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Lietuviu įkurdinimas Amerikoj vyks per BALFo
BALFo atstove p. I. KOVAITĖ lietuviu spaudos konferencijoj atsakinėja i klausinius įkurdinimo reikalais

BAITAS SUDARĖ SUTARTI SU IRO. ŠELPIMO TVARKA NEKEIČIAMA. BALFAS RENKA TREMTINIAMS 'DARBO IR BUTO UŽ
TIKRINIMUS. TREMTINYS SAVO IŠVYKIMU Į JAV GALI RŪPINTIS TIK PER VIENĄ ORGANIZACIJĄ. BYLOS PRADĖTOS KURIOJ 
ORGANIZACIJOJ, TURI TEN BOTI IR TĘSIAMOS. BALFAS SKELBIA NAUJĄ AUKŲ RINKIMO VAJŲ.

„Reikėjo daug sunkumų nugalė
ti, kol pavyko BALFui sudaryti 
sutartį su IRO", pasakojo lietuvių 
spaudos konferencijoj BALFo ats
tovė p. Izabėlė ROVAITE, kuri ve
dė su IRO visas šias derybas. „IRO 
nelabai norėjo priimti tautinių gru
pių organizacijas, bet kada buvo 
nurodyta, kad tokios lenkų, armė
nų ir k. organizacijos jau yra IRO 
priimtos, sutiko. Tokiu būdu dabar 
turim sutartį su IRO, ir BALFas, 
rūpindamasis tremtiniais, gali 
veikti kaip ir visos labdaringos 
organizacijos (voluntary agencies).

Be to IRO norėjo, kad BALFas, 
pasirašydamas su ja sutartį, apsi

Klausimas, kuris mus visus jaudina
INFORMACIJOS TARNYBOS VALDYTOJO PROF. J. BRAZAIČIO 

PAREIŠKIMAS LIETUVIŲ SPAUDOS KONFERENCIJOJ.

TIESIOGINIO PAVOJAUS DP-MS NĖRA. SOVIETŲ ŽYGIS „AMERI
KA". SUSITARIMŲ PASEKMEI LIETUVA — KĄSNIS SOVIETAMS 
PATENKINTI? AR SOVIETAI ATSIVEŠ TARYBINIUS LIETUVOS DE

LEGATUS | JTO KONFERENCIJĄ?

„Visus mus jaudina klausimas, kas 
bus: karas ar taika", kalbėjo Inf. 
Tarn. Valdyt, prof. J. Brazaitis lie
tuvių spaudos konferencijoj, „ir 
vieno atsakymo į šį klausimą nė
ra. Praeitą savaitę Vykd. Tarybos 
pirm. V. Sidzikauskas lankėsi Hei
delberge ir vienas aukštas parei
gūnas į klausimą, ar Berlyno įvy
kiai neprives prie karo, jam at
sakė, kad Berlyno konfliktas į karą 
neveda, nes sovietai nėra pasiruo
šę. Todėl, esą, tiesioginio pavo
jaus DP nėra. Toliau šis pareigū
nas pažymėjęs, kad sovietų glosty
mo politika yra pasibaigusi irprie 
jos nebus grįžtama". Po to prof. 
Brazaitis tęsė toliau: „Aš žiūrėčiau 
į tokius pareiškimus atsargiai. Tai 
greičiau jų nuomonė, kaip turėtų 
būti žiūrima. JAV strateginių oro 
pajėgų vadas gen. Kenney prieš 
pustrečio mėnesio pareiškė, kad 
negali būti klausimo, karas ar tai- 

, ka, bet kada sovietų kariuomenė 
pradės žygį, pavadintą „Amerika". 
Lygiai su tokiu pat rezervu reikia 
žiūrėti ir i žinias apie JAV kariuo
menės silpnumą. Yra faktų, kad ji 

* stiprinama. Apskritai, JAV stengia
si įtempimą nutęsti, kad geriau ga
lėtų pasiruošti konfliktui. Taip rei
kia žiūrėti ir į Berlyno konfliktą. 
Galima ir čia sulaukti susitarimo, 
kad susikirtimas būtų atidėtas. Ta
čiau susitarimas Berlyne gali ne
liesti kitų punktų, pav. Jugoslavi
jos, prie kurios sienų, kaip prane
šama, sovietai koncentruoja savo 
kariuomenę. Ji bus panaudota 
spaudimui, kad Jugoslavijoj būtų

imtų vienodai rūpintis visais DP. 
Tačiau mums pavyko to išvengti, 
ir BALFas rūpinsis tik lietuviais.

— KOKIŲ NAUjŲ PAREIGŲ 
BALFAS PRISIĖMĖ, ĮEIDAMAS Į 
IRO ORGANIZACIJĄ? — buvo to
liau paklausta p. I. Rovaitė.

— Naujos pareigos — tai rūpini
masis emigracija. Kadangi DP pri- 
mėmimo bilius bus vykdomas per 
labdaringas organizacijas (volun
tary agencies), tai lietuvių emi
gracija eis per mano įstaigą, ku
rios nei būstinė nei administracija 
tuo tarpu dar neaiški. Bus stengia
masi prie kiekvieno IRO įkurdini- 

pakeista vyriausybė. Tai tas pats 
metodas, kurį sovietai buvo panau
doję prieš Pabaltijį. Galima spėti, 
kad sovietai, išeidami iš amerikie
čių samprotavimų, kad jie yra silp
ni, šantažuoja, rodydami savo pa
jėgumą. Tačiau iš tikro nežinia, ar 
tai yra šantažas ar tikras pasiruo
šimas. Už pastarąjį kalba gyvento
jų vežimas iš Lietuvos šios vasa
ros pradžioj ir sovietų sustiprinta 
akcija prieš partizanus. Tai rodo, 
kad sovietai stengiasi išvalyti už
frontę. Tokia sovietų akcija paste
bima Lenkijoj, Čekoslovakijoj ir k. 
Taip pat galima spėti, kad konflik
tas gali būti atidėtas susitarimu. 
Min. Balutis nurodo, kad tokiu at
veju Lietuva gali būti pirmas kąs
nis Stalinui patenkinti. Toks bai
minimasis yra nuoširdus, bet ma
žai pagrįstas, nes Lietuva būtų la
bai mažas Stalinui kąsnis. Yra taip 
pat baiminamasi, kad rugsėjo mėn. 
įvykstančioj JTO konferencijoj so
vietai gali bandyti įvesti sovieti
nės Lietuvos delegatus". Toliau 
prof. Brazaitis perėjo prie vidaus 
reikalų. Jis pareiškė, kad nesenai 
(vykęs susitarimas teigiamai {ver
tintas tiek visuomenės, tiek pa
siuntinių. Vykdomuosiuose veiks
niuose šiuo metu po pinigų refor
mos gyvai yra svarstomas susi- 
glaudipimo klausimas. Daromi pro
jektai sumažinti žmonių skaičių iki 
minimumo. Iki rugsėjo mėn. pra
džios šis klausimas turi būti iš
spręstas. LTB ir LRK šiuo atžvilgiu, 

jau prisitaikė.

mo centro turėti savo atstovus, 
kad galėtų greičiau savo žmonių 
reikalus sutvarkyti. BALFo šalpos 
darbas bus taip pat kaip ir iki šiol 
tvarkomas. Šalpa bus tik pagalbi
nė — priedai ligoniams ir p. Šiaip 
lietuviai tremtiniai bus aprūpinami 
IRO kaip ir iki šiol.

KAIP RUOŠIASI LIETUVIAMS 
TREMTINIAMS PADĖTI AMERI
KOS LIETUVIŲ EMIGRACINIS 
KOMITETAS?

— Yra daroma daug žygių. Vie
nas iš jų — tai ieškojimas asmenų, 
kurie tremtiniams užtikrintų darbą 
ir butą. Tam yra naudojami blan
kai, kuriuos atitinkamai užpildo 
asmuo, sutinkąs tremtinį aprūpinti 
darbu ir butu. Tokių užtikrinimų 
jau yra surinkta tūkstančiai. Taip 
elgiasi NCWC ir k. organizacijos. 
Tačiau visa į Ameriką įvažiavimo 
tvarka dar neaiški. Žinoma yra 
tiktai, kad kiekvienam reikės tu
rėti užtikrintą darbą ir 'būtą. Nie
ko tikra taip pat negalima pasaky
ti ir dėl afidevitų.

— KĄ EMIGRACIJOS REIKALU 
TURĖTŲ DARYTI PATYS TREM
TINIAI?

— Kada bus išleistos reikalingos 
instrukcijos, bus paskelbta. Todėl 

I žmonės neturi dabar važinėti, nes 
nieko tai nepadės. Tie asmenys, 
kurie savo emigracijos bylas yra 
pradėję NCWC, World Church 
Org., ir k. neturi kreiptis j mus. 
Jei kur kas yra užsiregistravęs, 
ten turi ir likti. Visos labdaringos 
organizacijos dirba kartu, sąrašai 
asmenų bus patikrinti, ir tuo būdu,

B emigracija žiūrėtina ne tik 

materialiniu atžvilgiu
VLIKO NARYS B. GAIDŽlUNAS LIETUVIŲ SPAUDOS KONFE- 

KL AUSIM AI S RENCIJOJ ĮKURDINIMO

Papildydamas Įkurd. Tarn, 
valdyt. C. Masaičio pareiškimą 
įkurdinimo klausimais, VLIKO 
narys B. Gaidžiūnas pareiškė: 
„Ateinančios žinios iš Venecue- 
los yra liūdnos. Dėl nepalankių 
gyvenimo sąlygų tame krašte vi
sa jaunoji emigrantų karta žūs
ta. Venecueloj gali įsikurti tik 
prekybininkai ir pramonininkai, 
turį kapitalo. Iš surinktų žinių 
apie Australiją atrodo, kad ma
teriališkai kraštas gali vilioti. Bet 
į emigraciją reikia žiūrėti ne tik 
materialiniu, bet ir tautinio išli
kimo atžvilgiu. Pav., iš vieno Vo
kietijos universiteto išvyko į Aus
traliją 5 lietuviai studentai, iš 
kurių du jau vedė australes. Jie 
reikia laikyti lietuvių tautai žu

kas bus užsiregistravęs dviejose 
organizacijose, bus susektas.

