių direkcijos direktorius 
Kreikemeyeri* bus areštuotas, jeigu jis ir 
toliau nelegaliai demontuos geležinkelių re
monto dirbtuves amerikiečių sektoriuje.

♦ MUncheno kriminalinė policija viena- 
,.me omnibuse rado slaptus įrengimus, ku
riuose užtiko 180.000 amerikinių cigarečių, 
kurios turėjo būti nugabentos į šiaurinę 
Vokietiją. (DL

Wiliamas C. Bullittas
Buvęs ambasadorius

Amerikos pražutingosios klaidos 
arba

Kaip laimėjo kara, o pralošė taiką
Marehallio paliaubos tokiu būdu buvo 

labdarybė Sovietų S-gai ir Kinijos komu
nistams. Bet komunistai ir neketino atsisa
kyti nukariauti Kiniją. Tad 1946 m. balan
džio 14. d. komunistų kariuomenė Mandžu- 
rijoje, gerai apginkluota, nutraukė paliauti 
bas, pradėdama pulti Cangčuną.

Dideliu orumu ir energija generolas Mar- 
shallis stengėsi atstatyti paliaubas ir savo 
valiai palenkti tiek komunistus, tiek Kini
jos vyriausybę. Jam buvo sunku paspausti 
komunistus, kadangi karo reikmenis jie ga
vo iš Sovietų S-gos. Bet jis galėjo spaudi
mą taikyti Kinijos vyriausybei. Kinija vie
nuolika metų buvo kariavusi su Japonija, 
ir visi jos arsenalai buvo sunaikinti. Ginklų 
ir šaudmenų reikale ji beveik visiškai pri
klausė nuo JAV, Bandydamas palenkti savo 
valiai generalisimą Ciangkaišeką, genero
las Marshallis naudojo ne tik argumentus, 
bet ir tokią spaudimo formą, kuri buvo ly
giai žalinga J. A. Valstybių ir pačios Ki
nijos saugumui. 1946 m. vasarą, norėdamas 
paspausti prezidentą Ciangkaišeką įsileisti 
komunistus i Kinijos vyriausybę, generolas 
Marshallis Įtikino JAV užsienio reikalų mi
nisteriją nereikiant duoti leidimų šaudme
nims j Kiniją išgabenti. Nuo 1946 m. vasa
ros ligi 1948 m. Vasario mėn., neskaitant 
mūsų laivyno Kinijoje paliktų tam tikro 
kiekio šaudmenų, Kinijos armija negavo nė 
vieno šovinio ar sviedinio savo ameriki. 
niams ginklams. O Kinijos komunistai iš 
sovietų vyriausybės gavo viską, ko jiems 
reikėjo, ir užėmė plačias sritis.

Nepaisydamas mirštamo pavojaus, į ku
ri gen. Marshallio veikla įstūmė Kiniją, ge
neralisimas Ciangkaišekas nenorėjo glausti 
prie krūtinės komunistų. Jis žinojo, kas yra 
komunistai, o gen. Marshallis to dar neži
nojo tada. Kita vertus, komunistai, sulau
žydami paliaubas, vedė l apmaudą gen. 
Marshall!. Grjžęs 1947 m, kad pasidarytų 
užsienio reikalų ministerlu, jis lygiai pyko 
ant abiejų. Jis atrodė ak'as faktui, kad Ki
nijos vyriausybė buvo mūsų pusėje; o kinų

komunistai — Stalino pusėje. Prezidentas 
Trumanaa, tlenusivokdamas Tol. Rytų klau- 
aimuose, aklai davėsi vedamas gen. Mar-. 
shallio. Tokiu būdu mūsų Tol. Rytų politi
ka bebuvo galima apibūdinti — aklas aklą 
veda, *

Tai buvo nepaprastai pavojinga gyvybiš- 
kiaušiems amerikiečių interesams, nes ko
munistams užėmus Kiniją to likimo neiš
vengtų ir Japonija, Kinija yra visų Toli
mųjų Rytų raktas. Kinijos patekimas i ko
munistų kontrolę įgalintų komunistus Įsi
viešpatauti Indokinijoje, kuri yra pietinės 
Kinijos iškyšulys. O komunistams ėmus 
kontroliuoti Indokiniją, komunistų junge 
beveik neišvengiamai atsidurtų Tailandas 
(Siamas) ir Malajų pusiasalis. Jei Stalinui 
pasisektų paimti kontroiėn Azijos rytinius 
krantus ir nuleisti geležinę uždangą tarp 
Japonijos ir Azijos žemyno, Japonija, pri
klausydama nuo Azijos žemyno ne tik mais
to ir žaliavų reikalu, bet taip pat privaly
dama ir jos rinkų savo gaminiams, galėtų 
palaikyti savo ūkinį gyvenimą, tik lįsdama 
pro geležinę uždangą ir pasidarydama so
vietų satelitu. Bandymas atkurti save išlai
kančią, demokratinę Japoniją, leidžiant’ ko
munistams kontroliuoti Kiniją, yra prieš 
save pačius nukreipta Tol. Rytų politika. ,

Amerikos vyriausybei 1947 m. kovo 12. d. 
pabandžius susitarti su Stalinu šešeriems 
metams, prezidentas Trumanas drąsiai pa
darė išvadą, kad klydo jis ir prezidentas 
Rooseve’.tas. Jis paprašė pagalbos, kad įga
lintų Graikiją Ir Turkiją priešintis komu
nistų agresijai,

Tokiu būdu Amerikos vyriausybė po še- 
šerių metų savo europinę užsienio reikalų 
politiką pagrindė tiesa, kad Sovietų S-ga 
yra grobuoniška totalinė tironija, kuri gra
so J. A, Valstybių saugumui.

Amerikos pagalba, suteikta Marshallio 
.plano forma, buvo reikalinga, norint apsau
goti, kad Europa netrukus nepatektų į na
gus Stalinui. Bet nebuvo galima tikėtis, kad 
vien Amerikos pinigas apsaugotų Europą

Kinijos komunistų pasisekimo priežastys
„Iki Maskva su Washingtonu kalba 

apie ,vieną pasaulį’, bet stengiasi su
kurti du — beprasmiška reikalauti iš 
kiniečių vienybės” P. M. Linebergeris.

■Žinia apie Mukdeno pasidavimą, tą, anot 
Londono „Times”, baisų smūgį Ciangkai- 
šekul, vėl atkreipė pasaulio dėmesį į Kini
ją, kur pilietinis karas siaučia nuo 1911 m. 
Bet jau ir pirmiau savo 4.000 metų istori
jos eigoje tas kraštas retai kada gelėjo 
džiaugtis tikrai st’pria centro vyriausybe, 
kas, turint gavoje teritorijos didumą, ir ne
nuostabu, Paskutinieji 30 metų — pilieti
nis karas, japonų užpuolimas ir vėl pilie
tinis karas — kraštą įstūmė į baisų vargą, 
skurdą ir chaosą. Sunaikintos didelės me
džiaginės gėrybės ir, kas svarbiausia, pa
daryta didelė žala tautos moralei. Prof. 
Paulius M, A. Linebergeris, vienas geriau
sių Washingtono Kinijos reikalų žinovų, pe
reitais metais „Vale Review” žurnale, na
grinėdamas Kinijos ateiti, konstatavo, kad 
Kinijos problema gali būti išspręsta 'ketu
riais būdais; 1. gali lainjpti nacionalistai, 
2. gali laimėti komunistai, 3. koalicija tarp 
nacionalistų ir komunistų ir 4. krašto pa
dalinimas tarp nacionalistų ir komunistų 
iki pasaulis tikrai taps „vienu pasauliu”.-

Marshallio diagnozė

1946 metais prezidentas Trumanas Į Ki
niją ištirti būklės pasiuntė Maushallį, 'buv. 
generalinio štabo v-ką ir būsimą savo už
sienio reikalų minister}. Tos abi „profesi
jos” — kario ir diplomato — jam nemažai 
turėjo padėti, nes susidūrė tiek su karinė
mis, tiek ir politinėmis problemomis. 1947 
m. sausio mėn. Marshallis, grįždamas iš 
Kinijos užimti užsienio reikalų minįsterio 
postovio, buvo įsitikinęs, jog:

1. Ciangkaišeko vyriausybės aparatas yra 
toks demoralizuotas, jog negali sėkmingai 
priešintis komunizmui, ir todėl ta vyriau
sybė nėra verta amerikiečių pagąlbos, ir

2. Karinė Kinijos reikšmė, kuri niekados 
nebuvo didelė, atominių bombų gadynėje 
sumažėjo iki minimumo. Kai Japonija dar 
buvo didžioji Valstybė, Kinija, kaip jos na
tūralus priešas, buvo svarbus partneris jė
gų pusiausvyroje. Šiandien Japonijoje stovi 
amerikiečių Įgulos ir lėktuvai. Amerikiečių 
aviacijos bazės Japonijos salose yra ge
riau apsaugotos- nuo rusų pėstininkų puo
limų, negu jos būtų apsaugotos.Kinijoje.

Tie sumetimai, o taip pat faktas, kad 
Marshallis visų pirma norėjo išspręsti san
tykiu* su D. Britanija, Vakarų Europos ir 
Artimųjų Rytų problemas, privertė ameri
kiečius mažiau domėtis Kinijos reikalais, 
nustumiant jų sprendįmą tolimesnei atei
čiai. Savaime aišku, kad sovietų amerikie

čių santykiams blogėjant ir komunistams 
Kinijoje vis daugiau įsigalint, amerikiečių 
visuomenėje pasigirdo kritiškų balsų, smer
kiančių Marshallio pasyvumą Tol. Rytuose 
ir reikalaujančių didesnės paspirties Ciang- 
kaišekuk Respublikininkų partijai spau
džiant, svarstant Marshallio planą, 125.000.000 
dolerių buvo skirta ir Ciangkaišeko kariuo
menei sutvirtinti ... Bet tai buvo tik lašas 
ant karšto akmens.

Komunistų taktika

Kinijos komunizmas yra senesnis už Eu
ropos. Agrarinio komunizmo idėjos ten 
buvo diktuojamos dar prieš Marxą, jau 
nekalbant apie Rusijos bolševikus. Savaime 
suprantama, kad Kremlius jau nuo seno 
nori išnaudoti tą faktą savo naudai. "Kini
joje, kaip ir visoje Azijoje, jis veikia po 
tautiškumo skraiste. Pats Ciangkaišekas ir jo 
sūnūs studijavo Maskvoje tik vėliau nu
krypo nuo sumaniai užmaskuotos linijos.

