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Jugoslavija krizės išvakarėse
Valymo akcija. Suėmimai. Rytai pries Tito. Belgradas tvirtai laikosi -

Anglų konservatorių laikraščio 
„Observer" korespondentas iš Bel
grado praneša apie šiuo metu vyk
domų Jugoslavijos kariuomenės 
valymą. Dabar dar negalima esą 
pramatyti, koks iš tikrųjų bus su
imtųjų skaičius, bet galima esą 
tvirtinti, kad tai-skaičiuojama šim
tais. Net vyriausybės sluoksniuose 
stebimasi ir baiminimąsi dėl tokio 

- didelio kominformo pasekėjų skai
čiaus, apie kurį anksčiau nebuvo 
net galvojama. Manoma, kad valy
mo akciją įvykdys vidaus reikalų 
min. Aleksandras Rankovič, kuris 
šiam reikalui yra padidinęs savo 
įstaigos personalą. - Areštų banga 
prasidėjo su Montenegro vyriau
sybės narių atleidimu. Daugiausia 
yra suimta kaip tik Montenegro, 
kuri visada buvo laikoma dau
giausia prorusiška. Be Montenegro 
min. pirmininko esą suimti „Tan- 
jug" žinių agentūros, užs. poli
tikos redaktorius, valstybinių ben
drovių direktorius ir kiti.

STALINAS įSEJO PRIEŠ TITO
Londoniškis „Evening News” ra

šo, kad Stalinas davęs įsakymą su
organizuoti Jugoslavijos pervers
mo inscenizavimą. Jis esąs pas
kyręs ir Tito įpėdinį, būtent gen. 
pulk. Dapševičių. Anot to laikraš
čio, per ateinančias tris savaites 
Maskvos—Belgrado ginče reikią 

* laukti tam tikrų įvykių Jugoslavi

Tremtiniam atvykti pakanka
V . TO • • t '>

garantuoti butą ir pažadėti surasti darba j.

Tremtiniams vežti jau paskirti I Dabar 
šeši laivai. Tuoj bus 11. Pirmieji įstatymu 
laivai su tremtiniais atplauks rug
sėjo mėn. pabaigoje.

Amerikos kongreso pravestajam 
įstatymui vykdyti Prezidento pas
kirtoji komisija rugpiūčio 13 d. 
prisaikdinta ir oficialiai pradėjo 
eiti pareigas.

BALF pirmininkas kun. Dr. J. B. 
Končius, šalpos ir imigracijos rei
kalais lankydamasis Cleveland, 
Ohio, Chicaho, III, Washingtone ir 
kitose vietose, nuolat palaikė glau
dų kontaktą su darbą pradedančia 
komisija, BALF Centru ir su BALF 
blankas pildančiais asmenimis, 
komitetais, įstaigomis ir kitais 
tremtinių imigracija susidomėjusi
ais žmonėmis bei įstaaigomis, teik
damas patarimus ir rekomendaci
jas, tremtinių imigracijos darbui 
greičiau ir sėkmingiau vykdyti. 
Grįžęs į New Yorką, BALF pir
mininkas tuoj vėl kontaktavo tik 
pradėjusią oficialiai eiti pareigas 
DP. imigracijos komisiją. Jai nuro
dė sunkumus gauti darbui pažadus 
iš darbdavių, kurie atvykstančiųjų 
darbininkų nėra matę.

joje. Tito režimas turįs būti pa
keistas „ortodoksiška vyriausybe". 
Stalinas liepęs suorganizuoti ir pa
bėgusių nuo Tito rėžimo komu
nistų „Laisvųjų jugoslavų komi
tetą", kuriam vadovaująs Stalino 
numatytasis Tito įpėdinis Dapše- 
vičius, šiuo metu gyvenąs Mask
voje. •

RYTŲ SATELITAI REIKALAUJA 
AKCIJOS

Rumunų oficialioji žinių agen
tūra , pakartotinai iškelia Komin
formo kaltinimus maršalui Tito ir 
pabrėžia, kad išdavikų Tito ir 
Rankovičiaus klika, išėjusi prieš 
jugoslavijos komunistus su teroru, 
nušaudama Jugoslavijos laisvės 
kovotoją gen. Jovanovičių, padarė 
naują nusikaltimą.

Lenkų spauda Jovanovičiaus žu
vimą vadina „politine žmogžudys
te". ,;Glos Ludu" nurodo, kad Ju
goslavijoje viešpataująs teroro re
žimas".

Vengrų komunistų vadas ir min. 
pirm, pavad. Rakosi Jugoslavijos j 
vyriausybę laiko „gangsterių gau
ja".

BELGRADO REAKCIJA
Jugoslavijos komunistų partijos 

organas „Borba" savo vedama
jame rašo, kad buv. štabo viršinin
kas užsitarnavo sau mirtį iš kulip- 

ryšium su naujuoju DP. 
affidavitų nereikės pil

dyti. Pagal šį įstatymą į Ameriką 
gali atvykti tik tremtiniai gyvenę 
Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje 
prieš 1945 m. gruožio 22 d.

Jau Išvykusieji į Angliją, Kana
dą, Australiją, Pietų Ameriką ar 
kitur naujuoju įstatymu negali 
pasinaudoti, nes šis įstatymas pra
vestas specialiai tremtiniams iš 
Vokietijos, Austrijos ir Italijos iš
vežti.

Atvykstančiųjų 40% turį būti iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir ry
tinės Lenkijos, už Kurzono .linijos.

Prūsų lietuviai, kurie bėgo ar 
buvo išvežti į Vokietiją ar Austri
ją, turi teisę į Ameriką atvykti 
Vokietijos kvota.

Atvykstančiųjų 30% turi būti 
ūkininkai, dirbę žemės ūky ir norį 
žemės ūky dirbti. Toliau seka na
mų ruošos darbininkai, žmonės 
mokslo įstaigoms, statybininkai ir 
būtiniems darbams reikalingi as
menys.

Pirmenybė teikiama atvykstan
tiems pas gimines iki trečiosios 

I kartos.

kos paprasto kareivio, kuris savo 
kraštą geriau atstovauja negu ge
nerolas. Šis įvykis esąs pamoka 
visiems Jugoslavijos komunistams, 
kad reikia būti „budriems bekom-

promisinėj kovoj“ prieš viešus ir 
slaptus Jugoslavijos priešus.

Toliau iš Belgrado United Press 
praneša, kad už Jugoslavijos sienų 
veikianti didesni, negu buvo ma
noma, prieš Tito nusistačiusių or
ganizacija.

Tuo klausimu rašydama, „Bor
ba" reikalauja be jokios atodairos 
pašalinti visą priešingai nusista
čiusį elementą iš visuomenės, gy
venimo. (kv.).

Maskvos pasitarimai sprendžiamame taške
NUMATOMAS NAUJAS SUSITIKIMAS SU MOLOTOVU. DI
DŽIAUSIOS KLIŪTYS SUSITARTI — FINANSŲ REFORMA IR 

VAKARŲ VOKIETIJOS VALSTYBES KŪRIMAS

Maskva. Naktį į antradienį Va
karų valstybių pasiuntinius pri
ėmė Stalinas ir Molotovas. Pa
sikalbėjimas tęsėsi 4 vai. ir 40 
min. ir kai baigėsi jau buvo po vi
durnakčio. Jis buvo pertrauktas 
tik trumpam užkandžiui. Išeinant 
po pasikalbėjimo žurnalistų pak
laustas del tolimesnio pasimatymo 
su sovietų galvomis, JAV amba
sadorius B. Smith atsakė, jog jis 
manąs, kad šis pasikalbėjimas 
nebuvęs paskutinis. Del paties 
pasikalbėjimo ambasadorius pa
žymėjo, jog jis manąs, kad buvo 
padaryta tam tikra pažanga.

Korespondentai praneša, kad 
faktas, jog Stalinas dalyvavo 
šiuose pasitarimuose, rodo, kad 
jie bus pasiekę sprendžiamą taš
ką. Pagal sovietų pranešimus va
liutos reforma yra didžiausia su
sitarimo kliūtis.

Po pasikalbėjimo Kremliuj visi 
trys Vakarų pasiuntiniai nuvyko 
į JAV amabasadą, kur jie pa
ruošė atitinkamus savo vyriausy
bėms pranešimus. Antradienį jau 
visose trijose Vakarų sostinėse jų 
pranešimai apie pasikalbėjimą |

Kremliuj buvo studijuojami. Be- 
vinas.atskirai priėmė amerikie
čių ir prancūzų Londone esan
čius ambasadorius: jie taip pat 
matėsi su britų specialistu Vo
kietijos klausimams W. Strang. 
Taip pat Vašingtone užs. reik, 
min. Marshallas kalbėjosi su 
aukštaisiais minsterijos pareigū
nais ir padarė pranešimą prez. 
Trumapui, kuris šiuo metu yra 
išvykęs poilsio.

Maskvos laikraščiai tik trum
pai paduoda žinią apie įvykusį 
pasikalbėjimą Kremliuje. Tai 
antras kartas, kai sovietų lakraš- 
čiai skelbia apie šiuos pasitari
mus.

Iš Maskvos pranešama, kad 
naujas pasikalbėjimas Kremliuj 
yra numatomas ir greičiausiai 
jis įvyks su Molotovu. Tai pa
tvirtina ir pranešimai iš Vašing
tono.