— KAIP VYKSTA BALFUI OR
GANIZUOTI GERYBES TREMTI
NIAM ŠELPTI?

— Šiuo metu BALFas labai nu
silpnėjo. Aukos buvo renkamos 
kartu su kitomis amerikiečių orga
nizacijomis, ir vietoj numatytų su
rinkti 60 mil. dol. surinkta tik 
3 mil., ir tie turės būti paskirstyti 
tarp 20 organizacijų. Todėl BALFas 
yra numatęs daryt aukų rinkimo 
vajų ir jį pradėti rugsėjo mėn. Va
jus bus vykdomas ir ne tarp lie
tuvių.

Pažymėtina, kad BALFO atstovė 
p. Izabėlė ROVAITE, nors gimusi 
ir augusi Amerikoj, gražiai kalba 
lietuviškai ir yra išlaikiusi nuošir
dų, tikrai lietuvišką charakterį.

Ji yra baigusi Wrochesterio 
universitetą ir konservatoriją 
Paklausta, kaip išlaikė taip 
švarią lietuvių kalbą, ji maloniai 
šypsodamasi atsakė:

— Namie visada kalbėjau lietu
viškai. Įstodama į pradžios mo
kyklą, nemokėjau angliškai.

Nukrypus klausimams į asmeniš
ką pusę toliau buvo paklausta:

— Kaip Panelė jaučiatės DP tar
pe?

— Jaučiuos kaip namie, nors 
mamos esu pasiilgus.

— Kaip Panelę sutinka (vairios 
įstaigos?

— Jose kartais pradžioj kalbos 
ir-aš pasijuntu tarsi DP; kartais 
nenori net šnekėti.

vusiais. Atrodo, kad apie 60% į 
Australiją išvykusių nepasiseks 
grįžti į Lietuvą“.

„Turiu laišką iš min. Balučio“, 
kalbėjo toliau B. Gaidžiūnas“, ku
riame jis ragina lietuvius vykti į 
Angliją, nors darbo sąlygos čia 
nėra pavydėtinos. Jis ragina vyk
ti į Angliją, nes konflikto metu 
Anglijoj bus galima geriau išlik
ti negu Vokietijoj. O po karo, 
persikėlus laivu per kanalą, ir 
pėsčiam bus galima Lietuvą pa
siekti“. Baigdamas B. Gaidžiū
nas pastebėjo: „Būtų laimė, jei 
pasisektų lietuviams persikelti į 
JAV, kur yra susikūrusi lietuvių 
bendruomenė ir iš kur grįžti bus 
galima“.

| PASKUTINĖS NAUJIENOS |
MASKVA. Vakarų pasiuntįniai 

paprašė Molotovą priimti juos pa
sitarimui. Molotovo atsakymas dar 
nežinomas. Anot Reuterio, nežinia, 
ar juos priims Molotovas ar Sta
linas.

VAŠINGTONAS. JAV užs. reik, 
ministerija pranešė, kad sovietų 
konsulas Lomachinas, jei geruoju 
neišvyks iš JAV, bus prievarta 
išsiųstas. Dieną prieš tai Loma- 
chino pavaduotojas spaudos kon
ferencijoj pareiškė, kad Lomachf- 
nas numato pasilikti JAV-se. Kaip 
žinia, JAV pareikalavo, kad kon
sulas Lomachinas išvyktų iš JAV 
sąryšy su mokyt Kozenkinos byla. 
Pastarosios sveikatai jau nebegre
sia pavojus.

BERLYNAS. Sovietų karinė po
licija Potsdamo aikštėj suėmė ir 
nusivežė amerikiečių informacijos 
tarnybos šefo pavaduotoja, kuris 
buvo civiliškai apsirengęs ir kaip 
rusai toirtina buvo peržengęs sek
toriaus ribas. Potsdamo aišktėj su
eina amerikiečių, britų ir sovietų 
sektorių ribos.

BERLYNAS. Vakarų sektorių po
licija suėmė sovietų sektoriaus 
kriminalinės policijos direktorių 
Edmanną, kuris buvo atvykęs! ( 
britų sektorių žiūrėti bokso rung
tynių. Jis bus perduotas vokiečių 
teismui už nusikaltimus del ne
teisėto laisvės atėmimo.

BERLYNAS. Sovietai apsupo CDU 
būstinę ir pastatė sargybą.

BERLYNAS. Prieš kurį laiką so
vietų zonoj priverstas nusileisti 
britų sprausminis naikintuvas sunk
vežimiu gražinamas britams. La
kūnas taip pat grjžo.

ATĖNAI. Kovos prieš sukilė- 
j liūs Albanijos pasieny eina sek- 
' minga!. Sukilėliai bando pabėgti ( 
| Albaniją. Gramos kalnuose opera- 
[ rijos prieš sukilėlius laikomos be- 
’ veik baigtomis. Tačiau sukilėliai 
atnaujino puolimus Makedonijoj ir 
centrinėj Graikijoj. Iš viso sukilė
lių Graikijoj dar 11 tūkstančių. 

^Graikų vyr. štabo šefas pareiškė, 
kad sukilėliai bus sulikviduoti dar 
prieš šių metų pabaigą.

BUDAPEŠTAS. Į Vengriją at
bėgo du jugoslavų karininkai, ku
rie pareiškė, kad Jugoslavijoj yra 
areštuota eilė karininkų, kurie 
pasmerkė Tito antisovietinę poli
tiką. Tai antras jugoslavų kari
ninkų atbėgimas j Vengriją.

DIDŽIOJI BRITANIJA NEPRI
PAŽĮSTA PABALTIEClŲ SO

VIETŲ PILIEČIAIS
Sovietų Sąjunga jau daug kar

tų prikaišiojo britų okupacinėms 
įstaigoms, kad jos trukdančios 
sovietų piliečių repatriaciją. At
sakydama į šiuos priekaištus, 
britų valdžia paaiškina, kad So
vietų Sąjungos piliečiai gali be 
jokių trukdymų grįžti namo.

Anglų okupacinės zonos DP 
stovyklose gyvena didelis skaičius 
latvių, lietuvių ir estų, tačiau 
Didžioji Britanija nepripažfšta jų 
sovietų piliečiais, lygiai kaip kad 
nėra pripažinusi Baltijos valstybių 
įjungimo Sovietų Sąjungom (BBC)

ša
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S. o. s.
DR. D. JASAITIS

L.R.K. Vyr. V-bos Pirmininkas
L. R. Kryžius *) pradėjo savo 

veiklą tremtyje 1945 metais liepos 
mėnesį. Galima būtų minėti trejų 
metų sunkaus darbo sukaktuves. 
Bet dabar ne tokie laikai, kuriais 
tai būtų tikslu ir tai derėtų daryti. 
Dabar yra karo metai. Lietuvių 
tauta karą veda jau nuo 1940 6. 
15. metų.

L. R. Kryžiui, jo nariams, jo ben
dradarbiams patikėta ir pavesta 
kai -kurie tos kovos fronto barai. 
Per praėjusius paskutinius trejus 
metus mes tuos kovos fronto ba
rus gynėme. Tai nebuvo lengvas 
darbas ir>nelengvi uždaviniai. L.R. 
Kryžius, tai puldamas, tai pasi
traukdamas, tai surasdamas su
pratimą, pritarimą, užuojautą, tai 
persekiojamas, niekinamas, pa
juokiamas, kartais išstumdamas į 
priekį savo humaniškus ir karita- 
tyvinius uždavinius, kartais paro
dydamas mūsų tremtinių kančio
mis, ašaromis ir neviltimi nupieštą 
gyvenimo paveikslą, kartais ke
liaklupsčiaudamas, — vedė tą ko
vą. Dievas tą laimino, ir L.R. Kry
žiui pavyko didžiausias mūsų 
tremtinių gyvenime žaizdas dalinai 
užgydyti.

Mūsų brolių amerikiečių, mūsų 
pačių ir įvairių, absoliutinėje dau
gumoje krikščioniškų, tarptautinių 
organizacijų, mūsų vyskupų tau
rumas buvo tas balzamas, kuriuo 
L. R. Kryžius galėjo apgydyti ken
čiančių lietuvių tremtinių žaidzdas. 
Įvyko taip, kaip reikėjo tikėti: 
krikščionybė įpareigoja būti kari- 
tatyviniai veiksmingu.