Nuo nuolatinių pilietinių karų, nuo de
moralizuotų valdininkų plėšimo Kinijos 
valstiečiai kentėjo daugiau, kaip geriau su
siorganizavę miestiečiai, todėl komunistų 
akys nukrypo į tą visų skriaudžiamą luo
mą. Čia jiems padėjo ir ta aplinkybė, kad 
1937 m. prasidėjus japonų užpuolimui, ja
ponai visą dėmes} skyrė miestų ir susisie
kimo kelių — geležinkelių ir upių — užė
mimui. Natūralu, kad ir Ciangkaišekas sa
vo dėmesį nukreipė į tą patį tašką. Be to, 
Ciangkaišeko vyriausybė buvo atsakinga ir 
už kitas sritis, k. a. finansus, prekybą, su
sisiekimą ir tt. Už visus nepasisekimus 
kaltė buvo verčiama tai, vyriauybei ... o 
komunistai dirbo pogrindyje ir už nieką 
nebuvo atsakingi. Tiek kovoje su japonais, 
tiek kovoje su Cian^kaišeku komunistai 
vengė atvirų susirėmimų. Jie tenkinosi kai
mų ir tolimų provincijų kontrole. Tokiu 
būdu keliai — geležinkeliai, plentai, upės, 
— o taip pat didesni miestai buvo japonų, 
vėliau Ciangkaišeko žinioje, o didžiuliai 
plotai tarp tų susisiekimo linijų—komunis
tų žinioje. Kai Ciangkaišeko administracija 
vargino žmones dideliais mokesčiais bei 
rekvizicijomis kariuomenei ir išpūs tim 
biurokratijas aparatui išlaikyti, komunistai 
visą valdžią pavedė vietos komitetams ar 
vadams, kurių išlaikymas žymiai mažiau 
kainuoja. Taip pat ir jų partizanai pigiau 
atsiėjo, negu reguliari nedrausminga Ciang
kaišeko kariuomenė. Tokiu būdu pasipikti
nimas Ciangkaišeko administracija ir vie
tinės komunistų administracijos pranašu
mas plačias tamsia* mases patraukė komu
nistų pusėn. Kontroliuodami didžiulius plo
tus ir suardę susisiekimo linijas, komunis
tai, sutelkė netyčiomis savo jėgas, puolė

nuo patekimo komunistams. Jau nuo 1941 
m. buvo aišku, kad jos viena po kitos bus 
paglemžtas Sovietų S-gos, jei nesusivienys 
kariškai, ekonomiškai ir politiškai demo
kratinės federacijos forma. Tačiau mūsų 
vyriausybei taip stigo' politinės išminties, 
jog mes davėme pinigus, kurie turėjo pa
dėti jungtinės Europos idėją paversti kūnu, 
pirmiau negavę pažadų, kad sutiks tą idėją 
priimti. 1 - .r • '~

Kur visa tai veda mus šiandien?
Dabartinė taika yra „nesmagios” paliau

bos, kurios tetruks tol, ko| patiks sovietų 
vyriausybei. Kaip ir dešimtmetyje prieš 
pirmąjį D. karą, „Taika kabo ant plaukelio, 
kulį gali nutraukti incidentas”. Ir anksčiau 
ar vėliau tas incidentas Įvyks — gal šiais 
metais, gal kitais, o gal po penkerių metų.

Jei šioje pavojaus valandoje prezidentas 
nori ginti pasaulio ateitį, reikia veikti tuč
tuojau, įgyvendant karinę, ekonominę ir po
litinę Europos uniją Ir Vakarų gynybos 
paktą, pasirašytą ne tik Europos žemyno 
valstybių, bet prie jo prisidedant ir D. Bri
tanijai su J. A. Valstybėmis. Ir tegu jis 
tučtuojau siunčia į Kiniją šaudmenis ir 
geriausių kvalifikacijų karinius Jarėjus, ku
riems būtų pavesta teikti patarimus strate
giniais, taktiniais ir operaciniais klausimais. 
Jie yra būtini, norint išvengti, kad Stalinas 
uepavergtų Kinijos ir Japonijos. f

Jei nebus padaryta šių dalykų, Europos 
žemynas ir Tolimieji Rytai pateks į Sta
lino nagus. Ir amerikiečių tauta susidurs su 
komunistų varomų vergų nesuskaitomomis 
ordomis. Dar kartą reikia priminti tragiš
kus žodžius, kuriuos pasakiau 1940 m. rug- 
piūčio mėn., kritus Prancūzijai: „Amerika 
yra -pavojuje... Jei mes neveiksime dabar 
pat ir griežtai, kad atremtume grėsmę, 
mums bus per vėlu. Aišku, kaip dieną, kad 
J. A. Valstybės n e i s į karą, bet taip pat 
aišku, kad karas eina į J. A. Valstybes”.

Šiandien mums prieš akis kova ne dėl 
saugumo, bet dėl išlikimo. (Pabaiga).

miestus ir juos užima. Atskubėjusi pagal
bon regu'.iari kariuomenė miestą’ vėl atsi
ima, bet tuo laiku komunistai puota jau 
kitą miestą. Plačiu mastu jie tokią opera
cijų atliko Mandžurijoje. Žinoma, užėmę 
miestus ir būdami atsakingi už tvarką ir 
gerovę, komunistai susiduria su nemažais 
sunkumais. Lengviau buvo raginti valstie
čius nieko neduoti miestiečiams už bever
čius pinigus, kaip Įsakyti už tuos pačius 
pinigus vėl teikti maistą jau savo organir 
zuojamai kariuomenei ir valdomiems mies
tams. Bet sykį paėmus valdžią, ją išlaikyti 
savo rankose jau padeda Maskva patarimais 
ir žmonėmis iki pati galutinai įsigali ir 
vietinius išstumia. Pastebėtina, kad jai ypač 
daug pagelbėjo patys Vakarų santarvinin
kai. I „

Vėl nelemta Jalta

Jaltoje buvo susitarta ne tik dėl Europos 
laikinio padalijimo, bet ir pažadėta sovie
tams atstatyti visas caro turėtas privilegi
jas Mandžurijoje, nuo kurių jie patys buvo 
už tam tikrą atlyginimą atsisakę. Pasirem
dami tuo ir vėliau sudarytu Potsdamo su
sitarimu, sovietai užėmė Mandžuriją ir ne
siskubino jos atiduoti Čiangkaišekui. Kai 
jie pagaliau išėjo, paliko gerai suorgani
zuotą pogrindį. Ciangkaišekas amerikiečių 
susisiekimo priemonių pagalba galėjo už
imti didesnius Pietų Mandžurijos miestus, 
bet periferijos liko komunistų žinioje. Šiau
rė su Charbinu taip ir liko komunistams. 
Neoficialus, o vėliau ir oficialus karas tru
ko keletą metų ir dabar pasibaigė beveik 
visos Mandžurijos atitekimu komunistam*. 
Tenka pastebėti, kad japonai Mandžuriją 
buvo pavertę antru Ruhro kraštu — Įsteigę 
galingą pramonę, kuri labai praverstų Ki
nijai ... ir Rusijai.

Kai kurios iš/ados

Ciangkaišeko žymiai geriau ginkluota ka
riuomenė, neturėdama plačiųjų masių sim
patijų, nesugebėjo pasipriešinti komunis
tams. Dabar jai neliko nieko kito, kaip 
skubiai savo dar nesunaikintus dalinius ati
traukti už didžiosios kinų sienos. Ta savo 
laiku nuo barbarų apsiginti pastatyta sil- 
na ir šiandien turi karinę reikšmę. Žinoma, 
ne ji pati, bet terenas, per kur} ji eina, su
daro palankias gynimosi pozicijas. Deja, 
komunistų Įtaka ir šiapus did. sienos yra 
tokia didelė, jog Čiangkaišekui teks trauk
tis dar toliau į Pietus. BBC komentatorius 
Ch. Dilkas mano, kad Ciangkaišekas ilgiau 
nesustos nė prie Geltonosios upės, bet ban
dys gintis dar daugiau } pietus — prie 
Jangcės upės, kuri Kiniją dalija l dvi dalia. 
Prie tos upės vra Ir sostinė. Nankinaa.

Prie teismo stalo aiškėja teisybė
Tokiją (Dena/Reuteris), Tarptautinis karo 

nusikaltėliams teisti teismas padarė išvadą, 
kad

Japonija 1936 m. buvo nutarusi vesti 
su Sovietais karą. ..

Teismo pirmininkas pareiškė, kad teisiama
sis §iratoris, Japonijos pasiuntinys Švedi
joje, 1936 m. painformavo Japonijos vy
riausybę, jog laikas yra prinokęs, kad Ja
ponija jėga arba grasinimu pavartotų jėgą 
iš rytinės Azijos išstumti sovietus.

Kaltinamasis buvę* Kvantungo armijos 
generalinio štabo viršininkas Itagakis ėmė
si priemonių, kad Išorinė Mongolija būtų 
išvaduota iš Sovietu Sąjungos nusikaltimų 
ir* įjungta į Japonijos „naują santvarką”.

Itagakio ir Tojo atėjimas Į Japonijos ka
ro ministeriją atitiko kariuomenės pageida
vimą ryšium su Sovietų Sąjungos numatomu 
užpuolimu ir tai privedė prie to, kad 1938 
m. prie Chassano ežero japonai užpuolė 
sovietus ir čia sovietų buvo sunaikinti

Byloja raudonasis dekanas
Hamiltonas (Ontario) (Dena/Reuteris). 

Canterburio „raudonasis dekanas” Dr. 
Johnsonas čia savo Kanados kelionėje pa
reiškė, kad plitimas tokios idėjos, kajp ko
munizmas, kuri kiekvienam duoda .pagal jo 
reikmę, paskubina Dievo atėjimą.

Vienoje savo kalboje, kurios klausėsi 1400 
žmonių, tas dekanas pareiškė, kad .neseniai 
jo padaryta kelionė l Sovietų Sąjungą ir l 
Rytų Europos kraštus j} Įtikino, kad tie 
kraštai pirmiausia yra suinteresuoti taika 
ir atsikūrimu. Johnsono teigimą, kad sovie
tai mano, jog Vakarų sąjungininkai neturė
tų teisės būti Berlyne ir kad Vakarų Vo
kietiją netyrėtu būti panaudota prieš Sovie
tų Sąjungą kaip galima puolimų bazė, susi
rinkusiųjų buvo pasveikinta dideliu, prita
rimu.

Nebepamatys dienos šviesos
Berlynas (Dena). Sovietų karo tribunolas 

Berlyne nuteisė Graver} Zwietaschą 25 m. 
darbo stovyklos ir konfiskavo visą jo tur
tą- .

Zwietaschas nuo 1947 m. gruodžio mėn. 
padirbinėjo tarpzoninius pasus, kelionių 
komandiruotes, formuliarus, asmens liudi
jimus, o taip pat gamino sovietų Įstaigų ir 
vokiečių policijos spaudus ir visokias jcli- 
'šes.\ .... ; j

Jis pardavė* apie 400 larpzonirtfų pasų, 
gaudamas už vieną apie 200—300 markių. 
Teisme Zwietachas prisipažino kaltas.

