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Tarp pasitarimų Maskvoj ir Berlyne
SUNKIAI SPRENDŽIAMA VOKIETIJOS PROBLEMA. PANAIKINS BERLYNO BLOKADĄ. 

STALINO BANDYMAI. KARO PAVOJUS GLŪDI RUSŲ UŽSISPYRIME

Nežiūrint visiškos tylos apie 
Berlyno pasitarimus, Cosmos iš 
Paryžiaus praneša, kad grėitu 
laiku reikią laukti Berlyno blo
kados panaikinimo. Dėl Rytų 
markės įvedimo dar galutinai ne
susitarta. Nurodoma, kad praeitos 
savaitės pabaigoje į pasitarimus 
buvo pakviestas sovietų zonos 
geležinkelių direktorius ir grei
čiausiai buvo sudaryta technikų 
komisija, kuri bus pasiųsta į Mag
deburgą apžiūrėti geležinkelio li
nijos naudojimo tinkamumą.

Bet blokados panaikinimas te
būtų visai mažas įnašas į bend
rąjį Rytų ir Vakarų pasaulio san
tykių įtempimo atslūgimą. NYHT 
rašo: „Generolai Berlyne dabar 
mėgina išdirbti techniškuosius 
nuostatus pagal Maskvoj diplo
matų priimtus pagrindinius dės- 
nius. Jei jiems tas ir pasisektų, 
greičiausiai tai tebūtų gan ribo
tas Vokietiją liečiančių klausimų 
sutvarkymas. Svarbesnieji klau
simai, apimą visą Vokietiją, rytų 
sienas ir Ruhro klausimai pasi
likta ir toliau neišspręsti ir jie pa
saulį dar daug mėnesių ir metų 
kankintų**.

Tuo pačiu klausimu „Baltimore 
Sun“ taip pat panašiai sampro
tauja: „Įtempimo sušvelnėjimas 
visai maža ką tereiškia, nes mes 
jau esame pripratę prie tokios 
rusų taktikos, ir nuolatinę besi
tęsiančią krizę laikome normalia 
padėtimi“.

„Stalinas yra tipiškas bandy
mus darąs azijatas“, rašo (rDie 
Weltwoche“, „jis visada tokiais 
atvejais užsako kokį nors socia-

Vėl atgyja graiku sukilėliai
Gen. Markos radio „Laisvoji' 

Graikija“ praneša apie naujus 
sukilėlių puolimus. Grammos 
kalnuose 5.000 sukilėlių pasisekė 
pralaužti apsupimą. Thrace ir ry
tų Makedonijoje sukilėlių daliniai 
puolė Prosocani vyriausybininkų 
įgulą. Įgula sunaikinta ir 40 kai
mo gyventojų prisijungė prie „de
mokratinės armijos“. Sukilėliai 
sunaikinę du graikų kariuomenės 
tankus ir išsprogdinę vieną tiltą 
vidurio Makedonijoje.

Atėnuose policija suėmė 17 as
menų, kurie kaltiniami už vyrų 
verbavimą generolui Markos.

Salonikų karinė vadovybė pra
neša, kad 100 sukilėlių iš penkių 
brigadų jų tarpe ir keletas ba
talionų vadų, pasidavė Vitsi sri
tyje. Paimtieji į balaisvę davę 
„svarbių duomenų apie slavų 
bendradarbiavimą su sukilėliais 
ir apie sunkius nuostolius, ku
riuos sukilėliai patyrė Grammos 
kalnuose“. I

linį arba ūkišką eksperimentą, 
kad turėtų laiko palaukti, kaip 
reikalai toliau vystysis. Jei eina 
gerai, griebiamasi priešingų prie
monių arba net viskas panaiki
nama. Pasekmes, kurias mes eu
ropiečiai iš anksto pramatome, 
nes jos yra logiškos vyksmo iš
vados, Stalinas vargiai numato 
arba jis jas pamato, kai faktas 
jau yra įvykęs. Ką pav., Stalinas 
galvojo, iššaukdamas Berlyno 
„šaltąjį karą“? Greičiausiai jis 
manė, kad Vakarų fronto silpnoji 
vieta yra Berlyne, ir dabartinį 
momentą skaitė palankų, kad ke
liais netikėtais smūgiais, galėtų 
pasiimti grobį. Bet kadangi jis ne
pagalvoja apie tokį atvejį, kai jo 
norai neišsipildys, jis pateko į to
kią padėtį, iš kurios sunku pasi
traukti. Atsargiai veikią Vakarai
lengvai nebūtų leidęsi į tokias 
avantiūras, iš anksto nenumaty- 
dami, ką padaryti, jei jų žygis 
nepasiseks“.

Maskva ir toliau nori vaidinti 
labai gudrų politiką ir negali nuo 
savo klaidingų samprotavimų at
sisakyti, nes tai pakenktų jos 
prestižui satelitų akyse. Kremliu
je tebesėdi Vakarų diplomatai’ir 
kantriai laukia Maskvos valdovų 
aiškaus Vokietijos klausimais pa
sisakymo.

„Jei karas prasidės“, rašo New 
York Herald Tribūne“, jo prie
žasčių nereikia ieškoti nei Vakarų 
klaidose, nei rusiškojo diktatori
aus noruose. Visų valstybių vy
rai ir moterys karą atmeta. Mes 
žinome, kad tikslai, kurių Krem
lius siekia Vokietijoj, yra visai

Į Kiek anksčiau gen. Markos sa
vo radio kalboje tvirtino, kad vy
riausybės kariuomenė Grammos 
kalnuose neteko 30.000 vyrų, t. y. 
vieno trečdalio visos kariuome
nės, ir kad ji taip susilpnėjusi, jog 
šiais metais jai nebeįmanoma pra
dėti bet kokias didesnio masto 
karines operacijas.

KOMUNISTŲ VYRIAUSYBĖ 
Siaurės Kinijoj

Iš San Francisco pranešama, 
kad Kinijos komunistų radio rug
sėjo 2 d. paskelbė apie Siaurės 
Kinijos liaudies vyriausybės su
darymą. Ji veiksianti kaip opo
zicija prez. Ciangkaišekio režimui. 
Pranešime nurodyta, kad liaudies 
vyriausybė buvusi sudaryta rug
piūčio 19 d. po 13 dienų trukusio 
šiaurės Kinijos provizorinio liau
dies atstovų kongreso. Kongresas 
išrinkęs 27 narių vyriausybės ta
rybą, kuri valdys komunistų ka
riuomenės užimtas šiaurės Rini- 

I jos sritis.

priešingi. Sovietai nori Vokietijos 
kontrolės pagalba užvaldyti visą 
Europą. Mes betgi norime Vokie
tijos, kuri niekam nebegrasintų, 
o būtų sutartims ištikimas ir 
dirbti norįs Europos federacijos 
narys. Bet mes taip pat žinome, 
kad dabartinės sovietų politikos 
priešingumai ir metodai nebus pa
keisti“. (kv)

KODĖL SOVIETAI NORI 
VAKARIEČIUS IŠVARYTI IŠ 

BERLYNO
„Newsweek" savo rugpiūčio 

mėn. 30 d. numery rašo: „Tikroji

Prancūzai turi nauja vyriausybe
R. SCHUMAN AS MINISTERIS PIRMININKAS IR UŽS. 