Pabrėžiu, kad iki šiol visokios 
paramos gavome per mažai. Bet 
ir iki šiol gauti kiekiai yra reikš
mingi, jei atsižvelgti į tamsios 
nakties, kuri gaubia žmogų ir žmo
niją, klaidinančią gludumą. Jei ne
pavyko gauti daugiau, tai mes pa
tys kalti, kaltos nenugalimos kliū
tys ir sąlygos, kurios apsprendžia 
mūsų visų gyvenimo ir L. R. Kry
žiaus darbo sąlygas, galimybes. 
Tasai savęs pakaltinimas neturi 
palikti bergždžias, bet įpareigoja 
mus energingiau ir veržliau belstis 
į pasaulinių šalpos organizacijų 
duris. Juo labiau tai reikia dabar 
daryti ir padaryti, nes po mone
tinės reformos Vokietijoje šalpos 
darbas, kuris su dideliais sunku
mais, bet sėkmingai, buvo išplėstas 
ir vykdomas trejis metus, pateko 
į mirties kilpą ir, jau antras mė
nuo, negali iš jos išsinerti. O tuo 
pačiu laiku daugelio tūkstančių 
mūsų tremtinių medžiaginė būklė 
pasidarė kritiška. Tik priminsiu,
kad ligi šiol gaudavo nuolatinę 
paramą apie 1400 studentų ir keli 
šimtai moksleivių, apie 80 asmenų, 
kurie buvo gailestingųjų seserų ir 
dantų technikų mokyklose, kelio
lika šimtų ligonių, esančių sana
torijose ir kitos rūšies gydyklose. 
Ligoninių gydytojų, dantų gydy
tojų sąskaitoms apmokėti ir vai
stams pirkti buvo per metus išlei
džiama apie 100.000 markių. Be 
minėtos pagalbos per metus buvo 
piniginiai sušelpiami keli tūkstan
čiai mūsų tremtinių. Gal bus įdo
mu sužinoti, kad L. R. Kryžius nė 
vieno prašančio ir reikalingo pini
ginės pagalbos iki monetinės re
formos neišleido nesušelpęs... Da
bar susidarė visai kita padėtis. 
Prie minėtų šelpiamųjų kategorijų 
prisidėjo dar vienas kitas tūkstan
tis išskirtųjų, kurie neturi lėšų bu
tui apmokėti ir maisto kortelėms 
išpirkti. Tai toksai stambiomis, bet 
teisingomis spalvomis nupieštas 
mūsų tremtinių bendruomenės me
džiaginio gyvenimo paveikslas. 
Tad esame vargo, nelaimių, nepri-

•) Sutrumpintas str., tilpęs LRK 
biuleteny Nr. 7.

KEMPTENO LIETUVIAI 
PASKYRĖ DIENOS DAVINĮ 
BERLYNO GYVENTOJAMS

— Kempteno prof. St. Šalkaus
kio vardo moksleivių ateitininkų 
kuopa rugpjūčio 11 d. šventė savo 
šventę. Tą dieną visi dalyvavo pa
maldose, priėmė — šv. Komuniją ir 
buvę kandidatai davė iškilmingą 
įžodį. Ta proga buvo padarę iškylą 
prie netoli esančio Sulzbergo eže
ro. Grįžę iš iškylos prie beržinio 
kryžiaus stovyklos kieme mokslei
viai ateitininkai sudainavo kelias 
Lietuvos partizanų dainas ir pa
gerbė žuvusius susitelkimo minute.

— Padėkos rezoliuciją Preziden
tui Trumanui ir JAV Kongresui 
dėl įstatymo priėmino įsileisti į 
JAV 20 500 tremtinių vietos kari
nės valdžios dir. Montgomery įtei
kė komiL pirm. pik. Tautvilas kar
tu su latvių ir estų komitetų pir
mininkais. Dir. Montgomery pabal- 
tiečių delegaciją maloniai priėmė 
ir pažadėjo įteiktą rezoliuciją kuo 
greičiausiai persiųsti JAV Vyriau
sybei. Ta pačia proga buvo įteikta 
ir kita rezoliucija, kuria Berlyno 
blokados paliestiems gyventojams 
Kempteno lietuviai, estai ir latviai 
yra paskyrę savo vienos dienos 
maisto davinį. Dir. Montgomery 
pasidžiaugė, kad ir DP prisideda 
prie kovos dėl laisvės parėmimo. 
Šios rezoliucijos nuorašą pažadė
jęs taip pat pasiųsti JAV Vyriau
sybei.

—Europiškojo susijungimo ženk
las, — tokia antrašte iš Kempteno 
žinutėje „Der Allgaeuer“ (VIII. 7) 
rašo: Antradienį per vietinėje DP 
stovykloje įvykusį susirinkimą da
lyvavusieji lietuviai, estai ir lat
viai nutarė vienos dienos maisto 
davinį skirti Berlyno vak. sekt, 
gyventojams. EA.

RŪPINASI PADĖTI TREMTINIAMS
Philadelphijos lietuvių Šv. Kazi

miero parapijos draugijų atstovai 
buvo susirinkę aptarti tremtinių 
įvažiavimo į JAV klausimą. Visą 
parapija suskirstyta į rajonus ir 
bus aplankyti visi parapijiečiai, 
suregistruojant, kas galės suteikti 
butą, duoti aukų ar suteikti darbo 
pažymėjimą.

AUSTRALIJOJE IŠEIS LIETUVIŠ
KAS LAIKRAŠTIS

Šiuo laiku į Australiją yra iš- 
vykę apie 1000 lietuvių. Bet jie | tė gynybos ministeris gen. Svobo

da ir švelniai pareiškė, jog dėl 
tam tikrų priežasčių aš negaliu 
daugiau likti senose pareigose. Aš 
gavau kitą paskyrimą, tačiau ži-

tekliaus vandenyse... Jo bangos 
baigia mus užlieti ir paskandinti, 
t. y. sunaikinti mūsų žmoniškumą, 
sugriauti sveikatą, padaryti be
moksliais ir nusviesti į žemesnės 
kultūros lygį. Gal ne visi tai pa-
stebi, bet tas procesas vis labiau 
įsigali ir paliečia vis didesnį mū
sų žmonių skaičių.

Mūsų visų visur esančių lietu
vių pareiga supilti prieš tą šniokš
čiantį tvaną nesugriaunamas ir 
gelbėjančias užtvaras.

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

Aš tikiu, kad mes priartėtume 
prie tų uždavinių realizavimo, jei 
sugebėtume būti ne tik formaline, 
bet ir vieningos dvasios, pasiauko
jančio solidarumo, liepsnojančios 
viens kitam meilės bendruomene.

Jei mes to nepadarysime — tai 
neteksime savo jaunuomenės ir 
šviesuomenės, mūsų ligoniai ir 
silpnasveikačiai atsidurs svetimų
jų priežiūroje ir ujime; tarp mūsų 
ilgainiui nutruks vienijančios ir 
gaivinančios dvasinės gijos; mes 
ištirpsime kitų papročiuose, kitų 
civilizacijose ir kultūroje, mes 
tapsime istoriniams tyrinėjimams 
medžiaga.

Todėl L. R. Kryžius siunčia vi
soms lietuviškoms širdims neatidė
tinos ir skubios pagalbos S. O. S. 

yra labai išsklaidyti, po visą platų 
kontinentą ir dėlto sunku palai
kyti savo tarpe ryšį. Tad labai gy
vai jaučiamas reikalas lietuviško 
laikraščio, kuris tą ryšį galėtų 
sustiprinti. Kadangi spausdintam 
laikraščiui būtų per maža skaity
tojų, manoma išleisti rotatorium 
spausdintą.

ĮSTEIGTAS LLV SPAUDOS 
BIURAS

Latvių-Lietuvių Vienybės vyriau
sioji valdyba savo š. m. rugpiūčio 
mėn. 9 d. posėdy nutarė įsteigti 
spaudos biurą tikslu pagyvinti re
guliarų informacijos pasikeitmą lie
tuvių ir latvių spaudoje. Biuras 
biuletenio pavidalu išsiuntinėja lie
tuvių laikraščiams žinias apie lat
vių, o latvių laikraščams žinias 
apie lietuvių kultūrinį ir visuome
ninį gyvenimą kaip Vokietijoje, 
taip ir Anglijoje, Amerikoje, Ka
nadoje, Australijoje, Švedijoje i. k.

Geriau tremtis, negu komunizmas
GENEROLAS ANTONIN JIASAL, BUTĘS PREZIDENTO BE- 

NEŠO KARINIS PATARĖJAS, DABAR PABĖGĘS IŠ ČEKOSLO
VAKIJOS IR GYVENĄS 
TAIKAS IR PABĖGIMĄ

JAV, PASAKOJA APIE SAVO NUO- 
IŠ TĖVYNĖS.

Sunkusis kelias
Kiekvieno žmogaus gyvenime 

yra momentų, kuomet jis turi pa
daryti lemiamų sprendimų. Tokį 
sprendimą aš turėjau padaryti po 
Benešo rezignacijos.

Man buvo likę du keliai. Leng
vasis — pripažinti komunistinę 
Čekoslovakijos vyriausybę ir sun
kusis — išvykti tremtinio keliu. 
Aš pasirinkau tremtį. Kompromi
sas su naujais ponais man buvo 
neįmanomas. Aš negaliu gyventi 
tokiame rėžime, kur pačios pagrin
dinės žmogaus laisvės yra paneig
tos. Aš geriau sutikau su nežino
mais tremties vargais, negu su 
gyvenimu po amžina policijos 
priežiūra.

Kiekvienas žingsnis sekamas
Nuo pirmos komunistinės per

versmo minutės aš pasijutau seka
mas. Birželio 18 d. mane pasikvie-

ŠUOLIS
STEWART ALSOP IR

Tai yra pasakojimas apie 
pasiryžėlius kareivius, karinin
kus ir civilius Strateginės Tar
nybos Organizacijoje, kurie ri
zikavo kančiomis ir mirtimi, 
atlikdami priešo užnugaryje 
rizikingus uždavinius. O. S. S. 
būdama plati ir padrika orga
nizacija su daugiau kaip 12.000 
narių, (vairiais būdais prisidėjo 
prie Amerikos pergalės .. .

Šie žodžiai yra pasveikini
mas neapdainuotiems slaptojo 
OSS vedamo karo didvyriams, 
kurie patys parašė savo jaudi
nančią istoriją tuo krauju, 
kurt jie išliejo už laisvąjį 
pasauli.