Perdaug aiškūs tikslai
Berlynas (Dena). Gerai informuoti britų 

sluogsniai dėl Dr. Schreiberio pareiškimo 
apie policijos armijos sovietų tonoje orga
nizavimą- pranešė^ kad ta organizacija yra 
kuriama apibrėžtiems politiniams tikslams 
ir nieko bendro neturi su normaliu polici
jos aparatu.

Britų karinė valdžia Vokietijoje Įdėmiai 
seka policijos dalinių organizavimą,' kurie, 
jeigu ir nebūtų ginkluoti šarvuočiais, vis 
dėlto yra aprūpinti šarvuotais automobi
liais. Kontrpriemonių tuo tarpu dar nelau
kiama.

Doleriai plaukia Į Europa
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britani
ja pagal Marshallio planą gavo Iš JAV 
310 milijonų dolerių paskolos. Paskola 
suteikta už 2,5*/i palūkanų ir skiriama 

35 metams.
Bet tam tikromis sąlygomis ji gali būti ati
dėta ir po to laiko abiem šalim susitarus.

Ta paskola pirmiausia turi būti panaudo
ta pramonės įrengimų importui ir žaliavų 
importui į D. Britaniją finansuoti.

Netrukus britų paskolos sutarties pavyz
džiu bus pasirašytos sutartys su Prancūzi
ja, Italija, Olandija ir Danija.

Pasirašys Italijos Graikijos sutartį
Frankfurtas (Dena). Italijos užsienio rei

kalų ministeris grafas Sforza, pasak Bero- 
mūnstrio radiją, San Reme susitiko su 
Graikijos užsienio reikalų ministeriu Cal- 
dariu. Abu valstybės vyrai čia ketina pa
sirašyti Italijos Graikijos draugiškumo, 
prekybos ir laivininkystės sutartį.

kurip priemiesčiuose jau statomi bunkeriai. 
Tokiu būdu, jei Čiangkaišekui pasiseks lik
viduoti Pietų Kinijoje veikiančius komu
nistų partizanus, Jangcė skirtų Raudohąją 
Kiniją nuo Baltosios. Aišku, amerikiečiai 
daugiau negu iki šiol rems baltuosius ki
lius. Tačiau ir geriausiu atveju baltieji ga
lės tik išsilaikyti, bet ne pulti raudonuo
sius. Jei komunistai įsigalėtų visoje Kinijo
je, Vakarai neišlaikytų savo pozicijų Indo
nezijoje, Indokinijoje, Malajuose, Burmoje 
ir, gal būt, Indijoje. Šitos perspektyvos ver
čia amerikiečius peržiūrėti ' sa\ politiką. 
Jei komunizmo žygiavimo Azifoje negalima 
sulaikyti, reikia sunaikinti židinį, iš kurio 
tos bacilos sklinda. O kad Maskva skuba 
įsigalėti Azijoje — abejonės nėra. Jei jo 
nebūtų, visos socialinės revoliucijos tuos 
kraštuose turėtų tik lokalinę, bet ne globi 
nę reikšmę. Kinų tauta pati rastų kelią 
laimingesnę ateiti ir nesudarytų pavojaus 
kitiems VM.
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TREMTINIŲ ŠALPA PO VALIUTOS REFORMOS
Musu bendradarbio pasikalbėjimas su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vyriausiosios valdybos pirmininku Dr. Domu Jasaičiu

Lietuvos Raudonasis Kryžius tremtinių 
medžiaginiame gyvenime yra suvaidinęs 
labai didelį vaidmenį, atsirasdamas kiekvie
ną kartą su savo parama ten, kur vargas ir 
skurdas žiauriausiai grasino išvietintam 
lietuviui, arba kur mokslo ištroškęs lietuvis 
jaunuolis sprendė sunkią su mokslo Įstaiga 
atsiskyrimo problemą. Valiutos retorma, pa
keitusi visų išvietintųjų medžiaginĮ gyveni
mą, aišku savaime, palietė ir Lietuvos Rau
donąjį Kryžių. Mūsų bendradarbis, norė
damas painformuoti skaitytojus apie naujai 
susidariusią padėtį, kreipėsi su visa eile 
klausimų į LRK vyriausiosios valdybos pir
mininką Dr. Domą Jasaiti, maloniai suti
kusį Į tuos klausimus atsakyti ir atsiradu
sią padėtį nušviesti.

Mes esame vargo, nelaimiu, 
nedateklhi, nevilties 

vandenynuose
Kiek palietė valiutos reforma L. R. K. 

medžiaginę būklę ir šalpos darbą?
Nors Lietuvos Raudonasis Kryžius nu

jautė reformos artėjimą ir jai ruošėsi, bet 
valiutos reforma Vokietijoje sudavė skaudų 
smūgį jo finansiniams resursams. Paskelb
ti valiutos reformos įstatymai beveik vi
siškai sunaikino mūsų turėtus fondus. L. R. 
Kryžius po valiutos reformos atsidūrė išei
giniame savo darbo taške, t. y. turi pradėti 
vėl organizuoti šalpos darbams vykdyti 
fondus. Susidarė tokia padėtis, kuri buvo 
1945 metais vasarą, kuomet L. R. Kryžius 
pradėjo savo darbą. Tik dabar ta būklė 
sunkesnė, nes šiandjen mūsų tremtinių ma
sės yra apiplėštos, jų tik mažas nuošimtis 
turi nuolatines pajamas, o įvairiausios tarp
tautinės šalpos organizacijos irgi operuoja 
žymiai mažesnėmis lėšomis ir gėrybėmis,, 
nes ir jų donatoriai pavargo beaukodami. 
Milijonų tremtinių maldavimai nusibodo... 
Po valiutinės reformos Vokietijoje šalpos 
darbas, kuris su dideliais sunkumais, bet 
Sėkmingai buvo išplėstas ir vykdomas per 
trejus metus, pateko į mirties kilpą ir, ket
virtas mėnuo, negali iš jos išsinerti.

Tik priminsiu, kad lig valiutinės refor
mos zpaudavo nuolatinę pašalpą apie 1400 
studentų ir keli šimtai moksleivių, buvo 
šelpiami keleri gailestingųjų seserų ir dan
tų technikų kursai, keliolika šimtų ligonių, 
esančių sanatorijose ir kitos rūšies gydyk
lose, ligoninėse. Gydytojų, dantų gydytojų 
sąskaitoms apmokėti ir vaistams pirkti bu
vo per metus išleidžiama virš 100.000 mar
kių. Be minėtos pagelbės per metus buvo 
piniginiai sušelpiami keli tūkstančiai mūsų 

' | tremtinių. Gal bus įdomu sužinoti, kad L. 
R. Kryžius iki valiutinės reformos neišlei
do nesušelpęs nė vieno prašančio ir reika
lingo pašalpos. Po valiutinės reformos su
sidarė visai kita padėtis... Prie minėtų 
šelptinųjų kategorijų prisidėjo dar vienas 
kitas tūkstantis išskirtųjų ir negaunančių 
IRO globos, kurie neturi lėšų butui apmo
kėti ir maisto kortelėms išpirkti. Tai tok
sai juodomis, bet teisingomis spalvomis nu
pieštas mūsų tremtinių bendruomenės me
džiaginio gyvenimo paveikslas. Mes esame 
vargo, nelaimių, nedatekliaus, nevilties van
denynuose. Jų bangos baigia mus užlieti ir 
paskandinti, t. y. sunaikinti mūsų, žmoniš
kumą, sugriauti mūsų sveikatą, padaryti be
moksliais ir nusviesti į žemesnės kultūros 
lygį. Gal ne visi tai pastebi, bet tas proce
sas vis labiau įsigali ir paliečia vis dides
nį mūsų žmohių skaičių.

; Šiandien neturime pakankamai objekty
vių duomenų, ar pavyks mūsų organizacijai 
iš tų sunkumų išbristi, ar teks merdėjant 
baigti savo darbą. Valiutos reforma buvo 
įvykdyta visai neatsižvelgiant į socialinius, 

.humaniškus ir karitatyvinius veiklos užda
vinius. Maža mums paguoda, kad tokioje 
sunkioje būklėje atsidūrė ne tik įvairios 
tremtinių, bet ir vokiečiu analogiškos orga
nizacijos. Neseniai man teko kalbėti su ga
lingos vokiečiu Caritas pirmininku prelatu 
Kreuz. Jis turi tuos pačius rūpesčius. Jis 
tikisi sugriautus šalpos fondus atstatyti tik 
po 9—12 mėnesių.

Kokios' šalpos darbo perspektyvos atei
čiai ?

Apie ateities perspektyvas kalbėti ir sun
ku ir lengva. Sunku, nes reikia kalbėti apie 
nežinomus daiktus. Lengva, nes, kalbant 
apie nežinomus daiktus, galima remtis pri- 
leidimais, viltimis, praeitimi.

Aš jau anksčiau pasakiau, kad mes esame 
apsupti vargų, nelaimių vandenyno.

Mūsų visų visur esančių lietuvių pareiga 
supilti prieš tą šniokščiantį vandenyną ir jo 
gimdomą tvaną nesugriaunamas gelbėjan- 
čias užtvaras. t

Aš nežinau, ar mes galime, ar mes pajė
gūs tai padaryti. Bet aš tikrai žinau, kad 
tai padaryti yra mūsų pareiga..

Aš taip pat žinau, kad labai mažas skai
čius mūsų tremtinių yra pasiryžęs i.tos už
tvaros statybą Įsijungti ir atiduoti jai nors 
dalį savo darbo ir lėšų.

Pav. britų zonos L. R. K. generalinis 
įgaliotinis atsiuntė 6 mėn. pajamų — išlai
dų sąmatą, kuri siekia 100.000 markių. Vi
sos pajamos numatyta gauti iš L. R. K. 
Vyr. Valdybos, o 1000 markių numato su
rinkti iš tremtinių.

Jei neklystu tai britų zonoje yra apie 
20.000 lietuvių. Aš neprileidžiu, kad bri
tų zonos generalinis įgaliotinis tokią paja
mų sąmatą paruošė neįvertinęs mūsų trem
tinių dabartinio mentaliteto ir pažiūros Į 
aukojimą šalpos reikalams.

Aš tikiu, kad mes labai priartėtumėme 
prie tų uždavinių realizavimo — jei suge
bėtumėme būti ne tik formaline, bet ir vie
ningos dvasios, pasiaukojančio solidarumo, 
liepsnojančios vienas kitam meilės ben
druomene. , ,

Išvada; šalpos darbo' perspektyvos atei
čiai yra ribotos ir neviltingos. L. R. Kry
žius negaudamas .iš niekur efektyvios para
mos nepajėgs Įvykdyti jam pavestų užda
vinių. Tremtinių tūkstančiai pajaus pasi
keitusią padėtį.