Apskritai yra laikoma, kad pa
sitarimai įėjo į naują fazę ir di
džiausios kliūtys susitarti yra va
liutos reforma ir Vakarų Vokie
tijos valstybės kūrimas.

LAPKRIČIO MEN. STALINO 
TAIKOS OFENZYVA?

ROOSEWELTO PAŽIŪROS I BALTIJOS VALSTYBES

„New York Journal American" 
praneša sensacingas žinias apie 
Stalino taikos ofensyvą, kuri pra
sidėsianti lapkričio mėn. tuo lai
ku, kai vyks JAV prezidento rin
kimai. Stalinas siūlys Reiną skai
tyti įtakos sferų riba, paliekant 
Austriją ir Vokietiją sovietų įta
koj. Manoma, kad šie pasiūlymai 
bus priimti, nes Vakarų valsybėms 
„tokia taika bus geriau, negu ka
ras“.

„Collier" rugpiūčio 14 paskelbė 
artimiausio Roosevelto . draugo 
Harry Hopkins slaptus dokumen
tus, kurių dalis liečia Baltijos val
stybių klausimą. Dokumentuose 
minima, kad jau Jaltos konferenci
jos metu abu Vakarų vyrai'žadėjo 
sutikti „paaukoti Stalinui 3 nepri
klausomas, laisvas ir demokratiš
kas Baltijos respublikas — Lietu

vą, Latviją-ir Estiją — kad garan, 
tuotų sąjungininkų pergalę antram 
pasauliniam kare“. To meto Angli
jos užsienių reikalų ministeris 
Edenas, 1943 m. būdamas Vašing
tone, bijojo dėl tolimesnio rusų 
elgesio, ypač tuo atveju, jei JAV 
po karo atgręžtų Europai nugarą. 
Paklaustas, kokie būtų Sov. Są
jungos reikalavimai taikos kon
ferencijoje, Edenas atsakęs, kad 
pirmiausia būsią reikalaujama Pa
baltijo valstybių aneksijos pripaži
nimo. Rooseveltas išsireiškęs, kad 
JAV ir Anglijoj bus labai prie
šinamasi šiam Rusijos reikala
vimui. Tačiau realistiškai galvo
jant, po Vokietijos sužlugdymo 
niekas negalėtų rusus iš Pabaltijo 
išvaryti. Prezidentas pridūręs, kad 
tuo atveju JAV reikalaus „kad 
Rusija neaneksuotų Baltijos val
stybių be naujo plebiscite".

| PASKUTINĖS NAUJIENOS |
Vašingtonas. Sovietai du 

savo konsulatus New Yorke už
darė ir paprašė, kad JAV uždarytų 
savo konsulatą Vladivostoke, o 
atidarymo savo konsulato Lenin
grade nebevykdytų. Tai sovietų 
atsakymas į amerikiečių notą del 
Įvykio su sovietų mokyt. Kozen- 
kina.

Atėnai. Graikijos vyriausybė 
numato pašaukti prie ginklo naują 
30 000 vyrų kontingentą. Jie yra 
reikalingi sienos su Albanija ap
saugai sustiprintL Taip pat graikų 
gen. štabas praneša, kad apie 
1500 sukilėlių iš Albanijos perėjo 
į Graikiją. Tesalijoj ir Polėponese 
jie užpuolė gyvenamas vietoves.

Teheranas. Jugoslavijos pa
siuntinys Irane su visu personalu 
atsistatydino, pareikšdamas, kad 
jis negali pakęsti Jugoslavijoj vei
kiančio teroro. Jis pasidavė sovie
tų globai.

S o u 1 a s. JAV baigė karinę 
okupaciją Korėjoj, ir karinis guber
natorius grįžo Į JAV. Jo vietoj 
paskirtas ambasadorius. Korėjos 
prezidentui prašant, JAV palieka 
tam tikrą skaičių kariuomenės Ko
rėjoj, kuri padės vyriausybei ko
voj su komunizmu.

Berlynas. Sovietai atidėjo 
kitiems metams savivaldybių rin
kimus, kurie turėjo (vykti spalio 
mėn. Tai jie padarę prašant (vai
rioms darbininkų organizacijoms. 
Britų šaltiniai nurodo, jog sovie
tai šiuos rinkimus atidėjo, kandan- 
gi bijojo susikompromituoti, nes 
gyventojų nepasitenkimas sovietų 
remiamomis partijomis yra didelis.

Tūbingenas. Zonos siena 
tarp amerkiečių ir prancūzų panai
kinta ir bet kokia kontrolė at
šaukta.

Londonas. D. Britanija priė
mė triskart daugiau DP kaip bet 
kuri kita šalia. Iš 200 000 įkurdintų 
DP D. Britanija priėmė 70 000.

Frankfurtas. Netoli Frank
furto susidūrė du JAV „Dakota" 
transporto lėktuvai ir nukrito. Jie 
grižo iš Berlyno iškrovę maistą.

Berlynas. Britai del karo nu
sikaltėlių išdavimo lenkams atsakė, 
kad šis išdavimas negali be galo 
tęstis. Po rugsėjo mėn. 1 d. jie iš
duos tik tokius karo nusikaltėlius, 
kurie pagal vokiečių baudž. statutą 
bus galima apkaltinti žmogžudyste.

„The New Leader" rašo, kad jau 
1943 m. liepos mėn., prieš Benešui 
išvažiuojant į Maskvą, Roosevel
tas prašęs pastarąjį, kad jis pra
neštų rusams jo pažiūras į Baltijos 
valstybes: „JAV negali ir nenori 
sutruktyti Baltijos valstybių in
korporacijos Sovietų Sąjungon, 
tačiau rusams teks skaitytis su 
viešąja pasaulio nuomone. Todėl 
būtinai reikalinga rasti teisingą 
formą ir procedūrą nuraminti pa
saulio nuomonei".
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Momento rimties 
akivaizdoje

J. s.
Atsakingiausieji įvairių valsty

bių vyrai viešai kalba apie mo
mento rimtumą, reikalą tinkamai 
kariškai pasirengti ir kalbėti su 
savo priešininku aiškia jėgos kal
ba. Karinių jėgų kalkuliacijos ir 
modemiškiausieji naujųjų ginklų 
išradimai neapleidžia didžiųjų laik
raščių skilčių.

Šitokioje tarptautinėje situaci
joje kyla )rimtas klausimas: kuris 
mūsų, tremtinių, vaidmuo šioje
dviejų skirtingų pasaulių kovoje? 
Ar rūpintis vien savo asmenišku 
išsigelbėjimu, sprukti kur į ra
miausi pasaulio kampelį ir laukti 
iki visos audros praūš, ar drąsiai 
pasitikti tikrovę ir rengtis?

Pasirinkimas aiškus. Pajėgūs, 
laisvi ir susipratę politiniai trem
tiniai privalo nesišalinti iš busimo
jo kovos lauko, bet pirmąja proga 
įsijungti į Vakarų demokratinio 
pasaulio kovotojų eiles. Žinome 
gerai, kad labai svarbu išsaugoti 
juo daugiau sveikų mūsų tautos 
narių būsimajai laisvai Lietuvos 
valstybei atkurti ir sunkius atsta
tymo darbus nugalėti, bet visų 
svarbiausia sumaniai ir reikiamu 
momentu aktingai įsijungti į ben
drą kovą. Be mūsų pačių pastan
gų, pasišventimo ir aukų niekas 
svetimas mums laisvės neparengs 

' ir nepadovanos. Privalome šią lie
tuvių tautos brangenybę patys 
išsikovoti. Jau dabar kiekvieno 
tremtinio vyriausia pareiga pajusti 
dalį atsakomybės dėl savo gimto
jo krašto likimo bei jo ateities. 
Informacinę medžiagą apie Pabal- 
tės tautų likimą kultūringasis Va
karų pasaulis gaudyte gaudo. 
Stenkimės šiuos reikalavimus pa
tenkinti. Tesužino iš mūsų, kaip 
tiesioginių liudininkų, visas bolše
vizmo baisenybes ir lietuvių tau
tos nelaimes karo ir dabartiniu 
metu. Tepapasakoja viešai kiek
vienas tremtinys savo vargus-ir 
savo artimųjų žmonių likimą ži
auriose Tytų totalizmo bangose.

Svarbaus darbo labai daug. Tik 
visi sugebantieji dirbti, gyvai sto
ję į tautinį darbą, dideliu pasi
šventimu dirbdami tautos labui ir 

_ sujungę visas savo pastangas Lie
tuvos išlaisvinimo kovoje, gražiai 
atliksime savo pareigą ir pasiek
sime gražių laimėjimų. Sunkiuoju 
metu atminkime pasišventimą, sa
vęs išsižadėjimą ir atkaklią kovą 
prieš rusų carizmą mūsų tautinio 
atgimimo vadų ir tuoj įgysime 
daugiau savimi pasitikėjimo, dar
bas palengvės ir bus vaisingesnis.

Šitaip plačiai ir visuomeniniai 
supratę savus uždavinius, lengvai 
pakelsime kasdienines negeroves, 
su šypsena žvelgsime į gręsiančius 
mums pavojus, blaiviai žiūrėsime 
į ateitį ir išvengsime bereikalingo 
nervingumo bei kitų grynai emi
grantinių nemalonumų.

