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Susiaurinta veto teisė
Paryžius (Dena). JT pilnaties speciali 

politinė komisija šeštadienį 33 balsais prieš 
6, keturiems susilaikius, nutarė susiaurinti 
veto teisę Saugumo Taryboje. Rezoliucijoje 
numatyta per 30 posmų, kurie laikomi pro
cedūros klausimais ir prieš kuriuos nebe
galima naudoti veto.

Naujas baisus JAV lėktuvas
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

karo aviacijai perduoti 6 sprausminiai Boei- 
ning B 47 „Stratojet” tipo bombonešiai. 
„Stratojetai” išvysto greiti per 900 km vai.. 
Jų veikimo spindulys siekia iki 1200 km. 
Jie gali gabenti daugiau negu 10 tonų bom-

Pademonstravo
didžiausią pacilizmą

San Josė. (Kostarika). (Dena/Reuteris).
Kostarika nuo š. m. gruodžio 1. d. nu
tarė panaikinti kariuomenę. Gynimosi 
įrengimai ir kareivinės bus sunaikintos. 
Kariuomenės generalinis štabas bus pa

verstas muziejumi.
Tas prezidento nutarimas padarytas tuo 
motyvu, kad Kostarika yra taikingas kraš
tas ir todėl ji kariuomenės nereikalinga. 
Jeigu būtų reikalinga, tai kraštui ginfi vy
rai būtų ir vėl pašaukti.

Po kariuomenės panaikinimo karininkai 
perėjo į civilinę tarnybą. Krašto apsaugos 
ministeris gavo „viešojo saugumo ministe-

JT pilnatis vyks Amerikoje
Paryžius (Dena). JT darbų rikiavimo ko

misija sekmadienį 9 balsais prieš 2 (trims 
susilaikius) nutarė šios sesijos darbą to
liau varyti Lake Successe, nuolatinėje JT 
buveinėje.

‘"•"Pirmadienį priešpiet-viena-pakomisė nu-5 
statys tikslią datą, kada pilnatis vėl susi
rinks Lake Succese.

Berlyno rinkimai
Berlynas (Delia). Berlyno miesto savival

dybės rinkimai trijuose vakariniuose sekto
riuose sekmadienį įvyko be žymesnių inci
dentų.

Balsus atidavė apie 80—90°/o rinkikų. Lig 
20 vai. policija sulaikė 73 asmenis, kurie 
bandė neteisėtomis priemonėmis daryti Įta
kos rinkimams. Iš iki pusiaunakčio suskai
čiuotų balsų matyti, kad SPD eina vado
vaujamoje vietoje. »

Nankingas evakuosiu 
lig gruodžio 10. d.

Nankingas (Dena/Reuteris). Ligi gruodžio 
10. d. iš Nankingo oro, vandens ir sausu
mos keliais išsikraustys per 100.000 valdi
ninkų. 100.000 tonų valdinės ir privačios 
mantos išgabenti paskirta 50 lėktuvų ir 25 
laivai.

Petaino nepaleis
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 

teisingumo ministerija sekmadienį dementa- 
vo gandus, kad ketinama paleisti iš kalėji
mo 93. metų maršalą Petainą, kuris baus
mę atlieka Yeu saloje. Maršalo sveikatos 
būklė tokio paleidimo neprivalanti.

Petaino advokatas stengiasi savo manda
tui išrūpinti visišką paleidimą dėl sveika
tos sumetimų.

Sirija praranda nervus
Damaskas (Dena/Reuteris) Buvęs Sirijos 

valstybės prezidentas Bey EI Atassis pri
ėmė siūlymą sudaryti naują „tautinio fron
to” vyriausybę.

Visoje Sirijoje praėjusį penktadienį buvo 
įvesti dideli suvaržymai. Tai padaryta ry
šium su įvykusiais dideliais neramumais, 
kurie buvo susiję su protesto demonstraci
jomis dėl Palestinos padalijimo. Sirijoje su
keltas 4 dienų generalinis streikas.

Vokiečiai nepajėgia susidoroti
Frankfurtas (Dena). Britų užsienio reika

lų ministerijos valstybės sekretorius May- 
hewas žemuosiuose rūmuose pareiškė, kad 
nors po valiutos reformos britų zonoje ir 
daugiau yra maisto, bet oficialiu būdu į 
vartotojo rankas to maisto patenka mažiau.

Britų ir amerikiečių įstaigos atitinkamas 
vokiečių vadybas paprašė, kad jos įvestų 
geresnę ūkio kontrolę

Washingtonas (Dena/Reuteris). Pran
cūzijos ambasadorius Amerikoje Bon
net įteikė JAV užsienio reikalų ministe
rijai notą, kurioje sakoma, kad Pran
cūzija „rimtai ir energingai” laikosi sa
vo pažiūros Ruhro kontrolės klausimu. 
Po ištisą valandą trukusio pasitarimo su 

einančiu JAV užsienio reikalų mimsterio 
pareigas Lovettu, Bonnet pareiškė, kad ta 
nota yri „labai rimtas žingsnis”, ir jis ti
kisi, kad ta nota Amerikos vyriausybės ir 
amerikiečių tautos bus palankiai priimta. Ta 
nota turinti atkreipti dėmesį į Prancūzijos 
tautinio susirinkimo ketvirtadienį priimtą 
rezoliuciją, kuri išreiškė visos prancūzų 
tautos norą.

Notoje kritikuojamas anglų amerikiečių 
planas, pagal kurį norima palikti kon
trolėje tiktai Ruhro srities gamybą. 
„Mes manome, kad nepakanka tarptau
tinei Ruhro institucijai pavesti anglių, 
plieno ir vokiečių pramonės fabrikatų 
paskirstymą saugoti ir kontroliuoti... 
Mes reikalaujame, kad ta tarptautinė 
institucija ir okupacijai baigus liktų 
funkcionuoti; ji prižiūrėtų kartelių pa- 
nakinimą (kas itin yra svarbu), nunaci- 

nitną, produkcijos rikiavimą ir kt.
Bonnet tuos prancūzų siūlymus pavadino 

„nepaprastai santūriais”. „Mes to nusista
tymo laikysimės”, pareiškė jis. „Mūsų nuo
mone, tai yra Europos ir JAV interesas. 
Mes laikome savo pareiga išeidami iš pa
tyrimo, įsigyto po 1. D. karo, imtis atitin
kamų žygių. Tai taip pat yra ir Vokietijos 
interesas ir tai liečia jos įjungimą į euro
pinį ūkį.” .

Londone vykstanti Ruhro klausimais 
konferencija tarp gruodžio 6. ir gruodžio 8 
dienos nutrauks savo posėdžius, kad tos 
konferencijos delegatai galėtų dalyvauti 
„Humprey komisijos” posėdžiuose.

Tą komisiją sušaukė posėdžio ECA ad
ministratorius Hoffmanas, kad ji aptartų 

, demontavimų klausimą Vokietijoje.,
Nors Ruhro konferencijoje svarbiausias 

klausimais ir padaryta pažanga, bet iki šiol 
didelės svarbos klausimais nepradėta tartis.

Nanking? jau evakuoja
Nankingas (Dena/Afp). 800.000 gyven
tojų Kinijos Sučavo miestas, kuris ša
lia Pengpaus yra paskutinis Kinijos tau
tinės kariuomenės atramos taškas prieš 
Nankingą, pateko į komunistų rankas. 
Prie Sučavo tris savaites buvo atkakliai 

kovojama.
Kinijos ambasadorius JAV Dr. Koo at- 

kartotinai prašė skubios Amerikos pagal
bos savo vyriausybei. Kinija sutinka įsi
leistą amerikiečių kontrolę, kuri saugotų 
valstybės lėšas nuo korupcijos. Jo manymu 
pagalba dar nebūtų pavėlavusi.

Prie Pengpaus taip pat vyksta smarkūs 
mūšiai, kurie, galimas • dalykas, nulems, ar 
vyriausybės kariuomenė galės apginti Nan
kingą ir visą sritį į šiaurę nuo Jangcės 
upės. Ir komunistai ir tautinė vyriausybė 
skelbia prieštaraujančias žinias apie savo 
laimėjimus toje srityje. Pagal Kinijos kraš
to apsaugos ministerijos pranešimą komu
nistų generolo Po Cengo vadovaujama ka
riuomenė, esą, prie Pengpaus-buvusi smar
kiai sumušta. O komunistai praneša, kad 
toje srityje yra apsupę 100.000 vyriausybės 
kariuomenės.

Nankinge, nuo kurio apie 180 km vyks
ta mūšiai, tūkstančiai žmonių.stovi prie ke
lionių biurų, laukdami nusipirkti bilietų. Tą 
būklę išnaudoja spekuliantai, parduodami 8 
greitiesiems traukiniams bilietus už pasa
kiškas kainas. Turtingi kiniečiai labai men
komis kainomis gatvėse pardavinėja savo 
turtą.

Nors ir buvo dementuotos pasklidusios 
žinios, kad aukšti valdininkai iš Nankingo 
keliasi į pietinę Kiniją, valdžios įstaigose 
vyriausybės aktai ir dokumentai iš dalies 
yra pakuojami, o iš dalies deginami.

Apie Sučavo kapituliavimą prasitaria ir 
vyriausybės sluogsniuose. Ciagkaišeko vy
riausioji būstinė su to miesto garnizonu ne
beturi jokio ryšio.

Tautinė vyriausybė Jangcės upėje sekves
travo per 50 laivų. Tuo būdu praktiškai ta 
upe susisiekimas yra nutrūkęs. Manoma, 
kad tie laivai bus panaudoti į pietus eva 
kuoti aukštiems valdininkams, jų turtui ir 
valstybiniams dokumentams.

Nepaisant oficialių paneigimų, Nankinge 
visur jaučiasi pasiruošimai evakuacijai.

Trumanas: „Ruhras neteks 
vokiečiu trustams“

Washingtonas (Dena/Reuteris). Prezidento 
Trumano artimiausi tarėjai, kaip atitinka
muose Washingtono sluogsniuose patyrė 
Reuterio korespondentas, šiuo metu svarsto 
siūlymą, pagal kurį Ruhro srities pramonė 
turėtų būti perduota tarptautinei koopera- 
cinei bendrovei arba kokiai tarptautinei 
kooperacinei organizacijai patikėtinio prin
cipu.

Tą siūlymą Baltiesiems rūmams įteikė 
Amerikos vadovaują kooperatininkai. Į jį 
reikia žiūrėti kaip į kompromisą, kuriuo 
norima išlyginti nuomonių skirtumus tuo 
klausimu tarp prancūzų ir anglosaksų.

Prezidentas Trumanas vienoje spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad kol jis bus 
JAV prezidentu, Ruhro srities pramonė 

nebus grąžinta vokiečių trustams.
Šiuo metu bizonoje lankantis! amerikie

čių plieno komisija savo tyrimus Ruhro 
pramonės klausimais baigs prieš Kalėdas ir 
savo pranešimą dėl ginčijamų demontavi
mo objektų pateiks ECA (ekonominio ben
dradarbiavimo administracijos) pramonės 
komisijos pirmininkui Humphreyui.

Ten dar kartą persvarsčius, tą pranešimą 
perduos ERP administratoriui Hoffmanui, 
kuris eis diskusijų pagrindu derybose su 
Prancūzijos ir D. Britanijos vyriausybėmis.

Blogi pavyzdžiai aplink Italiją
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos atstovų 

rūmuose, vykstant užsienio politikas klau
simais debatams, įvyko labai nemalonus in- vietoje taikos sutartimi leistos 55.000 vyrų 
ridentas. Komunistų atstovas Pajetta pribė
go prie vyriausybės ložės ir sugniaužtais 
kumščiais grasindamas, ministerius, jų tar
pe užsienio reikalų ministerį grafą Sforzą 
ir krašto apsaugos ministerį Pacciardį, pa
vadino tautos išdavikais.

Tūkstančiai kiniečių apgulė geležinkelius, 
norėdami pabėgti į Pietus.

Šiaurinėje Kinijoje komunistų kariuome
nė pasiekė strategiškai labai svarbaus Kal- 
gano miesto karinius įrengimus. Jie pasistū
mėjo ir prie Tiencino.

Politiniai stebėtojai iš Washingtono 
praneša, kad JAV neketina pripažinti 
Kinijoje komunistų vyriausybės' tol, kol 
joje dar bus tautinė vyriausybė. Tačiau 
jeigu komunistų vyriausybė tvirtai įsi-

• galės ūkiškai svarbiose Šiaurės Kini
jos srityse, bus imtasi priemonių, kad 
galima būtų su tomis sritimis užmegzti 

santykius.
♦ Bissendorfo stotyje, ties Hannoveriu, 

sekmadienį geležinkelio katastrofoje, dėl rū
kų susidūrus dviem traukiniams, 6 žmonės 
užmušti, per 20 sužeista. (D).

Amerika tokio šnipų tinklo dar nemato
Washingtonas (Dena/Afp). JAV kongreso 

atstovas Mundtas, vienas vadovaujančiųjų 
atstovų rūmų Amerikai priešiškai veiklai 
tirti komisijos narys, pareiškė, kd« komisi
jai pasisekė gauti iš buv. komunistų agen
to W. Chamberso „didžiausios reikšmės” 
dokumentų mikrofilmos kopiją. Tie doku
mentai buvo pasigrobti iš užsienio, reikalų 
ministerijos ir perduoti Chambersui, kad jis 
juos perduotų kitiems sovietų komunistų 
agentams.

Mundtas pabrėžė, kad tie dokumentai tu
rėjo nepaprastą reikšmę, o užsienio reika
lų ministerijoje atidengtas toks komunistų 
šnipų tinklas, kad tai prašoka visa, su kuo 
tai komisijai teko susidurti dešimties metų 
būvyje.

„Sovietai labai klysta”
Washingtonas (Dena/Afp). JAV užsienio 

reikalų ministerijos valstybės sekretorius 
Lovettas spaudos konferencijoje pareiškė: 
„Jeigu sovietai mano, kad jų žygiai gali pa
keisti mūsų nusistatymą nesileisti jėga iš
stumti iš Berlyno, tai jie labai klysta. Pa
skutinį sovietų žygį sudaryti atskirą miesto 
administraciją sovietų sektoriuje Lovettas 
pavadino „paskutiniąją iš eilės provokacija”.