(Iš knygos: „Po rožės ženklu — 
O. S. S. ir Amerikos špionažas”) 
'1944 metų lapkričio mėn. Olan

dija virto ištisa nevilties jūra. 
Pietuose britų, kanadiečių ir lenkų 
daliniai įklimpo į aptvindytus plo
tus. Vakaruose vokiečiai susprog
dino pylimus, kurie užtvenkdavo 
jūrą. Šiaurėje buvo taip pat tik 
dumblas ir vanduo. Nacių karei
viai, amerikiečių pasistūmėjimo 
i rytus atskirsti nuo aprūpiritao, 
žinojo, kad jų tikslas laikytis iki 
mirties.

Bet to, biuras, atskiriem laikraš
čiams ir žurnalams panorėjus, duo
da šiem periodiniams leidiniams 
specialus straipsnius kultūriniais 
klausimais, taipgi dailiosios litera
tūros vertimus abiejose kalbose. 
Abiejų tautų laikraščių ir žurnalų 
redakcijos, taipgi knygų leidėjai 
prašomį paremti šį svarbų idėjinį 
brolių tautų susiartinimo darbą, 
prisiunčiant nemokamai po vieną 
egzempliorių savo leidinių LLV 
spaudos biuro archyvui ir bibliote
kai. Biurui vadovauti pavesta LLV 
vyriausios valdybos nariui Em. 
Skujeniekui, (24a) Geesthacht Elbe, 

Spaudos pranešimu, Cekoslo-1 remiantį su Bažnyčios mokslu ne- 
vakijos sveikatos ministeriui kuni- suderinamą politiką, vykdyti.
gui J. Plojhar dėl jo susidėjimo su 
komunistais arkivyskupas Beran 
nutaręs atimti visus bažnytinius 
titulus ir jį pašalinti iš visų bažny
tinių pareigų.

Komunistai deda pastangas, kad 
Bažnyčia savo nutarimą peržiūrėtų, 
bet arkivysk. Beran pasiryžęs nu
matytas priemones prieš kunigą,

nojau, jog 
dienas jau

naujieji ponai mano 
yra suskaitę.

bedugnės kraštoPrie
Mano paskutinis oficialus žings

nis buvo dalyvavimas gausioj 
puotoj Jugoslavijos ambasadoj, 
pagerbiant naująjį ambasadorių. 
Ne vienas iš mūsų galvojo, jog 
esame prie bedugnės krašto. Liko 
tik laiko klausimas. Tris dienas 
vėliau — VI. 21 — pasiekėme 
mišką prie Vokietijos pasienio. Aš 
ėgau kartu su žmona ir trimis vai

kučiais, kurie paskutinio mano iš
trėmimo metu 3 metus kentėjo 
koncentracijos stovykloje.

Per sieną
Miškas buvo tylus ir mes klau

sėmės kiekvieno- garso. Po keturių 
valandų kelionės pėsčiomis, mes 
pasiekėme sieną ir trečiąjį mano 
ištrėmimą. Vokietis policininkas 
nebuvo mano pasirodymo nuste
bintas. Mes nebuvome pirmi tokie 
pabėgėliai ir ne paskutiniai. Po 
valandos mes jau buvome ameri
kiečių rankose ir valgėme pirmuo
sius pietus ištrėmime.

Į MIRTĮ
THOMAS BRANDEN

Rezistencinis sąjūdis Olandijoj 
sumažėjo iki visiško apmirimo. 
Okupuotoj daly, pilnoj vokiečių 
kariuomenės, apie sukilimą nega
lėjo būti kalbos. Naktinės sargy
bos, laukiančios oro keliu siunčia
mos pagalbos iš Anglijos, kiek
vienu metu galėjo būti pražygiuo
jančių- nacių užkluptos. Be to, re
zistencija buvo du kartus apgauta 
vieno žmogaus, kurį jie buvo priė
mę kaipo savą.

Jis vadinosi „Billiu iš jūreivių 
namo" ir kadaise buvo britų agen
tas, prisidengęs „Bill Overveen" 
vardu. Jis buvo pakeitęs kailį. Da
bar jis kreipdamosi į vietinius 
ūkininkus, dėdamasis esąs sąjun
gininkų pasiuntinys iš Anglijos. 
Sekančią dieną kiekvienas, kuris 
juo pasitikėjo, būdavo areštuoja
mas.

Olandai, net ir tie, kurie*neda- 
lyvavo aktyviai rezistencijoje, bu
vo taip pat beveik nustoję vilties. 
Šimtmečių darbas, atkovojant že
mę iš jūros, buvo sunaikintas. 

D.P.C.Spakenberg 3,' kur ir adre
suojami laiškai ir leidiniai. LLVSB

LIETUVIŲ DAINOS PER FRANK
FURTO RADIOFONĄ

Frankfurto radiofonas š. m. rug
pjūčio mėn. 28 d. šeštadienį nuo 
18,15 iki 18,25 vai. įvairių tautų 
pažinimo rėmuose („Voelkerkunde 
fūr jedermarm“) duoda lietuviškų 
dainų valandėlę. Po trumpo įvado 
žodžio apie Lietuvą bus duotos ke
lios Tautinio ansamblio, Stepui So
deikai vadovaujant, įdainuotos dai
nos su teksto paaiškinimais kiek
vienai dainai.

Kaip paaiški, J. Ploharą šiuo ke
liu nuvedė perdėtas nacionalizmas 
ir draugavimasis su komunistais. 
Dar anksčiau buvo pastebėtas jo 
nukrypimas nuo Kristaus mokslo. 
Ypač jis pasižymėjęs vokiečių ne
apykanta be jokio skirtumo ar jie 
naciai, ar ne. O kai grįžo iš KZ, 
jo ši neapykanta pasiekė tokių 
ribų, kad belaisvių stovyklose jis 
daužė per veidus vokiečius belais
vius.

RELIGINES PRIESPAUDOS ĮSTA
TYMAS RUMUNIJOJE

Rumunijoje išleistas naujas re
ligijų įstatymas, pagal kurį kata
likų kunigai turės atlikti komuni
stinei Rumunijos respublikai ištiki
mybės priesaiką. Visos religijos ir 
tikybinės mokyklos bus laikomos 
valdžios priežiūroj. Katalikų kuni
gų skyrimas turįs būti vykdomas 
tik per valdžios įstaigas ir nė 
vienas kunigas negalės atlikti sa
vo pareigų, pirma neatlikęs minė
tos priesaikos. Iš 13 katalikų die
cezijų paliekamos tik trys. Bažny
čios su užsieniu santykiai turi būti 
palaikomi tik per užsienių reikalų 
ministeriją.

POPIEŽIAUS PAGALBA 
BERLYNUI

Vatikano šalpos misija Vokieti
joje gavo Popiežiaus potvarkį pra
dėti Berlynui maisto tiekimo akci
ją. Pirmosios siuntos jau pasiųstos.

LIETUVAITE LAIMĖJO VARŽY
BAS

Šių metų Amerikos High School 
studentų lotynų kalbos varžybose, 
kurias rengia žurnalas „Auxilium 
Latinum", pirmą vietą laimėjo lie
tuvaitė V. Budreckaitė. Ji buvo 
apdovanota dviem diplomais ir 
medaliu.

Laukai buvo aptvindyti. Sąjungi
ninkai, rodėsi, niekada neateis. Vi
sa buvo purvas, dumblas ir vanduo.

Į šią niaurią balą, į griovį ne
toli Ūlrumo, naktį į lapkričio 10 
iš „Liberator" lėktuvo nušoko 
žmogus. Jis turėjo „užantspauduo
tą misiją" ir buvo žinomas užnu
gary pasilikusiems draugams kaip 
„Billy".

Billy buvo draugiškas vaikinas, 
27 metų amžiaus, šviesiaplaukis, 
gana patrauklios išvaizdos, jei ne
nušviesime jo lediškai šaltų akių 
žvilgsnio, kuriuo taip dažnai pa
sižymėdavo OSS agentai. Apie 
Billy ir jo veiklos motyvus egzis
tavo dvi teorijos, ir tik vienas 
OSS agentas, kurį mes vadinsime 
Peter Snrithii, buvo įsitikinęs, kad 
jis žino tikrąją istoriją.

Istorija, kurią jis girdėjo iš 
Billy, kai pastarasis atvyko į Lon
doną, ieškodamas darbo, buvo to
kia: Billy sakėsi esąs gimęs Olan
dų Indijoj, tautybės olandas. Jis 
studijavo techniką Utrechto un-te, 
kai Vokietija prarijo jo tėvynę. 
Tada jis paliko universitetą, įsi
jungė į Olandijos maisto tiekimo 
bendrovę ir laikė liežuvį už dantų. 
Vienų metų laikotarpyje Billy sa-
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Aukšti valdžios pareigūnai - komunistų šnipai?
SENSACINGI SOVIETŲ SNIPES PAREIŠKIMAI

LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBES AUGSBURGE

Amerikos visuomenė pergyvena 
didelį sujudimą. Senato komisija 
priešamerikinei veiklai tirti, ben
dradarbiaudama su kita senato ko
misija, paskelbė, jog yra susektas 
šnipų tinklas, kuris teikė karo me
tu žinias sovietams. Svarbiausia, 
jog šitam šnipų tinklui priklausę 
aukšti Amerikos valdžios asmenys.

Buvę komunistai kaltina
Du svarbiausi šios bylos daly- 

' viai yra savo laiku buvę komu
nistai. Tai Elisabeth T. Bentley, pa
sak „Newsweek", gan švelnių vei
do bruožų senmergė, ir Wittaher 
■Chambers, dabartinis vyr. „Times" 
redaktorius. Bentley sakosi gauda
vusi žinių iš aukštų valdžios pa
reigūnų ir jas perduodavusi Jacob 
N. Golosui, kuris jas siųsdavo jau 
sovietams.