Literatūrinio kabareto pasisekimas Kemptene
— Rugpiūčio mėn. 19 d. kemp- 

teniečius aplankė Augsburgo lite- 
rarinis kabaretas „Klumpė", kuris 
arti dviejų valandų laiko vietos 
YMCA kino salėje maloniai užėmė 
ir palinksmino, vietos stovyklos 

^gyventojus. Čia kompteniečiai tu
rėjos progos įžvelgti į .„Dievo pa
mirštųjų" bei viso šių laikų pasau
lio neigiamybes iš linksmosios pu
sės ir pasijuokti iš savęs, savo 
prietelių ir .neprietelių. „Klumpės" 
literariniame kabarete veikia (pa- 
kaituodami šaiposi) žymieji mūsų 
aktoriai: Henrikas Kačinskas, Al
fas Brinką, Antanas Škėma ir Vi
talis Žukauskas. Šiuo augsburgie- 
čių pasirodymu kempteniečiai liko 
labai patenkinti ir laukia jų atei
tyje vėl su panašia programa at

Kaip „nusižudė" Jan Masarykas
Bandant suimti, Masarykas nušovęs tris saugumo valdininkus

Į liepos pabaigą Čekoslovakijoj 
buvo suimta per 70 asmenų: Pra
gos ryriausybė apskelbė, kad jie, 
amerikiečių padedami, rengę teroro 
aktus ir net perversmą. Kažkoks 
Miroslavas Barakas kartu su Mi
lanu Chacu, kurie buvo pabėgę į 
amerikiečių zoną Vokietijoj, grįžę 
atgal į Čekoslovakiją ir gegužės 
27 d. nužudę buvusį čekų parti
zanų majorą Schramą. Jie taip pat
kėsinęsi nužudyti karo miniasterį
gen. Svobodą.

Krito į akis, kad čekoslovakų 
oficialiame komunikate kažkoks 
partizanų majoras Schramas pasta
tomas greta tokios tikrai stambios 
figūros, kaip gen. Svoboda. Ceko- 
slovakų demokratinis pogrindis, 
„Basler Nachrichten" liudijimu, tą 
dalyką taip aiškina, kartu nušvies
damas ir Jan Masaryko „nusižu
dymo" paslaptį.

Žmonės, gyveną netoli užs. reik, 
ministerijos rūmų (kur buvo Masa
ryko butas), jo mirties naktį paste
bėję prie ministerijos privažiuo- •

Tarptautinis tremties 
menininku sambūris

Š. metų vasarą įsikūrė naujas 
tarptautinis tremties menininkų 
sambūris JBK.

Birželio 16 d. INKOPFo reika
lų vedėjo agr. inž. Jan Oertel dė
ka Muenchene buvo sušauktas 
estų, latvių, lietuvių, lenkų, uk
rainiečių ir vengrų menininkų 
atstovų posėdis, kuris ir nutarė 
tokį sambūrį įsteigti. Lig šiol įvy
kusiuose devyniuose susirinki
muose buvo aptarti organizaci
niai reikalai, veiklos apimtis ir 
kt.

Tuo tarpu JKB veikia INKOPFo 
rėmuose. JBK yra laisvas nuo bet 
kokių meno krypčių ir institucijų.

Šio sambūrio tikslas supažin
dinti tautas su kiekvienos tautos 
menu, jas į JBK įjungti, joms 
tinkamą vietą garantuoti, kultū
rinius santykius užmegsti, juos 
pagilinti ir puoselėti. Toliau JBK 
stengsis išvystyti korporatyvinę 
veiklą ir meno, socialinėje bei 
ekonominėje srityje pavieniams 
asmenims suteikti pagalbos, jau
niems pradedantiems meninin
kams kelią parodyti ir juos į ak- 
tyvų kultūrinį gyvenimą įtrauk
ti, kultūrinius santykius tarp tau
tų sustiprinti ir tampresnius ry
šius tarp pavienių menininkų su
kurti. JBK gali priklausyti tik 
geriausi architektūros, meno teo
rijos, skulptūros, tapybos, grafi
kos ir kitų meno sričių darbuo
tojai.

vykstant. Mieliesiems literarinio 
kabareto „Klumpė" dalyviams bei 
jo vadovui aktoriui H. Kačinskui 
visos kolonijos ir komiteto vardu 
po programos padėkojo, prašė ir 
ateityje kempteniečių nepamiršti 
vietos komiteto pirm, ir švietimo 
vadovas pik. Tautvilas.

— Nuo rugpiūčio mėn. 16 d. abu 
vietos skautų „Tėviškės" ir „Mer
kinės" tuntai stovyklauja arti 
Pfronten-Weisbach, pavadinę savo 
stovyklą „Laisvapiliu". Stovyklau
ja 116 žmonių — jaunimo ir vadų. 
Nežiūrint kartais nepalankaus oro, 
nuotaikos geros, o kūnui peno 
irgi nestinga.

— Rugpiūčio mėn. 22 d. aktuali
jas skaitė Dr. P. Meškauskas.

L. V—kas 

jant du automobilius, iš kurių 
iššokę apie tuzinas civilių. Netru
kus ministerijoj pasigirdę šūvių ir 
tuojo po to tie automobiliai nuva
žiavę. Ryto metą buvo paskelbta, 
kad Masarykas iššoko pro langą 
ir taip nusižudė, bet rezistencijos 
žmonės, slaptai atkasę jo lavoną, 
radę, kad Masarykas buvo nušau
tas. Jo nužudymui vadovavęs anas

Pavergtoje LIETUVOJE
(Tęsinys iš Nr. 33 (143) .

Pasirodo Lietuvoj ir iš vakarų 
pusės elgetautojų — iš Rytprūsių, 
net iš Karaliaučiaus. Pasinaudoda
mos (nes daugumas tik moterys) 
tuo, kad siena tarp Lietuvos ir 
Rytprūsių nesaugojama, jos ke
liauja į Lietuvą maisteliauti. Kar
tais pas ūkininkus lieka ir ilges
niam laikui padirbėti už maistą 
iki sužino vietos valdžia. Tada

JBK organai yra šie: 1. kultū
ros parlamentas, į kurį įeina kiek
vienos JBK priklausiančios tau
tos po 2 atstovus, 2. prezidiumas, 
3. atskiri komitetai.

XIII. 10 kultūros parlamentas, 
dalyvaujant 8 tautų menininkų 
organizacijų atstovams, . išrinko 
tokios sudėties prezidiumą: pir
mininkas — Gustavas de Bara- 
nyai (vengras), gen. sekretorius — 
dr. Michael Hocij (ukrainietis), 
raštinės vedėjas — prof. Maximi- 
lijan Feuerring (lenkės), turto 
globėjas — Hans Metz (estas) ir 
nariai — Vaclovas Ratas (lietuvis) 
Albert Prande (latvis) ir Kon
stantin Gameff (bulgaras).

JBK, kuris šiuo momentu ge
riausius Vokietijoj esančius emi
grantus menininkus yra numatęs 
sujungti, tuo neapsiribos. Organi
zacijos veikimo plane yra numa
tyta įtraukimas visų geriausių 
menininkų, kurie tik krikščioniš
kos kultūros srityje Europoje ar 
pasaulyje pasireiškia.

SUOLIS Į MIRTĮ
STEWART ALSOP IR THOMAS BRANDEN 

(Tęsinys)
Pirmasis kontaktas buvo vėl ir 

vėl atnaujinamas. Neužilgo Billy 
pradėjo siųsti žinias tiksliu, atsar
giu stiliumi.. Jis pranešė, apie 
tankų junginių judėjimą Arnheimo 
link, pranešė, kad vokiečiai daro 
vandens užtvarą netoli kanalo, 
pranešė apie sąjungininkų pra-
vesto Gaazkenkeno dokų bombar
davimo sėkmingumą. Jis taip pat 
sakė, kad kovoja su šalčiu, ir 
prašė daugiau rūbų ir cigarečių.

Kai atėjo šeštas pranešimas, bu
vo matyti, kad Billy, buvo susirū
pinęs dėl jo draugų bei papildymų 
atvykimo. Jis sakė, kad, jeigu jie 
greitai neatvyks, olandų pogrindis 
nustos juo pasitikėjimo. OSS su
prato jo sunkią būklę. Jie žinojo, 
kad Europos pogrindis turėjo būti 
atsargi, nuolat įtarinėjanti organi
zacija. Jei kas negalėjo įrodyti 
turįs sąjungininkų pasitikėjimą, jis 
tuoj būdavo įtariamas.

Tačiau tai buvo kaip tik vidury 
žiemos. Gamtos jėgos vedė savo 
kosminį karą viršum Olandijos 
mūšio laukų ir, nežiūrint to, kad 

Schram, komunistas ir saugumie
tis, kuriam kaip nepatogiam liu
dininkui nusikratyti raudonoji Pra
gos valdžia inscenizavo atentatą 
ir kaltę suvertė Barakui su Chocu.

Papildomų duomenų apie Ma
saryko mirtį paskelbė ir buvęs 
Masaryko asmeninis gydytojas Dr. 
Oskar Klinger, kuris, patvirtinda
mas žinias apie bandymą sulikvi- 
duoti Masaryką, praneša, kad Ma
sarykas besigindamas tris saugu
mo valdininkus nušovęs ir, pris
pirtas prie lango, pats iššoko pro 
jį ar buvo saugumo valdininkų 
išstumtas.

skuba keliauti toliau, kad nebūtų 
bėdos nei ateivėm nei ūkininkam.