Paryžius (Dena/Reuteris). Trys Vakarų 
valstybės sekmadienio vakare Chaillot 
rūmuose paskelbė bendrą pareiškimą, 
kad Sovietų S-ga faktiškai perskėlusi 
Berlyną ir sunkinanti įvesti vieną valiu

tą.
D. Britanija, Prancūzija ir JAV notoje 

konstatuoja, kad sovietų Berlyno įstaigų 
priemonės yra tikra priešybė ST pirmininko 
pageidavimui, kad būtų vengiama žygių, 
kurie galėtų Berlyno krizę dar paaštrinti.

Sovietų įstaigos Berlyne lapkričio 30. d. 
ne tik pakentė ir parėmė priemones, kurios 
neleido Berlyno teisėtai rinktai administra
cijai bevykdyti savo funkcijų sovietų sek
toriuje.

Rūpestingai paruoštame SĖD ir komunis
tinių pažiūrų organizacijų susirinkime, ku
riame dalyvavo keli kitų politinų partijų 
nariai, įsteigtas organas, kurio įkūrimui nė
ra jokio teisinio pagrindo, bet jis vis dėlto 
pretenduojąs būti pripažintas viso Berlyno 
miesto magistratu.

Nors šiai nelegaliai įsteigtai korporacijai 
ir trukdoma pasigriebti legalaus magistrato 
funkcijas vakariniuose sektoruose, tačiau jo 
buvimas sovietų sektoriuje reiškia, kad yra 
atėjęs galas teisėtai ir vieningai miesto ad
ministracijai.

Politinis miesto perskėlimas trukdąs įvesti 
vieningą valiutą. Vakarų valstybės sutin
kančios visokiais būdais remti ST tyrinėji
mus dėl Berlyno valiutos klausimo. Tam 
tikslui jos sudariusios chronologinį , visų 
Berlyno įvykių nuo birželio mėn. sąrašą.

Sforza debatų metu, remdamasis „patiki
mais šaltiniais”, pareiškė, kad Bulgarija

kariuomenės, laiko 76.000 kareivių. Prie to 
reikia priskaityti 10.000 vyrų pasienio poli
cijos ir 120.000 vyrų tautinės milicijos. Be 
to, Bulgarija turi 450 lėktuvų, p taikos su
tartimi jai leista turėti tik 90 lėktuvų.

Rumunija laiko 150.000 kariuomenės, o 
taikos sutartimi jai leista laikyti tik 120.000 
kariuomenės. Vengrija iki sekančių metų
birželio mėnesio turės po ginklu 85.000 ka
reivių. ,

Į Rymą atvykęs Argentinos užsienio rei
kalų ministeris Bramuglia tuose debatuose 
dalyvavo kaip svečias.

Italijai kariuomenės pakanka
Washingtonas (Dena/Reuteris). Italijos 

generalinio štabo viršininkas gen. Marrasas 
kuris šiuo metu lankosi JAV, pareiškė, kad

Italija dabar neketina prašyti sutikimo 
laikyti didesnei kariuomenei, negu jai 

leista taikos sutartimi.
Italijos kariuomenė, pasakė Marrasas, dar 

tebekuriama. Bet tikimasi, kad po jos per
organizavimo ji bus pakankamai pajėgi tai
kos sutartimi numatytiems uždaviniams at
likti.

♦ Prancūzijos komunistų partija protes
tavo dėl pastangų „atleisti nuo bausmės iš
daviką Petainą”. Maršalas Petainas šiuo 
metu kalinamas vienoje saloje netoli vaka
rinių Prancūzijos krantų. (D/R).

Nors Argentinos užsienio reikalų minis- 
terio Dr. Bramuglios siūlymus priėmė vi
sos 4 valstybės, neišskiriant nė Sovietų Są
jungos, tai vis dėlto Washingtone mažai 
tetikima, kad Bramuglios planas pasisektų.

Eisenhoweris — neoficialus tarėjas
Washingtonas (Dena/Afp). JAV krašto 

apsaugos ministerija patvirtino, kad gen. 
Eisenhoweris, kuris šiuo metu yra Kolum
bijos universiteto prezidentas, turėjo slap
tų pasikalbėjimų su Amerikos kariuomenės 
vadovaujamais kariais.

Buvo pabrėžta, kad Eisenhowerio pasi
kalbėjimai buvo vedami pagal susitarimą su 
prezidentu Trumanu, pagal kurį jis ir iš ka
riuomenės išėjęs duos patarimų JAV gyny
bos programos klausimais.

Marshallis ligoninėje
Washingtonas (Dena). Amerikos už

sienio reikalų ministeris Marshallis, kaip 
painformavo užsienio reikalų ministerija, 
atsigulė ligoninėn, kur bus ištirta jo svei
katos būklė. ,

♦ Sekmadienį į Paryžių atvyko Palesti
nos tarpininkas su karaliumi Abdulla ir 
Transjordatiijos min. pirmininku. Turima 
vilties susitarti Palestinos klausimu. (D/R).

Nauji įvykiai sudarę naujų sunkių proble
mų Berlyno valiutos klausimui spręsti. Tie 
sunkumai atsiradę dėl to, kad sovietų įstai
gos kišosi į normalų Berlyno miesto konsti
tucijos f&nkcionavimą. Juos galima dar še 
dabar pašalinti, jei sovietai nesutiktų pripa
žinti lapkričio 30 d. teisei priešingos įstai
gos įkūrimo ir pagal konstitucijos dėsniu 
leistų įvykti rinkimams visame mieste.

Londono diplomatiniuose- sluogsniuose 
vyrauja įsitikinimas, kad šis sąjungininkų 
pareiškimas niekais pavertė galimybę Ber
lyno problemai išspręsti Dr. Bramuglios 
siūlymų pagrindu.

„Liaudies taryba” kviečia derėtis
Berlynas (Dena). Per Berlyno radiją sek

madienį popiet vokiečių, anglų, prancūzų 
ir rusų kalbomis „liaudies taryba” paskel
bė atsišaukimą į keturius didžiuosius, kad 
jie tuojau sukviestų užsienio reikalų minis- 
terių tarybą ir pradėtų paruošiamuosius 
darbus taikos konferencijai.

Toliau- „liaudies taryba” reikalauja, kad 
Vokietijos gamyba būtų skiriama tik taiko* 
reikalui, kad būtų paruošta viena konstitu
cija visai Vokietijai, kad būtų atstatyta lais
va prekyba ir tarptautiniai santykiai su Vo
kietija. Be to, reikalaujama, kad praslinkus 
metams po taikos sutarties sudarymo būtų 
atitrauktos okupacinės kariuomenės.

„Mažoji pilnatis" 
dar vienerius metus

Paryžius (Dena). JT pilnatis 40 balsų 
prieš 6, susilaikius Indijai, atkakliai prie
šinantis Rytų blokui, nutarė „mažosios 
pilnaties” instituciją palikti dar vie

niems metams. 1 ’■
Sovietų delegatas Malikas „mažąją pilna

tį” pavadino „naujų pasikėsintojų viešpa
tauti pasauliui” manevru. Ji esanti nelegali, 
pažeidžianti JT chartą ir škverbiantisi į 
Saugumo Tarybos kompetenciją.

JAV delegatas Dullesas pareiškė, kad jaa 
įkyrėjo klausyti sovietų kaltinimų, jog Ame
rika esą, norinti įsiviešpatauti. pasaulyje.

Posėdžiauja „Comisco”
Londonas. (Deną/Afp). Clacton-On-Sea, 

prie Londono, penktadienį buvo atidaryta 
„Comisco” (socialistų kongreso tarptautinė* 
komisijos) konferencija. Joje atstovaujama ir 
daugeliui Europos ir ne Europos kraštų so
cialistų partijų. Taip pat dalyvauja ir vienas 
Vokietijos socialdemokratų partijos atsto
vas.

Pirmiausia patys 
turi pasirūpinti savimi

Wahingtonas (Dena/Reuteris). Demokratų 
senatorius Tomas Conallys, kuris sausio m. 
perims senato užsienio .reikalų komisijos 
pirmininko pareigas, pareiškė nuomonę, kad 
JAV Vakarų Europai neturėtų laiduoti 
ginklų teikimo, kol ji pati savo noru nesiims 
karinio bendradarbiavimo.

Vakarų Europos kraštai patys turėtų jaus
ti atsakingumą ir įrodyti, kad jie visa pa 
darė patys sau‘padėti.

Nesusitaria, kada baigti JT darbą 
“Paryžius (Dena/Reuteris). Jungtinių 
Tautų darbų tvarkos komisija po pus
antros valandos trukusio posėdžio ne
padarė jokio nutarimo, kada baigti da

bartinę savo sesiją Paryžiuje.
Posėdžio metu buvo įvairiausių siūlymu 

dėl sesijos užbaigimo datos, dėl nepapras
tos sesijos ir dėl jos prailginimo Paryžiuj*. 
Nepavykus susitarti, JT pirmininkas Dr. 
Evattas posėdį atidėjo.

Ne visi Peronu patenkinti
Buenos Airės (Dena/Reuteris). Čia įvyko 

prieš valdžią nukreipta per 1000 asmenų de
monstracija, kurios metu įvyko susidūrimas 
su policija. Daug asmenų suimta.

Ta demonstracija susidarė po radikalų 
partijos rinkiminio mitingo ir žygiavo su 
prieš vyriausybę nukreiptais šūkiais mies
to gatvėmis. Prie. Perono partijos centro 
valdybas patalpų demonstracija susidūrė su 
policija.

Argentina keičia dalį parlamento
Buenos Aires (Dena). Per trejus paskuti

nius metus, pasak AFP, argentiniečiai sek
madienį trečią kartą eis prie urnų rinkti 158 
parlamento atstovų.

Pasak Reuterio, Argentinos prezidentas 
Peronas penktadieni nėr radiia nasakė rin
kiminę kalbą. j

1
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TRUMPOS zmios=
ARGENTINA Kinijos pralaimėjimų priežastys

♦ Argentinos užsienio reikalų ministe
ris Bramuglia iš Paryžiaus atvyko Į Romą. 
Jo pasitikti ( stoti atvyko Italijos užsienio 
reikalų ministeris grafas Sforza. (D/R).

♦ Argentinos užsienio reikalų vicemi- 
nisteris dementavo iš Čilės atėjusias žinias, 
kad Čilėje neseniai išaiškintas sąmokslas 
prieš vyriausybę buvęs inspiruotas oficia
lių Argentinos sluoksnių. Dr. Larosa pa
reiškė, kad Argentina ir toliau vykdo tra
dicinę nesikišimo jiolitiką. (D/R).

BELGIJA
Spaako sudarytoji koalicinė vyriau- 
senate^gavo pasitikėjimą 107 balsais

ČEKOSLOVAKIJA

sybė senate gav 
prieš 20. (D/R).

♦ Čekoslovakijoje vyriausybė apkaltino 
katalikų Ekleziją, kad ji kišasi į politiką.'

♦ Čekoslovakijos parlamentas visais bal
sais ratifikavo rugpiūčio mėn. Belgrade pa
sirašytą Dunojaus konvenciją. Pagal tą kon
venciją Dunojaus komisijoje gali dalyvauti 
tik tie kraštai, kurie tiesiogiai prie to van
dens kelio prieina. D. Britaniją, Prancūzija 
ir JAV, kurioms ilgus metus Dunojaus ko
misijoje buvo atstovaujama, o dabar iš 
jos išskirtos, tos naujosios konvencijos ne- 
pnpažįsta. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ D. Britanijos sosto Įpėdinė princesė 

Elžbieta paragino commonwealtho labda
ringas organizacijas lapkričio mėn. 14. d. 
kiekvieno gimusio vaiko motinai D. Brita
nijoje pasiųsti po >1 paramos paketą. Tam 
tikslui princesė Elžbieta panaudos visus do
vanų paketus, kuriuos ji gavo j>er visą lai-

> ką nuo savo vedybų dienos. (D/R).
♦ Anglijoje paskutinėmis dienomis siau

tė dideli vėjai, kurie panašūs buvo į audrą. 
Jie išblaškė 8 dienas virš Anglijos salų bu
vusius tirštus rūkus. (D/R).

IS VISUR
♦ įstatymą, kuriuo Airija persitvarkė Į 

respubliką ir nutraukė paskutinius forma
li tM ryšius su britų karūna., Airijos parla
mentas priėmė visais balsais. (D/R).

♦ Grenlandijoje atrasti dideli švino klo
dai. Skaičiuojama, kad juose esama apie 1 
mil. tonų švino. (D).

♦ Buv. Venecuelos valstybės prezidentas 
Gallegosas, kuris iš Venecuelos ištremtas, 
nepatikrintomis žiniomis išvyko į Kubą. 
(D/Afp).

ištremtas,

ITALIJA
JAV pa-♦ Italijos vyriausybė nutarė , 

skolinti Mykolo Angelo kūrini „Dovydas”. 
Tai geriausias pasaulyje biustas, JI pasko
linti prašė Amerikos „National Galery”.

IZRAELIS
'♦ Frankfurto mokslininką teisininką Dr. 

Zemorą Izraelio teisingumo ministeris pa
kvietė aukščiausiojo teismo, pirmininku. (D)

♦ Per paskutines tris savaites iš ameri
kiečių zonos l Izraeli išvyko 3.000 žydų DP. 
(D)

Atkartotinai maršalo Ciangkaišeko pagal
bos šauksmai, nukreipti Į Washingtoną, kad 
JAV suteiktų jo kraštui „totalinę” pagalbą, 
sukėlė daugiau ar mažiau prieštaraujančius 
komentarus.

JAV užsienio reikalų ministerijai arti
muose sluogsniuose vyrauja nuomonė, jog 
Amerikos vyriausybėje nesama Įspūdžio, 
kad teiktų visišką karinę ir ūkinę paramą, 
kuri vienintelė galėtų išgelbėti Ciangkaiše
ko režimą. Iš vienos pusės J. A. Valstybėms 
Europa Heka „pagrindinis frontas”, o kita 
vertus, atkakliai kalbama apie būsimas tai
kos derybas tarp Nankingo nacionalistų ir 
komunistų vadų, nors tai ir ne kartą de- 
mentuota.