REIK. MINISTERIS
Socialistams atsisakius remti, 

nežiūrint R. Schumano pasiry
žimo, jo pastangos sudaryti 
vyriausybę nepavyko ir penk
tadienį jis pranešė prezidentui, 
kad jam nepasisekė sudaryti 
vyriausybę dėl partijų politi
kos. Prez Auriol, ištyręs pa
dėtį, Schumano atsisakymo ne
priėmė. Tuo tarpu ir socia
listai pakeitė savo nusistatymą: 
jie nutarė su tam tikromis 
sąlygomis, kurios yra nepas
kelbtos, Schumano vyriausybę 
remti. Sekmadienio rytą R. 
Schumanas jau paskelbė nau
josios savo vyrausybės sudėtį: 
R. Schumanas (MRP) — min. 
pirm, ir užs. reik, min., J. Moch 
(soc.) — vidaus reik, min., Renė 
Mayer (rad. soc.) — krašto gy
nybos min. ir k. Sekmadienio 
vakare naujasis ministerių ka
binetas turėjo posėdį, kuriame 
nutarė padidinti darbininkams 
atlyginimą.

DE GAULLE RENGIASI 
GRĮŽTI Į SALDŽIĄ

Tuo metu, kai Robert Schumanui, 
nors ir sunkiai pavyko sudaryti 
tryliktąją koalicinę vyriausybę, 
gen. de Gaulle baigia ruošti pla
nus, kaip vėl valdžią paimti į sa
vo rankas. Dabar atėjęs laikas 
vieninteliam vyrui, turinčiam tau
tos pasitikėjimą, sudaryti vyriau
sybę. „Generolas de Gaulle yra 
įsitikinęs, kad jis greitu laiku 
visiškai legaliu keliu vėl perims 
valdžią Prancūzijoje", pareiškė 
Prancūzijos tautos unijos genera
linis sekretorius Jacques Soustelle. 
Toliau savo pareiškime Soustelle 
nurodė, kad gen. de Gaulle esąs 
vienintelė asmenybė, galinti Pran
cūziją apsaugoti nuo pilietinio ka
ro pavojaus.

De Gaulle griežtai pasisako prieš 
parlamento partijas, reikalaujan
čias atidėti spalių mėn. turinčius 
įvykti vietinius rinkimus, nes abi 
vidurio partijos — socialistai ir 

sovietų noro išvaryti Vakarų są
jungininkus iš Berlyno ir Vakarie
čių ten pasilikti užsispyrimo prie
žastis nei iš vienos pusės nebuvo 
paskelbta. Berlynas yra vieninte
lis ir geriausias žinių iš už geleži
nės uždangos rinkimo punktas. 
Berlyne vakariečiai daugiau suži
no apie tai, kas vyksta Sovietų 
Sąjungoje, negu pačioje Maskvo
je. Pažymėtina, kad norint sutruk
dyti tolimesnį informacijų gavimą, 
galingoji Vokietijos Ekonominė 
Misija — vyriausias sovietų zonos 
administracinis organas, yra per
keliama iš Berlyno į Leipzigą. 
Nuo pat vasario mėn., kai ta ko
misija buvo suformuota, jos vadai 
ir sovietų karinė administracija 
būdavo nuolatos nustebinta sovie
tų paslapčių paskelbimu Berlyno 
laikraščiuose."

MRP — bijosi susilaukti smarkaus 
pralaimėjimo. Bet sugriuvus Andrė 
Marie kabinetui ir taip sunkiai se
kantis sudaryti naują vyriausybę, 
daugelis parlamento narių esą kei 
čia savo nuomonę- Jei šie reikalai 
ir toliau ta prasme vystysis ir rin
kimai bus pravesti, de Gaulle yra 
tikras, kad rinkimų rezultatai su
teiks Jam teisę perimti valdžią. 
Jei rinkimai būtų atidėti, de Gaulle 
numato kreiptis į prancūzų tautą 
ir ją perspėti, nurodydamas, kad 
parlamento nariai trukdo demo
kratinį procesą ir niekina tautos 
valią.

Savo nuomonei išplatinti gene
rolas šią savaitę pradeda eilę pro- 
pogandinių kelionių po Prancūziją. 
Jis savo 1500 klm. kelionėje nu
mato aplankyti 12 svarbiausių 
Prancūzijos miestų. Propogandos 
kompanija, kuri laikoma didžiau
sia po jo pasitraukimo iš valdžios, 
bus užbaigta milžinišku susirinki
mu Paryžiuje.

„Generolas nenumato griebtis 
jokių Jėgos priemonių, kur jo

E. BENEŠ
Buvęs Čekoslovakijos prezi

dentai E. Benešąs, dviems mė-, 
nesiams praėjus nuo jo pasi
traukimo iš prezidento pareigų 
po Čekoslovakijoj komunistų 
perversmo, penktadienio va
kare mirė. Oficialiai skelbiama, 
kad jis miręs arterijų sklerozu. 
Jo mirties proga vyriausybė 
paskelbė tautinį gedulą. Laido
tuvės vykdomos valstybės lė
šomis.

LENKIJOJE UŽGNIAUŽTAS 
PASKUTINIS LAISVAS BALSAS

Rugpiūčio 21 d. lenkų slap
toji policija uždarė žymiausią 
Lenkijos katalikų laikraštį „Ty- 
godnik Warszavski" ir areštavo

PASKUTINĖS NAUJIENOS
VARŠUVA. Lenkijos komunistų par
tijos gen. sekr. Gomulka centro ko
miteto nutarimu atleistas. Jis kalti
namas siauru nacionalizmu bei smul
kiu buržuaziškumu. Taip pat prime
tama, kad komunistų frakcijos par
lamente lyderis ir frakcijos kalbėto
jas laikosi Gomulkos linijos. Buvo ži
noma, kad Gomulka priešinosi Tito 
pašalinimui iš kominformo.
MASKVA. Sov. Rusija (teikė JAV, 
D. Britanijai ir Prancūzijai notas, ku
riose reikalauja, kad butų sušaukta 
užs. reik. min. taryba nuspręsti dėl 
Italijos kolonijų likimo. Kaip žinia. 
Jei iki rugsėjo 15 d. užsienio reikalų 
ministerial tuo klausimu neprieitų su
sitarimo, tai jis turi būti perduotas 
JTO, kurios sesija prasidės Paryžiuj 
rugsėjo 21 d.
SOFIJA. JAV konsulas Sofijoj apkal
tintas špionažu.
MASKVA. Sovietai apkaltino Italiją, 
kad ji nesilaiko nutarimų dėl Italijos 
laivų išdavimo reparacijų sąskaitom 
LONDONAS. Pranešama, kad po ke
lių savaičių bus atnaujintos sovietų- 
anglų prekybos derybos.
BELGRADAS. JAV ambasadorius Bel
grade išvyko 1 JAV padaryti prane
šimus savo vyriausybei.
LONDONAS. Nuo rugsėjo mėn. 3 D. 
Britanijoj vyksta didžiuliai oro ma
nevrai. Jų tikslas išbandyti D. Brita
nijos oro gynybą.
BERLYNAS. Keturi gubernatoriai 
kasdien susitinka posėdžio. Kartu su 
jais posėdy dalyvauja ir jų patarėjai. 
Oficialiai nieko nėra skelbiama, kas 
Šiuose posėdžiuose yra aptariama. 
Berlyno aprūpinimas iš oro neper
traukiamai vykdomas toliau.
VAŠINGTONAS. JAV gynybos min. 
Forestalls pareiškė, kad bet koks nu
siginklavimas dėl tarptautinio (tempi
mo yra neįmanomas, ir todėl JAV 
turi stiprinti savo karines pajėgas.
VATIKANAS. Popiežius Pijus XH 
Vokietijos katalikų suvažiavimo Maln- 
ze proga pasakė kalbą.