Fraternizacijos su atėjūnais oku
pantais kaime visai nežymu. Dau
giau jos nei — pirmos okupaci
jos metu miestuose. Patys aukštie
ji pareigūnai čia duoda „pavyzdį" 
(Žiugžda rusę vedęs). Bet masė 
lieka atspari ir gryna. Vedybų 
skaičius sumažėjęs nes sumažė
jęs vyrų skaičius, netikra padė
tis. Sumažėjęs dėl to ir prieauglis.

Apskaitoma, kad 1946 m. prie
auglis teįstengė padengti nuosto
lius (išvežtuosius ar natūralia mir
timi mirusius). Gyventojų visoj 
Lietuvoj dabar, apie 2.500.000. Tie
sa, Pomeranijoj, Meklemburge ir 
kitose Vokietijos dalyse atkirsti 
tremtiniai Lietuvoj nepasirodė.

MORALINES SĄLYGOS
bet kokiai tautos gyvenimo pa
žangai yra dingusios. Šias sąlygas 
gerai atvaizduoja mieste vakaras. 
Vakare visur namuose durys ir 
langai uždarinėjami užbarikaduo
jami. Žmonės įsibauginę užpuldi
nėjimų. 1945 m. buvo užpludusi iš 
Rusijos banga vadinama „černa 
koška" gaujos. Vakare prie durų 
iš lauko pusės ima kniaukti katė. 
Atidarius duris, keli banditai 
čiumpa už gerklės, įsiveržia į vidų 
ir-išplėšia visa, kas jiem patinka.

Dabar tokis triukas žmonių jau 
negali apgauti. Bet vakare sute
mus gatvės tuštėja. Kas gatve 
slenka — tai arba sargybiniai ar
ba partizanai, aplankę miestą, ar 
plėšikai. Iš teatro ir kino grįžtan
tieji susimeta būriais, kad pake
liui nebūtų išrengti ir apiplėšti. 
Vieną vakarą kaž kuris teatralas 
grįžo vienas iš spektaklio. Žemai
tės ir Višinskio gatvių kampe jį 
sustabdė automatu ginkluotas pa-

OSS lėktuvai atkakliai mėgino pa
siekti Billy nurodytus punktus, 
jiems tas nepavykdavo.

Vasario 8 Billy vėl pareikalavo 
pagalbos. Tačiau peržiūrėję jo pra
nešimus, OSS vyrai pastebėjo, -kad 
tai buvo jo paskutinis toks prašy
mas. Vėliau, vasario 15, Billy
pranešimai pasidarė truputį keisti. 
Jis prašė siuntinių, bet nebeminėjo 
draugų. Po dviejų dienų buvo 
įvykdytas’ pirmas sėkmingas me
džiagų išmetimas, bet kai Smithas 
paklausė, ar jis dabar esąs pasi
ruošęs priimti draugus, jis gavo 
atsakymą: „Jokių draugų".

Smithas buvo susirūpinęs, tačiau 
nebuvo jokio įrodymo, kad kas 
nors būtų netvarkoj. Vėliau, va
sario 28—tą atėjo ir įrodymas. 23 
vai. 58 min OSS lėktuvas pasiuntė 
Billy: „Gaila, kad mes neatvy- 
kome su pakietais. Oras buvo ne- 
tinkatnas*'. Atėjo atsakymas: „Oras 
buvo blogas, bet buvo ir prakeik
tai bloga stovėti čia šaltyje". Tai 
negalėjo būti klaidingai suprasta, 
žodis "prakeiktas" buvo sutartas 

reigūnas ir įsakė „rasdievatsia" 
(išsirengti). Užpultasis nusivilko 
apsiaustą ir padėjo ant žemės. Į 
klausimą ar užteks, pareigūnas ra
gino nusivilkti ir švarką. Neužteko 
ir švarko, kurį užpultasis padėjo 
ant žemės kitoj pusėj. Besiaunant 
kelnes, pasigirdo kažkieno žings
niai. Pareigūnas įsakė skubinti, o 
pats užsimetė automatą ant pečių 
ir čiupo nuo žemės apsiaustą ir 
švarką. Kai jis lenkėsi, užpultasis 
čiupo automatą ir kita ranka Sti
priai smogė užpuolikui. Padėtis 
netikėtai pasikeitė. Užpuolikąs lai
kė rankas aukštyn iškeltas, o už
pultasis be švarko ir be kelnių, 
bet su automatu. Šitokioj padė
tyje užpultasis nusivarė užpuoliką 
į trečiąją nuovadą. Budėtojas 
nustebęs priėmė atvarytąjį ir už
darė jį į daboklę, o užpultajam 
grąžino drabužius.

Kai užpultasis paprašė pasakyti 
užpuoliko pavardę ir kitas per
sonalijas, budėtojas nuramino: — 
Draugas savo pilietinę pareigą at
likai ir gali keliauti namo, o jau 
toliau mes tvarkysim šitą reikalą 
Po kelių dienų užpultasis vėl nu
vyko į tą pačią nuovadą ir pama
tęs išsižiojo — čia budėjo tas pats, 
kurį jis buvo čia atvaręs kaip 
plėšiką. Tokie nakties didvyriai 
daugiausia yra sovietų kariai ir 
administracijos pareigūnai. Bet jie 
ir dieną pasmarkauja. Prie didžių
jų universiteto rūmų Kaune susta
tydavo studentai dviračius, ir nuo
lat dingdavo dviratis tai vienam, 
tai kitam. Pradėjo sekti ir susekė: 
priešais kitoj Gedimino gatvės pu
sėj (Polovinsko namuose) yra 
MVD įstaiga, ir jos pareigūnai 
pasiimdavo studentų dviračius 
„pasivažinėti". Kitu sykiu įstaigos 
pareigūnas, atvykęs į kitą įstaigą 
ir atlikęs reikalus, neberado savo 
dviračio ir nuvyko pranešti apie 
tai milicijos viršininkui. Tasai jį 
nuramino:, žinok drauge, kad mes 
turim daug svarbesnių reikalų. Ga
liu drauge užtikrinti, kad dviratis 
nepranyks iš Sovietų Sąjungos ri
bų. O ar juo važinėsi draugas, a.r 
kas kitas — ar mum ne vistiek.

Pridėkim dar visų pergyvenamą 
nežinią,- kada kuris bus suimtas ir 
išsiųstas. Nuo to jausmo nėra lais
vas nei vienas. „Laisvė nuo bai
mės", apie kurią kalbama keturiose 
laisvėse, Lietuvoj yra fikcija. 1946m. 
buvo suimtas net Kauno miesto ir 
apskrities partijos komitetas už 
buržuazinių nacionalistinių inter
esų rėmimą: jie buvo įteikę memo
randumą, kad Lietuvoj bolševikini- 
mo metodą reikia keisti -ir prie 
lietuvių eiti respektuojant jų tau
tinį individualumą. Sniečkus juos

pavojaus signalas. Smithas nepa
rodė jį išgirdęs. „Tvankoj Billy”, 
jis atsakė, „labos nakties". Bet 
skrisdamas atgal, jis žinojo, kad 
Billy buvo Gestapo rankose.

Kada agentas būna pagautas ir 
priverstas siųsti savo radio signa
lus, vienintelis būdas, kuriuo štabas 
gali jam padėti, yra dėtis būk 
viskas tvarkoj, siųsti jam infor
macijas ir paramą, kas įtikintų 
priešą, jog agentas gyvas yra ver
tesnis, nedu miręs. Peter Smithas 
darė ką galėjo Billy padėti, kol 
pasirodė, kad, gal būt, Billy ne
darė, ką galėjo, OSS.

Kovo 31 Billy paprašė, kad lėk
tuvas skristų viršum jo srities. 
Norėdamas sudaryti vokiečiams 
iliuziją, OSS įvykdė jo prašymą. 
Tačiau tuo momentu, kai lėktuvas 
pasiekė reikiamą vietą, pilotas iš
girdo išdavišką nacių radaro burz
gimą. Buvo neįprasta, kad taip 
greit atsitiktų. Kas nors buvo net
varkoj.

Tai buvo paskutinis Billy prane
šimas. Balandžio 19—tą britų žval
gyba atsiuntė iš fronto linijų žinią, 
kuri sukėlė Peter Smithui abe
jonių: „Pagautas vokiečių pasiun
tinys. Turėjo su savim pilną Gesta
po įvykdyto agento Billy tardymo
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Antisemitizmas Sovietų Rusijoje Kam nusisypsos laime Nuernberge?
Sovietų Rusijoje, kurioje jau 

prieš 30 metų antisemitizmas buvo 
„pašalintas", po šio karo vėl pasi
reiškė priešžydiškos nuotaikos. Pa
gal pranešimus, raudonojoj armijoj 
ir užsienių reikalų ministerijoje 
išėjo potvarkiai, pagal kuriuos 
įvedama žydams numerus clausus, 
tai reiškia, kad kadetų, diplomatų 
ir kalbų mokyklos negali priimti 
mokiniais ... žydų. Neaiškus bei 
įtartinas yra ir žydų teatro direk
toriaus Maskvoje Stalino premijos 
laureato Salomon Mrkhoels neišaiš
kintas žuvimas.

Pagrįstai bijosi žydai dar ir 
dėlto, jog jiems yra visiškai su
varžytas judėjimas į kitus kraštus, 
kas seniau buvo nekliudoma. Tas 
reiškia, jog Sovietų Sąjungos po
litika žydų atžvilgiu pradėjo keis
tis.