Tik kyla klausimas, kaip galėjo atsitikti, 
kad 300 divizijų, kuriose buvo beveik 5 mil. 
karių ir iš kurių apie 38 divizijos buvo ap
ginkluotos amerikiečių pavyzdžių, be to, 
dar remiamos ne bereikšmės aviacijos, ga
lėjo prie sienos prirėmusi laikyti ir dar lai
mėti negirdėtų pergalių pusė milijono ko
munistų, kurie neturėjo jokios av’arijos.

Pagrindinė priežastis yra komunistų sa
botažas, kuris buvo sumaniai organizuoja
mas Įvairiose vietose. Naikino geležinkelių 
linijas, kelkis, pramonę ir kasyklas. Antroji 
priežastis — kad Nankingo generalinis šta
bas padarė didelę klaidą, suskaldydamas 
pajėgas, kad galėtų kovoti su .skrajojamo
mis” sabotuotojų kolonomis. Kariuomenės 
kontingentai, kurie lengvabūdiškai ir be jo
kio ryšio buvo siunčiami ( komunistų siau
čiamus punktus, buvo atkirsti ir sunaikinti.

Šitas didelio masto smulkusis karas vi
siškai pakirto kariuomenės moralę, kuri jau 
buvo pakrikusi dėl blogo aprūpinimo ir dėl 
tame krašte neišvengiamo generolų piovi- 
mosi savo tarpe. Nutarę, kad priešo mora
lė jau pakankamai sukrėsta, komunistai pe
rėjo i ofenzyvą prieš chaotiškai išsimėčiusi 
frontą. Rezultatai žinomi: iš kovos iškrito 
gr retosios, amerikiečių pavyzdžiu ginkluo
tos -divizijos.

Tačiau kariniai pralaimėjimai nėra tokie 
reikšmingi, kaip ūkinio pakrikimo spartėji- 
mas, ypač per paskutiniuosius 10 mėnesių. 
Visas ribas peržengusi infliacija ir raudo
nųjų sunaikinimai sukėlė tokią maišaty, jog

Ciangkaišekas atrodo, kaip vyriausybės gal
va be valstybės. Iš tikrųjų Kinija niekada 
nesudarė valstybės to Vakarų žodžio pras
me. Ryšius, kurie saistė tolimas provinci
jas, galima išreikšti dviem žodžiais: asme
ninis pelnas. Rezultatas yra tas, kad tų pro
vincijų dalys iškrinka.

Be to, J. A. Valstybės niekada nevedė pa
stovios politikos kuomintango atžvilgiu. 
Žinoma, jos padėjo, bet nenoromis, bent 
taip atrodo. Nore nacionalistai dar ir gina
si atkakliai, bet Ciangkaišeko režimas gali 
suskilti l partijas. Nors blogiausiu atveju ir 
galima būtų nepajėgią vyriausybę pakeisti 
viena ar keliomis valstybėjnis, ne taip atsi
likusiomis politinėje ir karinėje srityje, bet, 
iš kitos pusės, yra pavojus, kad tokiu atve
ju komunistai gautų persvarą ir kad jiė ma
žų mažiausiai verstų Nankingo vadus ben
dradarbiauti su jais. Jei tas pavojus "’ptų 
kūnu, jis reikštų J. A. Valstybėms dideli 
strategini pralaimėjimą. Mat, nuo to mo
mento, kada Kinija atsidurtų Azijos kom- 
informo valioje, būtų pavojus, kad visą Azi
ją ištiktų tas pats likimas. Iš Pacifiko pu
sės Amerika tada susidurtų su priešišku 
žemynu, ir jbs salų pozicijos atsidurtų grės
mėje.

Šie konstatavimai, tiesa, neduoda proble
mos recepto, kaip sulaikyti komunistinę 
bangą. Tačiau tiems, kurie anapus vandeny
no beveja ryžtis padaryti reikalingą auką, 
tebūnie leista pasakyti, jog Europoje pla
čiausia prasme Įrodyta, kad yra nepaprastai 
sunku sugyventi su kominformu. (Le Figaro)

Vienas straipsnis is sovietu 
|statymij sukėlė tankine baime

Rymas (Kosmos). Italijos parlamente, svar
stant streikų teisę, krikščioniškųjų profesi
nių sąjungų pirmininkas, krikščionių de
mokratų atstovas Pastorė pasiūlė sekančią 
sąlygą: „Darbininkas, kuris neteisėtai pasi
šalina nuo darbo, negauna algos, ir jeigu jo 
nebuvimas darbe dezorganizuoja Įmonę, tai 
jis yra atleidžiamas neribotam laikui ir per 
sekančius 6 mėnesius negali būti 
jokioje kitoje įmonėje”.

Kairiųjų opozicija to straipsnio 
palydėjo su laukiniais šauksmais.

Dideliam komunistų nustebimui 
pareiškė, kad jis tiktai paskaitė vieno pa
ragrafo pastraipą, paėmęs iš sovietų darbo 
teisės.

Tarptautinė padėtis

Prancūzijos balsas
Ruhro klausiniu

priimtas

skaitymą

Pastorė

tautinio 
Herriot 
partijos

JAPONIJA 
"° ♦ Japonijos Imperatorius prezidentui 

Trumanui Įteikė raštą, kuriame jis Išreiškė 
stiprų herą, kad Japonijos santykiai su 
JAV būtų kuo glaudžiausi ir kuo nuošir
džiausi. (D/R)

J A, VALSTYBES
♦ Prezidentas Trumanas nutarė panai

kinti prezidento karinio tarėjo jx>stovĮ, pa
sitraukus .iš tų pareigų'admirolui Leahyui.

♦ Amerika
notą, kurioje 
naftos įmonių

Vengrijos vyriausybei Įteikė 
protestavo dėl amerikiečių 
konfiskavimo. (D/R).

KANADA
užsienio reikalų ministeris♦ Kanados ______ _ .

Claxtonas dementavo pasklidusius gandus, 
kad, esą, Kanados vyriausybė ryšium su 
numatomu Kanados Įsijungimu į Atlanto 
paktą šiuo metu svarstanti karo prievolės 
Įvedimo klausimą. (D/R)

PRANCŪZIJA
♦ DUnkircheno dokų darbininkai ir po 

susitarimo baigti streiką negrjžta į darbą.
♦ 7 Amerikos' kongreso nariai, kurie va

žinėja po Europą susipažinti su ūkio ir po
litikos sąlygomis, turėjo pasikalbėjimą su 
Prancūzijos krašto apsaugos miūisteriu Ra- 
madier. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Tarp Strassburgo ir Lauterburgo su

sidūrė du traukiniai. Užmušta 8 asm. ir 
apie 25 sužeisti. Vieno traukinio 4 vagonai 
Išmesti iš kelio. (D)

♦ Berlyne Įvyko didelė geležinkelio ne
laimė, kurioje žuvo 10—15 žmonių ir 25—30 
buvo sunkiai sužeista. Tai Įvyko Falkensee 
stotyje, kai keleivinis traukinys visu grei
čiu migloje užvažiavo ant priemiesčio trau
kinio. (D)

♦ Miesbacho nunacinimo teismas svarstė 
buvusio reicho SS vado Himmlerio bylą. 
Teismas jĮ priskyrė Į didžiųjų nusikaltėlių 
kategoriją ir nutarė jo turtą konfiskuoti ir 
paskirti l atpildų fondą. (D)

♦ Regensburgo Kumpfmuehlės priemies
čio 500 mokinių tėvų Įteikė nutarimą gen. 
Clayui, kuriuo protestuoja dėl to, kad jų 
vaikai turi mokytis beprotnamyje, kuriame 
neįmanoma izoliuoti bepročių nuo vaikų. 
Teh mokiniai atsidūrė dėl to, kad moky
klos patalpas 1945 m. sekvestravo IRO (?). 
(D)

♦ Prie Obersuhlio, Thūringijoje, sovietų 
pasienio įstaigos tarpzonimam omnibusų 
susisiekimui tarp Kasselio ir Eisenacho ati
darė sovietų amerikiečių zonos sieną. (D)

♦ Britų karinei valdžiai Vokietijoje 
„Nepriklausoma komunistų jiartija”, kuri 
yra priešiška Sovietų Sąjungos KP, Įteikė 
prašymą gauti leidimą veikt. (D)

♦ Vakarinės Vokietijos vienuolikos 
kraštų ministerial pirmininkai pareiškė, kad 
vis labiau atrodo esą reikalinga pagal par
lamentinės' tarybos ruošiamą konstituciją 
skubiai sudaryti Vokietijos federacinę vy
riausybę. (D)

♦ Sovietų zonos Vokietijoje 500 „liau
dies policininkų” pareigų perėmimo šven
tėje (jaus ginklus iš angliakasių. Tuo nori
ma pademonstruoti darbininkų vienybę su 
policija „demokratinio ūkio apsaugai”. (D)

Vakarų sąjungininkų draugėje Prancūzi
jos balsas yra silpniausias. Tačiau ji sten
giasi taip moduliuoti jĮ, kad jis būtų ne tik 
girdimas, bet kar juo ir paveiktų savo stam
biuosius partnerius. Atrodo, kad tos atkak
lios Prancūzijos pastangos neina visiškai 
veltui.

Pokario persitvarkyme opiausias punktas 
santykiuose su jos rytiniu kaimynu, Vokietija, 
buvo Ruhro pramonės srities ateitis. Jos 
tvarkymas po paskutiniojo karo buvo vienų 
anglosaksų rankose. Prancūzija čia tiesio
giai balso neturėjo. Bet jau seniai nedavė 
anglosaksams ramybės, keldama savo pa
geidavimus ir teikdama siūlymus, kaip tvar
kyti šią Vokietijos ginklų kalvę, jog ji ne
begalėtų sudaryti pavojaus pirmiausia Pran
cūzijos saugumui, o paskum ir pasaulio tai
kai.

Kiek anglosaksai skaitėsi su Prancūzijos 
daugiau ar mažiau pagristais pageidavimais, 
galima suprasti iš to, jog paskelbė Ruhro 
pramonės nuosavybę perduodu j vokiečių 
rankas. Prancūzijoje kilo tikra audra 
prieš ši nutarimą. I šią reakciją turėjo at
sižvelgti anglosaksai, nenorėdami atšaldyti 
sąjungininko, tegu ir nereikšmingo, bet vis 
dėlto sąjungininko.

Norėdami išsklaidyti Prancūzijos baimi
nimąsi dėl nuosavybės perdavimo vokiečių 
patikėtiniams, kol laisvai rinkta Vokietijos • 
vyriausybė nuspręs nuosavybės likimą, an
glosaksai nutarė prancūzus Įsileisti Į ang
lies ir plieno kontrolės grupę, kurią lig tol 
valdė jie vieni. Kai kas teigia, kad šitas Įsi
leidimas kontrolėn padarytas, norint sustip
rinti Prancūzijos poziciją vidaus politikoje. 
Irgi galimas dalykas.

Seniau buvo manoma Į šią kontrolę Pran
cūziją priimti tik tuo atveju, kai ji sutiks 
savo zoną prijungti prie bizonos. O dabar 
šią Kalėdų dovaną gavo, galima sakyti, do
vanai. Dėl to žygio anglosaksai nieko ne
praranda, kadangi Prancūzija visada liks 
viena su savo įgeidžiais, jei juos tektų bal
suoti.

Nuo anglosaksų Prancūzijos pažiūros 
Ruhro klausimu skiriasi nuosavybės, admi
nistravimo ir saugumo bei teritorijos klau
simais. -Čia jos kartais sutampa su Anglijos 
pažiūromis, kartais ne, bet visados eina

Herriot vėl pirmininku <
Paryžius (Dena/Afp). Prancūzijos 

susirinkimo pirmininkas Edvardas 
ir vėl išrinktas radikalsocialistų 
pirmininku.

Metiniame radikalsocialistų partijos kon
grese Herriot pareiškė, kad parlamento at
stovai, kurie šalia savo partijos remia gen. 
de Oaullės tautinę uniją daro „politinę bi- 
gamiją”.

Kongresas pasisakė už rinkimų reformą, 
kaip kad ji buvo pasiūlyta degolininkų, ta
čiau nusistatė, kad paleisti parlamentą prieš 
konstitucijoje numatytą kadencijos laiką yra 
nepriimtinas dalykas.

Paryžius (Dena/Afp). „Le Monde” rašo, 
jog oficialūs Prancūzijos sluogsniai demen- 
tuoja žinias, kad Prancūzijos tautinio susi
rinkimo pirmininkas Herriot turėjęs būti 
pasiųstas i Washingtoną ir Londoną kaip 
nepaprastas ambasadorius, kad tenai išdės
tytų atitinkamoms vyriausybėms PrancūzN 
jos susirūpinimą Vokietijos klausimu.

Laikraštis rašo, kad Herriot, pakvietus 
Abisinijos imperatoriui, netrukus vyks J 
Addis Abebą ilgesnio vizito. Tenai jis da

Pragiedruliai Balkanuose

Paryžius (Dena/Afp). Vienas graikų 
lomatas Paryžiuje pareiškė, kad

Graikijos ir Jugoslavijos atstovai bai
gia susitarti dėl savo sienų

Tačiau galutinai susitarti galima tik, kai 
Graikija ir su kitais dviem šiaurės kaimy
nais, Bulgarija ir Albanija irgi susitars.

Jugoslavija nenori daryti su Graikija jo
kios dvišalės sutarties, bet siūlo keturių 
valstybių sutarti, tuo norėdama sutrukdyti 
kominformo kraštų tolimesni savo įzoliavi- I lyvaus vienos prancūzų aukštosios mokyk- 

atirJarvmP

dip-

mą. los atidaryme.