veikla galėtų būti apibūdinta kaip 
prieškonstituclnė", pareiškė de 
Gaulistų partijos kalbėtojas.

Komentuodamas prancūzų kai
riojo sparno kaltinimus, kad de 
Gaulle ruošiąs valstybės pervers
mą, kalbėtojas nurodė, jog „gene
rolas nežengs jokio neleistino 
žingsnio", jis norįs tik „atgaivinti 
Prancūzijos demokratiją, o ne ją 
pasmaugti".

„Tarp dabar valdžią turinčių 
grupių parlamente ir tautos nuo
monių skirtumus gali pagreitinti 
rudens streikų ir gatvių demon
stracijų kompaniją, kurią jau da
bar ruošia komunistai."

AS MIRE
jo leidėją kun. Zygmund Ka
czynski, kurį, išlaikę tris dienas, 
paleido. Penki redakcijos nariai 
buvo taip pat areštuoti ir jų na
muose padaryta krata.

Naktį prieš tai saugumo poli
cija areštavo kito didelio Kroku
voj leidžiamo katalikų laikraščio 
redaktorių Pavel Jaszineczką.

Vyriausybė nepaaiškino, kodėl 
šie areštai padaryti. Tačiau pra
eity vyriausybė juos nuolat kal
tino „pogrindine veikla ir ryšiais 
su užsieniu".

Su šių laikraščių uždarymu 
nutilk) stipriausias balsas, kriti
kavęs Varšuvos vyriausybės ne
demokratiškus veiksmus.
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Laiškas is Romos

JAUNIMO KONGRESAS
Kongrese laukiama 500.000 

dalyvių
Keleivis, bevaikščiojęs šiandien 

po šv. Petro aikštę Romoje gali 
pastebėti virvinėse kopėčiose nuo 
kolonados viršaus pakibusius 
darbininkus, kurie yra užsiėmę 
kažkokia ruoša. Daugelyje vietų 
nuo baliustrados viršaus yra jau 
nuleistos virvės, prie kurių bus 
pritvirtintos ir aukštyn pakeltos 
girliandos.

Šitaip Vatikano pastatai ruo
šiasi dideliam Italijos Jaunimo 
Kongresui. Rugsėjo 4—7 dieno
mis čia susirenka mergaičių kon
gresas, o rugsėjo 10—12 dieno
mis vyrų kongresas. Rengėjai 
mano, kad tai bus pats didžiau
sias jaunimo susibūrimas, koks 
yra bet kada buvęs pasaulyje. 
Tikimasi sulaukti 500.000 daly
vių. Iš techniškosios pusės j pasi
rengimus šiam kongresui žiūri
ma kaip į bandomąjį pasirengi
mą 1950 šventiesiems metams, 
kada į Romą suplauks milijoninės 
minios iš viso pasaulio. Gal Die
vas duos, kad mes šventuosiuose 
metuose jau galėsime dalyvauti 
kaip nepriklausomos tautos atsto
vai.

Formali jaunimo kongreso prie
žastis yra paminėjimas 80 metų 
katalikų vyrų organizacijos su
kaktuvių ir 30 metų — mergai
čių. Tačiau tikrasis šio kongreso 
uždavinys yra padėkoti Italijos 
jaunimui už jo kietą kovą ir 
pergalę per paskutinius rinki
mus į parlamentą.

Jaunimas tolsta nuo komunistų
Italijoj dabar yra konstatuo

jamas faktas, kad, nors komuniz
mas yra gyvas ir veiklus senes- 
niojo amžiaus žmonių tarpe, bet 
jis yra jau netekęs kontakto su 
jaunimu ir su paaugliais. Jauni
mo ir paauglių komunizmas jau 
nestengia sudominti ir patraukti. 
Šitą savo spragą, matyt, bus 
pastebėjusios ir pačios komu
nizmo viršūnės, nes jos dabar 
visur stengiasi svetimais vardais 
ir savo vardu ruošti jaunimo

kongresus. Seniau jaunimo vardu 
kongresų jie neruošdavo, bet ei
davo bendru komunizmo ar pro
fesinių sąjungų vardais. Toks 
tartautinis komunistinio jaunimo 
kongresas šiomis dienomis įvyko 
Varšuvoje.

Paauglys Italijoje reiškia dau
giau visuomeniniame ir ekono
miniame gyvenime, negu bet ku
riame kitame krašte. Kai vyres
niojo amžiaus žmogus čia ne kar
tą klimato dėka tampa daugiau 
pasyvus, ir tingus, tai paauglys 
čia reiškiasi su nepaprastu akty
vumu. Jau pro traukinio langą 
svetimšalis turi progos pastebėti, 
su kokiu įgudimu ir su kokiu 
pasitikėjimu bei atsakomybės 
pajautimu toks paauglys parda
vinėja keleiviams laikraščius ir 
žaibo greitumu atsiskaito. Į dra- 

' bužį jis nekreipia perdaug dė
mesio; iš pažiūros jis atrodo val
kata; bet tas jaunas valkata ne 
kartą savo uždarbiu išlaiko savo 
tėvus. Su šituo jaunimu komu
nizmas yra netekęs dvasinio 
sąlyčio. Sis faktas pirmą kartą 
pasireiškė praėjusiuose rinki
muose ir suriku dar šiandien pa
sakyti, kaip jis reikšis toliau.

Žinoma, Italijos paauglys nevi
kria išlaiko pusiausvyrą. Jo 
veiksmai visada be galo judrūs 
ir tikslūs, bet ne visada gali bū
ti doriniu pavyzdžiu. Štai Ro
mos paaugliai sugebėdavo, šofe
riui nematant, įsikalti į gatve 
važiuojantį amerikiečių sunkve
žimį, išmesti iš jo į gatvę prekes 
ir paskui niekam nematant iš
šokti iš palengvinto važiuojan
čio sunkvežimio.