Golos, buvo šnipų tinklo vadas. 
Bėntley tebuvo ryšininkė, kuri va
žinėdavo kas dvi savaites iš New 
Yorko į Vašingtoną gauti žinių. 
Ji ėmėsi šnipinėti pamilusi Golos.

Pikantiška Stalino 
meiles istorija

Juliana Malinovska, garsaus so
vietų generolo Malinovskio dukte
rėčia, Lenino kolegijos studentė, 
Stalino meilės persekiojama pabė
gusi iš Rusijos ir dabar gyvenanti 
Paryžiuje, atskleidė pikantišką 
Stalino meilės istoriją,

Sausio 6 d. vizitavo Stalinas Le
nino kolegiją ir ta iškilminga pro
ga kolegijos baleto studija su
ruošė jo garbei baletą. Tuoj po to 
Stalinas pasikvietė pas save vieną 
iš baleto dalyvių. Tai buvo Julia
na Malinovska. Jis ją priėmė jau
kiam, šiltai prikūrentam, raudonu 
pliušu išmuštam salione. Ten prie 
šampano jis prisipažino net per 
sapnus svajojęs jai savo meilę 
pareikšti. Nustebinta tokio prisi
pažinimo, studentė naiviai teatsakė: 
„Bet jūs senas žmogus, >o aš jauna 
mergaitė". Stalinas, kuris, lauk
damas viešnios, buvo gražiu dvil- 
niu kostiumu apsivilkęs ir gražiai 
savo ūsus suraitęs, truputį pasi
kvėpinęs bei spindinčiu veidu, po 
tokių žodžių subliūško ir lyg stai
ga paseno. Jis jau visai kita nuo
taika išleido savo viešnią, negu 
buvo sutikęs.

Malinovska, nujausdama, kad ši 
avantiūra jai blogai baigsis, tą 
pačią dieną pabėgo ir, valkatų pa
dedama, pasiekė Vakarų Europą.

E. Bentley atsimetė nuo komu
nistų po jos mylimojo Golos mir
ties.

Pirmutinis ir svarbiausias komu
nistų šnipas buvęs Nathan Gre
gory Silvermaster, kuris, pasak 
Beutley, yra NKVD agentas ir 
kurio namuose pavogti slapti do
kumentai būdavo kopijuojami ir 
filmuojami siuntimui į Rusiją. Jis 
tarnavo Karo Ekonominių Reikalų 
Taryboje.

Toliau kaltinamas William Re
mington buvęs Karo Produkcijos 
Taryboje. Kitas šaltinis žinioms 
gauti buvo Harry Dexter White, 
buvęs finansų ministerio pavaduo
tojas. Bentley ir Chambers tvirtina 
jį buvus komunistų pogrindžio 
nariu. Jis kaltinamas padėjęs gauti 
Silvermasteriui vietą Karo Ekono
minių Reikalų Taryboje.

Komunistų ranka veikusi ir Bal
tuosiuos Rūmuos. Ten šnipinėjo 
Lauchlin Currie, prie Roosewelto 
ir Trumano buvęs ir dabar tebesąs 
administracijos patarėjas ir Kinijos 
reikalų specialistas., Jis kaltinamas, 
jog parūpinęs vietą Silvermasteriui 
BEW-Tarybojė. Jis taip pat infor
muodavo pastarąjį ir apie Ameri
kos politiką Kinijos atžvilgiu. Bent
ley paklausta atsakė, jog ji Currie, 
kaip ir White, nėra mačiusi, tik 
apie jų veiklą žinanti.

Svarbių žinių jai suteikdavęs ir 
pulk. Įeit. Duncan Lee, pavaduoto
jas Strategijos Tarnybos (OSS) 
viršininko gen. W. Donovan. Iš jo 
ji sužinojusi apie amerikiečių pa
rašiutininkų planuojamą nusileidi
mą Balkanuose, apie OSS veiklą už
jūryje bei slaptų informacijų apie 
atominės bombos bandymo vietą 
Oak Ridge, Tenn.

32 šnipai teikė žinias
Anksčiau minėtieji valdininkai 

tėra buvę svarbiausi žinių teikė
jai. Zinias komunistams teikdavo, 
Bentley liudijimu, 32 aukšti tar
nautojai, kurių ji ir pavardes pa
sako. Jie visi • yra aukšti parei
gūnai: karininkai (aviacijos ir 
pėstininkų), užsienių reikalų ir 
finansų ministerijų valdininkai, 
karo informacijos bei strateginio 
skyriaus tarnautojai, pareigūnai iš 
Tarpamerikinės Veiklos Koordina
vimo Komiteto bei Karo Produkci
jos Tarybos.

Kaltinamieji ginasi
Nežiūrint Bentley kaltinimų, visi 

minėtieji asmens ginasi ir sakosi 
niekuomet panašiais dalykais nesi- 
vertę.

Currie sakosi žinojęs, jog Silver- 
masteris kandidatuoja į BEW, bet 
jis’ tą reikalą nukreipęs į karo 
ministeriją be jokios rekomendaci
jos. „Aš niekad tiesioginiai ar 
netiesioginiai neveikiau komunistų 
naudai ir niekad savo gyvenime 
nesu matęs E. Bentley", pasakė jis 
tardytojams.

White pareiškė taip pat, jog jis 
Bentley savo akimis nėra matęs. 
Kai vienas senatorius iš Pensil
vanijos jam pareiškė, jog jam esą 
gėda prisipažinti, tačiau jis ligi 
šiol nežinojęs, kas yra White, 
pastarasis atsakė „Nėra ko gėdy
tis. Ar aš galiu paklausti jūsų pa
vardės?"

Lee atsakė, jog jis su žmona pa
žįstąs E. Bentley, tačiau, kai jie 
pamatę, jog ši yra keistas, nesu
prantamas sutvėrimas, nutraukę su 
ja bet kokius santykius.

Remingtonas prisipažino jai su
teikęs žinių, nes galvojęs ją esant 
žurnaliste, tačiau tos žinios bū
davo jau visiems žinomos.

Ką parodys ateitis?
E. Bentley sako, jog 1945 m., jau 

po jos atsimetimo nuo komunistų, 
ji dar gavusi 2000 dolerių ir Rau
donosios Žvaigždės ordeną už gerą 
tarnybą Rusijai. Įdomu, kad tai jai 
įteikęs A. B. Grumov, pirmasis so
vietų ambasados sekretorius New 
Yorke. Byla dar nepasibaigus. Abi 
senato komisijos veda tolimesnius 
tyrinėjimus. Visas pasaulis, o ypač 
amerikiečiai su nekantrumu lau
kia, kaip šis reikalas baigsis. A.K.

Rugpiūčio 14 —15 d. Augsburgo 
„Viktoria" stadione, sekant . . . de
šimčiai (!) prisiekusių žiūrovų, įvyko
lietuvių tremtinių 1948 m. lengvo
sios atletikos pirmenybės. Rengė
jas Vyr. FASK-tas.

kas: Puzinauskas— 39,65. Jaunių 
100 mtr.: Dagys — 11,8, Danilevi
čius — 12,0, Bagdonas — 12,1.

TECHNIŠKOS RUNGTYNIŲ 
PASEKMES

Vyrų. 100 mtr. Adamkavičius — 
11,4, Nakutavičius — 11,5, Žemai
tis — 11,8. 200 mtr. Nakutavičius 
— 24,0, Grajauskas — 26,3. 400 
mrt. Žemaitis — 56,6, Bielskus — 
57,6. 800 mtr. Pocius — 2:20,3, 
Markevičius — 2:28,6, Perkūnas — 
2:40,5. 1500 mtr. Pocius — 4:42,5, 
Saldaitis — 4:43,4, Markevičius — 
4:45,3. Ėjimas 3000 mtr. Br. Ketu
rakis — 15:01,1. Ėjimas 5000 mtr. 
Br. Keturakis — 25:53,0. Šuolis į 
tolį: Adamkavičius — 6,96, Biels
kus — 6,03, Grajauskas — 5,99. 
Į aukštį: Grajauskas — 1,68, Klik- 
na — 1,63', Adamkavičius — 1,63. 
Rutulys: Puzinauskas — 13,23. Dis-

300 mtr.: Bagdonas — 43,9, Ba- 
kuckas — 44,9. 1000 mtr.: Valen
tas — 3:02,9, Laurinavičius — 
3:03,3 ir Socha — 3:07,1. Šuolis į 
tolį: Cerekas — 5,23, Butkus — 
5,06, Baltrušaitis — 4,94. Į aukštį: 
Dagys — 1,53, Bagdonas — 1,38, 
Danilevičius — 1,38. Diskas: Ko- 
šuba — 28,39, Laurinavičius — 
27,82, Dagys — 27,36. Rutulys: Ko- 
šuba — 11,59, Dagys — 11.12, 
Baltrušaitis — 10,97. Ietis: Vailo
kaitis — 38,37, Dagys — 37,60 ir 
Socha — 33,90.’

Moterų 60 mtr.: Sikšniūtė — 8,7, 
Točilauskaitė — 8,8, Budininkaitė
— 8,9. Suolis | tolį: Točilauskaitė
— 4,66, Sikšniūtė — 4,63, Budinin
kaitė — 4,62. Ietis: Budininkaitė — 
23,05. Diskas: Celnaitė — 25,88, 
Juodvalkytė — 24,45. Rutulys: Cel
naitė — 9,19, Juodvalkytė''— 9,11 
ir Macikaitė — 9,10.

| PRANEŠIMAI I
LTB Centro Komitete yra gauti 

svarbūs dokumentai šiems as
menims: Misiūnui Butgeidžiui - Ka
roliui ir Markevičiui Leonui. Minė
tieji asmenys arba žinantieji apie 
juos prašomi atsiliepti.