Sovietų politika žydų atžvilgiu 
per 30 metų buvo aiški. Jie slopino 
antisemitizmą iš vienos pusės ir 
sionizmą iš antrosios. Žydai So
vietų Sąjungoje buvo tauta lygi 
kitoms tautoms, kuri turėjo taip 
pat ir savo kultūrinę autonomiją 
(tam tikram laipsny). Jie. galėjo 
taip pat įsijungti ir į kitų tautų 
eiles, ukrainiečių, rueų^kitaip sa
kant asimiliuotis. Jiems buvo pa- 

viešai pasmerkė ir visi buvo iš
vežti į Rusiją.

Susirenka dailininkai, apžiūrinėja 
naują paveikslą, kuriame vaizduo
jama rugiapiūtė, ir vienas susi
mąstęs pastebi: — O kas šiame 
paveiksle yra tarybiško? Ką tu 
pasakysi, kai tave paklaus? — Ne
jaukiai visi susimąstė. Jau žinau 
pertraukė autorius: — Pasakysiu, 
kad rugių kirtėtai . . . matai, jie 
dainuoja, taigi pasakysiu, kad jie 
dainuoja tarybinę dainą ... O 
vienose iškilmėse Kaune jau įsi
linksminus, įmonės direktorius pra
dėjo-kalbą apie ištikimybę parti
jai ir Stalinui, bet partijos centro 
komiteto narys Preikšas kalbėtoją 
nutraukė:

— Neplekėk; žinom mes, kad jūs 
velnią galvojat. Bet spiaut mum 
į tai. Jūs vergaujat mum ir toliau 
vergausit, nors ir velnią savy ne
šiojai . . .

Kokios kaime nuotaikos, galima 
spręsti iš to kad nėra šeimos, kuri 
ko nors negedėtų. Išnyko vaka
ruškos, pasilinksminimai; nebe
skamba ir subatvakariais dainos. 
Tyliai, prislėgtai skamba naujos 
partizanų dainos (bus daugiau) 

pasakė ' naktį pasilikti lauke ir mėginti De 
Į Woelf sutikti rytą. Atsirėmęs į 

Billy išlipo iš griovio, į kurį jis ! tvorą, jis užsnūdo šaltam lietuje.

komplektą. Jis, matyti, 
jiems viską, ką žinojo

buvo nusileidęs, ir gražiai su
lankstė savo parašiutą, kaip jis 
buvo išmokęs OSS mokykloje. Jis 
buvo patenkintas ir laimingas. Kai 
lėktuvo burzgimo jau nebesigir
dėjo, jis pajuto apie save nakties 
tylą: jis buvo visai vienas.

Artimiausias darbas buvo už
kasti parašiutą. Jis ėmė kasti ran
komis, tačiau tai nepaliko dumble 
žymės. Jis galvojo apie viską, ką 
jis turėjo veikti — apie savo seną 
draugą Johannes De Woelf, po
grindžio veikėją, kurį jis turėjo 
rasti Ulrume — ir apie savo pa
vojų. Geriausia buvo skubėti — 
mesti viską į griovį ir pasišąlinti. 
Jis numetė savo parašiutą ir ap
saugos maišą į griovį, užvertė ant 
jų dumblo ir nuėjo skersai per 
laukus.

Kai jis pasiekė Ulrumo miesto 
ribas, lijo lietus. Billy nieko nebe
girdėjo apie De Woelf nuo tada, 
kai jis prieš dvejus metus pabėgo 
iš Olandijos. De Woelf galėjo būti 
pašalintas, taip' pat buvo galima 
manyti, kad jo namas buvo nacių 
stebimas. Billy nusprendė visą 

siūlyta įsteigti Biro-Bidžane ir so
vietinę žydų respubliką. Tačiau 
žydai, būdami grynai religinė ben
druomenė organizaciniu atžvilgiu, 
nesiasimiliavo. Tik labai maža da
lis tai padarė. Nerado jie ne pag
rindo steigti savo valstybę „ne
šventoje" Biro-Bidžano žemėje, 
kaip ir Europos žydai atsisakė nuo 
Ugandos. Taip pasiliko žydai visą 
laiką tuo, kiro jie buvo ir prie 
caro — svetimi tiek rusų tautai, 
tiek pačiai Rusijai žmonės. Komu
nistinis režimas jiems buvo dar 
sunkesnis nei caristinis. Žydų sie
lose liko pabėgėlio jausmai, o ru- 
sų-antisemitizmo nuotaikos.

Karo metu rusų vyriausybė žydų 
atžvilgiu laikėsi palankiai. Vokie
čiams žygiuojant pirmyn, jie buvo 
pirmoj eilėj evakuojami. Tačiau to 
negalima pasakyti apie rusų tautą, 
kurioje reiškėsi tokia žydų neapy
kanta, kad kai kuriose srityse jie 
patys padėjo vokiečiams naikinti 
žydus.

Karui pasibaigus, Rusijoj antise

Nauji Stalino nurodymai Italijos komunistams
Italijos komunistų vadai nutarė 

griebtis griežtų priemonių, kad ap
gintų komunizmą Italijoje. Jie 
skelbia, jog antikomunistiniai Šni
pai įsibrovė į jų partiją ir ją 
žlugdo. Jie įpareigojo kiekvieną 
komunistą demaskuoti tokius šni
pus, nors ir kažin kaip jie būtų 
pasislėpę.

Italijos vyriausybė pareiškė, jog 
tos instrukcijos labai panašios į 
Benito Musolinio savo laiku as
mens gvardijai duotas. Tokios 
priemonės yra visų diktatorių var- 
tojAnos.

Šitos naujos instrukcijos turi 
ryšio su prieš mėnesį atsiųstu Sta
lino laišku komunistų mokyklą Ru
sijoje išėjusiam Italijos komunistų

vadui TogliatL Jame sakoma, jog 
komunistai turi būti savo vadų 
sargais. Komunistai turi būti 
apdairesni, nes anglo-amerlkiečių 
šnipai veikią jų nenaudai.

Pagal komunistų pareiškimą, an
tikomunistiniai šnipai naudoją fa
šistų policijos metodus. Gi komu
nistai nieko negalį darytį, kas yra 
nepatvirtinta jų vadovybės arba 
kas diskriminuoja jų gerą vardą 
ir tuo būdu padeda jų priešams.

Stalinas savo laiške piktai kon
statuoja, kad Rusijos komunistai 
buvo „liūdni", jog Togliatti drau
gai nepajėgė jo apginti.

„Stalino laiškas yra rimtas ir 
autoritetingas mums įspėjimas" — 
pareiškia Italijos komunistų va
dovybė. (NYHT.)

AmMs Maius...
ANT ŠAKNŲ AUGS BULVES, ANT 

STIEBŲ PAMIDORAI
Vienas Jova farmeris pranešė 

atsitiktinai aptikęs augalą, atsira
dusį iš bulvių ir pamidorų susi
kryžiavimo. Naujas augalas galįs 
turėti didelę ateitį, jei iš tikro ant 
jo šaknų augs bulvės, o ant stiebų 
pamidorai.

NAUJĄ REAKCIONIERIŲ RŪŠIS
Sovietinės Vokietijos zonos lai

kraštis „Lausrtzer Rundschau' rei-

Jis pabudo auštant, sustingęs ir 
pusiau sušalęs. Pusiau septynių, 
dumblinas ir nuvargęs, jis sunkiai 
užlipo laiptais pas De Woelf. Jo 
senas draugas tebebuvo čia, ir 
pusryčiai pavirto beveik pobūviu 
su visa šeima, nustebusia ir nu
džiugusia dėl Billy grįžimo. Likę 
su De Woelf vieni, jie kalbėjo 
apie agentus, kurie dar turėjo at
vykti, apie medžiagas, kurios tu
rės būti numestos, ir apie žval
gybos tarnybą, kurią jie organi
zavo. Tarp 11 ir 21 lapkričio, kai 
buvo užmegztas pirmas kontaktas 
su Londonu, Billy susipažino su 
De Woelf draugais rezistencijos 
sąjūdyje ir sudarė savo organiza
ciją.

De Woelf brolis nuvežė jį į 
Zwollę, kur jis susitiko pogrindžio 
vadovą, kuriam būtinai reikėjo 
tiesioginio kontakto su anglais. 
Jis buvo išvystęs pasiuntinių tar
nybą šiaurės Olandijoje, kuri per
davė vadovaujančių asmenų in
formacijas vyriausybei Londone. 
Pasiuntiniai buvo net vokiečių 
saugomi ir aprūpinti vokiškais pa

mitizmas dar sustiprėjo ir gal tik 
Lenkijoje jis buvo stipresnis. Po 
karo galima buvo išgirsti apie po
gromus Lenkijoje, apie sinagogų 
deginimus Slovakijoje, apie keistus 
įsakymus Rumunijoje, apie kapų 
išniekinimus Vokietijoje, tik nieko 
panašaus nebuvo galima išgirsti 
iš Sovietų Sąjungos. Bet tai nereiš
kia tikro rusų palankumo žydams. 
Sovietų vyriausybė tik nenorėjo, 
kad pasaulis sužinotų, kokia žydų 
neapykanta dega rusų tauta. Ne
norėjo taip pat prarasti žydų sim
patijų satelitiniuose kraštuose. Bet 
žydų problema jai yra nemaloni, 
nes su jais negali susidoroti, kaip 
norėtų. Tad yra nusprendusi geriau 
jais nusikratyti. Kaip tik dėlto so
vietai šiuo metu remia sionistus 
ir žydų emigraciją į Palestiną. Tuo 
būdu būtų pasiekta dvigubas tiks
las — nusikratyta nesuvirškinama 
žydų bendruomene ir patenkinti 
Rusijos antisemitai, kuriems dau
giau nesipainiotų po kojų neap
kenčiamieji žydai.

kalauja, kad būtų patraukti atsa
komybėn reakcionieriai,-kurie juo
kiasi ir daro nepalankias pastabas, 
kai kinuose rodoma DEFA savai
tinė kino apžvalga.
SOVIETINES IR KAPITALISTINES 

AUSTRES
Kai Juodojoj jūroj buvo vėl pra

dėta austrių žvejybą, sovietų 
mokslininkai pareiškė, kas sovie
tinės Juodosios jūros austrės mais
tingumu ir skoniu žymiai pralen
kia kapitalistinių kraštų austres.

sais, kad padėtų jiems darbe, kurį 
naciai manė juos dirbant. Jis pa
siūlė taip pat Billy automobilį ir 
vokiečių kareivį jam saugoti, ir 
Billy sutiko.