Tačiau su tokiu pat įgudimu ir 
karštumu Italijos jaunimas pa
sišvenčia ir kilniesiems idealams. 
Štai Bolonijoje, kur ypač stipriai 
reiškėsi komunistai, kunigas per 
mišias kalba tema „Kristus ir 
popiežius“. Komunistai šaukimais 
ir švilpimais kalbėtoją nutildo. 
Vienas Katalikų Akcijos jaunuo
lis iš minios sušunka: „Lai gy
vuoja popiežius!“ Minia jį už
rėkia. Tada jis alkūnėmis pasi

daro sau kelią prie mikrofono ir 
čia užintonuoja giesmę: „Mes 
norime Dievo“. Grįžtant namon 
dviračiu, ji užpuola šeši komu
nistai. Muštynių įkarštyje girdė
josi tik nuolatinis jo šauksmas: 
„Lai gyvuoja popiežius“! Paskui 
jis kruvinas ir pusgyvis liko gu
lėti pakelėje. Bet vakare jau jis 
vėl buvo savo grupės susirinki
me, ir lyg nieko nebūtų buvę, tę
sė savo organizacinį darbą.

Nauji keliai Italijos jaunimo 
auklėjime.

Laimėjus pergalę savo krašte, 
katalikiškajai visuomenei iškyla 
prieš akis naujas didelis uždavi
nys: kaip sutvarkyti, savo kraš
to socialinį gyvenimą. Į šį užda
vinį ji žiūri su visu jo svarbumo 
supratimu. Ji nenori šio klausi
mo spręsti pagal iš šalies patiek
tas programas, bet nori pats 
rasti Italijai tinkamą kelią. Ita-

Berlyno figūros (3)

MAŽASIS MINISTERIS
Frank Roberts ne iš Berlyno 

ir |ne Berlyne, bet jo vardas 
skaitomas dabar kasdien ginčuose 
dėl Berlyno, dėl kurio jis Angli
jos vardu rungiasi Maskvoje.

Roberts yra specialus Anglijos 
įgaliotinis vietoj pasiuntinio Pe
tersono, kuris dabar atostogauja, 
negaluoja ir tikriausiai į savo 
vietą negrįš. Spėjama, ji bus per
leista Robertsui.

Kodėl jam pavestos tos sunkios 
derybos, kuriose net Smith prisi
pažino pailsęs? Robertsas laiko
mas turįs geras tam reikalui kva
lifikacijas. Jis gerai pažįsta sa
vo' vyriausybės politiką, nes jis 
dabar yra pirmasis Bevino as
mens sekretorius. Jis gerai pažįs
ta ir Maskvos problematiką, nes 
jis trejus metus buvo Maskvoje 
pasiuntinio pavaduotoju. Ten bū
damas, jis puikiai išmoko rusiš

lijos kat. jaunimo vadovybė 
skundžiai, kad jų jaunimas fa
šizmo buvo nuasmenintas ir su- 
uniformintas. Ji nori, kad Itali
jos jaunuolis taptų vėl daugiau 
savarankiškas ir būtų „sau žmo-
gus“, kuris mąsto savo paties 
galva, nusprendžia ir veikia taip 
kaip jis pats nori. Tik iš šitokio 
savarankiškai apsisprendusio jau
nimo Italija tikisi laimingo jos 
problemų sprendimo. Dėl to šio 
kongreso uždavinys bus stiprinti 
pavienio asmenybę, kad jų orga
nizacijoje nebūtų viskas iš vir
šaus primetama ir perdaug su- 
bendruomeninama. Savarankiš
kos asmenybės ugdymui Italijos 
kat. jaunimo tarpe tarnauja daž
na (savaitinė) komunija, uždaros 
rekolekcijos ir kit.

Kongresų vadovybė taip pat 
nemažą akcentą deda ant to, kad 
Italijos jaunimas nepamestų ry
šio tarp religijos ir gyvenimo. 
Nors .suvažiavimas vyksta garsia
jame katakombų mieste, tačiau 
jo dalyviai nebus vedami į kata
kombas. Priešingai, kongreso 
biuletenis, cituodamas paties po
piežiaus žodžius pasisako prieš 
katakombinę tendenciją. Ne re- 

kai, pažino stambiąsias Maskvos 
žuvis, o svarbiausia, kaip jo bi
čiuliai pasakoja, jis Maskvoje 
buvo viems iš tų, kurie atsidėję 
studijavo marksizmą. Jis esąs 
vienas iš nedaugelio anglų diplo
matų, kuris yra tikrai perskaitęs 
Markso „Kapitalą“. Bet savos po
litikos jis nesirengia varyti. Jis 
tik klusniai vykdo savo viešpaties 
liniją.

Tokis yra tas į rampos šviesą 
išėjęs diplomatas, 41 metų, žemo 
stogo, tiek žemo, kad savo ben
dradarbių pasiuntinybėje jis buvo 
vadinamas ,.mažuoju ministeriu“.

Į humorą linkę anglai tikina, 
kad Robertsui turi geriau nei kam 
kitam iš anglų diplomatų sektis 
atspėti rytų sfinkso mįslę, nes 
vieną mįslę iš sfinksų krašto jis 
jau atspėjo — jo žmona yra kili
mo egiptietė. 

tai — rašo jis — pirmųjų amžių 
Bažnyčia yra vadinama katakom
bų bažnyčia, tarsi tų laikų krikš
čionys būtų gyvenę pasislėpę ka
takombose. Tai yra klaida. $ie 
požeminiai miestai daugiausia 
buvo skiriami laidojimui ir tik 
persekiojimo metu tapdavo krikš
čionių prieglauda. Krikščionių 
gyvenimas tais krauju nužy
mėtais amžiais reiškėsi gatvėse ir 
aikštėse. Jie „gyveno ne atsiskyrę 
nuo pasaulio, bet bendravo su ki
tais forume, viešose maudyklėse, 
dirbtuvėse; jie buvo jūrininkai, 
kariai, ūkininkai ir pirkliai“, 
kaip rašo Tertulionas. Ir dėl to 
norėti iš šios galingosios Bažny
čios padaryti slaptumos ieškan
čiųjų organizaciją, kuri iš gėdos 
ir mažavertiškumo pajautimo ieš
ko pakampių, būtų ne kas kita, 
kaip jos dorybių įžeidimas. — Tai 
yra popiežiaus Pijaus XII žodžiai, 
pasakyti 1947 m. gruodžio mėnesį 
Romos Katalikų Akcijos vadams, 
kuriuos kongreso ruošėjai yra 
ištisai atsispausdinę, savo biulete
nyje, kaip kongreso vedamosios 
minties išraišką.

Abiejų kongresų programos 
yra numatytos labai turtingos. 
Daugybė koncertų ir spektaklių, 
misterija šv. Petro aikštėje, vi
durnakčio. pamaldos, eisenos su 
fakelais, sporto rungtynės ir kita. 
Iškilmių centrą sudarys šv. Tė
vo kalba viso pasaulio jaunimui.