Kokius ryšius L. R. Kryžius vra užmez
gęs su emigravusiais mūsų tautiečiais, ku
rie, gal, galėtų prisidėti prie L. R. Kry
žiaus tikslų įgyvendinimo, ar kurdami kry
žiaus skyrius ar bendardarbiaudami su cen
tru individualiai?

Tą klausimą išspręsti yra labai sunku. Jo 
sprendimą labai sunkina L. R. Kryžiaus tei
sinė padėtis. Kiekvienas tautinis Kryžius 
norėdamas veikti kitos valstybės teritori
joje turi gauti to krašto vyriausybės arba

Ir tamsioje naktyje ieškantis suranda 
keliarodę žvaigžde

Kokios pačių tremtinių, dar tebesančių 
Vokietijoje, pareigos L. R. Kryžiui arba 

bendradarbiavimas su juo?
Tremtinių tebesančių dar Vokietijoje pa

grindinė pareiga yra visomis išgalėmis 
L. R. Kryžių remti, nes tik tuomet jis bus 
pajėgus vykdyti jam pavestus uždavinius. 
Iki šioj L. R. Kryžius mažiausiai ajzsunkino 
tremtinių kišenių ir rečiausiai apeliavo į jų 
visuomenišką duosnumą. Bet dabar susidarė 
visai kitokios sąlygos. Kol pavyks susida
riusius piniginius sunkumus nugalėti — 
patys tremtiniai kviečiami ateiti į pagelbą. 
L. R. Kryžiaus vadovybė gerai supranta ir 
žino pačių tremtinių kasdieninio gyvenimo 
sunkenybes, bet vis gi randa galimu pri
minti jiems, kad ir nelaimę ir vargus gy
venant, yra gražu prisiminti ir kitus 
esančius dar didesnėje bėdoje ir savo iš
tekliais su jais pasidalinti. Valiutos refor
ma sudavė triuškinantį mūsų tremtiniams 
smūgi, nuo kurių pasekmių jie iki šioj ne
gali atsitiesti. Perdaug tamsi naktis visus 
apgaubė. Bet ir tamsiausioje naktyje ieš
kantis suranda keliarodę žvaigždę. Dabar
tinėje mūsų gyvenimo naktyje tokia kelro- 
dine žvaigžd“ yra ir gali būti tarpusavė 
meilė, nuoširdi užuojauta ir prisiminimas, 
kad esame ne tik kraujo broliai, bet ir di
delio, likiminio vargužė'io bendrininkai. Jei 
tasai sietynas spindės mūsų vargo dangaus 
skliautuose — tuomet surasime mūsų var

Dr. D. Jasaitis
Lietuvos Raudonojo Kryž. pirmininkas

tautinio Raudonojo Kryžiaus sutikimą ir 
pritarimą. Mūsų padėtyje tai pasiekti yra 
beveik neįmanomas dalykas. Mes esame at
siklausę kai kuriuose kraštuose esančius 
mūsų diplomatinius atstovus, .ir jie mums 
patarė L. R. Kryžiaus skyrių steigimą ati
dėti.

L. R. K. vadovybė puikiai supranta mūsų 
tremtinių veikimą savo darbe tr šalpos 
darbui lėšų mobilizavime. Todėl ji baigia 
ruošti atitinkamu^ planus. tiems ijeikalams 
tvarkyti. Ji turi viltį, kad tuos planus ak
ceptuos mūsų vadovaują veiksniai. Tuo
met bus galima juos pradėti vykdyti. Gal 
tuomet ir mūsų tautiečiai; įsikurdinę kituo
se kraštuose, prisidės prie L. R. Kryžiaus 
uždavinių įgyvendinimo, nes iki šiol tokia 
tendencija nėra pastebėta. Iki šioj mūsų 
tremtiniai, išvykusieji i kitus kraštus, nei 
organizuotai, nei individualiai Vokietijoje 
likusių savo tautiečių šelpime didesniu mas
tu nedalyvauja. Gaila kad taip yra. BeĮ 
teisybė negali būti nuslėpta. O kaip būtų 
naudinga, jei kiekvienas lietuvis įsikūręs 
kitur ir Įsijungęs ten į darbą nepamirštų 
palikusių varge savo brolių...

gams tramdyti tikrus kelius ir veiksmingas 
priemones. s

Man yra malonu Tamstai pareikšti,*kad 
kai kurie mūsų tremtinių sambūriai jau 
pradeda ieškoti realių būdų šelpti savuo
sius. Gražų ir sektiną, pavyzdį parodė 
Scheinfeldo stovykla. Tam reikalui aptarti 
buvo sušauktas platus tapržinybinis pasi
tarimas, kuriame dalyvavo stovyklos ad
ministratorius su pavaduotoju, L. T. B. 
apygardos komiteto pirmininkas, apylinkės 
komitetas, L. R. K. skyriaus valdyba, kon
trolės komisijų pirmininkai, gimnazijos di
rektorius ir vietos klebonas. -Siame pasita
rime L. R. K. skyriaus pirmininkas apibu
dinęs susidariusią padėtį patiekė L. R. K. 
valdybos projektą lėšoms organizuoti: bū
tent, apie 1.200 markių Į mėnesį. Vykdant 
šį projektą L.T.B. vietos komitetas sąma
tos keliu skiria į mėnesi 200.—, stovyklos 
dirbantieji^ (siūlymui pritarė vienbalsiai) 
suaukoja kas mėnesi rūkalų, kurių vertė 
apie 600 markių. Likusias lėšas surenka 
patsai L. R. Kryžius. Neseniai, tuo tiksiu, 
buvo surengta daiktinė loterija kuri davė 
a"’“ 1050 markių gryno pelno. Be to, sky
riaus valdyba ruošia labdaringus koncer
tus bei spektaklius ir, bendrai, stengiasi 
panaudoti kiekvieną progą aukoms rinkti. 
Ta akcija sudarė galimybę turėti 1200 mar
kių pajamų į mėnesi. Pašalpos bus moka
mos Į vargą patekusioms nedirbančiųjų

šeimoms, ligoniams. Manoma, kad bus ga
lima sušelpti kelias deširntis šeimų.

Aišku, kad tokį planą gali įvykdyti tik 
pasiryžėliai ir pasišventėliai.
Kaip žinome L. R. K. buvo BALT šalpos 
darbo vykdytojas Vokietijoje. Ar, įsteigus

BALF atstovybę čia, tas santykis yra 
pasikeitęs?

Ne. Darbo santykiai tarp BALF ir L. R. 
Kryžiaus ir dabar paliko tie patys. Lietu
vių tremtinių šalpą Vokietijoje BALF 
praktiškai vykdo per L. R. Kryžių. Tas 
darbas oficialiai vykdomas BALF vardu, 
BALF santykiaujama su įvairiomis institu
cijomis. Ir dabar paliko galioje anksčiau

BALF’o ir brolių amerikiečių nuveikti darbai 
mūsų tremtiniams remti turi istorines reikšmės
Kokios paramos galima tikėtis iš BALF 
ateityje? Ar BALF yra nukreipęs visą savo 
veiklą į emigracijos reikalus, ar pasiryžęs 

tęsti ir šalpos organizavimo darbą?
Ne tik galima tikėti, bet galima žitiančiaf 

tikėti. Jau ketveri metai rodo, kad be 
BALF lietuvių tremtinių šalpa negalima ir 
neįmanoma. Aš jau pernai visos Vokietijos 
šaljx>s darbo atstovams pareiškiau:

„Jei mūsų tremtiniai nėra apdriskę — 
tai BALF nuopelnas. Jei mūsų maži vai
kai,. silpnasveikačiai studentai, seneliai, 
nėščios moterys, gimdyvės gauna papildo
mo maisto davinį — tai BALF nuopelnai.

Jei mūsų 1700 studentų gauna nuolatines 
pašalpas tai irgi BALF nuopelnai.

Jei mūsų finansiniai silpniausi tremtiniai 
gauna pašalpas ir galimybę gydytis — tai 
taip pat BALF nuopelnai.

Iškeldamas BALF indėlį į mūsų tremtinių 
šalpos darbus tuo pačiu laiku aš iškeliu 
viešumon ir mūsų visų brolių amerikiečių 
įsijungimą į tą darbą. BALF tik juos ža
dino, tik koordinavo jų visuomeniška duos
numą ir sukoncentravo j vieną židinį jų 
meilę savo tautiečiams.

BALF ir brolių amerikiečių nuveikti dar
bai mūsų tremtiniams fiziniai ir dvasiniai 
remti turi istorinės reikšmės”.

BALF neatsisakė savo pagrindinio tikslo 
— šelpti tremtinius ir ateityje. Mums vi
siems žinoma, kad BALF vis sunkiau da
rosi surinkti didžiules lėšų sumas ir daikr 
tintų gėrybių kiekius, kurios yra reikalinį 
gos mūsų tremtinių masėms efektingai 
šelpti. Bet nežiūrint įvairių nusivylimų ir 
nepasisekimų BALF nenuleidžia rankų ir 
ieško naujų būdų, naujų šaltinių, pinigams 
ir gėrybėms mobilizuoti. Šiuo laiku BALF 
vykdo USA antrą pinigini vajų. L. R, Kry
žius, suprasdamas jo reikšme mūšų tremti
nių gyvybiniams reikalams, kvietė ir kvie
čia mūsų rašytojus, žurnalistus, meninin
kus, dailininkus, profesines organizacijas, 
studentus, mo-ksleivius visokianopal remti 
tą vajų —’ ypačiai gaminant' ir ruošiant 
tinkamą propagandinę medžiagą.

Dar kartą visus kviečiu nedelsti ir Įsi
jungti į talką... Nes jei BALF laimės, 
mes laimėsime. Vėl pradės plaukti lėšos ir 
siuntos.

Bet visiems žinoma, kad tremtinių klau
simą galima pagrindinai išspręsti tik juos 
įkurdinus ir įjungus i produktingą darbą. 
Todėl lygiagrečiai šalpai BALF visu uo
lumu stengiasi įsjfungti į tremtinių įkurdi
nimo problemos įkūnijimą ir vairavimą. Aš 
tvirtai tikiu, kad ir šiame bare |Is pasieks 
didelių laimėjimų.
Ar manoma ir kain manoma rūpintis tais, 
kurie dėl įvairių priežaščių iš Vo'<iel!:os 
išvykti negalės ir turės čia pasilikti dar 

ilgesni laiką.
L. R. Kryžius.' tą klausimą gvildena jau 

nuo 1947 metų. Per tą laiką mes surinkome 
statistikos dtfomenis. jie sekančiai atvaiz
duoja tą problemą. Mes manome, kad sim- 
kiausiai bus išvykti įvairių rūšių ligoniams 
ir seniems. Mes jų turime; x

formuluoti nuostatai šaipios darbui tvarkyti 
ir vykdyti. ' .