Billy taip pat suorganizavo ofi
cialią priedangą dar dviem agen
tam, kurie buvo laukiami iš OSS. 
Jie turėjo dirbti kaip valdžios tar
nautojai bendrose virtuvėse Win- 
schodene, kur buvo galima užsi
garantuoti maistą, guolį ir saugią 
vietą radio siųstuvui. Billy po
grindžio organizacija formavosi 
greitai, gal būtu per greitai. Jis tu
rėjo tiekimo lauką, priedangą 
dviems draugams ir didelę organi
zaciją, padedančią jam gauti in
formacijas.

Tačiau lapkričio 21, kada buvo 
pasiųsti reikalavimai nuleisti pa
rašiutais du agentus, Billy draugas 
Zvrollėje dar nebuvo pasiruošęs 
juos priimti bendroje virtuvėje. 
Dar turėjo būti pagaminti suklas
toti dokumentai. Tada Billy papra
šė De Woelf pagalbos, ir De Woelf 
beskubėdamas padarė vieną fata
lišką klaidą savo pogrindžio kar
jeroje. Jis supažindino Billy su 
vienu pogrindžio draugu, vardu 
Van Steele. (bus daugiau

Tai klausimas, kuris domina vi
są DP sportu besidominčią visuo
menę. Lietuva ar Lenkija? Du 
priešininkai, kurie iki šiol Pa
vergtųjų Tautų Sporto Žaidynėse 
futbole stovi pirmaujančiose padė~ 
aėtyse. Šios rungtynės įvyksta šį 
šeštadienį, t. y. 28 d. Numberge 
didžiajame stadione, kuriame vyks 
Pavergtųjų Tautų 1. atletikos var
žybos.

Po visos eilės gero mūsų rinkti
nės pasirodymo įvairiose rungty
nėse, atsirado „nepataisomų opti
mistų", kurie skiria mums laimė
jimą. Bet yra ir kitaip galvojan
čių. Kurie galvoja teisingai? Į šį 
klausimą šiuo metu atsakyti yra 
neįmanoma ir per daug rizikinga. 
Apsiribokime, kiek tai leidžia vie
ta, bent paviršutinišku žvilgsniu į 
abu priešininkus.

Teko stebėti lenkų žaidimą. Jis 
yra šaltas, apskaičiuotas. Komanda 
susižaidusi gerai. Paskiri žaidikai 
nėra kamuolio virtuozai, tačiau 
puikūs energingi kovotojai. Visi 
fiziškai pajėgūs, jauni. Komandos 
stiprybė — vartininkas, viduro 
saugas ir puolimo vidurio trejetas. 
Tačiau puolikai nėra perdaug ju
drūs. O mūsiškiai? Jau 4 rung
tynes mūsiškiai žaidžia beveik 
pastovioje sudėtyje. Komanda tu
rėjo kelerias sunkias rungtynes ir 
nepasimetė, nors ir turėdama savo 
nenaudai prieš ukrainiečius 0:3 ir 
jugoslavus 0:2. Šis reiškinys leidžia 
manyti, kad komanda dvasiškai yra 
stipri. O ar tai nebus svarbiausia? 
Mūsų vienetas yra sudarytas iš 
jaunų ir patvarių žaidikų. Tuo ir 
turėjome progos įsitikinti. Var
tuose — jaunas vartininkas Per

I PRANEŠIMAI I
Taikomosios dailės mokykla 

Freiburge
Taikomosios Dailės Mokykla 

Freiburge rugsėjo mėn. 15 d. pra
deda trečiuosius mokslo metus. 
Mokyklai vadovauja daiL V. K. 
Jonynas. Mokykloje yra šie sky
riai: tapybos studija, vadovauja
ma dail. A. Valeškos, skulptūros 
studija, vadov. skulp. A. Marčiu
lionio, grafikos studija, vadov. 
dail. T. Valiaus, audinių studija, 
vadov. dail. A. Tamošaičio ir ke
ramikos studija vadov. inž. A. 
Muraičio. Specialią paišybą ke
ramikos studijoje dėsto dail. V. 
K. Jonynas ir meninei keramikos 
sričiai vadovauja keramikė E. 
Marčiulionienė. Paišybos klasei 
vadovauja dail. V. Kasiulis. Pai
šybą dėsto skulpt. .T. Zikaras. 
Teoretinius dalykus mokykloje 
dėsto: dailės istoriją — A. Ran- 
nit, plastinę anatomiją — Dr. J. 
Kaunas, braižybą ir perspektyvą
— inž. V. Kmitas, prancūzų kal
bą — A. Cipkus, vokiečių kalbą
— A. Nagys.

Į mokyklą priimami studentai 
(baigę gimnaziją) ir lasvieji klau
sytojai ( nebaigę gimnazijos) iš 
anglų amerikiečių ir prancūzų 
zonų. Norintieji įstoti į 194849 
mokslo metų rudens semestrą 
privalo nevėliau rugsėjo mėn. 10 
d. prisiųsti prašymus ir gyveni
mo aprašymus Direktoriaus var
du šiuo adresu: Ecole des Arts et 
Metiers, Freiburg im Br. Wonn- 
halde 1. 

7il%a ■■•■m!** išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
/fX.IDUriUl nials. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. 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.

kūnas. Protarpiais sukuria gražių 
paradų, bet silpnoji vieta — ner
vingumas ir jaudinimasis. Išbėgi
niai iš vartų kai kada „kvapą su
laikanti". Nepasitikėjimas savim? 
Stoka orientacijos? Reikia manyti, 
kad Nūrnberge pasirodys kaip 
nenuginkluojamas. Baziliauskas ir 
Kitas II — du gynikai. Abu kieti 
kovotojai. Pirmasis metasi į kovą 
be jokios atodairos ir savo stai
gumu paraližuoja priešą. Antrasis
— apskaičiuotojas, taktikas. Prie
kyje saugų linijos stovi Bačins- 
kas. Tai iš seno yra žinomas „tvir
tų kojų” kovotojas. Dešinys sau
gas Kitas I ir kairysis — Jeršovas. 
Abu seni futbolininkai. Pirmajam 
trūksta noro sueiti su priešininku 
j individualią kovą dėl kamuolio. 
Antrasis, — saugas ir puikus kovo
tojas iš prigimties. Tik kartais 
(mažutis priekaištas) delsia per 
ilgai su kamuolio atidavimu. Jį 
galima būtų pavadinti komandos 
varikliu. O puolimas? Langevičius 
perdaug dažnai sueina su kitais 
žaidikais į diskusijas, kas aikštėje
— netinkama. Puikus kovotojas, 
susižaidęs su Grybausku, aištriai 
šaudo į vartus. Grybauskas, Jokū
baitis ir Kitas III sudaro pavolin- 
gą vidurio trejetą ir yra įvarčių 
medžiotojai.
Jokūbaiūiui patartina užmiršti ne
lemtą delsimą. Stupelis — kairy
sis spaminis. Rinktinėje žaidė tris 
kartus. Paliko gana gerą įspūdį.

Šiaip ar taip, bet nuoširdžiai ti
kime, kad mūsų vyrai, gindami 
užsienyje mūsų trispalvę, dės vi
sas pastangas, kad mūsų visų lū
kesčių neapviltų.

A. Biržys.

Asmenims, kurie bus priimti, 
mokykla tarpininkaus gavimui _ 
leidimų apsigyventi prancūzų 
zonoje. Dalis studentų turės ga
limybės apsigyventi studentų 
bendrabutyje.

Norintieji papildomų žinių, ga
li gauti mokyklos išleistą ilius
truotą leidinį prancūzų kalba, 
prisiunčiant 5 DM.

LIETUVIŠKAI — ANGLIŠKO 
ŽODYNO REIKALU

Jau kurį laiką spaudinamas ir 
rudenį turįs iš spaudos išeiti V. 
Peteraičio paruoštas lietuviškai — 
angliškas žodynas dėl dabartinės 
valiutos reformos susidūrė su pi
niginiais sunkumais.

Kad žodyno išleidimas nebūtų 
užtęstas ir kad būtų galima nusta
tyti jo tiražą, kviečiame gerb. vi
suomenę šį žodyną iš anksto užsi
prenumeruoti.