Akmenys ant vienybės kelio
Tarp Atlanto pakto ir Europos Unijos
Vakarų kutūra tik tuo atveju išliks gyva, 

jei l ją tikinčios tautos susiburs i krūvą. 
Tai tiesa, kuriai Vakaruose niekas neprieš
tarauja. Ginčijamasi tik dėl būdo, metodo. 
Ir vis dėlto kelias i vienybę yra labai sun
kus, nuomonių skirtumo akmenys yra to
kie dideli, kad kartais užtemdo tikslą.

Savo istorijos būvyje Europa nebuvo ki
taip sujungtą, kaip tik jėga. Rymo imperija, 
Karolius D., Napoleonas ir Hitleris tai 
Įrodo. Hitleriui išnykus, Europa grįžtų į 
seną susiskaldymą, jei ne bolševizmo 
grėsmė. Bolševizmui lengvai gali pasiprie
šinti tik ūkiškai atkutusi Europa. Ta sąlyga 
privertė europiečius pasinaudoti dosniai at
kišta dėdės Šamo ranka. Marshallio plano 
doleriai privertė pagalvoti apie vienybę.

Besirūpinant ūkio atstatymu, paaiškėjo, 
kad jis negali būti sklandus, jei nebus grą
žintas saugumo jausmas. To fakto suprati
mas pareikalavo sujungti ne tik ūkinius iš
teklius, bet ir apsigynimo priemones. Ta
čiau toks karinis susijungimas reiškia tie
sioginę grėsmę Sovietų Sąjungai. Šiandien 
prieš 4.000.000 ginkluotų rusų, stovi tik 
800.000 ginkluotų britų, todėl Europos tau
toms vien sąjunga su britais atrodo per 
silpna, kad dėl t® rūstintų Rytų milžiną. 
Pusiausvyrą .atstatyti gali tik JAV, kurių 
interesai dėl tų pačių sumetimų ieško Eu
ropos tautų draugiškumo. Taip gimė mintis 
sudaryti Siaurės Atlanto paktą, kuris, paly
ginti, su ne per didžiausiomis karo reika
lams išlaidomis, reprezentuotų Įspūdingą 
karinę jėgą. Ta idėja, aplamai imant, vi
siems imponuoja, bet kelias i jos Įgyvendi
nimą nėra lengvas.

Didžiausią kliūti sudaro JAV konstituci
ja, kuri neleidžia amerikiečių kariuomenės 
panaudoti be kongreso atitinkamo nutarimo. 
Imkim pavyzdi; sakysim, Švedija prisideda 
prie Šiaurės Atlanto pakto, ir už tai sovie
tai ją ryt užpuola. Kol bus padarytas ati
tinkamas kongreso nutarimas, Švedija jau 
spės virsti „liaudies respublika”. Todėl bri
tų konservatorių „Daily Telegraph” teisin
gai faria, kad dabar raktą | Atlanto paktą 
savo rankoje laiko amerikiečių tauta. Jei ji 
sutiks padaryti toli einančių Įsipareigojimų, 
kurie prieštaraus ligšiolinei jos užsienio po
litikos tradicijai, tas paktas taps galingu 
Vakarų kultūros Įrankiu. Jei ji tam nesiryš, 
arba tik iš dalies pasiryš, kelas l ji toms 
valstybėms, kurios geografiškai yra arčiau 
prie Rusijos ir kurios nejaučia tiesioginės 
grėsmės, bus labai ilgas.'

Sakysim, iš Stockholmo yra 10 kartų ar
čiau Į Maskvą negu Į Washingtoną. Ir tai 
veikia. Todėl šiuo metu jokiu būdu bega-

linta tikėtis Švedijos Įstojimo Į Atlanto 
tautų bendruomenę, juo labiau, kad Švedi
jos politikai mano, jog Švedijos atsisaky
mas nuo neutralteto automatiškai užtrauktų 
Suomijai okupaciją ir tuo pačiu priartintų 
sovietų sienas. Tokiu būdu Atlanto pajctą 
gali sudaryti dabartinėms sąlygoms esant be 
Vakarų Europos Unijos valstybių tik ge
riausiu atveju Portugalija, Ispanija, Islan- 
diju, Norvegija ir, gal būt, Danija.

Prie jo mielai prisidėtų ir Italija, tačiau 
taikos sutartis neleidžia jai didinti kariuo
menės, o metikai apsiginklavęs partneris 
gali tik sukliudyti. Logiškai galvojant, At
lanto paktas turėtų sujungti tas valstybes, 
kurias jau apjungė Marshallio planas. Juo 
greičiau amerikiečiai supras jiems atiten
kančią atsakomybę, juo greičiau Atlanto 
paktas taps galingesniu įrankiu.

*

■ Būtų nonsensas, jei Vakarų Europa ame
rikiečių pagalba susijungusi ūkiškai ir ka
riškai, liktų susiskaldžiusi politiškai. Per 
paskutinius porą metų tuo reikalu pasakyta 
daug gražių žodžių ir išlietą statinės ra- 
šąlo. Jau turime Vakarų Europos Uniją. 
Gera pradžia — pusė darbo. Bet tik pusė- 
antros pusės dar nematyti. Čia didelį užda
vinį turi- atlikti dabar Paryžiuje posėdžiau
jąs tos Unijos kongresas. Ir čia ginčijamasi 
ne dėl tikslo, bet dėl metodo. Yra dvi pa
žiūros: viena reikalauja prie to tikslo eiti 
palaipsniui, .iš lėto, kita skubiausiai reika
lauja federacijos įsteigimo. Antrosios pa
žiūros šalininkės yra Prancūzijos ir Belgi
jos' vyriausybės. Britų yra pirmosios sekėja.

Tų dviejų pažiūrų šalininkai turi konkre
čių siūlymų pirmajam žingsniui. Federaci- 
ninkai siūlo tuojau sušaukti Vakarų Euro
pos seimą, kuris tačiau kol kas tik kalbėtų, 
bet neturėtų jokių vykdomųjų funkcijų. 
Britų vyriausybė, ilgai šiuo klausimu savo 
nuomonės nepareiškusi, dabar išėjo su 
kuklesniu siūlymu, teikdama sudaryti nuola
tinę Vakarų Europos Unijos valstybių vy
riausybių tarybą, kuri turėtų {derinti pažiū
ras ir pamažu eiti prie vienybės idealo. 
Pasak londoniškio „Times” toks siūlymas, 
nors ir mažiau populiarus, kaip seimo su
šaukimas', vis dėlto esąs tikslingesnis, prak
tiškesnis. Kas iš to, kad seimas nubalsuos, 
bet tie nutarimai bus neprivalomi. Geriau 
susitarti dėl vienodos elgsenos, o tai gali 
tik vyriausybių atstovai, susirinkę Į tarybą.

Toks samprotavimas atrodo rimtas. Ta
čiau kartu britų vyriausybės siūlymas pa
rodė ir stambius akmenis vienybės kelyje. 
Ir tai yra partinės politikos reikalavimai. 
Mat, vienas iš įtakingiausių Europos vie-

nybės iniciatorių yra Churchiilis, ir britų 
vyriausypei buvo nepatogu sekti opozicijos- 
vadu. Partinės politikos sumetimai ją vertė, 
pripažįstant principo teisingumą, paneigti 
Churchillio metodų (Europos seimo sušau
kimo) tikslingumą. Iš viso britų darbiečiai 
ta proga, metė net šūki, jog tik socialistai 
gali suvienyti Europą. Ir dabartinę britų 
delegaciją Paryžiaus pasitarimuose sudaro 
tik darbiečiai, o kai j kitų kraštų delegaci
jas (eina (vairių partijų atstovai.

Su tuo, tarp kitko, galima sutikti, nes 
britų vyriausybę sudaro tik viena partija, 
o kiti kraštai turi koalicines vyriausybes, 
todėl tų partijų atstovai ir sudaro delega
cijas. Tačiau, pasak „Times”, nemaloniai 
veikia tik tos delegacijos vado asmenybė. 
Tai H. Daltonas, buvęs finansų minisetris, 
ir labai gabus vyras. Tik nelaimė, jis yra 
kaip tik atkakliausias lyderis tos srovės, 
kuri aiškina, kad tik socialistai gali sujungti 
Europą. Tai meta tam tikrą šešėli, nes ap
lamai visur vyrauja nuomonė, kad tik visų 
demokratiškų jėgų koalicija, ir kairės ir 
dešinės pakraipas, gali tinkamiausiai pasi
priešinti bolševizmui ir išgelbėti Europą.

Tokiu būdu tiek Atlanto paktas, tiek Eu
ropos Unija reikalauja pažiūrų ir nuomonių 
perkratymo bei suderinimo. Darbas sunkus, i 
bet ir tikslas yra taip viliojęs, jog 
nesibaidyti kliūčių didumo, (m).

verčia

Rusių klausimas J- T-se

Paryžius (Dena/Reuteris). D. Britanija ir 
JAV JT teisių komisijoje kaltina Sovietų 
Sąjungą, jog ji šiurkščiai pažeidžia pagrin
dines žmonių teises, kad ji rusių 
pas savo vyrus i užsieni.

Amerikos delegatas E. Acrosas 
kad vargu ar galima įsivaizduoti
flagrantiškesnj šeimos ir sutuoktuvių teisės 
pažeidimą, turint galvoje Sovietų Sąjungos 
elgseną, draudžiančią moterims išvykti iš 
savo 
rant 
rio”

□eišleidža

pareiškė, 
kitą dar

krašto pas savo vyrus, o vietoje to 
joms vienintelj siūlymą išsiskirti, 
pavadinimą.

da-

JAV Kalėdų dovanos Europai

Chicaga (DPD). Krikščioniškoji gyvento
jų dalis pagal savo programą užjūrio kraš
tams teikti pagalbą pasiųs Į Europą 23 
traukinius, maždaug 2000—2500 geležinkelio 
vagonų, (vairių maisto dalykų: kviečių, pu
pų ir pupelių, mėsos, pieno gaminių, ryžių, 
ir kitų dalykų.

Tos Kalėdų dovanos Europoje bus pada
lytos per bažnytines organizacijas.

pažiūromis, kartais ne, 
prieš amerikines.

Šiame pažiūrų ginče 
ja yra Ruhro įmonių 
nuosavybėms pristatyti, 
bai mažai lereikšmingą 
kiną, o tai beveik panašu ( tiesą, kad tikrą
ją galiį turės ne savininkai, o trijų valsty
bių (staiga, kuri kontroliuos Įmones. Iš to
kio aiškinimo turėtų išeiti, kad Įmonių ati
davimu vokiečių nuosavybėn nesuteikta pir
menybės nei vokiečiams, nei prancūzai nu
skriausti.

Prancūzų pageidaujamai „saugumo komi
sijai”, kuri turėtų pradėti veikti atitraukus 
okupacines kariuomenes iš Vokietijos, pri
taria ir britai. Mat, ilgesnis Vokietijos sun
kiosios pramonės prižiūrėjimas sutinka su 
britų norais. Aplamai imant, anglai remia 
prancūzus saugumo klausimu visiškai, o 
nuosavybės klausimu — iš dalies.

Ruhro klausimu vykstančioje Londono 
konferencijoje priimtas tik Ruhro Įstaigos 
statuto (vadas ir neginčijamieji projekto 
straipsniai, o toliau sustojo kaip tik dėl 
prancūzų reikalavimų. Kad ši dalyką jie 
rimtai ima, kad nuo savo reikalavimų neat
sisakys lengva širdimi, JAV užsienio reika
lų ministeriją turi Įtikinti Prancūzijos arnba-' ' 
sadoriaus Bonnet praėjusios savaitės gale ' 
įteiktas memorandumas, kuriame šis mo
mentas itin akcentuojamas.

Ruhro derybose su savo vakariečiais part
neriais Prancūzija išbandė žinomąjį dėsnĮ, 
kad lašas po lašo ir akmeni prakala, ir jau 
ši bei tą laimėjo. Paskutiniai žygiai rodo, 
kad ji pasiryžusi tos sistemos laikytis ir 
toliau, tikėdamasi, kad ir sekantieji lašai 
kalamąsias duobutes dar padidins. (RMn)

Anglijos nauja lini- 
atidavimą vokiečių 
kaip praktiškai la- 
dalyką. Anglai aiš-

Amerikinės cigaretės kelia rūpesty ir JT

Paryžius (Dena). De Chailotf rūmų juris
tai susidūrė su sunkiu klausimu: ar ameri
kinės cigaretės neapmokestinamos ir padi
dintomis kainomis gali būti pardavinėjamos 
JT spaudos bare.

Paryžiaus policija mano, kad tai turi būti 
draudžiama. Prancūzų kriminalinės polici
jos valdininkai atėjo t barą ir norėjo areš
tuoti jo šeimininką, bet padavėjams šaukiant 
kad čia yra eksteritoriali sritis ir prancū
zų įstatymai neveikia, jie pasitraukė.

Tuo reikalu policija buvo surašiusi pro
tokolą, kuri įteikė generaliniam sekretoriui, 
kuris turi išspręsti klausimą, ar asmuo ga
li būti baudžiamas, jeigu jis JT eksterito- 
rialinėje srityje nusižengia Pranciiziioa Įs
tatymams.
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Pasakoja atvykęs i's Lietuvos:

Savo akimis mačiau nukankintus ir žiauriai 
išniekintus musu jaunu vyru lavonus ...

Nuo to laiko, kai mes buvome išblpkšti iš 
savo tėvynės ir ten antrą kartą veržėsi bol
ševikai, mūsų žvilgsniai nuolat buvo nu
kreipti ( tą pusę, kur pasilikę broliai kentė 
sunkią vergiją.

Patys išgyvenę bolševikų terorą ir pa
žinę visus klastingus jų pavergimo metodus, 
mes daug atspėjome, kas darėsi Lietuvoje 
po to, kai NKVD pradėjo siausti po kraštą. 
Ir nedaug klydome, (vairiausiais keliais vė
liau atėjusios žinios, autentiški atvykusiųjų 
pranešimai tik mūsų spėjimus patvirtinda
vo. Ir nors daug kartų mūsų spaudoje buvo 
apie tai rašyta, tačiau visuomet šias žinias 
su didžiausiu įdomumu sekėme, kartu su 
kovojančiu kraštu visa tai išgyvenome, nes 
aiškiai žinojome, jog anapus vyksta negir
dėtas teroras ir nekaltų žmonių žudymas. 
Ypačiai mūsų dėmesys padidėja tada, kai 
tokius žodžius išgirsti iš tokio žmogaus, 
kuris viską pats išgyveno ir matė savo 
akimis.