Tekst.inž.E.Tults rūbų dažyk
la DP camp Haunstetten, Drossel 

Str. 13
Dažoma įvairiausios rūšies teks

tilės medžiagos įvairiomis spalvo-

Amums Maius
JEI MOLOTOVAS NUSIRENGTŲ 

— PASAULYJE BUTŲ TAIKA 
500 Atlantic City nudistų išleido 

manifestą, kuriame apgailestauja
ma, kad Molotovas neprisideda 
prie jų pažiūrų. Jie mano, kad jei 
tarptautinių konferencijų dalyviai 
nebūtų apsivilkę tokiais duksliais 
apdarais, nebūtų tokie nervingi 
pasaulio taika būtų išgelbėta.

VYRIAUSYBES APROBUOTA 
„MOKSLO TIESA“

Tarp sovietų mokslininkų pasi
reiškė nuomonių skirtumo. Vieni 
laikosi teorijos, kad žmogus gali 
apvaldyti gamtą, o antri-kad jis 
yra palenktas paveldėjimo dės
niams. Pažiūrą, kad žmogus gali 
kontroliuoti gamtą ir paveikti gy-

if

volių bei augalų raidą, parėmė so
vietų mokslų akademijos narys T. 
Lysenka. Stalinas ir sovietų vy
riausybė pasisakė už Lysenkos 
teoriją, o paveldėjimo teoriją at
metė.

kėši suorganizavęs pogrindžio or
ganizaciją tarp maisto tiekimo val
dininkų visoj Olandijoj.

Dvejus metus slaptas grandinės 
darbas sekėsi, tačiau kai Olandi- 
jon atvykdavo vis daugiau ieškan
čių politinių avantiūrų nacių val
dininkų, darbas darėsi vis pavo
jingesnis. Billy pasakojo, kad 1943 
m. spalio mėn. jo „priedanga buvo 
nuplėšta". Mažu laiveliu jis pa
bėgo Anglijon, atsiveždamas to
mus slaptų žinių, surinktų per dve
jus metus tylaus darbo.

Po to jis gavo vietą Olandų 
žvalgyboje, tačiau greit pastebėjo, 
kad egzilinė vyriausybė dėjo dau
giau pastangų išsilaikyti pati, ne
gu rūpintis kenčiančiais Olandijoj. 
1944 metų balandžio mėn. jis at
sistatydino ir šiuo metu papasa
kojo savo istoriją Smithui, prašy
damas, kad būtų išsiųstas Olandi- 
jon su uždaviniu.

Apie Billy buvo girdėti ir kitų 
istorijų. Olandų vyriausybė Lon
done laikė jį kairiuoju, gal net 
komunistu. Ji atsisakė nuo rizikos 
siųsti jj atgal Olandijon su savo 
pačios duotu uždaviniu.

Smithas nuolat turėjo galvoj 
minQ, kad jis gali turėti reikalo

su „dvigubu agentu". Kol šie du 
žmonės kalbėdavosi Pall Mall res
toranuose, kiti OSS agentai na
grinėjo Billy istoriją. Kai viskas 
buvo patikrinta, Smithas padarė 
galutinį sprendimą. Billy atviras 
draugiškumas laimėjo. Spalių mėn. 
jis gavo uždavinį Olandijon.

Jam nereikėjo duoti daug nuro
dymų, nes jis gerai pažino Ulrumo 
apylinkes. Tačiau Smithas ypač jį 
perspėjo saugotis vokiečių šnipo 
„Billio iš jūreivių namo". Billy 
buvo dėkingas už nurodymus. Pas
kutiniai jo žodžiai, kuriuos OSS 
girdėjo naktį, kurią jis grįžo atgal 
Olandijon, buvo padėka Peter 
Smithui.

Po to nieko. Du kartus 10 dienų 
būvy OSS lėktuvas perskrido plo
tą, kur Billy buvo iššokęs. Smithas 
siuntė šifruotus signalus į žemę: 
„Pranešimas Billy, Smithas kalba 
Billy, Smithas šaukia Billy". Jokio 
atsakymo.

Tos dienos tapo Smithui pilnos 
įtempimo ir rūpesčio. Kaip ir vi
suomet santykiuose tarp OSS 
agento, kuris neduoda pranešimų 
ir jo draugų, likusių bazėje, nega
lėjo būti užslopintas įtarimas. Tur 
būt, žmonės, kurie yra priversti

vesti klastingus reikalus, niekados 
negali pilnai pasitikėti vieni ki
tais.

Vienuoliktą naktį po 
kimo Smitho kantrybė 
lyginta. Iš lėktuvo jis 
signalą: „Peter šaukia 
Billy, “ “ "
Billy".

Sekė trumpa minutė tylos, po to 
lėktuve per motorų užimą pasigir
do Smitho 
miai tarė: 
Dievui".

— Man

Billy išvy- 
atrodė at- 
vėl siuntė 
Billy, alio 

Peter šaukia Billy, . alio

balsas, kuris visai ra- 
,,Dėkui Dievui, dėkui

puikiai sekasi, — jis 
girdėjo atsakymą. — Aš esu pa
siruošęs priimti draugus. (Billy 
uždavinys buvo nustatyti nusilei
dimo vietas kitiems agentams.) 
Viena mylia į šiaurę nuo vienuo
liktos pozicijos.

-s- Ar tau ko reikia? — klausė 
Smithas.

— Aš nusileidau į didelį griovį 
ir praradau dalį savo krovinio. 
Dabar turiu automobilį. Man rei
kia žemėlapių, kišeninių lempu
čių, baterijų, auto padangų. Iš 
pradžių negalėjau rasti savo drau
go ir esu priverstas pasilikti neto
li vokiečių sargybų. Tai yra labai 
pavojinga. (Bus daugiau)

RESPUBLIKONŲ DRAMBLYS 
SUBLIŪŠKO

Respublikonų partijos suvažiavi
mui jų dramblys iškirto nelauktą 
išdaigą. Prie viešbučio, kuriame 
vyko partijos suvažiavimas, buvo 
iškeltas partijos simbolis — di
džiulis išpūstas dramblys, bet vie
ną dieną jis pradėjo bliūkšti — 
pirmiausia pritūpė ant pasturgalio, 
paskui nuleido šauniai užriestą no
sį, o galiausiai visai subliūško. 
Pradžioj buvo manyta, kad tai 
demokratų partijos išdaiga, bet po 
visų ieškojimų nepavyko surasti 
skylutės, per kurią oras išėjo. Kad 
panašus nuotykis nepasikartotų, 
sen. Taftas atvežė lėktuvu gyvą 
dramblį.

SKONIO KLAUSIMAS BRITŲ
PARLAMENTE

parlamente įvyko diskusi- 
vebrienos skonis primena 
kiškio ar vandeninės žiur-

Britų 
jos, ar 
triušio, 
kės mėsos skonį. Progą diskusi
joms sudarė darbo partijos atstovo 
paklausimas, ar „vebrienos prakan
da", kuri yra įrašyta parlamento 
restorano valgių sąraše, iš tikro 
yra iš vebro mėsos. Diskusijose 
dalyvavo gausus būrys parlamento 
narių.

mis. Darbas atliekamas vienos sa
vaitės būvy. Pašaliname žalių de- 
kių spalvą, kad galima būtų nu
dažyti šviesiomis spalvomis. Mūsų 
kainos yra žymiai pigesnės, negu 
vokiečių dažyklų. Priimama šešta
dieniais ir pirmadieniais.

KREIPIMASIS Į KNYGŲ 
LEIDYKLAS IR TAUTIEČIUS
Grohno emigracijos stovykloje 

daugybė tautiečių turi ilgesnį lai
ką laukti transporto. Todėl labai 
prašyčiau Knygų Leidyklas ir Tau
tiečius siuntinėti čia steigiamam 
knygynėliui naujas ir atliekamas 
knygas, kad pravažiuojantieji lie
tuviai galėtų kultūringai . laiką 
praleisti. Knygas siųsti šiuo adre
su: Pfarrer Vaclovas Sarka, (23) 
Bremen-Grohn, IRO Transit Camp, 
Church. Iš anksto tariu nuoširdų 
ačiū. Kun. V. Sarka

SKELBIMAS Nr. 46
Zęmiau išvardinti ieškomieji, 

arba jų likimą žiantieji, yra pra
šomi atsiliepti CKartotekon per 
savo LTB komitetus, kartu nuro
dant šio skelbimo (bet ne laikraš
čio) eilės numerį ir įdedant rei
kiamą kiekį pašto ženklų atsaky
mui apmokėti.

693. INDRISIŪNAITE Konstan
cija; MATIJOSAITIS Otto (1918) 
Iš Rėdžgalių; IVAŠKEVIČIŪTE 
Ona; MARCINENAS Stasys (1898); 
MAKAROVAITE Marija (1917).

694. Anastazija LABACAUSKIE- 
NE-Savokaičiūtė, kilusi iš Višty- 
čio — prasbma rašyti savo sesei: 
Mrs. Anna Venckus, 6731 S. Oak
ley Ave.,’ CHICAGO 36, Ill.

695. Aldona §ABLINSKIENE-Lau- 
kytė, gimusi Kaune — prašoma 
rašyti adresu: Mr. Balys Baleišis, 
Box 341, CHAPLEAU, Ont/Canada.

696. Levasės SENKEVlClENĖS 
giminės iš Lubaukos ir jos vyro 
giminės iš Buivynų — prašomi 
rašyti adresu: Mrs. Eleonora Sen- 
kevičius-Sabaliauskaitė, 210 Rau- 
ber Street, ROCHESTER 5, N. Y/ 
USA.
% 697. Gauti giminių adresai iš 
JAV: Henrikui Bajaliui, Mildai 
Traškauskienei, Vai. Dlugauskie- 
nei, Kaziui Latonui, Babies (?), 
Leonui Baškiui, Petrui Kripui.