Žodynas, prie kurio autorius 
apie 3 metus atsidėjęs dirbo, api
ma daugiau kaip 30 000 lietuviškų 
žodžių, bus išleistas gerame po
pieriuje, normalios knygos formato 
(21X15 cm), arti 600 pusi, ir dabar 
užsiprenumeravusiems kaštuos 
18.40 DM.

Pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu: M. Sutkevičius, Mūnchen 9, 
Pilgersheimer Str. 21T (b. Dr. Kalt- 
hoff).

M. Sutkevičius
Leidėjas.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kas nulems treciojo 
pasaulinio karo pergale?
„Daily Mail" dienrašty garsus 

britų karinis komentatorius pulk, 
lt. F. O. Miksche daro įsidėmėti
nų išvadų dėl būsimo karo išei
ties.

Norint turėti bendrą vaizdą apie 
karo pajėgas, sako Miksche ku
rios bus panaudotos konfliktui 
prasidėjus, pirmiausia reikia žinoti 
raudonosios armijos realią galią, 
arba, kitaip tariant, koreguoti tuos 
tvirtinimus, kurie paskutiniais me
tais propagandos yra įkalkuliuot; 
į Stalino karo mašinos kreditą.

Savo pastabas grindžiu savo pa
ties antrojo pasaulinio karo paty
rimais.

Karas tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos buvo kova tarp 80 ir be
veik 200 mil. tautų. Tretysis Rei
chas buvo sumobilizavęs 325 ir 
Sovietų Sąjunga arti 600 divizijų.

Iš 325 vokiečių divizijų tiktai 
190 buvo naudojamos Rytų fronte. 
Likusios buvo okupuotuose kraš
tuose.

Didžiausias divizijų skaičius, 
kuriuo galėjo Vokietijos genera
linis štabas disponuoti Rytuose, 
buvo 240. Tai buvo tuo metu, kai 
vokiečiams padėjo italų, suomių, 
rumunų, vengrų ir kitų tautų ka
riniai daliniai.

KARO PRAMONE
Mes taip pat turime nepamiršti, 

kad pradedant 1943 metais Wehr- 
machto daliniuose nebebuvo dau
giau, kaip du trečdaliai jų norma
laus kariuomenės kiekio. Taip pat 
neginčytina, kad rusai tuo metu 
disponavo tris kartus didesne vyrų 
pajėga.

Medžiagų ištekliaus klausimas 
ypatingai svarbus karo vedimo 
veiksnys. Plieno gamyba yra bet 
kokios karo pramonės pagrindas.

AIŠKINAMAS DM 70
ATSKAITYMO KLAUSIMAS

DIRBANČIŲJŲ SKAIČIUS BUS SUMAŽINTAS 10 %. MAŽESNES 
ALGOS PAKELIAMOS

Esslingeno latvių kolonijos dele
gacija nuvyko į Bad Kissingeną 
išsiaiškinti dabartiniu metu DP de
gamus klausimus. Mr. Grigg paaiš
kino, kad spaudos informacija 
apie dirbančiųjų skaičiaus suma
žinimą 10 % esanti teisinga, bet 
apie tai, jog duoti nurodymai su
mažinti tą skaičių 30 %, jis nieko 
negirdėjęs.

Dirbančiųjų algų klausimu Mr. 
'Grigg paaiškino, kad, derinantis 
prie armijos nurodymų, numatomi 
visai zonai vienodi nuostatai. IRO 
stengiasi pagerinti žemesnių kate
gorijų darbininkų algas. Labiausiai 
priimtinas atrodytų vad. Bavarijos 
variantas, kuriam vidutinės algos 
numatomos 220 DM. šiam projekte 
algų svyravimas yra nedidelis.

Delegacija norėjo smulkesnių pa
aiškinimų dėl 70 DM atskaitymo. 
Mr. Grigg laikėsi tos pažiūros, kad 
čia reikėtų smulkesnio laipsniavi- 
mo, priderinant dirbančiųjų šeimų 
skaitini bei gyvenimo ir darbo

Tvirtinimas, kad sovietai kovojo 
prieš visos Europos karo poten
cialą, yra reikalingas tikrai atsar
gaus patikrinimo.

„Didžiojo Vokietijos Reicho" 
plieno produkcija iš okupuotų 
kraštų galėjo prisidėti prie bendros 
vokiečių karo mašinos gamybos 
35.000.000 tonų tiktai 4.021.000 to
nų.

Galimas dalykas, kad tuo pat 
metu Rusija pasigamindavo tiktai 
20.000.000 tonų, bet pridėjus 
17.500.000 tonų, jau pagamintų 
karo medžiagų iš Britų Imperijos 
ir JAV, tame skaičiuje 385.883 
mašinų chasy ir 51.503 džypų, su
sidaro visai kitoks vaizdas.

Įdomu palyginti vokiečių ir so
vietų karo pramonę:

Lėktuvų gamyba
1942 1943 1944

SSSR 8.000 18.000 30.000
Vokietija 15.557 25.537 39.807

Ginkluotų riedmenų
1942 1943 1944

SSSR 20.000 30.000 30.000
Vokietija 6.180 12.063 19.002

Vokietijos generalinis štabas, 
lygiai kaip savo vyrų pajėgą, karo 
pramonės gamybą turėjo išdalinti 
keliuose karo teatruose. Tiktai 
vienas trečdalis visų Vokietijos 
oro pajėgų buvo Rytuose, kiti du 
trečdaliai turėjo būti Vakaruose.

Mes, darydami šiuos išvedžioji
mus, nepamirštame ir to, kad so
vietai dėl vokiečių žengimo į prie
kį neteko didelės savo pramonės 
dalies, o vokiečių pramonė kentėjo 
nuo nuolatinių sunkių oro puoli
mų. »

Bet kaip ten bebūtų, galima tvir
tinti, kad raudonoji armija, lygi
nant su Wehrmachtu, tiek žmonė- 

aplinkybėms. Mr. Dunn išvažiavo 
į Berlyną tik šio reikalo sutvar
kyti, kur jis kalbėsis su atitinka
mais OMGUS tannautojais.

Rūpinasi lietuviais našlaičiais
IRO Unitarian Service Commit

tee britų zonoje organizuoja naš
laičių vaikų namus. J šiuos namus 
bus priimami vaikai 16—18 metų 
amžiaus ir tik iš britų zonos.

BALFo centras iš Amerikos pra
neša, kad visi lietuviai vaikai 
našlaičiai bus pinnoj eilėj išvežti 
į JAV. Jie visi bus patalpinti į 
specialius internatus mokymui ir 
auklėjimui. Katalikai vaikai bus 
patalpinti į katalikų, o protestantų 
— į protestantų organizacijų išlai
komus internatus. BALFo centras 
pataria su jokiomis kitomis vals
tybėmis bei organizacijomis nesi- 
tarti dėl lietuvių našlaičių emigra
cijos, o laukti išvažiavimo į JAV 
galimybių.

mis, tiek materialiniu aprūpinimu 
stovėjo aukščiau.

Iš bendro žvilgsnio atrodytų, 
kad tuose tvirtinimuose iš tikrųjų 
kas nors yra klaidinga: statisti
koje, armijų kovos pajėgume ar 
abiejose drauge. Bet, iš tikrųjų, 
ne rusų nuopelnas, kad jie pajėgė 
vokiečiams atsispirti. Prie to pri
vedė absurdiška pačių vokiečių 
strategija. i
RUSIJĄ GALIMA SUMUŠTI TIK 

JOS VAKARUOSE
Jei Rusija gali būti sumušta, tai 

tas turi būti padaryta Vakaruose, 
būtent Lenkijoje, Gudijoje arba 
Ukrainoje. Juo priešo kariuomenė 
išdrįsta toliau įeiti į stepes, juo 
ilgėja susisiekimo linijos ir juo 
frontas platėja.

Antrajame pasauliniame kare 
raudonoji armija palyginamai bu
vo palankioje padėty — ji kovojo 
tik viename fronte.

Ateities kare, kaip ten bebūtų, 
bus trys karo laukai: Europa, Ar
timieji Rytai ir Tolimieji Rytai. 
Be to, sovietai kovojo savo žemė
je ir užnugary buvo saugūs.

Yra dar ir kitas faktas, vertas 
dėmesio. 1945 m. raudonoji armija 
buvo jau berodanti rimtų demo- 
ralizicijos ženklų. Pirmojoje karo 
fazėje raudonojoj armijoj to nebu
vo pastebėta.

Aš tuo nenoriu pasakyti, kad 
šie veiksniai visiškai pakeičia pa
dėtį. Amerikiečiai ir britai drauge 
negali pasiųsti daugiau kaip 170 
divizijų į kovos lauką. Kartu su 
kitais sąjungininkais šis kiekis ga
lėtų būti pakeltas iki 300 divizijų.

PIRMA PASIRUOŠTI — PASKUI 
KARIAUTI

Sprendimas glūdi technikoje ir 
medžiagoje. Mūsų argumentacijai, 
pagrindu vėl imkime plieno gamy
bą, kur vieni anglosaksų kraštai 
gali išeiti su 125 mil. tonų produk
cija. Priešingai, sovietai savo 
krašte, Vokietijoje ir kituose kraš
tuose, kuriuos jie galėtų okupuoti, 
nęgalės daugiau pagaminti, kaip 
35—40 mil. tonų.

Jei kam nepatiktų šios produk
cijos palyginimas, tegul tai padaro 
ir su kitomis gamybos šakomis — 
ir gaus tuos pačius rezultatus.