Jūsų bendradarbiui teko reta proga su
tikti vienoje Vakarų Europos valstybėje 
asmenį, kuris ne labai seniai (vairiausiais 
keliais ir sunkiai įsivaizduojamais būdais 
ištrūko iš bolševikinės vergijos — mūsų 
gimtojo krašto ir laimingai pasiekė Vaka
rus. Sutiktojo veide dar buvo ryšku nese
niai turėti išgyvenimai, nuolatinė baimė ir 
nepasitikėjimas. Ką nors plačiau ir smul
kiau papasakoti apie savo pabėgimą ir vi
gus tuos pavojus, kuriuos teko jam išgyven
ti per tą ilgą kelionės laiką, atsisakė, nes 
esąs dar ne visai saugus ir jaučiasi, jog 
bolševikiniai agentai ji seka.

— Jūs negalite įsivaizduoti — pasakojo 
atvykęs — kaip plačiai yra išsivystęs bol
ševikinių šnipų tinklas. Kartais žmonės net 
nepagalvoja, jog jie šneka bolševikams į 
ausį. Jei jiems prireikia ką nors likviduoti, 
visiškai nesvarbu kokiame krašte ir kokioje 
vietoje, jie tai atlieka taip slaptai ir orga
nizuotai, jog net jokių pėdsakų nepasilieka 
ir bet koks tolimesnis ieškojimas lieka be 
paseknių. I r č i a man būnant jau pavyko 
iššifruoti du bolševikų šnipus, kurie vaizdavo 
tokius pat nekaltus- pabėgėlius, kaip ir aš.

Esu tikras, kad ir kiekvienoje tremtinių 
stovykloje tokių šnipų yra ir jie viską 

seka ir perduoda ten, kur reikia.
Su kiekvienu grĮžtahčiųjų tėvynėn trans
portu, kartu vyksta ir vienas nekaltas se
klys, kuris vos peržengus sieną, tuojau per
duoda visas žinias apie grįžtančius namo. 
Jie rūšiuojami į geruosius, pakenčiamuo
sius ir pasmerktuosius. Pasmerktieji tuojau 
sulaikomi, o kitiems leidžiama grįžti namo, 
kur bendra tvarka prasideda sijojimas, tar
dymas, kol pagaliau surandama „kaltė”. O 
kaltę surasti' bolševikams jau nėra taip sun
ku. Jau pats faktas, jog laiku negrįžo ir 
gyveno kapitalistiniame krašte, yra pakan
kamas pagrindas suimti ir ištremti priver
čiamųjų darbų į Sov. Rusiją. Ypačiai ieš
komi tie, kurie bendradarbiavo su vokie
čiais, gi šiam ,bendradarbiavimui” numa
tyti pakanka, kad klausiamasis vokiečių 
okupacijos metu turėjo darbą, o ne plėši
kavo su bolševikiniais partizanais.

Aš girdėjau, kad DP stovyklose mūsų 
broliams gyvenimas yra sunkus,

tačiau vis dėlto, jis yra šimtą karių

SPECIALAUS MOSXJ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS „MINČIAI”

lengvesnis, negu bolševikų okupuotoje 
Lietuvoje, kur kiekvieno žmogaus veide 
matyti beviltiška kančios išraiška ir 
akys visuomet pilnos nepasitikėjimo 

žvilgsnių.
Kiekvieną kartą eidamas gulti nesi tikras, 
jog ramiai išmiegosi visą naktį, ir niekas 
netikėtai tavęs neprižadins tardymui ar eili
niam apiplėšimui.

Ten vyksta nuolatinis moralinis ir fizi
nis teroras, kuris yra baisus ir j| tega
li tas suprasti, kuris asmeniškai išgy

veno.
Jei kas išvažiuoja kad ir trumpon kelionėn 
asmeniškais reikalais, atsisveikina su na
miškiais, lyg daugiau nesimatys, nes kelio
nėje būna labai dažnos dokumentų kontro
lės. Gali turėti visus reikalingus dokumen
tus ir būti absoliučiai nekaltas, tačiau tavo 
veidas gali nepatikti enkavedistui — ir būsi 
suimtas ir-tau surasta didžiausia kaltė. Ka
lėjimuose suimtuosius laiko, kol tardo. Bai
gus tardymą, nuteistieji mirtim vietoje su
šaudomi, o visi kiti, nuteistieji ilgesniam 
kalinimui, išvežami Sov. Rusijon priverčia
mųjų darbų. Tačiau daugiausia žuvusiųjų 
ir išvežtųjų yra be jokio tardymo, o tik pa
čių enkavedistų nutarimu.

— Gal galėtute ką nors papasakoti iš pir
mųjų dienų, kai bolševikai pradėjo veržtis | 
Lietuvą.

— Esu tikras, kad daug kam teko girdėti 
ar nėt pačiam išgyventi pirmąsias bolševi
kų siautėjimo dienas, jiems veržiantis Lie
tuvon, todėl, manau, bendras vaizdas daug 
kam yra aiškus. Vokiečiai traukdamiesi 
daug kur, ypačiai pakelėse, degino ūkius, 
sprogdino viešuosius pastatus ir tiltus, o 
bolševikai ir iš miškų išėję bolševikiniai 
banditai bei užsilikę vietos komunistėliai 
pradėjo suiminėti ir žudyti nekaltus žmo
nes. Galėčiau paminėti Skuodo apylinkę, kur 
ypačiai labai nukentėjo vietos gyventojai.

Toje apylinkėje buvo labai daug apiplė
šimų, o moterys buvo viešai prievartau

jamos,
visai panašiai kaip Rytprūsiuose ir kitose 
Vokietijos užimtose vietovėse. ’

Dar neįžengus raudonajai armijai į Vil
nių, pasirodė vietos lenkų partizanai, nuo 
kurių nukentėjo ir kai kurie lietuviai, ypa
čiai tie, kurie neturėjo gerų santykių su 
lenkais. Atėjus bolševikams, tie lenkų par
tizanai pradžioje buvo jų talkininkai, ta
čiau neilgam. Bolševikai tuojau pajuto ir 
Suprato, kad šie partizanai nėra bolševikai 
ir siekia savų tikslų, todėl sugalvojo apgau
lę: ypatingam uždaviniui vykdyti sukvietė 
visus partizanus su ginklais, o, jiems susi
rinkus nuginklavo ir išvežė Sov. Rusijon. 
Likusieji lenkų partizanai pasitraukė į miš
kus, kai kur susijungė ir išvien veikė su 
lietuvių partizanais...

— Ką piririoje eilėje bolševikai suimdavo?
Norint nupasakoti visus suėmimus Ir žu

dymus, reiktų prirašyti Jums labai daug po- 
pierio, ypačiai kai visa tai pats mačiau ir 
išgyvenau. Pirmoje eilėje buvo suimti tie, 
kurie 1941 m. birželio 14.—15. d. buvo ne
suimti, ar buvo išvykę, ar kitaip pasišalinę. 
Toliau suiminėjo visus tuos, kurie turėjo 
bet kurias valdžios tarnybas vokiečių oku

pacijos metu; seniūnus, viršaičius, burmis
trus ir tt. Vėliau partizanų tėvus ar tuos, 
kurie rėmė partizanus. Išdavimu pasižymėjo 
buv. bolševikiniai partizanai ir šiaip (vairūs 
pasilikę komunistėliai.

Lietuviai laikėsi labai vieningai ir apie 
gresiantį pavojų (spėdavo tolimesnius 

kaimynus.
— Ką galėtumėte papasakoti apie mūsų 

partizanų veiklą?
Kai kur dar tebesant pirmosioms fronto 

linijoms, bolševikai pradėjo vykdyti mobi
lizaciją į raudonąją armiją. Kad neužtrau
kus represijų savo šeimoms, daug kas sto
jo ( raudonąją armiją, bet dar daugiau už
sirašę vykti mobilizacijon, pakeliui pasuko 
į miškus. Taip pat visi tie, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu juto, jog jiems grės suėmi
mo pavojus, irgi patraukė į miškus ir tuo 
būdu susidarė labai didelis lietuvių partiza
nų skaičius ir pasireiškė labai gyva jų veik
la.

Lietuvių partizanų peikia pirmučiausia 
buvo nukreipta į bolševikinius pareigūnus, 
partijos narius, milicininkus ir visus tuos 
asmenis, kurie' aktyviai talkininkavo bolše
vikams ir persekiojo ramius krašto gyvento
jus. Tuos bolševikų pataikūnus naikindavo, 
degindavo jų ūkius ar kitaip trukdydavo 
eiti jų pareigas. Kai vėliau į lietuvių ūkius 
atveždavo rusus, partizanai _vė( pradėjo 
veikti, pirmiausia, šiuos atėjūnus įspėdami 
žodžiu ar raštu, kad iki nurodyto termino 
paliktų užimtą ūkį. Jei tokio įspėjimo ne
paklausydavo ir dar pasikviesdavo sargybon 
miliciją ai* enkavedistus, tuojau tokius atė
jūnus su visa sargyba sunaikindavo.

Jau- 1944 m. rudenį bolševikai pradėjo 
persekioti partizanus. Kai enkevedistai ir 
milicija negalėjo partizanų įveikti, kviesda
vosi talkon kariuomenės dalinius su visais 
sunkiaisiais ginklais. Daugelyje vietų jiems 
talkininkavo net aviacija. Partizanai labai 
narsiai gindavosi ir tik esant milžiniškai 
žmonių ir ginklų persvarai, būdavo privers
ti trauktis.

— Ar bolševikai darė kokius nors gesta
po nužudytų žydų masinių kapų tyrimus?

Aplamai tenka Jūsų nustebimui pabrėžti, 
jog bolševikai visiškai nesijaudino dėl ma
sinių žydų žudynių ir nedarė jokių specia
lių tyrimų bei tardymų. Jei ką ir iškeldavo, 
tai tik ten, kiek tai tarnavo jų propagandai 
— parodyti kitų žiaurumams, tuo pačiu nu
slepiant savo. Visos didesnės egzekucijos 
vietos buvo absoliučiai nežiūrimos, nes žy
dai čia buvo žudomi daugiausia pusnuogiai, 
apiplėšti ir tuose nelaimingų aukų kapiny
nuose negalima buvo rasti jokių brangeny
bių.'Tačiau visose mažesnėse vietovėse, kur 
bolševikai sužinodavo, kad žydai buvo nu
žudyti nenurengti ir mažai apiplėšti, tas 
vietas atkasdavo ir „tyrinėdavo” tol, kol 
surasdavo brangenybes, žiedus, pinigus, iš
plėšdavo dantis, o paskui liepdavo vietos 
vykd. komitetui lavonus su iškilmėmis pa
laidoti. Šiuo metu žydai gyvena tik dides
niuose miestuose ir aktyviai dalyvauja ad
ministracijoje ir talkininkauja bolševikams.

— Kokia ekonominė krašto padėtis?
— Apie ekonominę krašto padėti būtų 

sunku kalbėti, nes ekonominiame moksle 

sunku surasti tokį terminą, kurį galima bū
tų pritaikyti dabartinei Lietuvos krašto ūkio 
struktūrai. Trumpai, tai visuotinis ir pagal 
visus išgarsėjusius bolševikinius planavimus 
krašto alinimas. Sistemingos žemės refor
mos nebuvo, ūkius išdrasko ir žemę išdali
no taip, kaip patinka vietos vykd. komite
tui, arba kaip (sako NKVD. Pyliavas turi 
atiduoti visi,' kas tik turi žemės, nepaisant, 
ar žemė buvo apsėta, ar ne, užderėjo, ar ne. 
Duoklių niekas' neieško, o patys ūkininkai 
ją veža voromis su iškeltais raudonais skar
malais, nes kiekvienas gerai žino, ką reiš
kia Įsakymo nevykdymas ir kaip elgiamasi 
su bolševikinės santvarkos priešais.

— Ar nenukenčia tie, kurie susirašinėja 
su užsienyje gyvenančiais asmenimis?

— Aplamai visi tie, kurie turi bet kokių 
ryšių su užsienyje gyvenančiais asmenimis, 
ar ten turi giminių, ar šiaip pažįstamų, yra 
įtraukiami į įtariamųjų asmenų sąrašus ir 
jie anksčiau ar vėliau NKVD likviduojami.

Pirmiausia nukenčia tie, kurie prirašy
dami anketas buvo pažymėję, jog užsic- 

1 nyje neturi jokių giminių bei pažįstamų, 
o po to gauna laišką. Toks asmuo yra 

iš karto suimamas ir dingsta.
Nesvarbu ar gaunami iš užsienio laiškai 
yra ilgi ar tik kelių žodžių atvirlaiškiai— 
vis vien toks asmuo jau laikomas šnipu ir 
jis Įtraukiamas į įtariamųjų sąrašus, 

todėl visi pasilikę tėvynėje žmonės ne
pageidauja gauti iš savo artimųjų už
sienyje laiško ir patys prašo jiems ne
rašyti. Tokių laiškų pats savo akimis 

mačiau, vėliau būdamas Lenkijoje.
Į pabėgusių tremtinių gimines ir artimuo

sius bolševikai panašiai reaguoja, kaip ir į 
partizanų šeimas. Tik tas reagavimas pri
klauso nuo vietos vykd. komiteto, partijos 
ar NKVD malonės. Vieni nukentėjo labai 
žiauriai ir tuojau, kiti vėliau, tačiau visiems 
vienodai kliūva. Pabėgusių gimines ir ar
timuosius nustato surašinėdami gyventojus. 
Tą darbą daro seniūnijų1 vykd. komitetai, 
įtraukiant nariais ir vietos gyventojus. Vė
liau dėl įskundimų arba patys per tardymus 
prisipažįsta.

— Ar'teko matyti viešų egzekucijų ar ki
tų masinių žudynių?