L. R. k. džiaugiasi, kad BALF atsiuntė 
savo generalinę įgaliotinę Europai. Tos 
institucijos steigimas buvo jau numatytas 
1946 m. BALF pirmininkui besilankant Eu
ropoje. BALF generalinio įgaliotinio est- 
mas Vokietijoje žymiai palengvins ir pato
bulins šalpos darbo vykdymą. Generalinio 
įgaliotinio institucija apibendrins ir suvie
nodins zoninių BALF • Įgaliotinių veiklą. 
BALF generalinik įgaliotinis būdamas arti 
tremtinių masių ir kasdien stebėdamas jų 
gyvenimą galės autoritetingiau šalpos prob
lematiką atvaizduoti BALF centrui.

a) Džiovininkų sanatorijose:
1. Prancūzų zonoje ........... 75
2. Amerikiečių zonoje . . . 197
3. Britų zonoje ................. 162

' Viso 434
b) Chroniški sunkūs ligoniai:

L Prancūzų zonoje ............ 19
2. Amerikiečių zonoje . . . 451
3. Britų zonoje ................. 413

Viso 883
c) Invalidų ............................ 186
d) Asmenų virš 60 metų:

1. Prancūzų zonoje 130
2. Amerikiečių zonoje . . . 1041
3. Britų zonoje ................. 560

Viso 3234
Tų žmonių apsaugojimui nutarta imtis 

sekančių priemonių.
1. Padaryti tikslią statistiką.
2. Remti IRO pastangas tų kategorijų 

tremtiniams sukurti specialias stovyklas — 
ligoninęs.

3. Stengtis, kad karo invalidai, kurie ne
galės išvykti į kitus kraštus, būtų Įjungti 
į vokiečių ūkį ir gautų vokiečių Įstatymų 
nustatytą tų kategorijų asmenims globą.

4. Stengtis invalidus išmokyti tam tikro 
amato, kuris galėtų teikti jiemg egzistenci
jos minimumą.

5. Kovoti už Isikurdinimą kituose kraš
tuose nesuskaldytomis šeimomis.

6. Kreiptis Į T. R. Kryžių, o taip pat, Į 
kitas tarptautines karitatyvines organizaci
jas ir kviesti jas Įsijungti į tos asmenų 
grupės ateities gyvenimo sutvarkymą.

7. Sudaryti planus, pagal kuriuos J tos 
rūšies mūsų tremtinių ateities gyvenimo 
sąlygų užtikrinimą būtų įjungta lietuvių 
visuomenė ir įvairios lietuvių šalpos orga
nizacijos.

Aš manau nesuklysiu pareikšdamas, kad 
tų kategorijų asmenys neprivalo turėti bai
mės. kad jie bus perduoti negailestingam 
likimui ir užmiršti. Taip pat turiu pabrėžti, 
kad jų ateitimi aktingai rūpinasi ir rūpin
sis IRO organizacija.

Mums labai rūpi L. R. Kryžiaus 
organizacijos spindulio 

issaugoįintas
Kokie numatomi patys aktualiausieji šio 

meto L. R. K. darbai?
1. Įtraukti tremtinius į BALF piniginio 

vajaus vykdymą.
2. Ruoštis savo piniginiam vajui, kuris 

yra numatomas 1949 metais sausio mėnesy.
3. Įtraukti plačius mūsų tremtinių sluogs-

nius Į savišalpos ir fizinės ir moralinės sa
visaugos akciją. \

4. Įtraukti į tremtinių šalpos darbo vyk
dymą mūsų tautiečius,, kurie išvyko iš Eu
ropos ir įsikūrė kituose kraštuose.

5. Plačiau atidaryti duris Įvairių tarptau
tinių šalpos organizacijų mūsų tremtinių 
gerovei.

6. Daryti pastangas, kad ateinantį pava
sari bent 1009 mūsų silpnąsveikačių galėtų 
išvykti į kitus kraštus pailsėti.,

(Nukelta į 4 psl.)

Petr. Tnrulis

<Simad
Apy

Prokuristas, kuris sėdėjo prie langelio 
j publiką ir šiuo metu kaip tik klien
tų neturėjo, sato aistros deginamas pasa
koti anekdotus — paskubom nors, bet pa
pasakojo vieną, anot jo, „anekdočiuką”. Tai 
buvo labai senas, visų girdėtas, bet iš kur 
gi jis paims naujų! — anekdotas: „Caro 
oficierius kartą paklausė savo tarną: „Ivan, 
į ką aš panašus?” O Ivanas jam atsakė: „Į 
liūtą, vąše blagorodije” — „Durak, kur tu 
matei liūtą? — vėl, klausia oficierius. O 
Ivanas jam atsako: „Paveiksle, vąše blago
rodije. Jėzus Kristus joja juo į Jeruzalę’”...

Kadangi tą seną anekdotą pasakojo įta
kingas prokuristas, visi klausiusieji pasilei
do juoktis „ki—ki” ir „cha-cha” — smul
kiai ir susilaikydami kvatojos bendradar
biai.

Kurkulgiui pasidarė nesmagu, kad iš to
kių niekų jie juokiasi. Galima sakyti, jam 
pagailo tų vyrų, kurie tuo menkniekiu ten
kinos. Jis norėdamas padailinti padėtį čia 
pat sumanė ką nors juokinga papasakoti. 
Tarytum kas jį už liežuvio patraukė. Jis tik 
iš mandagumo šyptelėjo ir tuojau ‘pradėjot

— O man šį rytą toks juokingas nuoty
kis pasitaikė. Einu žemyn laiptais, žinot, 
ties šuliniu. Priešais mane ateina trys bo
bos. Ir tik žiūriu: viena klast, slidu, mat, 
sugriuvo, antra, pamačius, kaip pirmoji 
griūva, išsigando ir plėšt — išsitiesė! O

ir km
saka
trečia, tai jau nieko nelaukus, greičiausia 
dėl kompanijos — kliurkti....

Ir Kurkulgis čia pat gardžiai nusijuokė. 
Nusijuokė ir paeiliui į visų veidus pažiū
rėjo, ieškodamas pritarimo. Bet nė vienas 
net nešyptetėjo. O prokuristas be jokios 
pauzės ir nekeisdamas savo kalbos tono 
akiplėšiškai, bent taip Kurkulgiui pasirodė, 
nekreipdamas dėmesio į Kurkulgio pasako
jimą, tarnybiškai sausai paklausė:

— Kaip su ta sąskaita, kur vakar prašiau?
Visi kiti nė žodžio netardami nusigrįžo 

ir nuėjo į savo vietas, staiga savo veiduos 
rodydami uolumą darbe. Jie aiškiai pabrė
žė, kad pokalbis juos nustojo dominti.

Še tau, kad nori! Kurkulgio veidas stai
ga pasidarė išsunktas. Juk jis tyčia šią is- 
torijėlę buvo sugalvojęs, kad palinksmintų 
savo bendradarbius. Tiesa, jis matė, kaip 
viena boba nusakytoje vietoje, jam rytą ei
nant j tarnybą, buvo sugriuvus. Jis čia 
pat sukūrė, pagautas nelaukto įkvėpimo, ir 
geriausius, kaip jam atrodė, tikslus turėda
mas, visą šią pilną sąmojaus komedijėlę. 
Ir iš tų jo nuoširdžių pastangų — kiti tik 
paniekinamai pasityčiojo.

Ir Kurkulgis ėmė aiškintis dėl anos sąs
kaitos, be reikalo suklupdamas ir painioda
masis. O kai jis vėl liko*vienas prie savo 
stalo, jautėsi labai įžeistas ir be reikalo pa- 

. žemintas

— Matai,'ar aš tau nesakiau? — pats sau 
vienas samprotavo jis. ■ Jis pastebėjo, kad 
šis ir visi kiti panašūs mažmožiai, visokie 
gyvenimo menkniekiai dažnai jį giliau įžei
džia, negu tikrai dėmesio verti dalykai.

Bet tai buvo jo nelaimingoji diena. Va
dinas, taip ir turėjo būti. Jis net patenkin
tas liko dėl to menko adatos įdūrimo. Te
gu tik tuo viskas pasibaigia, kad tik nieko 
daugiau, dar piktesnio, nebūtų!

Bet po kokios valandos Kurkulgio veidas 
pasidarė toks sausas, toks bejėgis. Kaip tik 
šiandien paaiškėjo seniai lauktas algų rei
kalas. Ir paaiškėjo, kad algos daugeliui 
tarnautojų kiek padidintos. Prisiartino ban
ko jubiliejus ir ta proga bankas savo tar
nautojams suteikė kai kurią paguodą. Ki
taip negalima buvo. Jau seniai buvo aišku, 
kad algos menkos. Ir bankas vykusiai šį 
reikalą sutvarkė. Kai anksčiau buvo kelia
mas algų klausimas, atsakingi banko parei
gūnai sakydavo; „Palaukit, tuojau bus ban
ko jubiliejus, tada ir pasvarstysime šį rei
kalą.” Tuo jie nuramindavo ir savo sąžinę 
ir tarnautojus ir tuo pačiu nudelsimu ban
kui skriaudos, žinoma, nepadarė.

Šiandien tarnautojai sužinoję šią naujie
ną, nors ir negalėjo labai aiškiai rodyti sa
vo .susijaudinimo tarnybos metu, bet neiš- 
laikydavtf. Čia vienas, čia kitas pribėgdavo 
su kokiu nors popierių rankose (dėl akių) 
prie kaimyno ir šnibždėdavo Į ausį kažką 
įdomaus. Šypsojos ir gyvai kalbėjo nors ir 
apie tuos pačius tarnybos reikalus.

Prie Kurkulgio niekas nebuvo priėjęs. Jis 
pats jau žinojo, kad kaip tik jam algos ir 
nepridėjo. Nors ir šiandien Kurkulgio au
syse dar skambėjo paties vyriausiojo di

rektoriaus žodžiai: „Reikės atsižvelgti”. Bet 
pats vyriausias direktorius perdaug didelis 
žmogus, kad galėtų sau galvą kvaršinti to
kiais menkniekiais, kaip Simo Kurkulgio 
alga. Liūdniausia, kad ir pats Kurkulgis 
dūšios gilumoje su tuo sutiko. Kur čia jam, 
Kurkulgiui, pasilikti paties vyriausiojo di
rektoriaus atmintyje! •

— Užmiršo... užmiršo... — sielvartin
gai galvojo Kurkulgis. Jo rankos drebėjo 
tuo smulkiu jo paties nekenčiamu drebuliu, 
kurio niekaip negalima buvo suvaldyti. Jis 
nematė skaičių, jie šokinėjo iš vienos eilu
tės į kitą, keisdavo tarpusavyje vietas, kaip 
gatvės vaikezai tarp savęs žaisdami. Jis ke
lis kartus patrynė sau kaktą dabar karštu 
plaštakų. Skaičiavimo mašinėlė be reikalo 
užsikirsdavę. Jis pamatė, kad vis tiek da
bar jam darbas nesiseks. Kurkulgis dar 
labiau nusigrįžo į kampą, kad jo veido, 
kurs, dabar toks nuogas buvo, niekas ne
matytų. Kurkulgis bijodavo, taip laisvai 
rankas sudėjęs, prie savo stalo nors minu
tę pasilikti. Dabar atsisėdo, rankas sudėjo 
ir įsižiūrėjo į vieną jam pačiam neaiškų 
tašką:

— Tegu sau!
Kurkulgis žinojo, bent taip viską žinąs 

prokuristas paslaptingai aplinkui šnibždėjo:
— Kurkulgiui ir Stasiuliui liko tos pačios 

algos.
Bet gi Stasiulis? Kurkulgis suprato, kad 

anam algos galėjo nepridėti. Kaip jie galė
jo jį, Kurkulgį, greta Stasiulio pastatyti?