Kongresai bus užbaigti „Do
mus Paeis“ kertinio akmens paš
ventinimu. Tai bus rūmai, skirti 
jaunimo švietimo centrui. Jų 
proistorija yra šitokia. 1943 me
tais Kat. Akcijos pirmininkas 
prof. L. Gedda savo organizaci
jos vardu padarė viešą įžadą: 
„Jeigu šv. Tėvo asmuo šio karo 
metu liks nepažeistas, mes pasta
tysime didelius rūmus, kurie bus 
viso kat. jaunimo reiškimosi cen
tras.“ Įžadų sąlygai išsipildžius, 
dabar tenka imtis ir pačio pa
žado išpildymo. Domus .Paeis — 
reiškia — taikos namai; jie kartu 
išreiškia ir pagrindinę Pijaus XII 
pontifikato idėją ir kartu pri
mena jo pavardę t— Pacelll.

Apie šių abiejų kongresų eigą 
mes stengsimės painformuoti ži
burių“ skaitytojus atskirais laiš
kais iš Romos.
’Roma, 1948. VIII. 27

Deivis

Švedijoje sovietai medžioja žmones
(Rašo mūsų korespondentas Švedijoj) -

Istorija su Kosenkina, kurią 
sovietų agentai New Yorke norė
jo pagrobti ir varu pristatyti na
mo, buvo gana populiari Švedi
joje, spauda labai daug apie tai 
rašė. Dar tebekalbant apie pasta
rąją, štai laikraščiuose iškyla pa
naši vietinė istorija. Rugpjūčio 
17 d. dienraštis „DAGENS NY- 
HETER“ didelėm raidėm pirma
me puslapy užvarė: AMBASADOS 
RUSAI MEDŽIOJA 19-METŲ 
PABĖGĖLĘ.

Jau kelinti metai kaip sovietų 
ambasados tarnautojai, net ir pats 
ambasadorius Cemičevas, terori
zuoja prieš ketveris metus į Šve
diją per vieną Pabaltijo valstybių 
kartu su jos pabėgėliais pabėgu
sią rusaitę. Mergaitės persekioji
mas paskutiniu laiku taip suin
tensyvėjo, jog jos globėjai buvo 
priversti reaguoti į Sovietų Są
jungos reprezentantų metodus 
versti žmones grįžti atgal ir apie 
tai pranešti užsienių reikalų mi
nisterijai.

Lydija Makarova, toks mergai
tės vardas, atvyko čia prieš ke
tveris metus; jos motina yra mi
rusi, o tėvas gyvena kažkur Ru
sijos ribose. Tuoj atvykusi į Šve
diją, mergaitė atsisakė grįžti į 
Sovietų Sąjungą. Jai buvo išduo

tas, kaip ir visiems pabėgėliams, 
svetimšalio pasas. Dabar ji sau 
laimingai gyvena vienoje inžinie
riaus šeimoje. Jau prieš porą me
tų, kada Lydija gyveno kitoje 
šeimoje, ji buvo jau rusų amba
sados atakuojama. Dabartiniai jos 
globėjai vasarą gyvena viloje už 
Stockholmo, tokioje vietoje, kur, 
rodos, niekas negalėjo žinoti jos 
adreso, o, be to, mergaitė įrašyta 
tebegyvenanti senoje vietoje. Ir 
štai rugpiūčio 5 d. atsiranda am
basados tarnautojas, kurio, taip 
paskui' paaiškėjo, būta attache 
Vladimiro Peteropavlovskio, prie 
vilos. Visai nepasisScambinės ir ne
davęs jokio ženklo, įėjo „činovnin. 
kas“ į vidų. Seimininkė, laimei, 
buvo namie ir sėdėjo verandoje. 
Šiai paklausus, ko jis norįs, Vla
dimir Petropavlovski atsakė no
rįs pamatyti mergaitę. Iš kalbos 
suprato šeimininkė jį rusą esant 
ir paklausė, kuria"* reikalui. Jis 
sakė norįs perduoti mergaitei jos 
tėvo laišką.

— Aš užlipsiu paklausti, ar ji 
norės nulipti, — atsakė šeiminin
kė. Bet mergaitė, jau seniau tu
rėjus reikalų su ambasados ru
sais, griežtai atsisakė lipti žemyn. 
Sulaukęs tokį atsakymą, rusas 

mėgino-veržtis pro šeimininkę ir 
pats lipti į antrą aukštą. Nepavy
kus prasiveržti pro šeimininkę, 
ruskelis nutarė laukti, kol mer
gaitė nulips. Seimininkė pasisiūlė 
pati perduoti laišką, bet rusas ne
sutiko sakydamas, kad turį griež
tą įsakymą perduoti į rankas as
meniškai. Mergaitei griežtai at
sisakius, šeimininkė davė svečiui 
suprasti, kad jis išsinešdintų ir 
pasiųstų laišką paštu. Rusas atsi
sakė. Tada šeimininkė paprašė jį 
iš svetimo buto išeiti.

— Aš galiu užmokėti už tai, 
kad sėdžiu, atsakė rusas.

Seimininkė, pati negalėdama 
nusikratyti attachė, pasišaukė 
netoliese namų triūsiantį darži
ninką, kuriam pavyko rusą įtikin
ti, kad jam čia ne vieta. Tada jis 
išėjo iš kiemo ir atsisėdo, aiškin
damasis, kad jis čia pasiliks tol, 
kol nepasimatys su mergaite arba 
jis iškvies policiją — jis buvo, 
mat, įsitikinęs, kad švedai globė
jai laiko mergaitę nelaisvėje.

Pasitaikė, kad tuo tarpu pro 
šalį motociklu važiavo šeimininkei 
pažįstamas kapitonas. Ji sustabdė 
jį ir paprašė nuvežti „svečią“ į 
artimiausią policiją, o iš ten auto
busu į Stockholmą, nes rusas sa
kėsi autobusu atvažiavęs. Nežinia, 
ar pabūgęs uniformos, ar kitais 
sumetimais, rusas nusprendė pa-Į 
sišalinti, bet kapitono pagalbos 
nuvežti jį ligi autobuso jam ne
reikėjo, nes už kelių šimtų metrų, 

jo laukė CD (diplomatinio korpu
so) automobilis.

Kaip paskiau paaiškėjo, be šio 
Petropavlovskio CD automobilio 
buvo dar ir kitas, privatus, atvy
kęs penkiom minutėm vėliau ir 
sustojęs šalia pirmojo prie kelio, 
giliai įtrauktas tarp medžių. Daug 
asmenų matė, kaip to privataus 
automobilio keleiviai, vienas vy
ras ir viena moteris, išlipo iš 
automobilio ir kalbėjosi su CD 
automobilio šoferiu. Ambasados 
tarnautojai, matyt, galvojo, kad 
attachė pavyks išvilioti Lydi ją iš 
namų, privilioti prie automobilio 
ir paskui aniem dviem jau bus 
lengva susidoroti su mergaite.