LTBOKartotekos Vedėjas

■yjL--išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
DUliai nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 

po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų, trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM X—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Full Sutton, Hostel 
Staff, Stamford Bridge. Near York.
Kanadoj: Mr. P. Piečaitis, 6668 Delorimier Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Stalino ir Tito kova gali 
privesti prie pasaulinio karo

Paskutiniai Tito su sovietais 
susidūrimai buvo atkreipę viso 
pasaulio dėmesį. Šiomis dienomis 
įvykių Balkanuose raida iš nau
jojo pradeda pasaulį jaudinti. 
Anglų žurnalistas Randolph Chur
chill tuo klausimu patiekia to
kius dėmesio vertus išvadžioji
mus:

SOVIETŲ KARIUOMENE TRAU
KIAMA PRIE JUGOSLAVIJOS

Patikimų šaltinių pranešimai 
nurodo, kad rusai Rumunijoje ir 
Vengrijoje prie Jugoslavijos pa
sienio sutraukia galingas sausu
mos kariuomenės ir oro pajėgas. 
Tai leidžia manyti, kad Maskva 
yra nusprendusi, tuoj pasibaigus 
Dunojaus konferencijai Belgrade, 
susitvarkyti su Tito.

Neabejotina, kad Kremlius gąs
dinimais ir jėgos demonstracijo
mis nori užsitikrinti sau laimė
jimą. Todėl šiuo metu dar yra 
daug faktorių, leidžiančių many
ti, kad rusai, siekdami savo pa
prastos jėgos politikos, laikysis 
atokiau nuo karinių metodų pa
naudojimo. Trylika Politbiuro 
narių Maskvoje nujaučia, kad tai 
galėtų iššaukti didelį nusivylimą 
užsieny ir sukeltų netikrumą 
krašto viduje. Visi jų planai in
trigomis ir propaganda laimėti 
Vakarų Europos kontrolę nuėję 
niekais. Tito, savu laiku išgirta
sis marijonetė, atsisakė vaidinti 
Kvislingo vaidmenį ir viešai pasi

DP TURI MOKĖTI UŽ 
MAISTA IR BUTĄ

DP GYVENIMAS EINA Į NAUJĄ FAZĘ

Iš OMGB ir IRO Vyr. būstinės 
Bad Kissingene visų Area darbo 
skyrių viršininkai gavo naują pot
varkį algų reikalu. Jame nurodo
ma, kad visiems stovyklose gyve
nantiems - DP, kurie dirba PCIRO 
ir atlyginimus gauna * vokiečių 
įstagų, turį būti atskaitoma po 
DM. 70,— kas mėnesį. Sis moke
stis laikomas, kaip dalinis atly
ginimas už maistą ir butą.

Toliau potvarky nurodoma, kad 
tokie pat atskaitymai būtų pada
ryti ir iš išvietintų asmenų, gyve
nančių PCIRO ar bendrose stovy
klose, kurie verčiasi savarankiš
kai arba dirba privačiai. Sis pot
varkis veikiąs nuo liepos mėn. 1 d. 
Bad Kissingene daroma viskas, kad 
šis terminas būtų nukeltas iki š. 
m. rugsėjo 1 d. Bet paskirų area 
darbo viršininkai stovyklų vador 
vybėms nurodo, kad atskaitymai 
turi būti atlikti jau dabar nuo lie
pos 1 d. Jei PCIRO vyr. būstinei 
pasisektų terminą nukelti į rug
sėjo 1 d. tai atskaitytos DM 70,— 
būsiančios grąžintos per ateinantį 
atlyginimų mokėjimą.

AR DP GALI AUGINTI 
KIAULES?

Augsburgas nespėjo dar susi- 
. tvarkyti su stovyklos gyventojų 
dalies iškraustymu į Neuburgą, 
kaip pateko į kitą bėdą. Plačiai 
vokiečių radio ir spaudos išgar

priešino daryti, ką Kremlius lie
pia. Ir kitoms komunistų parti
joms sukėlė didelių rūpesčių tas 
didelis kontrastas tarp jų pačių 
paklusnumo ir įžūlaus bei sava
rankiško Jugoslavijos lyderio el
gesio.

Visiškas Rusijos vyriausybės 
nepasisekimas savo gyventojus 
aprūpinti pačiomis reikalingiau
siomis gyvenimo re ik mini mis su
kūrė tam tikrą įtempimą krašto 
viduje. Jį norima sumažinti už
sienio avantiūromis.

KARAS SU TITO — ŠANSŲ
, BANDYMAS

Aš esu pakartotinai tvirtinęs, 
kad, kol Amerika turės atominės 
bombos monopolį, rusai neišdrįs 
provokuoti trečiojo pasaulinio 
karo. Bet karas su Tito būtų ne
žinomų šansų „arbatos puodelis“. 
Jis gali būti pigus uždangos pa- 
kėlėjas, kurį taip labai mėgo Hit
leris naudoti prieš mažus kraštus, 
kai jis reikalaudavo karinio do
minavimo, įgalinančio jam padėti 
užkariauti pasaulį.

Vienas iš tokių veiksnių, kuris 
gundo Kremlių žengti tokį žings
nį, yra tas faktas, kad Vakarai 
Titui reikš mažiau simpatijos ne
gu anomis dienomis di\ Schu- 
schinggui ir dr. Benešuį, kai jie 
Hitlerio taktikos dėka buvo pa
likti neapginti.

Stalinas, aišku, turi karinių 
priemonių okupuoti visus Jugos- 

sintoji kiaulių byla dar neiš
spręsta.

Kai vokiečių spauda ir radio 
norėjo iškoneveikti 'DP, kaltin
dami kiaulių juodojoje rinkoje 
pirkimu ir neleistinu auginimu, 
nurodė, kad kiaulių rasta 306, o 
kai iškilo apmokėjimo ar kitokio 
eventualaus atsiteisimo klausi
mas, „Schw. Landeszeitung“ savo 
rugp. 20 d. numery nurodo, kad 
„iš viso buvo konfiskuota ir Augs
burgo gyvulių ekonomijos ūkiui 
perduota 283 gyvos ir 2 paskers
tos kiaulės“. Kur dingo kitos 
kiaulės? Toliau tas pats laikraš
tis nurodo, kam ir koks skaičius 
kiaulių parduotas. Parduodant bu
vo imama po DM 1,— už gyv. svo
rio svarą, o už paauglį po 80 pfg. 
Kiaulių pirkėjų buvę žymiai dau
giau, negu pačių kiaulių. Augs
burgo mait. įstaigos vedėjas, ku
ris tą dalinimą vykdė, praneša, 
kad esą galima duoti visišką ga
rantiją, jog ūkininkams parduo
tieji paršiukai tikrai pateks į ben
drąjį maitinimą. Pinigai, anot to 
laikraščio, esą įmokėti į maitini
mo depozitus, nes „latviai per ka
rinę valdžią nori nors pinigus iš
gelbėti, nes jie teigia, kad kiau
les esą pirkę, o ne vogę“.

Byla perduota kariniam teis
mui, kurio sprendimas dar ne
žinomas. (kv)

lavijos strateginius ir susisiekimo 
punktus. Niekas būtų ir sąjun
gininkų intervencija, nes ji nesu
laikytų Stalino per kelias savai
tes pasiekti Dalmacijos pajūrį, 
nors Tito partizanai ir išvystytų 
Jugoslavijos kalnuose pasiprie
šinimą

ŽYGIS PRIEŠ JUGOSLAVIJĄ, 
SUSTIPRINTŲ BAIMĘ VAKA

RUOSE
Toks žygis įgalintų Staliną ne 

tik atkirsti Graikiją ir tiekti tie
sioginę paramą gen. Markos ko
munistų kovotojams, bet sukel
tų baimę ir kituose Rytų Euro
pos kraštuose, kurie taip neleng
vai pasiduoda jų valdymui. Kai 
kurie atsargesnieji Kremliaus są
mokslininkai šį žingsnį laiko api
brėžtos atsakomybės veiksmu, ku
ris sustiprintų jų jėgą ir baimę 
ir nereikėtų imtis pasaulinio ka
ro rizikos.

Bet ar tai būtų „apibrėžta at
sakomybė“? Niekas Vakarų pa
sauly nemėgsta nė Tito, nė jo 
metodų. Bet šiandie kiekvienas 
geriau orientuojasi strateginio

Kuriuose kraštuose geriausia 
lietuviams įsikurti

ĮKURDINIMO TARNYBOS VALDYTOJO C. MASAlClO PAREIŠ
KIMAS LIETUVIŲ SPAUDOS KONFERENCIJOJ

ŽINIOS APIE BOLIVIJĄ, KOLUMBIJĄ, ARGENTINĄ, VENE
CUELĄ, AUSTRALIJĄ. APJUNGTI VISIEMS PASAULIO LIE
TUVIAMS STEIGIAMA PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOME

NES ORGANIZACIJA

„Geriausi lietuviams įsikurti 
kraštai yra JAV. Kanada ir D. 
Britanija“, pareiškė įkurdinimo 
Tarnybos valdytojas C. Masaitis 
lietuvių spaudos konferencijoj. 
„Prieš metus buvo sudaromi 
žemdirbių sąrašai emigracijos 
reikalams į JAV ir Kanadą, „kal
bėjo jis toliau,“ tačiau, išskyrus 
Kanadą, jokio atgarsio į juos iki 
šiol nesulaukta. Kanada mūsų 
min. P. Žadeikiui yra pranešusi, 
kad parenkant kandidatus į Ka
nadą būtų į šiuos sąrašus atsi
žvelgta. Pietų Amerikos valsty
bės emigracijai tetinka tik bėdos 
atveju. Per mūsų min. Graužinį 
aiškintasi dėl emigracijos į Urug
vajų, bet šio krašto vyriausybė 
tam neparodė susidomėjimo. Bo
livijoj dar prieš karą buvo ko
lonistams skirtos atskiros sritys. 
Vienos tokios srities administra
cija buvo lietuvių rankose. Buvo 
su jais aiškintasi del tremtinių 
įkurdinimo, bet gautas neigia
mas atsakymas. Kolumbijoj vei
kia specialus lietuvių emigraci
jos komitetas ir iš jo gautas pra
nešimas, kad didesniam skaičiui 
emigrantų įvažiuoti jie negali pa
dėti. Argentinoj įsikūrimo galimy
bės kiek didesnes. Čia veikiąs 
emigracinis komitetas išrūpino 
eilei Austrijos ir Italijos bei da
liai Vokietijos lietuvių įvažiavimą 
į Argentiną. Paskutiniu metu jis 
turi sudaręs 2000 asmenų sąrašą,

„Mes turim būti pasiruošę 
sutikti agresinius antpuolius”

Britų Imperijos gen. štabo vir
šininkas Viscouent Montgomery, 
kalbėdamas Blackpool, pareiškė, 
kad, jei britų tauta nori būti sau
gi, Anglijai iki ateinančio pavasa
rio reikia 150.000 vyrų ir moterų 
teritorinei kariuomenei.