*
Žaliajam Kalne, Zanavykų gatvėje, grei

tom ir pigiai statytas pusantro aukšto me
dinis namas, dar lig šiai 'dienai nebaigtas- 

lentom neapmuštas, nadažytas namas. Kie
me, pilname šiukšlių ir lentgalių, pašiūrė 
malkoms. Laikinis, ne vietoje pastatas.

Kadangi šios malkinės ir sienos, kaip 
senyva burna išgriuvusiais dantim-su dau
geliu plyšių, ir pamatais vėjas laisvai švll-. 
pavo, tai jos skardinis stogas šiandien to
kią šaltą vėjuotą dieną nuolatos vis skun- 
dėsi-braškėjo. '

Malkinės durys praviros. Malkinėsi du
ryse, matyt, nenorėdami įeiti į vidų stovėjo 
trys žmonės: šio namo kiemsargis, neatsar
giai savo ūkį praskolinęs ir jo vėliau ne
tekęs, buvęs ūkininkas, dar nepakeitęs į 
miestišką paltą iš kaimo atsineštų kailinių, 
netoli esančios kirpyklos savininkė-dažytais 
ir taip suraitytais plaukais, kad būtinai tek
davo stebėtis pažiūrėjus, jau ketvirtą de
šimtį metų bebaigianti, bet už jokias pa
saulio gėrybes to nesutinkanti pripažinti, 
margai pasipuošusi moteris ir trečias as
muo- tai diplomatas.

Šiandien buvo kaip tik nauji metai. To
dėl jis atrodė labai iškilmingai. Jis1 bet kur 
būtų galėjęs nemenką įspūdį padaryti. O 
čia-Zanavykų gatvės kieme-jis buvo neįsi- 
vazduojamas. Jo kilni poza, jo cilinderis, jo 
dailiai pasiūtas paltas, jo apgalvotai pa
kirpti ūseliai-nieks čia netiko, z

— Brr ... — Jam, tur būt, vis šalta, — 
galvojo jis apie Stasiui! ir jo siaubingą 
gyvenimą. O pats patogiai, šiltai ir jaukiai 
gyveno. Jis turėjo savus, atrodė, tokius 
svarbius rūjaesčius. Apie tolimą tada Sta- 
siulį jam nebeliko nei laiko, nei noro gal
voti

(Bus daugiau)
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Kultūrinio darbo bare AKIMIRKSHIUKROhlIKA
Reatlingenas. — LTB narių šeštadienio 

popietės metu . Lietuvių Kultūros Fondo 
Reullingeno skyrius surengė prof. J. Bra
zaičio paskaitą apie dvasinės kultūros pir
menybę. Gražia kalba ir ryškiais faktais 
prelegentas pavaizdavo kultūros ir civiliza
cijos skirtingumus, tautinės kultūros reikš
mę, prisiminė tremties pirmųjų metų mūsų 
dvasinės kultūros polėkius ir pastarųjų die
nų* pastebimą pakrikimą, lyg ir nukultūrė- 
jimą, įdomia forma^pasmerkė vieni kitų įta
rinėjimus, apkalbinėjimus, smerkimus, pa
sitaikantį girtuokliavimą, kortavimą ir ki
tokias emigrantines ydas. Gražią paskaitą 
baigė jaoeto Fausto Kiršos įspūdingu trem
tyje sukurtu eilėraščiu.

LKF skyriaus Valdybos pirmininkas dr. 
Alseikaitė-Gimbutienė vadovavo šiam susi
rinkimui ir'papasakojo LKF tikslus ir dar
bo planus. Pats skyrius numatęs artimiau
sioje ateityje rengti eilę mokslo, meno, vi
suomeninėmis temomis paskaitų. Pirmoji 
paskaita bus dr. Ramūno. Rengiamas ir di
delis literatūros vakaras, kuriame savus kū
rinius skaitysią Bernardas Brazdžionis, Sta
sys Santvaras, Pulgis Andriušis, Antanas 
Gustaitis, Antanas Rūkas, Vlada Prasčiū- 
naitė, Henrikas Radauskas ir kiti.

Red. Balys Dundulis apibūdino lietuvių 
kultūrinio darbo reikšmę ir kvietė gausius

KRONIKA
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTE 

SCHW. GMŪNDE
Schwab. Gmūndat. Stovyklos parapijinis 

komitetas, neužmiršdamas lietuvių katalikų 
tradicijų, spalio mėn. pabaigoje suruošė 
Kristaus Karaliaus minėjimą. Spalio 30 d. 
stovyklos bažnyčioje buvo suruoštas baž
nytinis koncertas, kurio programą išpildė 
solistės P. Bičkienė ir St. Daugėlienė, 
akomjaonuojant Alg. Kačanauskui. Pirmoji 
solistė pagiedojo Stradella „Viešpatie ma
no”, Moniuszka „O Visagali”, Quido .„Ma
ter gratiae”; St. Daugėlienė — Moniuszka 
„Domine, Domine", J. S. Bach „Jei čia esi” 
ir J. Faure „Crucifix”. įspūdingai nuskam
bėjo solisčių duetai:'B. Mendelssohn „Ecce 
Panis”, *Grabowski „Avė Maria” ir Men
delssohn „Permaldavimas”.

Sekančią dieną po iškilmingų pamaldų, 
kurias laikė Sv. Sosto tautinis delegatas 
kan. Kapočius, įvyko akademija. Kun. A. 
Baltinis skaitė paskaitą apie Kristų Kara
lių; Popiežiaus delegatas kan. Kapočius 
trumpai nupasakojo savo kelionę Į Romą 
ir apie, gautą audienciją pas Sv. Tėvą. 
Meninę akademijos dalį išpildė-mokyklinis 
jaunimas, deklamavęs eilėraščių, pašokęs 
stilizuotų šokių ir padainavęs, be to, čia 
dar kartą pasirodė solistės P. Bičkietjė ir 
St, Daugėlienė, savo balsais praturtinusios 
programą. (žlv)
LIETUVIAI ŽURNALISTŲ FEDERACI

JOJE ANGLIJOJE
Kaip praneša „Britanijos Lietuvis", lenkų 

žurnalistų sąjunga ir čekų žurnalistų sindi
katas* ėmėsi iniciatyvos suorganizuoti Vidu
rio ir Rytų Europos žurnalistus, šiuo metu 
gyvenančius Anglijoje, į bendrą žurnalistų 
federaciją. Tuo tikslu buvo sukviestas stei
giamasis sus:r:rkimas, kuriame dalyvavo 
beveik visų numatytų kraštų žurnalistų at
stovai. Lietuvius ten atstovavo F. Nevera
vičius ir M. Baiorinas. Priimti laikini fe
deracijos įstatai, kurtė bus patvirtinti visuo
tinio žurnalistų suvažiavimo, įvyksiančio 
netolimoje ateityje. Federacijos tikslas yra 
teikti objektyvias žibias britų ir kitų kraš
tų spaudai, informuojant ir supažindinant t.ų 
kraštų skaitytojus su Vidurio ir . Rytų Eu- 
rojios pavergtomis tautomis, nušviečiant jų 
pastangas ir padėtį bei kartu demaskuojant 
sovietų siekimus. Į organizaciniam darbui 
tęsti sudarytą vykdomąjį komitetą išrinktas . 
ir lietuvių atstovas. i

pobūvio dalyvius įsirašyti LKF nariais. Vi
so įstojo skyriun 12 naujų narių, kurių skai
čiuje prof. Dirmantas, dr. Ramūnas, adv. 
Totoraitis, poetė Julija Švabaitė ir kiti.

LKF susirinkimo dalyviai nutarė apsidėti 
nario mokesčiu po 50 Dpi. mėnesiui.

-- LTB narių popietėje Balys Gaidžiūnas 
kalbėjo apie tautinį lietuvių susipratimą. 
Papasakojo tautinio atsparumo reikšmę lie
tuviui ir kultūringajam žmogui. Apibūdino 
žalą tautiniai mišrių santuokų, leidimą vai
kų į kitataučių mokyklas, savųjų — lietu
viškų reikalų nebojimą, nepalaikymą ir, 
kartais, net jų išsižadėjimą. Kvietė bestir
siančius pasaulyje tautiečius likti ištikimais 
lietuviais, tautiškai nepalūžti, savus vaikus 
auklėti tik lietuviškoje dvasioje ir pirma 
proga grįžti suvargusion tėvynėn.

— Vietos DP paskelbtas naujas žmogaus 
ir piliečio teisių suvaržymas: uždrausta pri
vačiai gyvenantiems keisti butus. Be to, nu
rodoma, jei kas laiku nesumokėsią butų sa
vininkams nuomos ar turėsiąs su jais kurių 
nors kivirčų,.tai būsiąs perkeltas į tremti
nių labai nemėgiamą St. Johan stovyklą... 
Jau ir seniau šioje zonoje , buvo draudžia
ma tremtiniams judėti toliau, kaip 5 kilo
metrai nuo gyvenamos vietos, po to leista 
keliauti j gretimą apskritį, pastaruoju fhetu 
šis nesuprantamas ir labai tremtinių teises 
siaurinęs unriškas potvarkis panaikintas. 
Tremtiniai gali judėti visoje zonoje, bet tik 
negali be leidimo vykti į kitas zonas, nors 
vokiečiai gali laisvai keliauti ... Suintensy
vėjus emigracijai,' tremtiniai turi daugybę 
reikalų kitose zonose, o leidimus ne taip 
lengva gauti.

— Prieš keletą dienų BALFas suintensy
vino savo veiklą ir pradėjo darbą jo Įstai
goje dr. jur. V. Šimaitis. Vadovauja įgalio
tinis- dr. D. Jasaitis. Pirmasis šios BALFo 
įstaigos paaiškinimas tilpo spaudoje apie 
emigraciją į Kolumbiją.

— Registruojamos moterys, našlės su 
dukterimis ir broliavaikiais vykti į Kanadą. 
Lapkričio 17 d. laukiama Brazilijos komi
sija. I čia užsiregistravo vykti gana daug 
lenkų ir 5 latviai. Prancūzų zonos tremti
niams numatyta kvota Australijon, bet kuo
met atvyks dar čia niekuomet nebuvusi 
stralų komisija — žinių nėra, (-k-)

Išvykus prof. A. Šapokai į Kanadą Į LTB 
Kultūros Tarybos prezidiumą vice-pirmi- 
ninku išrinktas Dr. A. Vasiliauskas.