Taigi ruselis turėjo grįžti namo 
nieko nepešęs. Sėsdamas į auto
mobilį, attachė griežtu tonu įsakė 
šeimininkei sėstis ir važiuoti į po
liciją. Jai atsisakius, rusas grasė, 
kad ji, jos vyras ir visa istorija 
bus iškelta spaudoje. Paskui rus
kelis nuvyko į artimiausią poli
ciją.

Seimininkė grįžo atgal sujau
dinta ir nusiminus dėl mergaitės, 
kuri, rusui atvykus, buvo visiškai 
išgąsčio pagauta. Seimininkė pa
galiau nutarė to visko nepraleisti 
pro šalį ir paskambino užsienių 
reikalų ministerijai. Ministerijai 
tai buvo jau nebe naujiena. Inži
nieriaus šeimai pasiimant Lydiją, 
užsienių reikalų ministerija įspė
jo juos, kad rusai gali iš naujo 

| pradėti atakuoti. Ministerija pri

mygtinai pabrėžė, neleisti jos 
vienos tamsiais vakarais.

Ir taip viskas aptilo. Praėjo sa
vaitė. Ir štai rugpiūčio 11d. skam
bina šeimininkų kaimynas, kad 
CD automobilis artinasi jų vilos 
link. Mergaitė nubėgo ir pasislė
pė, 'o šeimininkė sau ramiai lau
kė „svečių“. Ir iš tikrųjų — priva
žiavo automobilis, iš jo išlipo vie
tos policiriinkas ir du rusai: an
trasis ambasados sekretorius Ni- 
kišinas ir attachė Petropavlovs
kas. Seimininkė paprašė polici
ninką į vidų, bet rusų „svetelių“ 
neįsileido. Policininkas turėjo su 
savimi laišką ir prašė šeimininkės 
perduoti jį mergaitei.

— Tamsta ir pats gali'jai per
duoti, kartu tamsta pamatysit, 
kad ji nėra jokia belaisvė. Galite 
ir pats paklausti, ar ji norėtų su
tikti tuos du ponus rusus.

Policininkas taip ir padarė. 
Mergaitė atsisakė „priimti“ rusus. 
Policininkas tada perdavė jai 
laišką ir išvyko drauge su ru
sais. Paskui jis pasakojo, kad ru
sai atvyko pas jį, prašydami per
duoti laišką. Jis nieko prieš netu
rėjęs, bet norėjęs perduoti be ru
sų pagalbos- Nikišinas tada pa
skambino į ambasadą (jam atro
dė, kad jis kalbėjo sų pačiu am
basadorium), iš kur jis gavo griež
tą įsakumą pats dalyvauti laišką 
perduodant

Lydijai perduotame laiške am
basados sekretorius rašo:

2
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Kas nuodija musu santykius?
(V. OŠKINIO REPATRIACIJA I SSSR)

Kad mūsų stovyklų gyvenime 
yra (vairių negerovių, tai ne nau
jiena. Tam ir nuostatai kovai su 
negerovėmis yra. Taip pat visi 
žino, kad dėl stovyklų vadovauja
mos įtakos, ypač per rinkimus, 
viena politinė srovė kartais rung
tyniauja su kita ir kiekviena sten
giasi pravesti savo kandidatus. 
Tasai lenktyniavimas yra visai 
normalus, jei tik jis neišeina iš 
padorumo ribų, žymiai blogiau, 
kai stovyklos gyventojų mažuma 
nebenori skaitytis su daugumos 
valia, kai negausi grupė nedoro
mis priemonėmis (girdydama deg
tine savo šalininkus, versdamasi 
provokacijomis, insinuacijomis ir 
melais prieš kitaip manančius) 
stengiasi pasigrobti vadovaujamą 
įtaką stovykloj. Tada iš tikro 
bendras gyvenimas tampa sunkus 
ir užnuodytas. Kaip ligo to priei
nama, norisi pailiustruoti Schwab. 
■Gmūnd lietuvių stovyklą, apie ku
rią dažnai rašoma neteisingai ne 
tik tremtinių, bet net Amerikos 
ir Kanados lietuvių spaudoj.

Schwab. Gmūndo lietuvių sto
vykla — viena jauniausių, nes 
susikūrusi tik prieš metus su vir
šum Tačiau tremtinių gyvenime 
ji daug sveria, nes joje gyvena 
nemažą intelektualų, jų tarpe ke
li profesoriai. Toji stovykla per
nai liepos mėn. pabaigoj išsirinko 
septynių asmenų komitetą, kurio 
dauguma vaikšto kas sekmadienį 
į bažnyčią, nors niekas tikrai ne
žino jų partinės priklausomybės. 
Tačiau šitai tam tikrų grupių 
žmonėms nepatiko. Nors jie ir 
skelbiasi tikraisiais demokratais, 
tačiau, užuot sutikę su gyvento
jų daugumos valia, jie iš pat pir
mos dienos paskelbė kovą demo
kratiškai išrinktam komitetui, nes 
viena moteris, kuri buvo laikoma 
kairiųjų atstove, po pirmojo po
sėdžio iš komiteto išėjo, o stovyk
loj tuoj prasidėjo melo ir pra
simanymų kampanija, į kurią bu
vo įtraukti net vienos mokylos 
mokiniai. Gyventojams buvo skel
biama, kad komitetas yra pajun
gęs visą administraciją, nes ji 
esanti sudaryta iš vienų „krik-

Ne viena proga mes Tamstai 
pranešėme, kad pas mus Tamstai 
yra iš tėvo atėję laiškų. Kai 
kurie Tamstos aplinkos individai 
trukdo mums perduoti Tamstai 
tuos laiškus. Jeigu aš pranešiu 
Tamstos tėvui, kad Tamsta atsi
sakai priimti jo laiškūs, jį tikrai 
ištiktų mirties smūgis. To, gal būt, 
Tamstos .globėjai“ ir nori.

Bet prieš imantis tokio žygio, 
noriu Tamstą įsakmiai paraginti 
atvykti pas mus, kad mes galėtu
me sutvarkyti kelionę atgal į na
mus. Už kelionę ir maistą laive 
Tamstai nereikės mokėti. Amba
sada aprūpins Tamstą visais reikr 
menimis, o namie Tamstos laukia 
darbas tautai ir visuomenei. 
Tamstos draugai pasiruošę Tams
tą sutikti.-Kadangi Tamsta prieš 
pagrobsiant iš tėvynės buvote 
vienintelis vaikas, Tamstai neten
ka nieko bijoti.

Dešimtys tūkstančių rusų, per 
karą dingusių iš tėvynės, dabar 
vėl grįžta ir sutinkami išskėsto
mis rankomis. Net ir tie, kurie 
kariavo vokiečių armijoje, am
nestuojami ir gali grįžti namo.

Pasek jais. Nusikratyk savo 
.globėjais“, kurie neišleidžia 
Tamstos, bijodami, kad Jų nešva
rūs bizniai neiškiltų į dienos švie
są. Atvykite pas mus į Villaga- 
tan 17 arba paskambinkite mums.