Ką šitie skaičiai reiškia? Tai 
reiškia, kad Vakarai, nežiūrint pir
mų karo dienų pralaimėjimo, tik
rai pasilikos oro ir vandenų vieš
pačiai. Ir šis bus sprendžiamas 
konflikto veiksnys.

Iš viso to, kas viršuj pasakyta, 
seka nepakeičiama strateginė dog
ma: delsti karą tol, kol bus išvys
tytas karo pajėgumas.

VAKARIEČIAI SAUGO SAVO 
SEKTORIUS

Amerikiečių karinė policija 
užėmė pozicijas išilgai savo sek
toriaus sienų, kad sutrukdytų ru
sams įsiveržti ir pagrobti žmones 
bei policinininkus. Pulk. E. R. Kel
ly, amerikiečių MP vadas, pa
reiškė, kad jo daliniai liks savo 
postuose, „kol padėtis atauš". Bri
tai taip pat sukoncentravo savo 
sargybas Potsdamo aikštėje. Rug
pjūčio 21 jie griežtai, bet be inci
dentų atrėmė sovietų ir rytų zonos 
policiją, bandžiusią peržengti sieną. 
Rusai ypatingai stengėsi pagrobti 
vakariečių laikraščių fotografus ir 
reporteribs, bandančius nufotogra-

MARSALAS SOKOLOVSKIS 
GAVO SLAPTU INSTRUKCIJŲ

Iš artimų sovietų karinės admi
nistracijos sluoksnių Berlyne pa
tirta, kad rugp. 21 d. sugrįžęs iš 
Maskvos marš. Sokolovskis, kur 
turėjęs pasikalbėjimų su aukštais 
Kremliaus pareigūnais.

Anot šių šaltinių, kai tik bus 
išleistas Vakarų valstybių Mas
kvoje pasikalbėjimų komunikatas, 
Sokolovskis sušauksiąs Karlshorste 
savo aukštųjų politinių patarėjų 
konferenciją. Joje maršalas nuro
dys savo vyriausiems padėjėjams 
naują Vokietijos kursą, kurio tu
rės būti laikomasi ryšium su nau
ja padętimi.

Tų šaltinių taip pat pabrėžiama, 
kad šiuo metu dar pačiam Soko- 
lovskiui nėra žinomos galutinės 
Maskvos pasikalbėjimų išdavos.

(DM)

VAKARŲ EUROPOS SĄJUNGOS 
KONFERENCIJA

Prancūzijos kabinetas pakvietė 
Anglijos ir Benelux valstybių vy
riausybes dalyvauti konferencijoj, 
kuri paruoštų kelią visos Europos 
kongresui.

Susitikimas siūloma įvykdyti ne 
vėliau kaip lapkričio mėn. Jo ga
lutinis tikslas būtų — įkurti Jung
tines Europos valstybes. Dėl po
litinių priežasčių jis kol kas ribo
tųsi tik 16 Marshallio planą pasi
rašiusių valstybių, laisvuoju Tries
to miestu ir vakarų Vokietija. 

fuoti rusų kareivius. Vienas iš tų, 
rusų pagautas, ėmė taip rėkti ir 
daužytis, kad turėjo būti paleistas. 
Vieną korespondentą, norėjusį tu
sų sektoriuj pasikalbėti so vokie
čių policijos šefu Markgrafu, rusai 
išvarė lauk, grasindami šautuvais.

600 vyrų stiprumo amerikiečių 
daliniai dieną ir naktį saugo savo 
sienas.

Mieste jaučiamas didelis įtem
pimas. Visi domisi, kaip pasibaigs 
šis nervų ir kantrybės" bandymas 
tarp amerikiečių ir rusų kareivių 
(NYHT).

Sis Kongresas neturėtų nei vyk
domosios nei įstatymų leidžiamo
sios, o tik patariamąja galią.

Prancūzijos vyriausybės kvieti
mas yra neoficialaus Kongreso, 
įvykusio gegužės mėn. Haagoje, 
pasėka. Anglijos ir Benelux vy
riausybės |šio projekto atžvilgiu 
laikosi -rezervuotai, kai tuo tarpu 
Prancūzijoj jis randa karštų rėmė
jų žymių valstybės vyrų tarpe.

Montgomery bando išsklaidyti karo baime
Rugpiūčio 21 Maršalas Montgo

mery, britų imperijos generalinio 
štabo viršininkas, savo kalboje 
bandė sumažinti nuolat kylančią 
baimę dėl ateinančio karo.

Kalboje, kurią jis pasakė Britų 
Legiono suvažiavime netoli Bing- 
hamo, lordas Montgomery paste
bėjo „susirūpinimą dėl to, kas turi 
artimiausioj ateity įvykti".

„Jūs neturit bijoti", sakė jis". 
„Aš tikiu, kad viskas galų gale 
pasibaigs gerai. Auklėkite tik savo 
berniukus ir mergaites dorais 
žmonėmis ir, kol jūs tai darysit, 
tol neturėsit jokios rūpesčio." 
(NYHT)

JAV REGISTRUOJA NAUJOKUS
JAV kariuomenė žada rugpiūčio 

mėn. pašaukti pirmą 15.000 vyrų 
kontingentą apmokymui. Vėliau 
šis skaičius palaipsniui išaugtų iki

TAUHįUM IS VtSM.
Karachi. JAV karo laivyno 

vienetai rugpiūčio 18 d. pirmą kar
tą nuo dominijos įsisteigimo ap
lankė Pakistaną. Karači uoste jie 
buvo entuziastingai sutikti patran
kų saliutais.

Havana. Havanos policija pra
neša, kad nežinomi asmenys pa
leido iš automobilio keletą šūvių į 
sovietų ambasadą ir numetė su 
padegama medžiaga butelį, kuris 
tačiau nepadarė nuostolių. Aten- 
tatininkai pabėgo.

Rangoon. Burmos vyriausybė 
liepė gyventojams pasitraukti iš 
maištininkų užimtų sričių, nes jos 
bus bombarduojamos ir apšau
domos iš oro; Komunistams trūksta 
municijos ir vaistų. Sukilėlių tarpe 
iškyla nesutarimai.

Vašingtonas. Amerikos gynybos 
ministeris James Forrestal praneša, 
kad jis šaukia visų JAV karinių 
pajėgų viršininkus trijų dienų kon
ferencijai, kur bus aptarti „svar
būs klausimai".

Helsinkis. Suomijos min. pirm. 
Karl August Fagerkolm, kalbėda
mas Tammerfors, pareiškė, kad jo 
vyriausybė tol eis pareigas, kol 
Suomijoje bus užtikrinta demo
kratinė tvarka. Jis dė visas pastan
gas, kad dabartiniai geri santykiai 
su Sovietų Sąjunga būtų išlaikyti.

Paryžius. Ispanijoj sesektas są
mokslas prieš generalisimą Franko. 
Sąmokslas turėjęs būti įvykdytas 
jo vasaros rezidencijoje buvimo 
metu.

New Yorkas. Amerikiečių kari
uomenė perspėja visus prekybinin
kus, pramoninkus, prekybos įstai
gas ir prekybos organįzacijas, kad 
atsargiai elgtųsi su įvairiomis in
formacijomis, kurių nori gauti už
sienis, ypatingai sovietų įtakoje 
esą kraštai. Paskutiniu metu kai 
kurios organizacijos ir firmos gavo 
prašymų persiųsti telefonų knygų, 
firmų katalogų, ftotografijų net 
susisiekimo kelių žemėlapių. e

Washingtonas. Generolas Carl 
Spaatz, buvęs JAV oro pajėgų 
viršininkas, pareiškė, kad JAV 
turi išvystyti raketines atomines 
bombas, galinčias lėkti 5.000 my
lių. Jo nuomone, prieš tokias ilgų 
distancijų raketas nėra jokio 
priešginklio. Tų ginklų išvystymas 
užtruktų keletą metų.

Halifax. 28 latviai ir estai rug-. 
piūčio 21 d. vėl atvyko Kanadon. 
Jie su moterimis ir mažais vaikais 
atplaukė iš Švedijos per Atlantą 
44 tonų laiveliu. Haiifaxo uoste jie 
buvo vietinių džiaugsmingai pas
veikinti: „Sveiki, draugai, atvykę 
Kanadon". Jie atsisakė pasakyti 
savo vardus, kad nebūtų persekio
jami tėvynėje likę giminės. Kol 
bus gautos iš Ottavos instrukcijos, 
jie pasiliks Haiifaxo uoste. (UP).

30.000 vyrų kas mėnesį. Rugpiūčio 
30 prasidės jaunų vyrų, pradedant 
nuo 18 metų amžiaus, registracija. 
Pirmiausia būsią pašaukti 25 metų 
vyrai. (AP.)

KARIUOMENES JUDĖJIMAS 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Paskutinių trijų savaičių būvy 
Čekoslovakijoje pravesti milžiniški 
kariuomenės mąnevrai. Ypatingai 
šiaurinėje Moravijos srityje įvyk
dyta su kovos šoviniais pratimų, 
kur dalyvavo sunkiausioji artileri
ja ir aviacija.

Tuo pat metu rinktiniai ir pati
kimi karininkai lankėsi Moravijos 
ir Slovakijos kaimuose, ieškodami 
kariuomenei patalpų. Kadangi akci
ja išvystyta tokios didelės apim
ties, abejojama, kad reikalas eina 
tik apie Cekoslovakų kariuomenės 
patalpinimą (Die Tat).
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