Jis pareiškė: „Mes turime būti 
pasiruošę, sutikti netikėtus agreso
rių antpuolius. Mes negalime tu
rėti jokios vilties, kad, kaip ir 
1939 metais, turėsime atsikvėpimo 
laikotarpį.“ (DM.) )
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būtinumo klausimuose, negu tuo 
laiku, kai Hitleris pradėjo žy
giuoti per Europą. Jei Tito paro
dys kiek sugebėjimo tam žygiui 
priešintis, nėra visai tikra, kad 
jis iš Vakarų medžiagų negaus.

Gal būt, ištikrųjų per maža ir 
per vėlu sulaikyti Staliną, kad 
nepasiektų Adrijatikos. Bet atro
do yra tikra, kad pavojaus min
tis Vakaruose yra tiek išryškė
jusi, jog toks Rusijos smurtas 
kelių mėnesių laikotarpyje su
keltų tretįjį pasaulinį karą.

Čia mes patenkame į neišma
tuojamą karalystę. Karo pavojus 
glūdi ne vien Kremliaus noruose 
pigiai ir lengvai turėti pergalę 
savo rankose, bet tame, kad so
vietų izoliacizme ir ignorancijoje 
gali labai daug lemti nežinomi 
faktoriai visiškai kitaip, negu 
mes Vakarų Europoje manome. 
Hitlerio didžiausia klaida buvo 
tai, kad jis manė, jog kiekvienas 
kitas savo moraline laikysena bu
vo toks indiferentas, kaip jis pats 
buvo. Stalinas ir jo kriminaliniai 
bičiuliai gali lengvai padaryti tą 
pačią klaidą.

ir nežinia, ar jam pavyks išrū
pinti jiems įvažiavimą. I Vene
cuelą lietuviai vyksta, bet vaiz
das apie šį kraštą nėra palankus. 
Yra paprašytas min. Graužinis 
painformuoti, kaip ten įsikūrę 
lietuviai gyvena. Susisiekti su 
Australijos lietuvių sąjunga nepa
vyksta, nors laiškai negrįžta. 
Atrodo, kad čia uždarbiai paten
kinami, bet darbo sąlygos kaip ir 
visur — atvykusioms DP duoda
ma ten dirbti, kur vietiniai ven
gia“.

I klausimą dėl išvykusių orga
nizavimo bei palaikymo su jais 
ryšių Įkurd. Tam. valdyt. C. Ma
saitis atsakė, jog specialiai už- 
megsti ryšį su išvykusiais,'pav., 
į Venecuelą nesistengiama, nes 
Pietų Amerikoj yra mūsų pasi
untinybė, su kuria yra palaikomi 
ryšiai. Nuvykusių organizavimas 
priklauso Kultūros Tarnybai, bet 
ir šioj srity yra daroma: jau bai
giamas paruošti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės statutas, kuris 
apjungs visus lietuvius.

Pagaliau buvo paklausta, ar 
vyktina į Australiją. C. Masaitis 
atsakė: „Išeinant iš lietuviškų 
interesų, vargu ar yra rekomen
duotina. Sunku tikėti, kad į Aus
traliją išvykę galės efektyviai da
lyvauti lietuvių tautos gyvenime. 
Tat skatinti būtų netikslu, bet 
geriau į Australiją negu Vene
cuelą“.

RUSAI KONCENTRUOJA KAR 
IUOMENĘ RYTŲ ZONOJE 
Pabėgėliai iš rusų zonos pasako

ja, kad visi vokiečiai vyrai tarp 
18—30 m. amžiaus privalo regi
struotis sovietų okupacinėse įstai
gose. Pabėgėliai nenurodo, kokios 
rūšies ši registracija yra, bet pra
neša, kad užsiregistravusieji vyrai 
per kelias dienas nuo užsiregistra
vimo rusų sunkvežimiais išvežami 
„nežinomai paskirčiai“. Dėl tos 

priežasties daug vokiečių bėga iš 
sovietų zonos.

Vokiečių policija iš Rytų zonos 
praneša, kad pastebimas sovietų 
kariuomenės pajėgų didinimas 
išilgai Rytų Vakarų zonų pasienio.

Jų pranešimu, vien apie Mągde- 
burgą ir j vakarus nuo Jo esą 
100—200.000 karių.

Hillerslebeno poligonas netoli 
Magdeburgo esąs pilnai prigrūstas 
ginkluotų vienetų.

Traukiniai užimti kariuomenės 
transportams ir nežinoma, kada Jie 
vėl normaliai kursuos. (S. & S.)

UKRAINIEČIU PARTIZANAI

LIETUVOS PASIENY

„East Europe“ praneša, kad 
ukrainiečių partizanai, net ligi 
šiol veikę ir Lietuvoj,' dabar iš
plėtė savo veiklą toj Rytprūsių 
daly, kuri yra įjungta Sov. Są- 
jungon, taip pat ir*' Lenkijoj. 
Birželio mėn. įvykęs didelis mū
šis tarp ukrainiečių partizanų ir 
lenkų dalinių. Tuo pačiu metu 
ukrainiečių partizanai veikia Slo
vakijoj.

„Im Ausland“ praneša, apie vo
kietį, grįžusį iš Rytų, kur jis 
dvejus metus kovojo ukrainiečių 
partizanų eilėse. Jis pasakojo, 
kad UPA (ukrainiečių partizanų 
armijos) eilėse esą svetimtaučių 
specialistų, gyvytojų ir t. t.

Pasakotojas nesutikęs duoti 
smulkesnių žinių apie partizanų 
organizaciją, tik paminėjęs, kad 
ji esanti labai plati ir apimanti 
ne tik Ukrainą, bet dalį Sov. Są
jungoj, Lenkijos ir Čekoslovaki
jos. Partizanai labai gerai gink
luoti ir disciplinuoti, nors nega
lima esą sakyti, iš kur jie gauna. 
ginklų. MVD buv. NKVD kovo
janti su jais naikindama miškus ir 
terorizuodama vietinius gyvento
jus, išvežant į Sibirą net ištisus 
kaimus. Todėl partizanai veikia 
labai atsargiai, kad nesukompro
mituotų gyventojų. Žiemos metu 
jie visai neišeina iš miškų, veng
dami palikti pėdsakus.

APIE KA KALBAMA MASKVOJE
Vakarų valstybių atstovai sten

gėsi Molotovą įtikinti, kad Ruhro 
srities kontrolės problema negali 
būti šiuose papsikalbėjimuose sut
varkyta; jos išsprendimas priklau
so užsienių reikalų ministeriams. 
Molotovas pareiškė, kad, kol ne
bus visiškai pagrindinai dėl kon
ferencijos sutarta, per anksti esą 
sudaryti konferencijos programą. 
Jis reikalavo, kad tik Rytų markė 
būtų Berlyne galiojanti valiuta. 
Sąjungininkai atsakė, kad apie tai 
bus galima kalbėti tik panaikinus 
Berlyno blokadą.

LIETUVIŲ SPAUDOS 
KONFERENCIJA

įvyko rugpjūčio mėn. 20 d. „Mū
sų Kelio“ redakcijoj, Dillingene. 
Sį kartą be Inf. Tarn, valdyt, 
prof. J. Brazaičio į konferenciją 
atvyko BALFo atstovė I. Rovaitė, 
Įkurdinimo Tarnybos valdytojas 
C. Masaitis ir VLIKO narys B. 
Gaidžiūnas. Jų pareiškimai spaus
dinami atskirai. Taip pat be „Lie
tuvių Žodžio“, kuris, matyt, del 
tolimo kelio* negalėjo atvykti, 
konferencijoj dalyvavo visų Vo
kietijoj einančių lietuvių laikraš
čių redaktoriai. Ta proga buvo 
paliestas ir paskutiniu metu tarp 
„Žiburių“ ir „Minties“ kilęs gin
čas. Buvo pasiūlyta jo nebetęsti.

Konferencija buvo B. Gaidžiūno 
nufilmuota, o konferencijai pasi
baigus jis parodė jo jau padary
tos filmos dalį iš lietuvių trem
tinių gvenimo Vokietijoj. Pasi
rodo, kad šiuo metu B. Gaidžiū
nas turi padaręs jau 1500 m fil
mos ir tikisi dar 1000 m pada
ryti. Tokiu būdu bus filmoj už
fiksuotas lietuvių tremtinių gy
venimas.
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