Linkėjimai
Nikitinas 

dėmų“, nors iš tikro į administra
ciją buvo traukiami visi, kas tik 
tiko ir sutiko atitinkamose parei
gose su mažaverčiu atlyginimu 
dirbti. Buvo leidžiami gandai, kad 
atskiri pareigūnai imą kyšius, ne
leidžią kairiesiems emigruoti, o 
komitetas nieko nedarąs.

Ši Schwab. Gmūndo klika ko
vai prieš komitetą ir prieš kata
likus stengėsi panaudoti net gry
nai savo pačių nepasisekimus. 
Pav., keletas kairiųjų, kurie į 
Ameriką įvažiuoti savo affidavi- 
tus buvo padavę per socialdemo
kratų misiją, gavo atsakymus, kad 
jie į Ameriką nebus įleisti dėl po
litinio nepatikimumo. Tada, užuot 
rimtai savo reikalus gynę, jie pa
leido gandus, kad katalikai juos 
skundžią CIC. Jų, matyt, žmogus, 
aprašydamas visuotinį stovyklos 
susirinkimą, kur . tas klausimas 
buvo iškeltas, net parašė į „Min
tį“ korespondenciją, kaltindamas 
„aukšto mokslo, bet žemos mora
lės žmones“ ir skleisdamas toliau 
tą melagingą denuncijaciją.

Kitas nemalonus įvykis tai pa
čiai grupei — buvusio „Lietuvos 
ūkininko“ redaktoriaus ir vals
tiečių liaudininkų sąjungos gene
ralinio sekretoriaus V. Oškinio 
repatriacija į Sovietų Sąjungą. 
Kas gi dėl jo slapto pabėgimo 
kaltas? V. Oškinio draugai tuo
jau gyventojų tarpe paleido gan
dus, kad dėl to kairiųjų veikėjo 
pabėgimo kaltas „krikdemiškas“ 
komitetas ir katalikai, nes V. Ož
kinį įįek priterorizavę, kad jo 
vargšo nervai nebeišlaikę. Kaip 
ne vienas kitas, taip ir šis melas 
jau pasiekė JAV ir Kanados lie-
tuvių spaudą. Antai socialistinių

IS DIDŽIŲJŲ GERADARIŲ IR KRAUGERIŲ:

RUDIEJI DIDVYRIAI
Keistas žmogus tas Himmleris. 

Adolfą: aidai kenčia dėl karo, 
yra visiškai pasikeitęs, nervingas, 
suerzintas, pasidavęs depresijai, 
o Himmleriui, atrodo, visi tie da
lykai eina pro šalį. Jis pasitiki 
savim, visada yra ramus, šaltas, 
išlaikąs pusiausvyrą. Gal taip yra 
dėl to, kad jis jaučia su kiekviena 
diena augančią savo galybę.

DR. LEY ĮSIRENGĖ ALTORIŲ
Per vieną naktį tris kartus pa

keičiau pastogę. Dukart, išlipus iš 
slėptuvės, namai buvo apimti liep
snos. Dabar dr. Ley (vokiečių dar
bo fronto vadas) pasikvietė mane 
į savo butą. Ta proga jis nusive-

NEBEPRITARIA SAVO PAPŪGOS 
NUOMONEI

Po Italijos rinkimų pasirodė 
spaudoj šis skelbimas: „Pabėgo• 
papūga, šaukianti“ Lai gyvuoja 
Molotovas! „Pagavęs gali ją sau 
pasilaikyti, nes jos savininkas jau 
nebeprittfria savb papūgos nuomo
nei".

NORI SUKOMPROMITUOTI 
SABOTAŽININKUS

Sovietinės Vokietijos zonos lai
kraščiai rašo, jog Leipcigo pramo
nė labai žymiai pralenkusi gamy
bos planą — pasiekusi 183,5% nu
matytos gamybos. Bei pasirodo, 
kad planas buvo sudarytas že
miau tos pramonės kapaciteto.

Sveicarų spaudoje buvo paskelto- i 
tas Ievos Braun dienoraštis. Ne
siginčijant, ar jis autentiškas, ar 
ne, tuose atsiminimuose aiškiai 
matyt, kaip tie „antžmogiai** bu
vo nustoję viso natūralaus žmo
niškumo. Atpasakojam tik kelis 
epizodus.

PUNKTUALIAUSIAS VOKIETI
JOS VYRAS

Garsųjį Himmlerį dabar jau aš 
gerai pažįstu. Jis dažnai mane 
aplanko, bet ne visuomet bando 
sužinoti iš manęs ką nors apie 
Adolfą, kaip tai daro Goebbelsas. 
Aš manau, kad jis ir be manęs 
viską žino. Apskritai tai labai 
smalsus vyras. Tik, kiek liečia A., 
visada diskretus. Ir pedantas. Jo 
įstaigoj susidaro įspūdis, kad jis 
nieko neveikia. Ant jo stalo ne
privalo gulėti daugiau kaip viena 
byla. Jis mėgsta ypatingus tech
ninius įtaisus: paspaudžia mygtu
ką, atsidaro siena, ir už jos pasirodo 
sargyba. Kambary daugybė prie
taisų kuriais jis įsijungia į bet 
kieno telefoninį pasikalbėjimą. Jis 
turi tris žadintuvus ir du laikro
džius, kurie vienas antrą kontro
liuoja. Tai, tur būt, punktualiau
sias vyras Vokietijoj. Viską kas 
jam pasakoma, jis užsirašo. Jis 
turi ne mažiau, kaip tuziną užra
šų knygelių, ir tas amžinas užsi- 
rašinėjmas baisiai nervina Adolfą: 
lyg Himmleris neturėtų galvos... O 
galvą jis turis, ypač fenomenalinę 
atminti personalijom. Jeigu jis 
apskritai žino viską apie žmones, 
tai ypačiai orientuotas apie tuos, 
kurių nekenčia, kaip, pvz., Goeb- 
belso arba Ley. (Jis pirmasis su
žinojo, kaip Goebbelsas su nuka
rusiu liežuviu lakstė paskui gra
žiąją vengrę Anfuso).

„Naujienų“ liepos 8 d. vedama
jame skaitome:

„Jisai (V. Oškinis) darė žygių 
pakliūti į USA, atgaivino santy
kius su kai kuriais ideologiškai 
giminingų Amerikos lietuvių or
ganizacijų veikėjais, tačiau nieko 
iš to neišėjo... Nuotaikas dar la
biau nuodijo Niurtingeno, o vė
liau Schw§b. Gmūndo stovyklų 
komitetai, kurie jį gerokai mo
rališkai terorizavo, tai darydami 
žygių išskirti su drauge, su kuria 
jis buvo sukūręs senatvėj šeimą 
be kunigo palaiminimo ir be kon
trakto, tai mėtydami jį iš kam
bario. Senas žmogus buvo tapęs 
stovykloj davatkų pašaipos ob
jektu, ir todėl jo taikli pastaba, 
pareikšta stovykloj pasiliekan
tiems draugams, jog jis, išgyve
nęs tris okupacijas, nepajėgiąs 
pergyventi ketvirtosios, krikde- 
miškos okupacijos, geriausiai iliu
struoja nuotaikas, su kuriomis 
jis paliko stovyklą“.