Laukia naujų ateivių
Argentinos lietuviai verslininkai • rugsėjo 

m. turėjo aštuntą iš eilės metinį susiartini
mo pobūvį. Vaišių metu svarbiausias visų 
kalbų motyvas buvo, kad naujai atvykstą į 
Argentiną lietuviai atsiveža naują dvasią 
ir padeda tęsti kovą už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. („Argentinos Liet. Balsas”)

Sportas
LAIMĖJO PRIES ESTUS 
estų stovyklos, kurioje pri- 
5.000 gyventojų, krepšinio

au-

KULTŪROS TARYBOS POSĖDIS
Spalio 29 d. Augsburge įvyko LTB Kul

tūros Tarybos posėdis, į kurį buvo atvy
kęs ir LTB CK pirmininkas P. Gaučys. Vie
nu iš svarbiausių punktų buvo kultūrininkų 
emigracijos klausimas. Anketos, kurios bu
vo kultūrininkų užpildytas yra įteiktos įkur
dinimo ir Kultūros Tarnyboms. ’ Kadangi 
.dabar vietoj afidavitų reikalaujama darbo 
ir buto garantijų, tai nutarta paraginti tuos 
kultūrininkus, kurie neturi jokios galimybės 
gauti šias garantijas, bet nori į JAV emi
gruoti, kad jie paduotų LTB Kultūros Ta
rybai atitinkamus pareiškimus. Bus bando
ma jiems išrūpinti reikalingas garantijas.

LIETUVIAI
Geislingeno 

skaitoma virš 
rinktinė, atvykusi YMCA vardu, spalio 31 d 
žaidė krepšinio rungtynes prieš Schwab. 
Gmūndo lietuvių Neries klubą. Bene 
stipriausio estų krepšinio vieneto pasirody
mo buvo lauk imą su dideliu susidomėjimu, 
nors estų žaidimo klasė vis dėlto yra že
mesnė už kitų jų Pabaltijo kaimynų. Emi
gracija palietusi jau ir estų sportinį jauni
mą, ir Vokietijoje beliko pats jaunasis prie
auglis arba vienas kitas ir iš vyresniųjų, 
kurie tačiau visumoje, ly*r.iai kaip ir pas 
mus, nesudaro tokių stiprių vienetų, kurie 
dar buviT'peret’ų metų pradžioje ar užpe- 
reitų eigoje. Tačiau, stebint estų žaidimą, 
buvo galima susidaryti įspūdį, kad jų krep- 
šinyje dirbama nuoširdžiai ir žengiama 
priekin. Schwab. Gmūndo Neris, paskutiniu 
laiku sustiprėjęs keliais krepšininkais, at-, 
vykusiais iš Schweiniurto stovyklos, nėra 
iškilus vienetas, tačiau kaskart vis labiau 
susižaidžiąs ir tobulėiąs, — suprato svarbų 
tautinės reprezentacijos momentą ir atitin
kamai prieš estus pasispaudę. Gal būt, šiek 
tiek prie laimėjimo pristdė:o ir sava aplin
ka. Pirmame puslaikyje užkalė keletą taškų 
savo naudai, trečiame ketvirtyje neriečiai į 
aikštę išėjo silpnesnėje sudėtyje,, ir tai lei
do estams pasiekti nežymios persvaros, ku
ri paskutiniame ketvirtyje, po didelio svy
ravimo vienų ar kitų naudai, pagaliau pa
čioje pabaigoje laimėjimą nu'ėmė'* Neries 
naudai 48 — 46 (19—13). Taškus sukrovė: 
Neris — Ignatavičius 22, Jaciunskas 6, 
Ruzgas .13. KriauNngias 5. Snrpalius 0; es
tai — Upsi 14, Viilip 9, Luband 9, Pilli 6, 
Toomsoo 8.

Tą pačią dieną su estais ivvko ir sta’o 
teniso rungtynės, kurias 5—0 pasekme lai
mėto svečiai. Estus a’stovavo Kind, Lipsi ir 
Tali, lietuvius — Kriaučiūnas. Cernvšovas 
ir Mackus. (žlv).
„JAUNIAI” NUGALĖJO „SENIUS” 4-0
Schwab. Gmūndo senieji šachmatininkai, 

dalyvavę eilėje tarptautiniu ir kt. rungty
nių,* neseniai turėjo „sausai” pralošti jau
nesniems (patirtimi šachmatuose) 0—4. Ta
riamuosius jaunius 
Kaunas. Urbonaitis 
si išplėšė laimėjimą

Pasaulio
— Buv. pasaulio ____ ,____ _ _

Schmeling, po paskutinės pralaimėtos ko
vos prieš vokiečių pusstmkaus svorio meis
terį Riedel Vogt, pareiškė, kad io dainelė 
.jau sudainuota ir su ringu iis atsisveikina.

— Tarpvalstybinės futbolo rungtynės 
Cekoslovakiia — Austrija pasibaigė 3—1 
čekų perna'e; tain pat ir šių kraštų B rink
tinių rungtynes 1—0 pasekme laimėjo če
kai.

atstovavo ■ Musteikis, 
ir Bačkaitis. kurie vi- 
savo naudai, (žlv) 
horizontuose 
bokso čempionas Max

Padėka
MŪSŲ MIELIEMS SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS. PLATINTO

JAMS IR VISIEMS KITIEMS, PAREISKUSIEMS TIEK DAUG GRAŽIŲ 
LINKĖJIMŲ 500-tojo MINTIES NUMERIO IŠLEIDIMO PROGA, NUO
ŠIRDŽIAI DĖKOJAME,

„Minties“ Redakcija

Tremtiniu šalpa
(Atkelta iš 3 psl.)

"Visi tie darbai turi vienintėlį tikslą: kiek 
galima greičiau išlįsti iš mirties kilpos, 
kurią užmovė mums ant kaklo valiutinė re
forma.

Mes gerai žinome, kad tai nebus lengva 
padaryti. Bet męs taip pat žinome, kad tai 
reikia, tai būtina padaryti.

Dar vienas dalykas mums labai rūpi — 
tai L. R. Kryžiaus organizacijos Išsaugoji
mas. Prasidedantis skaitlingesnis mūsų tau
tiečių išvykimas atneša toje srityje mums 
didelius pavojus. Jei nepavyks to artėjan
čio pavojaus nugalėti — tai L. R. K. orga
nizacija pradės irti ir šaipios darbų tvar
kymas vis labiau šlubuos.
Dėl emigracijos į JAV yra atsiradę daug 
nesklandumų stovyklose. Tie nesklandumai 
jau persimeta ir į spaudą. Kaip, Pone Pir
mininke, manytumėte būtų galima jų iš

vengti?
Teko tokius nesklandumus girdėti. Aš 

galvoju, kad tie nesklandumai atsirado ne 
stovyklose, bet žmonėse, asmenyse. Nesibai-

giantis vargas, neišsisklaidanti neviltis pa
laužia , asmenybės vientisumą ir dorovę. 
Žmogaus asmeninė sąžinė sužlugdyta. Jos 
vieton vis dažniau pradeda įsigalėti politi
niai — grupinė, kolektyvinė sąžinė. Iš to 
seka: teisybę atstovauti, teisybę ginti gali 
ne žmogus net ne grujaė, bet įvairių grupių 
kolektyvas — mišrainė. Gal aš klystu, bet 
tasai kelias negali vesti į darnumą, tautinį 
simbiozę. Apriorinis nepasitikėjimas vienų 
grupių kitomis nepagimdys gelbėjančio ir 
tautinę stiprybę ugdančio solidarumo. Kaip 
būtų gera, jei mums šioje tragiškoje ef>o- 
choje, kuomet „Chaosas juda” pavyktų su
prasti 'ir įgyvendyti šv. Augustino mintis:

In necessariis — unitas
In dubiis — libertas
In omnibus — Caritas.
Cion milžiniškai galėtų pasitarnauti mū

sų spauda. Bet gaila, kad mūsų spaudos or
ganams dažnai trūksta moralinės cenzūros. 
Neretai ją gaubia sutemos, kurios skandi
na ir klaidina mūsų tremtinių bendruomenę.

Pagrindiniai, didieji.tautos reikalai yra vienodi, 
jei j juos žiūrima lietuviškomis akimis

įdomu būtų išgirsti Jūsų, kaip ilgamečio 
visuomenės darbuotojo, nuomonę apie trem- 
ties bendruomenėje atsirandančias tarpgru
pines nesanlaikas politini ir visuomenini 

darbą dirbant?
Nesu toks, kokiu Tamsta mane pavaiz

duoji. ’ Esu žmogus — pilietis. Gyvenimo 
ir įvykių verčiamas, gal but, ir aš vienur ar 
kitur šiuo tuo prisidėjau. Mano darbas 
Lietuvoje buvo pašvęstas žmonių gydymui, 
o tremtyje — mūsų tautiečių tarpe šalpos 
dąrbui vykdyti. Todėl aš pripratau per il
gus metus kiekviename žmoguje matyti tik 
žmogų. Man buvo būtina jį visapusiškai

suprasti ir atjausti, nes kitaip negalėčiau 
atlikti savo pareigų. O žmogus, kuomet jį 
svarstai kaip žmogų, vra toks įdomus, pil- 
naviduris, labirintingas ir pilnavertis. Taip 
dar labiau galima pasakyti apie savo tau
tos narius, Kurių gyslose teka mūsų per 
amžius kenčiančios tautos kraujas. Mums 
lietuviams istorija paskyrė tuos pačius ke
lius eiti ir įpareigoja tuos pačius tikslus 
siekti ir tuos pačius uždavinius vykdyti. 
Tokio istorijos žadėjimo niekas negalėjo ir 
negalės pakeisti, nes tai išteka iš mūsų vi
dinės ir išvidinės, moralinės ir -fizinės 
struktūros.

Ta savo rūšies predestinacija • yra jungas, 
kurį visa mūsų tauta ir kurį, mes pavieniai 
jos nariai traukėme praeityje ir trauksime 
ateityje. Jei sugebėsime jį traukti sutartinai 
— jis bus žymiai lehgvesnis, o atlikti kul
tūros kūrime ir tobulėjimo siekime darbai 
bus gilesni, gražesni ir pranašesni. O jei 
nemokėsime mūsų tautos pavienių narių 
kartais skirtingų ir diverguojančių savy
bių. sugebėjimų sutelkti , ir surikiuoti į 
apjungiančią rezultantinę jėgą — tai skil
sime ir skaldysimės. Tokio profeso pasek
mės aiškios. Tik rezultanti'nė tautos jėga 
kuria jos istoriją.