— Viešų egzekucijų bei masinių žudynių 
nemačiau ir negirdėjau, kad jos žmonių 
akyse būtų vykdomos, bet po panašių egze
kucijų įvykdymo, pats savo akimis daugely
je vietų mačiau nukankintus, iššokusiomis 
akimis, išlaužytomis rankomis, ištaškytais 
smegenimis ir išleistomis žarnomis pusnuo
gius mūsų jaunų vyrų lavonus miestelių 
aikštėse ar milicijų kiemuose. Tie išniekin
ti ir žiauriai nukankinti lavonai gulėdavo 
keletą dienų tose aikštėse, kol vėliau arti
mieji juos palaidodavo, žinoma, slaptai. 
Vykdant šiuos nekaltų žmonių kankinimus, 
bolševikai panaudodavo žiauriausius savo 
teroro metodus, kurie neprilygsta jokiai 
normalių žmonių vaizduotei ir kur žmogaus 
sugyvulėjimas yra pasiekęs aukščiausią 
laipsnį.

Deportacijos j Sibirą buvo vykdomos tik 
iš kalėjimų ir nakties metu. Tokių masinių 
areštų ir gabenimų į Sibirą, kaip bolševikai 
vykdė 1941 m. brželip 14—15 d. nedarė, tik 
šių metų vasarą pirmą kartą buvo vykdo
mas masinis žmonių vežimas priverčiamų 
darbų J Sibirą.

,"okios aplamai vyrauja nuotaikos pa- 
, tėvynėje ir koks moralinis stovis 

kinio teroro prislėgtų brolių?
...e pasilikusiųjų nuolaikas, gal būt, 

nereiktų plačiau Jums aiškinti, ne» visi, ku
rie turi laimės gyventi Vakaruose, yra as
meniškai išgyvenę bolševikų terorą ir dau
giau ar mažiau patys ant savo kailio paty
rę bolševikų okupacijos padarinius. jei 
anksčiau, dar pirmosios bolševikų okupaci
jos metu, galima buvo užtikti asmenų, kurių 
artimieji nebuvo nukentėję nuo bolševikų 
teroro,

tai šiandien tokių asmenų visoje Lietu
voje nė su žiburiu nesurasi.

Nėm šeimos, kurios vienas ar du artimieji 
nebūtų bolševikų nukankinti, ar išvežti ne
žinomam likimui j Sov. Rusijos gilumą ver
giškų darbų.

Tie trumpi ir nuogi faktai gali Jums aiš
kiai pavaizduoti pasilikusiųjų nuotaikas ir 
kokia yra jų savijauta, kai kasdien kiekvie
nas nėra tikras, ar jis rytoj bus laisvas ar 
suimtas, šis moralinis teroras ir iki pa
čio aukščiausio laipsnio išvystytas bolševikų 
šnipinėjimas, kada net tėvai bijosi savo vai
kų, ar artimųjų, idant bolševikinių agentų 
nebūtų išduoti — kalbėti apie koki nors 
normalesni gyvenimą nebūtų prasmės. Ta
čiau šis bolševikų teroras ir ilgi okupacijų 
metai visą tautą tiek užgrūdinu,

jog nepaliaujamas ryžtas ir tikėjimas t 
laisvės dienų sugrįžimą yra gyvas pas 

kiekvieną lietuvį.
šią kovos dvasią geriausiai vaizduoja mūsų 
partizanai, kurie jau kelintus metus neap
rašomose sąlygose ir žymiai prieš pranašes
ni priešą veda žūtbūtinę kovą dėl tėvų že
mės laisvės.

.pasiaukojimo ir karžyglškumo' pa
vyzdžiai geriausiai liudija visos tautos 

ryžtą ir nuotaikas.
Pavergtoje tėvynėje šiandien visai kitoks 

vaizdas ir galvojimas, neg ten nėra kada 
užsiiminėti tais dalykais, kurie nėra betar
piai surišti su vedama kova prieš okupantus. 
Visi be pažiūrų skirtumų Įsijungė į vienin
gą visos lietuvių tautos pasipriešinimo są
jūdi, nes lygiai visiems gresia tas pats iš
naikinimo pavojus.

Kai aš atsiminimais atkuriu išgyventus 
pavergtoje tėvynėje šiurpius teroro vaizdus 
ir mūsų brolių bei seserų kančias, visad 
mane sukrečia šiurpas ir širdis prisipildo 
tokiu nepalaužiamu tikėjimu, jog visi pasi
taiką dabartiniame mano gyvenime sunku
mai ir tariamos kliūtys pasirodo tokios 
menkos ir juokingos, kad aš nedrįstu net 
apie jas pagalvoti. Manau, jog ir mums vi
siems, atsidūrusiems šiapus geležinės už
dangos, visuomet reiktų apie tai pagalvoti 
ir tremties našta palengvėtų ir savaime at
sirastų prasmė gyventi ir kovoti dėl pa
vergtos ir kenčiančios tėvynės — baigė 
savo įdomų pasikalbėjimą nežinomasis lie
tuvis.

Kai aš po to Įsėdau ( traukini ir pradė
jau galvoti apie to asmens kryžiaus kelius, 
iki jis pasiekė Vakarus, ir tą šiurpų pasa
kojimą apie pavergtos tautos kovas ir kan
čias ir tuo pačiu momentu mano mintys su
grįžo Į tolimas tremtinių stovyklas, kuriose 
tūkstančiai tų pačių lietuvių jau ketvirtus 
metus be namų ir artimųjų gyveno ilgesio 
ir nuolatinio vargo dienas — manyje kilo 
keisti jausmai, tačiau labiausiai įstrigo gal
von šis pasakotojo tvirtinimas, kad jei mes 
visad prisiminsime pavergtų brolių kančias, 
mūsų vargai pasirodys maži ir žymiai dau
giau atsiras jėgų ir ryžto vesti kovą dėl 
Lietuvos laisvės ir jos išsilaisvinimo’ iš 
baisios naikinamosios bolševikinės vergijos.

(v. gr.) •

Petr. Tarutis

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

12. tęsinys.
Bet pagalvok, kas atsitikiu, jei tu nustotum 

tikėti visu kuo, kas dabar tau Įprasta ir at
rodo pastovu? Jei tu vieną gražią dieną 
pamatytum ... kad artimiausias rytojus ... 
Ne! Arba pasigersi, viską užmirši, arba tau 
prasidės tokia velniava! Viskas bus nesvar
bu jau! O, žmogau, toliau nuo tokių spąs
tų! Tuo tarpu nereikia jokių-išvadų. Bū
si ramus, vaikščiosi į banką, rašinėsi sau... 
Tik žiūrėk, smarkiai žiūrėk! ...

Stasiulis nubraukė .savo kaktą plaštakų ir 
jo veide liko ta pati atsargi, seniai Kur- 
kulgl sužavėjusi, šypsena. Ir vėl j“ Pa
vietė Kurkulgi išgerti. Kurkulgiui ėmė per
šėti gerklėje, taip jam pagailo Stasiulio. 
Jie jautė, kad Stasiulis nors sėdi čia pat, 
bet jam nepasiekiamas ir nesuprantamas. O 
Stasiulis toks buvo malonus jam, toksprie- 
teliškas It kalbėjo taip nuoširdžiai! Kur
kulgis dabar žiūrėjo į Stasiulį atvirai susi
žavėjęs. Kurkulgio širdis buvo pilna užuo
jautos nesuprantamo graudaus jausmo šiam 
puikiam vyrui, kurs tačiau nepateisinamai 
klaikiai jautė rr galvojo. Jis didžiavosi, 
kad Stasiulis jam pasakoja greičiausia nuo 
visų kitų nuslėptas savo mintis. Tad Kur
kulgis nusprendė, kad ir jis turi ką nors 
ypatingo pasakyti.

— Aš labai dėkingas, kad visados ir 
ypatingai šiandien tiek daug man dėmesio 
teikiat. Pats ministeris, tur būt, maloniai 
su tamsta pasikalbėtų. Tik, žinoma, gink 
Dieve, jūs jam nepasakotumėt, kad štai 
briedis iš koridoriaus žiūri ... — ne juo
kais, bet visai rimtai pastebėjo Kurkulgis.

M .. jūs manote, ministeris ... Ar jums 
neateina kartais galvon, kad jeigu pelė 
įlipo j aukštą kalną, tai ji dar nepasidarė 
drambliu ...

— Ak, jūs visados ką nors ... Atleiskit 
ponas Stašiuli, man irgi kai kada ateina 
kvailos mintys i galvą.

— Sveikinu! Atminkit, kad tik labai iš
mintingas žmogus gali sau leisti prabangą- 
turėti kokią, kaip jūs sakote, „kvailą mintį”. 
Visi kiti kvailų minčių bijo ir jų neturi. 
Tamsta jau rimtai man patinki! — Stasiu
lis matyt, nuolatos turėjo papildyti alkoho
lio kiekį, todėl ir šį sykį jis baigė savo 
kalbą kvietimu išgerti, dabar kaip tik siū
lydamas konjaką:

— Konjakas? Jei geras — jis yra vienin
telis daiktas, kurs šiais laikais turi pasto
vią vertę. Visa kita ... Tamsta tikrai man 
patinki.

— Aš galvoju, — tuo budu padrąsintas 
prašneko Kurkulgis, — pirma mano mintis 

buvo, kai jus pamačiau ... Jūs visai ne
panašus i visus kitus mūsiškius. Jūs iš kaž
kur iš užsienio atvykote. Jūs kažkur toli
muos kraštuos gyvenote ilgus metus. Jus 
visai kitoks, aš nemoku pasakyti ... Bet ir 
kalbate, ir einate, ir sveikinatės kitaip ... 
Kodėl su tamsta taip malonu? Bet atleiskit, 
jūsų pavardė jums netinka. Tikrai: „Stasiu
lis”? Taip jau paprastai Juk ir mūsų kur
jeris, žinot, tas, kurs direktoriams arbatą 
nešioja, taip pat „Stasiulis”. Pradžioje kai 
kurie net šaipėsi. Dabar tai ne, o ne! Aš 
tiesiog nustebau, kaip jums pavardė ne
tinka.

Stasiulis dabar atvirai ir nuolaidžiai jau 
visu veidu nusišypsojo; '

— Tai gal pasikeisime pavardėmis?
— Dieve gink! — net išsigando Kurkul

gis. — Jau tokios pavardės, kaip mano, 
tur but, niekas negalėtų pakęsti. Net algų 
lape apsirinka: vieną kartą paraŠė-Kur- 
dulkis, kitą-Kulkurgis. Aš net nustebau, 
kad šiandien čia mano pavardė teisingai 
parašyta. Ne! Jums tiktų kokia graži, graži 
pavardė: Jei taip užsienyje, tai jus turėtų 
vadinti, pavyzdžiui; „Ernest Lilienthal”. Aš 
kažkur mačiau parašyta „Ertiest Lilienthal”.

— Ak, tu, mielas Kurkulgi! Koks tu ma
lonus man! Bet kam tiek daug tualetinio 
kremo? Aš j us suprantu, nesirūpinkit, jūs 
man trokštate gero ir malonaus. Tai labai 
gražu iš jūsų pusės, — kalbėjo Stasiulis, 
žiūrinėdamas į Kurkulgį Iš visų pusių, kaip 
į naują, tik ką įsigytą portsigarą.

Bet tuo metu suskambėjo stiklas-ženklas, 
kad prasideda kalbos.

Kurkulgis geriausioje nuotaikoje klausėsi 
kalbų ir uoliai prisidėdavo prie kaimynų, kai 
jie pakeldavo būtinai pilnus stikliukus,, iš
gerdavo ir nors nedarniai, bet ryžtingai 
sušukdavo „valio”, žinoma, jei būdavo 
duodamas ženklas. *

Viename protarpyje Stasiulis, nors ir ne
piktai, bet vis dėlto aitriai vienam Kurkul
giui pastebėjo:

— Dabar, mielas Kurkulgi, supranti, kam 
mes čia reikalingi?

Kalbų buvo daug. Visi, kas tik jautė rei
kalą „pasireikšti”, stojosi ir kalbėjo tuo 
nenatūraliu balsu, kurį vartoja visi neįgudę 
kalbėtojai. Kai kas kalbėjo prakaituodami 
ir patys bijodami ir kitus ne juokais bau
gindami, kad pradėt kalbą tai jie pradėjo, 
bet kaip ir kada ją baigti, tai ir neaišku.

Stasiulis vis buvo *'kg pat-su atsargia 
šypsena akyse, bet Kurkulgiui jau sunkiau. 
Labai neaišku pasidarė. Dar kebliau visikas 
atrodė tuo metu, kai visi pakilo nuo didžio
jo stalo ir perėjo prie atskirų mažesnių sta
liukų kavos su neišvengiamu krupniku ger
ti. Kurkulgis šį sykį pats pasistengė atsi
sėsti greta Stasiulio. Jis vis dar norėjo jam 
kažką nuoširdaus pasakyti, o labiausiai vis 
dar rūpėjo išgirsti, ką jis toliau kalbės.

Jo širdis iš viso buvo pilna gražiausių 
jausmų. Taip visi malonūs jam atrodė, taip 
čia smagu! Ir taip gražiai visi Kurkulgi 
priima. Jis šypsojos tiesiog Į orą, į orą, 
pripildytą, jo dabartiniu manymu, prietelys- 
tės ir draugiškumo! Ir jokios baimės, jo
kios priespaudos, ar paniekinimo! ...

Štai vyriausias direktorius pradėjo lan
kyti atskirus staliukus, prisėsdavo išgerda
vo gurkšneli, priimdavo sveikinimus ir pa
garbos pareiškimus. Ir pats visur stengėsi 
ką nors malonaus pasakyti. Jis aplankė to
kiu būdu vieną staliuką, kitą, trečią, paga
liau prisitartino ir prie Kurgulgio.

Vyriausias direktorius eidamas per salę, 
matyt galvojo:

— Matai, kaip viskas puikiai" klojasi. O 
aš dar abejojau ir rūpinaus! Visikas ... kuo 
geriausiai... Ir norėti geriau-būtų nuodėmė...