Man atrodo, kad mes .esame' paklydę ii» 
tautos rezultantinės jėgos nesurandame- 
Kartais, begalvojant apie įvairias mūsuose 
negeroves, nesutarimus, — esi priverstas 
prileisti, kad mes į savuosius brolius, i ki
tokių savo tautos grupių darbus nežiūrime 
lietuviškomis akimis, bet pro įvairius aki
nius. Lietuvių politinė farmokopėla yra pa
gaminusi tų akinių skaitlingas rūšis. Poli
tinio meno žinovai* priskaito jų, daugiau nei 
dešimtį.

Atrodo, kad šiame sunkiame laikotarpyje 
yra ne tik daug rūšių akinių, bet jie taip 
pat yra labai b'ogai šlifuoti. To pasekmėje 
atsiranda savotiška vertinimo aberacija. 
Kitaip negalime galvoti, nes pagrindiniai, 
didieji tautos reikalai yra vienodi, jei žiū
rima į juos lietuviškomis akimis, ir visai 
skirtingi, nesuderinami — jei į juos žvel
giama prp akinius. Gaila, kad taip yra, bet 
iš tikrųjų taip yra.
Ką, daktare, iš. viso norėtumėte pasakyti 

mūsų visuomenei šiuo opiu momentu?
„Jau blaivosi orai aptemę”
Tik nepalūžkime.
Tėvynė bus laisva, laiminga ir amžina.

Tokiais gražiais žodžiais L. R. Kryžiaus 
vyr. valdybos pirmininkui Dr. Domui Ja
saičiui suformulavus visų mūsų, po pla
tųjį pasaulį išblaškytų, o ir namuose* ken-I 
čiančių, seserų ir brolių didžiąją vilti, I 
tikrai malonų pasikalbėjimą baigėme. A. R. I

i

Ar leisime žūti lietuviškai knygai
Lietuvių Bibliografijos Tarnyba Mcmmingene šių metų pradžioje per pirmuo

sius keturis mėnesius buvo suregistravusi 67 leidinius, išleistus lietuvių trem
tinių Vakarų Vokietijoje. „Jei knygų leidimas nenustos savo darbartiuio tem
po**, buvo pareikšta anuomet, „tai gali na tikėtus, jog šiemet pa-*:itodys apie 
180 knygų." Tačiau jau dabar galima teigti, kad šis numatymas toli gražu nebu
vo tikras, ir to didžiausioji priežastis, - valiutos reforma, sunaikinusi visus mū
sų išteklius, sugriovusi ir anomis dienomis sunkiai besivertusių leidėjų planus 
ir nuleidusi geležinę uždangą lietuviško? knygos plitimui tremtinių tarpe Jei 
senų išteklių dėka ar pavojingu spekuli.'.vimu „pavyks - nepavyks" (tuo Įlctt- 
dant į skolas) kai kurie leidėjai vieną kitą leidinį ir paleidžia j skaitytojus, tai 
šių pastarųjų (tikriau tariant, pirkėjų) nepavyksta surasti bent tiek, kad apmo
kėtų knygos leidybos išlaidas, nekalbant apie bet kokius iš to pelnu

Po šitokios liūdnos kelių mėnesių praktikos leidėjai labai pesimistiškai žiūri 
į tolimesnį lietuviškos knygos leidimo darbą. „Kelių mėnesių patirtis rodo, kad 
naujų knygų teišplatinama tik 10"/» to kiekio, kuris buvo išplatinamas prieš 
valiutos reformą. Prie tokios padėties tolimesnė knygų leidyba nebus įmanoma 
ir turės sustoti“, - taip neseniai kalbėjo leidyklos „Patria“ sa-v. J. Lenktaitis. 
Liūdnai nusiteikęs ir „Ventos“ leidyklos sav. Liudas Vismantas: „Valiutos re
forma savo paskirtį atliko tikrai reformiškai. Išplatinamų knygų tiražas smu
ko 75-8O°/o. Tokiai padėčiai esant privatinėse rankose esančios leidyklos negalės 
savo ištekliais išsiversti ir leidybą turės sustabdyti... Mano sumanymams pi
nigų reforma pasakė „veto“.

Ką daro kitos leidyklos? „Atžalyno“ jau negirdėti. „Tėviškės“ - taip pat, „Ga
bija“ bando laikytis pigiosios bibliotekos leidinėliais, „Sudavija“ mėgina užsi
tikrinti tiražą (1500 egz. . koks tai tiražas, palyginant su „pricšvaliutiniais“ 
5000 egz. tiražais!) senaisiais mūsų klasikais. Užjūriai leidėjams taip pat nieko 
gera nežada. Iš Kanados į ten nuvykęs tūlas kultūrininkas rašo: „Niekas čia 
knygomis nesidomi. Labai natūralu, nes į Kanadą savo laiku suvažiavę žmo
nės, kurių išsilavinimas ir skonis nevisuomet jiems leidžia įsigyti lietuvišką 
knygą. Visokiais būdais mėginau pripr įtinti skaityti.* pats imdavau paskaityti 
su visais „nudavimais“, kiek mano „aktoriški“ gabumai leido, bet tuoj tekdavo 
mesti, nes pajukdavau, kad buvo žirnių bėrimas į sieną. Vienintelė knyga turė
jo pasisekimą vietinių lietuvių tarpe - lai Pulgio Andriušio „Siuntinėlis iš Ame
rikos“, bet ir tai tekdavo išaiškinti, ką autorius norėjo pasakyti.“ Iš JAV viena 
leidykla gauna tokį pranešimą: „Jei galvotumėte siųsti platinimui daugiau lei
dinių, prašome nuo to susilaikyti, nes č'.a jų tiek susirinko, kad nebėra ir kur 
padėti. Stengiamės leidėjams pagelbėti, tačiau nedaug kas tremtinių leidiniais 
domisi."

Taigi, naujoji valiuta mus pastatė naujam bandymui, Ir ar išlaikysime jį? Ar 
leisime,, žūti lietuviškai knygai tremtyje? Ar ir toliau, markę kitą leisdami tuš
tiems pasismaginimams ar beverčiams niekams, nesurasime jos lietuviškai 
knygai ir tuo parodysime, anot J. Lenktaičio, kad tikrai nesame toki dideli 
knygos mėgėjai, kaip buvime pratę kalbėti? Čia ir vė) noriu kartoti Liudą Vis
mantą: „Skirstomės į užjūrius, ir ką nuvešim savo jaunimui, kai geros knygos, 
kai tinkamo vadovėlio trūksta ir tremties mokykloje? Knyga - ginklas, knyga- 
apsauga nuo, nutautėjimo^ ir kuo mes apšarvuosime savo vaikus nuo šitų ne
gerovių?“ - jeigu patys neleisime išsilaikyti lietuviškai knygai, pridėkime, jei 
patys neremsime jos išleidimą ir platiaimą.

Ką daryti? Pirmoji apeliacija į tuos, kurie dirba ir gauna pastovius atlygini
mus: paskirkime kiekvieną mėnesį po keletą markių naujai išleistoms knygoms. 
Nesibijokime: grafomanų dienos pasibaigė, ir šiandien menkaverčių leidinių 
jau nepasirodo. Štai, jau turėsime apie pusantro tūkstančio skaitytojų (taip, tiek 
gaunančių atlyginimus yra!) Prie jų dar prisidės keli šimtai tų, kurie nuo rū- . 
kalo, nuo kito malonumo atsisakys, bet paskutinius centus paskirs naujam lei
diniui Įsigyti. Toliau - steikime didesniuose centruose knygos mėgėjų ratelius, 
burdami į juos platesnes mases, pastatydami mažutę sąlygą: įsigyti bent vieną 
naują knygą per mėnesį, kartu (Amerikoje veikiančių knygų klubų pavyzdžiu) 
parenkant vertingiausius leidinius. Dar toliai? - leidėjai teišbando (o mes prisi
dėkime) knygų prenumeratą, tuo bent iš dalies užsitikrindami kad ir nedidelį 
tiražą.

Šie visi receptai, aišku, paremti gera visų valia ir visuotiniu supratimu, kad 
lietuviška knyga ir šiose sunkiose sąlygose turi išsilaikyti, kaip ji išsilaikė ir 
per anuos šimtmečius, ėjusi vargo ir persekiojimų kelią. Taigi, laikykimės ir ti
kėkime , lietuviškos knygos ateitimi. Rašytojų draugijos pirmininko St. Santvaro 
paleistas šūkis šiandien plačiai privalo rasti atgarsį mūsų tarpe: „Pinigų nėra, 
bet lietuviškoji knyga turi gyventi!“

J. ŽILVINAS;

Gerb. skaitytoju dėmesiui
„Minties” administracijai yra at

siųstas vienos stovyklos Žinių biu
letenis, kuriame yra nurodytos trem
tyje išeinančių laikraščių mėnesinės 
prenumeratos kainos. Iš f jo matyti, 
kad už „Mintį” iš skaitytojų yra ima
ma aukštesnė kaina, negu „Minties” 
leidyklos nustatyta.

Pranešame, kad mėnesinė „Minties” 
prenumeratos kaina yra:

Vokietijoje DM 3,—, 
o užsakymai iš Vokietijos siųsti laik

raštį užsienin DM 4,—.
„Minties” kainą nustatyti ir ją keis

ti turi tejsę tik jos leidykla. Jei kur 
pasitaikytų prasilenkimų, skaitytojai 
yra prašomi apie tai pranešti „Min
ties” administracijai.

„MINTIES” ADMINISTRACIJA

625-metai Vilnius
Lietuvos sostine

Ryšium sb šiais metais įvykstančiu Vil
niaus įkūrimo 625 jubiliejumi rengiama

Vilniaus Paminėjimas - Aktas
Munch ene — Lapkričio 6 d. 
Schwab. Gmūnde — 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. dpkų pajamos skiriamos 

tremties mokyklos naudai.

KULTŪRININKŲ DĖMESIUI
Visi tie asmenys, kurie užpildė ir prisiun

tė „kultūrininko anketą” ir dabar neturi 
vilties gauti darbo bei buto užtikrinimui, 
bet nori į JAV emigruoti, yra prašomi LTB 
Kultūros Tarybos vardu kaip galima grei
čiau paduoti atitinkamą pareiškimą.

LTB Kultūros Taryba

t SKELBIMAS
Skubiai ieškau pirkti „Lietuvių Archyvo” 

(Bolševikmetis) I ir II dalis.. Siūlyti; Alt. 
Grinkevičiui, 22 c, Denklingen, Bet. K61n, 
C. C. G. Hospital.

IEŠKOJIMAS
Ilčionis Vladas, gyv. (13a) Gunzenhatncn, 

Mtlfr. Postfach 63, prašo atsiliepti ponią 
Vaitkevičienę Elzbietą, kuri karo metu gy
veno Litzmannstadte ir prieš pat kapitulia
ciją — Berlyne .
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