O buhalteris, kure sekė įkandin paskui 
direktorių, žinoma, buvę tos pačios nuomo
nės apie puikiai vykstantj pobūvĮ. Jis taip 
pat pradžioje buvo kai kurių abejonių pa
veiktas. Jis rūpinosi ypač dėl savo smulkes
niųjų tarnautojų, kurie ir maža „svieto 
matę” ir kartais turi tokių keistų įnorių, 
kad nors paimk šluotą ir vyk juos pro 
visas duris, kad ir savo kvapą kartu išsi
neštų! ...

Dabar vyriausias direktorius, žinodamas, 
kad jis iš visų pusių yra lygiai matomas, 
geraširdiškai švietė visiems savo palanku
mu. Buhalteris iš kuklumo, kad neužtemdytų 
anos visų svarbiausios šypsenos, trupučiuką 
šitaip prisilaikydamas, šešėlyje Šypsojos vi
siems.

Kurgulgis, pamatąs diduomenę prie savo 
stalo, pašoko iš vietos. Čia buvo giliai [si- 
šaknyjęs baugus jausmas, kurs versdavo 
Kurkulgi takiais atvejais nusižeminti, susi
traukti ir pasiduoti svetimai valiai. Šiuosyk 
buhalteris draugiškai padėjo jam ant pe
ties ranką. (B. d.}
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Lietuviška amatų mokykla britų zonoje ' AKIMIRKSNIU KRONIKA
', Diepholzas. Lietuviškųjų {staigų, o ypač 
2em. Saksonijos LTB Apygardos pirminin
ko dipl. inž. A. Nasvyėio rūpesčiu, Diep- 
holzo lietuvių amatų mokyklą patvirtino 
IRO ir HQ PW/DP ir įtraukė ją į leistųjų 
mokyklų sąrašą. Mokyklai bus skiriama 20 
etatų mokojpajam personalui. Mokiniai gaus 
vidutiniai sunkiai- dirbančiojo davinį^ 2.800 
kalorijų ir cigaretes bei kitus' priedus pa
gal IRO dirbančiojo lentelę. Į mokyklą įsto
jo 160 mokinių. Veikia automęchanikų, ra- 
diomechanikų, elektromonterių, moterų rū
bų kirpimo—siuvimo ir batsiuvių skyriai. 
Netrukus pradės veikti ir šaltkalvių skyrius. 
Programa mokykloje einama Lietuvos ama
tų mokyklų tvarka.

— Ketvirtą savo kelionės savaitę J sto
vyklą buvo atvykusi Lietuvos dramos teatrų 
aktorių grupė, pasivadinusi literariniu ka
baretu „Klumpė”. „Margi DP nutikimai 
margame pasaulyje” — šiuo vardu pavadin
ta aktorių programa susilaukė gausios pub
likos. Turtingoje progrmoje kiekvienas žiū
rovas rado sau tinkamą dalį. Tie, kurie

Kartu su šiuo emigrantų transportu iš 
viso, per keturius stovyklos gyvavimo mė
nesius, į emigracines stovyklas jau yra iš
vykę 122 asmens. Iš anksčiau išvykusiųjų 60 
asmenų — 4 į Angliją, 10 Australijon, 26 
— Kanadon, 18 — Argentinon ir 2 į JAV. 
Paskutiniuoju metu stovykloje buvo sudary
tas Australijon vykti norinčiųjų sąrašas. 
Naujai išvykti užsiregistravo 60 asmenų, jų 
tarpe tiek pavieniai, tiek ir su šeimomis.

S. N.

troško rimtos programos, rimtuose nume
riuose tikrai galėjo pasidžiaugti aktorių 
žodžio menu. Tie, kurie labiau vertina 
linksmus numerius, per porą valandų ska
niai • pasijuokė iš tikrų DP nutikimų, kon
densuotai, patraukliai ir meniškai pertiek- 
tų žiūrovams. Iš mūsų stovyklos aktoriai iš
vyko į Uchtę.

— Lietuvos kariuomenės atkūrimo 30 
metų sukakties proga surengtas minėjimas. 
Ryte stovyklos bažnyčioje buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos už žuvusius kariusįir 
partizanus. Vakare medinės stovyklos sa
lėje įvyko minėjimas. Minėjimą atidarė vie
tos LTB Komiteto pirmininkas. Paskaitas 
skaitė: A. Racka — „Lietuvos valstybės kū
rimosi laikotarpio ginkluotosios pajėgos” ir 
A. Griškėnas — „Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės mokymas ir švietimas”. 
Meninę dalį atliko „Aušrinės” vyrų choras, 
vedamas Mykolo Liuberskio. Chorui akom
panavo ir solo skambino prof. A. Schaller.

— Lapkričio mėn. 25. d. stovykloje lan
kėsi BALFo atstovė Europoje p. I. V. Ko
vaitė, kuri stovyklos gyventojų susirinkime 
padarė platų pranešimą apie BALFo užda
vinius ir darbą, vykdant tremtinių emigra
ciją l JAV. Po to ji atsakė ir paaiškino vi
są eilę klausimų, liečiančių emigraciją į 
JAV. Rytojaus dieną LTB komiteto raštinė
je ji aiškino ir atsakinėjo klausimus asme
nų, privačiai pas ją besikreipusių.

Prieš viešnios atvykmą stovyklos gyven- 
toįų susirinkime aktualiais tremties reika- 
'ais pranešimą padarė 2em. Saksonijos LTB 
Apygardos pirmininkas di.pl. inž. A. Nas-

Numatoma greitesnis išvykimas i JAV nėščioms
moterims ir kūdikiams

Daromi pasirengimai gabenti į JAV tas 
šeimas, kuriose yra moterų šeštam nėštumo 
mėnesy arba kūdikių iki šešių mėnesių am
žiaus. Nėščios moterys ir minėto amžiaus 
kūdikiai bus vežami lėktuvais, nes jie į lai
vus nepriimami. Šiuo patvarkymu norima 
sudaryti sąlygas išvykti nėščioms moterims 
ir kūdikiams į JAV, kad dėl laukiamo gim
dymo ar turimo kūdikio, nereikėtų tų šei
mų emigracijos atidėti iki vienerių metų.*

šiuo metu yra susidarę galimumai pervežti 
į JAV didesnį skaičių emigruojančių. To
dėl emigraciniai dokumentai, kurie į Euro
pą ateina iš DP Komisijos Washingtone jau 
patvirtinti, visi gauna eigą neatsižvelgiant 
į jokius pirmumus, numatytus emigraciniam 
įstatyme (biliuj). Tuo būdu dabar nežiūri
ma nė pirmumo, numatomo teikti amerikie
čių giminėms. Tačiau tie pirmumai o taip 
pat ir giminystės, nėra panaikinti ir," reikia 
manyti, jog ateityj, į juos bus atsižvelgta. 
Kokie bus reikalingi atlikti formalumai 
tiems, kurių darbo ir buto garantijose ne
pažymėta giminystės su Amerikos gyvento
jais, kad būtų galima pasinaudoti giminys
tės pirmumu, kol kas dar nenustatyta, nes 
iš viso to pirmumo dabar dar netenka tai
kyti. Paaiškėjus kuriuo būdu reikės įrody
ti, kad turima giminių, bus pranešta vėliau.*

Tie tremtiniai, kurie yra anksčiau užvedę 
savo emigracines bylas JAV konsulatuose ir 
įteikę bet kuriuos savo dokumentus, reika
lui esant, tais dokumentais galės pasinau
doti. Visi konsulatuose buvę emigraciniai 
dokumentai perduodami atitinkamai perei
namąja! stovyklai.

Tremtinių gyvenančių IRO 3, 4, 5, 6, ir 
7 eirijų ribose emigracinei dokumentai 
yra perduoti pereinamos stovyklos selekto
riuj esančiam Funk kareivinėse Miinchene. 
Iš čia minėti dokumentai pažadėti persiųsti 
atitinkamų stovyklų selektoriams. Todėl, kai 
iš emigruojančio tremtinio pareikalaujama 
pristatyti dokumentus, kuriuos jis jau anks
čiau yfa pristatęs į konsulatą, užtektų pra
nešti, kada ir kuriam konsulatui tuos doku
mentus tremtinys yra įteikęs. Patartina nu
rodyti ir JAV konsulate turėtos emigracinės 
bylos Nr., jei jis yra žinomas.

BALFo {staiga Europoje

— Lapkričio mėn. 26 d. iš stovyklos iš
vyko 62 asmens į pereinamąsias stovyklas. 
Iš jų 38 į Australiją ir 24 į Kanadą. Pasi
kraunant bagažą, stovyklos DPACSo atsto
vai patys išmėtė keletą emigrantų maišų su 
bulvėmis, malkomis ir čiužiniais, neleisda
mi šių daiktų išsivežti, tvirtindami, kad pe
reinamojoje stovykloje jie būsią viskuo ap
rūpinti. Tuo tarpu iš emigracinės Falling- 
bostelio stovyklos informuojama, kad valdi
nis aprūpinimas esąs labai silpnas. Bulvės, 
kuras ir kt., kurio reikia prisipirkti, kad ne
tektų pusbadžiu gyventi ir šalti, yra ver
tingiausi daiktai. Taip pat iš Fallingboste- 
lio stovyklos pranešama, kad emigrantams 
atimami visi vertingesni nauji daiktai: laik
rodžiai, foto aparatai, medžiagos ir kt. Vie
nam žydų tautybės asmeniui buvo atimtas 
mažas persiškas kilimėlis, aiškinant, kad jis 
yra buyęs kacete, tat iš kur galįs turėti tą 
kilimėlį. Girdėti, kad lietuviškosios įstai
gos dėl tokio DP apgrobimo interveniuos 
britų įstaigose. .

Mieli broliai, sesės, lietuviai! Jūsų krau
ju rašytą laišką pasaulio sąžinei skaitėme. 
Jūsų vargas ir sunki kova mums žinomi.

Lietuvos laisvės kovų dalyviai, vargstą 
tremtyje, toli nuo mielosios tėvynės, 1948 
m. lapkričio 23 d. savo suvažiavime, lenkia 
galvas prieš Jus, kurie žūtbūt kovojate už 
Lietuvos laisvę, ir pasižada niekuomet ne
pamiršti savo tėvynės, visas savo jėgas 
skirti jos laisvės kovai ir kai tik bus gali-' 
ma, grįžti į ją laisvą.

Žiauraus likimo išblokšti iš savo tėvynės 
mes betgi nesitraukiame iš kovos dėl Lie
tuvos laisvės. Mes visomis jėgomis ir mums

Lietuvos Laisves Kovų Dalyviu Sąjungos žodis tėvynėje
kovojantiems lietuviams

Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjungos atsišaukimas į 
visus lietuvius

Nėra jėgos, galinčias visiškai pavergti 
tuos, kurie yra pasiryžę laisvi būti. Kovo
ję dėl idėjos ir įsitikinę jos teisingumu vi
sada laimi.

Šiandien Lietuva pavergta, bet nenugalė
ta. Laisvė, teisė ir žmoniškumas išniekinti. 
Dėl jų vėl mes kovojame.

Tikėdami, kąd teisingumas ir laisvė pa
galiau laimės ir jie mums atneš laisvę, mes 
jungiamės į šventos kovos dėl laisvės žy
gį. Mūsų kova dėl savo tautos laisvės pa
dės greičiau Lietuvai prisikelti laisvam gy
venimui. Kovą dėl laisvės mes įprasmina
me savo tremtį ir sprendžiame mums liki- 

MĖSOS APDIRBIMO SPECIALISTAMS 
BEI KONDITERIAMS ŽINOTI

Dirbusiems mėsos pramonėje Lietuvoje ir 
konditeriams gali būti proga geromis sąly
gomis išvykti į Kolumbiją su šeimomis ir 
ten gauti savo srityje darbo.

Norintieji ta numatoma proga pasinau
doti visa buvę „Maisto” bei privačių mėsos 
įmonių, dešrų ir konservų meisteriai, jų pa
dėjėjai ir kiti tos srities specialistai, o taip 
pat ir konditeriai kviečiami užsiregistruoti 
šiuo adresu; •

BALF, 14b. Reutlingen, Lederstr. 94. Pra
džiai yra reikalingos šios žinios: vardas, 
pavardė, gimimo data, šeimos sudėtis, kur, 
kiek laiko, kokios rūšies darbą dirbo, ko
kius turi specialybės įrodymus ir atestaci
jas ir dabartinis adresas.

Suinteresuotieji apie ? galimumus ir sąly
gas bus plačiau painformuoti.

BALFo Įkurdinimo Skyrius Reutlingene

Wiirzburgas. Š. m. lapkričio mėn. 24 d. 
Military Government Building Wiirzbuyge, 
posėdžių salėje įvyko IRQ Area 3 ribose 
esančių stovyklų Tarptautinės paieškojimų 
tarnybos (angliškai International Tracing 
Service, sutrump. — ITS) tarnautojų suva
žiavimas, kuriame pranešimą darė IRO 
Area 3 Senior ITS Officer Mr. H, P. du 
Chatelet.

Mr. H. P. du Chatelet nušvietė ITS tiks
lą, veikimo ribas, darbą ir tarnautojų pa
reigas stovyklose.

Nuo 1946 m. Vokietijos vakarinėse oku
puotose zonose veikia ITS, kuri tarpihin- 
kauja giminių ir pažįstamų paieškojimams 
Jungtinių Tautų piliečiams ir išvietintie- 
siems asmenims (DP) visuose kraštuose. 
ITS savo skyrius turi daugelyje kraštų, ku
rie ir atlieka paieškojimų procedūrą tuose 
kraštuose. Kur tokių skyrių nėra ten paieš
kojimus daro Tarpt. Raudonasis Kryžius. 
ITS yra nepolitinė organizacija.

Išvletintiems asmenims, gyvenantiems DP 
stovyklose, paieškojimų procedūrą organi
zuoja IRO Intern. Tracing Service Head
quarters Arolsene prie Kasselio, kuri turi 
savo skyrius prie kiekvienos Area vyr.

Tarptautinės paieškojimų tarnybos tarnautoju suvažiavimas

SVETIMTAUČIAI PRENUMERUOJA 
LIETUVIU KALBOS VADOVĄ

Šiomis dienomis Lietuvių Kalbos Vadovą 
užsiprenumeravo lenkas ’eitenantas Jurgis 
Zychowski ir lietuviškai knygai išlaikyti 
tremtyje paaukojo 4 DM.

Švietimo ir Kultūros Tarybos vardu p. 
J. Zychowskiui reiškiu širdingą padėką.

P. Gaučys

įmanomomis priemonėmis kovojame ir ko
vosime už Lietuvoj laisvę tol, koį Lietuva 
bus laisva ir atkurs savo nepriklausomą 
valstybę.

Mūsų priešai jus niekina, mes Jumis di
džiuojamės. Jūs mums karžygiai. Nežino
mojo Kareivio Kapo įrašas: „Redde quod 
debes” — „Atiduok, ką privalai” liks vi
suomet gyvas mūsų širdyse. Mes pasižada
me 'Jums, kad visur ir visuomet, kur liki
mas mus nublokštų, visas savo jėgas skirsi
me kenčiančios Tėvynės ir Jūsų, broliai, 
sesės, išlaisvinimui.

Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjunga 

mo skirtą uždavinį. Savo krašto ateitį, lais
ve vainikuotą, turime lemti mes patys.

Per aukas ir pasišventimą laisvę laimė
jom ir tik tuo būdu vėl ją atgausint. Mūsų 
laimėjimas tikras, jei juo tikėsime, dirbsime 
ir aukosimės.

Lietuvos Laisvės Kovų Dalyviai, susibū
rę į vieną sąjungą, primena savo tautie
čiams, kad Lietuvos laisvę tegalime atgauti 
vieninga kova ir pasišventimu.

Visi lietuviai, kur jie begyventų, turi va
duotis šūkiu: „Tau, Kenčiančioji Lietuva, 
skiriu visas savo jėgas!”

Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjunga

IŠ AUSTRALIJOS NETRUKDOMAI GA-
LIMA BUS IŠVYKTI

Ambergas. Daugis išvykdami į užjūrio 
kraštus, kartu rūpinasi ir dėl sugrįžimo 
Lietuvon, kai kraštas bus išlaisvintas nuo 
okupantų. Tačiau mūsų spaudoje kartais 
pasitaiko prieštaraujančių informacijų, tei
giančių, jog iš to ar kito krašto aplamai ne
bus įmanoma sugrįžti, nes neišleis tų kraš
tų vyriausybės. Tokių žinių buvo paskleis
ta ir apie Australiją.

Nors iš Australijon nuvykusių pranešimų 
šie teigimai buvo nuginčijami, vig dėlto 
daugelis susilaikydavo važiuoti Australijon 
vien dėl baimės negalint iš ten sugrįžti.

Šiomis dienomis Ambergo pereinamoje 
stovykloje, vykstantieji Australijon lietuviai 
užklausė konsulą ir gavo oficialų pareiški
mą, jog Australijos vyriausybė kiekvienam 
DP, kuris atidirbs darbo sutartyje nustaty
tą laiką, leis jau sekančią dieną nekliudomai 
išvykti iš Australijos į bet kurį kraštą, kar
tu su savimi pasiimant visą savo turtą.

(v. gi.)

būstinės, o DP stovyklose atskirus tam rei
kalui tarnautojus. Jau iš anksčiau IRO ITS 
HQ Arolsene turi užvedus: visų DP (taip 
pat jau emigravusių ir repatriavusių) kar
toteką, apimančią virš 7 mil. asmenų. Be 
to nesenai ^dar gavo iš Berlyno daug ver
tingos medžiagos tinkančios paieškojimams 
dingusių asmenų, kaip buvusių KZ, karo 
belaisvių, kareivių ir kt. sąrašus.

Paieškomų asmenų, jei jų nėra galimybės 
surasti iš turimų sąrašų ir kartotekos, su
daromi numeruoti paieškojimų sąrašai, ku
rie siunčiami ITS skyriams ir skelbiami per 
radiją. Paieškomų asmenų sąrašai siunčiami 
ir į kiekvieną DP stovyklą, kurie laikomi 
stovyklos vadovybės nurodytose ir visiems 
prieinamose vietose.

Be to Mr. H. P. du Chatelet supažindino 
su įvairių formų blankais naudojamais ITS 
ir su savo pavaduotojais išdalino kiekvie
nam ITS tarnautojui paieškomų asmenų są
rašus, skirtus kiekvienai DP stovyklai jų pa
skelbimui.

Baigęs pranešimą Mr. H. P. du Chate
let padėkojo suvažiavimo dalyviams už da
lyvavimą suvažiavime ir palinkėjo geriau
sios sėkmės ITS darbui. J.

Pakeliui i Ameriką
Būriai, mažesni, didesni, rečiau, ar tankiau keliauja ten, į tolimą užjūrį. Jau 

ne vieną tokį būrelį, mačiau praskrendant pro Paryžių.
Gražios išvaizdos, disciplinuoti, tvarkingi, savo elgesiu byloja apie tautą, pa

siekusią jau rimtą kultūros lygi-
Veiduose, žodžiuose, pastabose maišosi džiaugsmas su skausmu, gailėstis su 

viltimi. Smagu ištrūkus iš uždaro maišo, smagu kvėpuoti nauju oru, po naują ap
linką žvalgytis. Bet skaudu žinant, kad vis toliau nuo tėviškės, kad vis, rodos, lai
kui atėjus sunkiau bus grįžti. Užmirštame, kad išvykstant ir Karaliaučius buvo la
bai toli, o dabar tai juk lyg pakaunė. Kelias pirmyn vis tolimas, lyg klausimas: 
kas bus už kelių metų? O kelias atgal net ir žirgui trumpesnis, lengvesnis. O ką 
bekalbėti apie žmogų.

Važiuoja. Nežino, ką ras, kaip susitvarkys. Kiekvienas norėtų kaip geriau, 
kaip turtingiau įsitaisyti. ...Tėviškė bus apgriauta, giminės visko netekę, o čia ir 
vaikai auga, ir kitas šimtas rūpesčių rūpestėlių, o ir grįžimui, jei šeima didesnė, 
reik nedelsiant taupyti. Negi būsi paskutinis, kai galima bus grįžti.

Bus visaip. Daug ko bus, bet vienodumo nebus. Naujose vietose mažai kas su 
pyragais laukiamas, mažai kam tikroji laimė nusišypsos. Darbas ir vargas bus tik
ri palydovai. O užsispyrimas bus tikroji sesuo.

Besikalbant nei akyse, nei žodžiuose pasiryžimo nestinga.
O tos senutės, tos išgverusios Europos taip gaila. Tokia tolima, tokia nepa

siekiama kadaise, gi šiandien tokia maža, tokia sava, lyg toji močiutė-senelė susi- 
raukšlėjus, nuo išgyvento vargo, nuo ilgo amželio.

Niekas, kaip apleidžiant Lietuvą, nesiima žemės gniužulo, jei kartais tektų kur 
galvą amžinai priglausti, kad nors žiupsnelis savosios žemės sustingusią širdį 
pridengtų. Ne. Bet užtat gabenamos knygos, su pasididžiavimu kalbama apie už
sisakytus laikraščius, yra tokių, kurie net po du užsisako. Kaip smagu. Kaip miela.

Bet užklausus ar visus laiškus su savimi gabenasi, ar vežasi atsiminimus su
rašytus? atšauna: —

— Laiškus!? Prieš išvažiuodamas sudeginau.
Kitas sako;
— „suplėšiau”, trečias priduria: — „sunaikinau”...
— Kam? Kodėl?
— Tai kad neįdomūs... .
— ... privatiški...
—... bereikalingas balastas ...
—... tai ką, nenoriu, dar svetimiems paklius, o kam čia reik, kad apie mane ži

notų. • > ,
Bet žmonės, ar turite sąžinę? Istorinę medžiagą naikinai!
Juk šalia periodinės spaudos, šalia knygų, didžiausias šiandien mūsų kultūros 

turtas yra laiškai. Ir jų daug prirašyta...
Dar taip neseniai buvo vietos lašiniams...
Fotografijas užmiršom, — gailimės. Kiekvienas mūsų, kad ir neįdomiausias 

laiškas, yra fotografija. Jis, šalia kitų laiškų, lygiai tokių pat privatinių, lygiai ne
įdomių, bus gal svarbiausias šaltinis mūsų gadynei geriau pažinti, mūsų skausmui 
geriau atjausti, mūsų elgesiui tinkamiau suprasti, o gal net ir vienam kitam svar
besniam įvykiui geriau įvertinti. Menkiausias laiškas po keliolikos metų kartais 
tampa istorinis dokumentas, o tie svarbieji, dėl kurių kartais tiek prisijaudinama,— 
aistroms, pykčiui aprimus, sukels skanaus juoko ir siuntėjui ir gavėjui.

Jei popierius viską pakelia, laikas viską išlygina, tik jis vieno nepakenčia — 
tuštumos. J. DEVEIKI!

TAUTIEČIŲ, GYVENANČIŲ D. BRITA
NIJOJE, JOS DOMINIJOSE IR U. S. A.

DĖMESIUI
Lietuviai gyveną D. Britanijos Dominijo

se, „Mintį” gali užsiprenumeruoti pas mū
sų atstovą Anglijoje Fabijoną Neveravičių. 
Prenumeratos kaina 1 mėnesiui: Canadoų,
— 1 dol., Australijon — 4 australiški šilin
gai.

Gyvenantieji U.S.A., laikraštį’ pas mūšų 
atstovą Anglijoįe, taip pat gali užsiprenu
meruoti. Prenumerata 1 mėn. 1 dol.

Lietuviai Anglijoje „Mintį” gali užprenu
meruoti ir savo artimiesiems bei prieteliams, 
gyvenan-tems kituose kraštuose, neišskiriant 
nei Vokietijos. Prenumeratos kaina į bet 
kurią kitą valstybę 1 mėn. 3 šilingai.

Kartu gerb. prenumeratoriams D. Brita
nijoje pranešame, kad norint laikraštį gauti 
be pertraukos, prenumeratą atnaujinti rei
kia 2 savaites prieš jai pasibaigiant. Laiku 
nepratęsus, prenumerata, terminui suėjus, 
automatiškai nutraukiamą. Norint gauti at
sakymą į prenumeratos pratęsimus, adreso 
pakeitimus arba pasiteiravimus, reikia pri
siųsti pašto ženklą.

Be to, pranešame, kad pas „Minties” at
stovą F. Neveravičių galima gauti Prof. M. 
Biržiškos „Vilniaus Universitetas 1940—1941 
metais” (bolševikmetis). Knygos kaina 2 šil’. 
ir persiuntimui 1 pensai.

Visais „Minties” reikalais kreiptis į mū
sų atstovą F. Neveravičių, 40,' Fosse Rd.

Central, Leicester, England.
„M i n t i e s” Administracija

SKELBIMAS NR. 59
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame 

skelbime išvardinti asmens. Ieškomieji arba 
jų likimą žinantieji malonėkite atsiliepti 
C/Kartotekon per vietos LTB komitetus, 
kartu nurodant ieškojimo eilės Nr. ir įde
dant reikiamą kiekį pašto ženklų atsaky
mui apmokėti.
778. IGNATAVIČIUS Antanas!, MASAITY- 

TE Elena ir URBONAVIČIŪTE Do
micėlė — visi kilę nuo Rokiškio; 
MICZENAS Jonas — kilęs iš Kiau- 
nieliškių, Saldutiškio v.

779. PILKAUSKAS Povilas, jo žmona Ona 
ir dukra Nijolė, bei MISIŪNAITE 
Vilija — visi kilę iš Nemeiksčių; 
STRAZDAS Jurgis (1900) — gyv. 
Vilniuje.

780. JANUSONIENĖ - Ruginytė Regina ir
- jos vyras Antanas — gyv. Šiauliuose;

KAVECKAI: Barbora, Kazimiera, Juo
zas ir Petras; NAVICKAS Kostas — 
iš Šiaulių.

781. MAČIULIENE - Niurkaitė Vanda ir 
Dr. > Mačiulis Petras; DUNDIENE- 
Zimavičiūtė Adelė — gyv. Punioje; 
STANKEVIČIAI: Liudas, Saliamonas 
ir Ona-nuo Vilkavišk.

782. Mrs. Veronica Sinkevich, 252 Gold St., 
So. BOSTON, Mass./USA — prašo 
atsiliepti Arnoldą Stareiką, arba jo li
kimą žinančius.

783. Mr. Charles Kazys Eidukaitis, 333 So. 
3rd St.. BROOKLYN 11, N.Y./USA — 
prašo atsiliepti savo brolį Joną, gyve
nusį Gižų v.

784. J. D. Taunis 714 Chesnut St., KULP- , 
MONT, Pa./USA — prašo atsiliepti jo 
kaimynus nuo Šventežerio, neturinčius 
gimunių JAV-se, kuriems žada paramą.

785. Gauti adresai iš JAV: Teodorui Li- 
nertui, Antanui Marti’nkui ir Jonui 
Grenertui.

LTB C/Kartotekos Vedėjas.

PADĖKA
Memmingeno lietuvių gimnazijos tėvų 

komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems, prisi- 
dėjusiems darbu ir aukomis, reng;ant mūsų 
vakarą koncertą loteriją.

Ypatinga mūsų padėka meno vadovui p. 
Braziuliui, muzikui p. Zdanavičiui ir po
nioms E. Juškevičienei ir Daniusevičienei.

Tėvų komitetas
IEŠKOJIMAS

Rožė Baraikaitė-Steponėnas, gyv. 522 
Alabama avė, Brooklyn 7 N. Y., ieško savo 
brolio Edvardo Baraikio, kilusio iš Šimėnų 
km., Videniškių par.

Atsargiai — atomas! Vieną rytą Ameri
kos radijo klausytojai išgirdo tokį Saskat
chewan© universiteto profesoriaus Rac pra
nešimą: „Nevalgykite vištienos — atsikąsite 
dantis!” Pasirodo, iš šio universiteto paukš
čių ūkio buvo išvogtos vištos, kurios bu
vo naudojamos atomo tyrinėjimo eksperi
mentams ir tuo būdu buvo radioaktyvios.
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