Taigi matyk ir gailėkis, pa
sauli, kad vargšelį V. Oškinį pra
žudė katalikai — žilos senatvės 
sulaukusio veikėjo sangulavimu 
nesidžiaugė ir net tam reikalui 
kambario nepaskyrė! Tačiau tie
sa yra visai kitokia. Niurtingene, 
kur komitetai • visada buvo su 
kairiųjų dominavimu, V. Oški
nis turėjo puikų šviesų kambarį, 
į kurį jis nakčiai parsivesdavo 
tokią moterį, kokia sutikdavo pas 
jį eiti. O kai V. Oškinis 1947 m. 
vasario mėnesį tapo Niurtingeno 
stovyklos pirmininku-komendan- 
tu, jis pats nuėjo gyventi į tą 
namą, kur gyveno jo sugulovė. 
Kai Niurtingeno stovykla buvo 
keliama į Schwab. Gmūndą, V. 
Oškinis, kaip komiteto pirminin-

kas, pats pasiskyrė kambarį sau 
ir savo „draugei“ su kitais gyve
nančiais „be kunigo palaiminimo 
ir be kontrakto“ prie vienos šei
mos, kuri sangulautojams prita
rė. Ir V. Oškinis išgyveno visą 
laiką tame pat kambary, kurį 
buvo su draugais pasiskyręs, kol 
vieną ankstų rytą dingo iš sto
vyklos slapčiomis. Ir išvažiavo V. 
Oškinis į SSSR neatsiskaitęs iš 
visuomeninio turto, neperdavęs 
Niurtingeno stovyklos dokumen
tų, nors Gmūndo komitetas jį tris 
kartus raštu buvo raginęs tai pa
daryti.

Turint šitokius faktus, būtų ga
lima spėti kitokius V. Oškinio 
repatriacijos motyvus, o nekal
tinti • komitetą ir katalikus, kad 
jie dar nėra nustoję padorumo 
jausmo ir šaipėsi iš to veikėjo 
„šeimos“ kūrimo žygdarbių. Nor
maliai galvojant, niekas negalėtų 
politinių išvadų padaryti, jei ko
mitetas būtų įkvėpęs stovyklos

SPORTAS

Krepšinio susitikimo belaukiant
Didelį pasitenkimą sportu besi

dominčioje visuomenėje įnešė ži
nia apie būsimą krepšinio susitiki
mą tarp lietuvių ir vokiečių rink
tinių. Šiaip ar taip, bet augsbur- 
giškiai, kurie sekė mūsų futboli
ninkų kovas, atrodo yra laimingi, 
kad galės pasidžiaugti ir tikrojo 
krepšinio demonstracija. O šios 
rungtynės jau čia pat. Pasiruoši
mai joms eina pilnu tempu. Jos 
įvyks ledo ritulio stadione penk
tadienį 20 vai.

Dažnas mūsiškis, užsiminus 
apie ši susitikimą tik išdidžiai nu
sišypso ir, lyg apie orą kalbėda
mas, be rūpesčio paklausia: „O ke
lių dešimčių akirtumu vokiečiams 
bus uždėta? Ką gi, įpratome dži
augtis mūsų reprezentantų laimė
jimais, mums atrodo, kad jie ir 
čia privalo laimėti! Bet „kelių de
šimčių" skirtumu jie laimės — pa
de mane į miegamąjį ir parodė 
tai, ką, jo tvirtinimu, dar niekam 
nebuvo rodęs. Ant komodos jis 
įsirengė altorių su Fuehrerio por
tretu. Po pprtretu mažam raudo
nam indely spinksi „amžinoji liep
snelė", o iš šonų — kvepiančios 
šviežios gėlės. „Tuo aš kiekvieną 
dieną pats pasirūpinu: šviežiu 
aliejum ir šviežiom gėlėm. Rytą ir 
vakarą aš čia meldžiuos prieš 
„Jo" portretą ir jaučiau, kaip 
įgauna naujų jėgų ir naujų idėjų- 
Tai yra didelė laimė — lyg galė
čiau kasdien atnaujinti su „Juo" 
asmeninį kontaktą — su didžiau- 
siuoju ir iš didžiausiųjų" ...
, Aš buvau giliai sujaudinta. At
rodo, kad Ley meilė „Jam" yra 
net stipresnė už manąją .. (B. d.)

AtMlUds MOWS .. .
Nežiūrint šio „pasisekimo", nau
jam metų ketvirčiui užplanuota 
dar mažesnė gamyba nors Leipci
go miesto ūkio įstaiga buvo pa
siūliusi žymiai didesnės gamybos 
planą. Kai kas mano, jog tuo bū
du norima sukompromituoti sabo
tažininkus — jokiomis pastango
mis jie neįstengsią gamybos nūs- j 
pausti žemiau plano. 

išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadle- 
f/AIDUilUI niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o ieštadienlo — 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. Plečaltls, 6668 Delorlmler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.

administracijai drąsos sudraurti 
V. Oškinį ir kitus sangulautojus, 
kurie piktina jaunuomenę, nes 
tokių „kilnių“ žygių neleidžia ir 
netoleruoja net joks padorus 
viešbutis.

Čia plačiau palietėme Schwab. 
Gmūndo stovyklą, kurios gyve
nimas užnuodytas nesantaikos, 
norėdami vaizdžiau parodyti, kaip 
nesiskaitymas su tiesa ir demo
kratiniais papročiais, aukojant 
juos klikiniams interesams, ken
kia ne tik sugyvenimui mūsų pa
čių tarpe, bet taip pat diskredi
tuoja mus užjūrio brolių ir sve
timtaučius akyse. Jei to nesupran
ta .Minties“ rašeivos, stebėtis 
timtaučių akyse. Jei to nesupran* 
tie, kurie dedasi tikraisiais demo
kratais, tada tenka labai nuliūs
ti, nes mūsų ateities Lietuvos de
mokratija nebus graži nė stipri, 
kadangi niekas demokratijai taip 
nepakenkia, kaip demagogija.

J. Ž-kas

matysime! Vokietijos rinktinė, 
kiek teko patirti, bus sudaryta iš 
Heidelbergo, Frankfurto, Stuttgar- 
to ir Muencheno rinktinių žaidė
jų. Jie daugiausia yra buvę Vo
kietijos olimpinės komandos (1936 
m. Berlyno olimpiadoj) dalyviai. 
Turėjome progos Stebėti keleto 
iškilių (aišku, vokiečių nuomo
ne) jų ekipų žaidimą ir tai galė
tume pavadinti (lyginant su mū
siškuoju) tik kaip mėginimą žai
sti tikrąjį krepšinį. Šiose rungty
nėse ir bus jiems proga stebėti 
mūsų aukštos klasės demonstra
ciją. Bet nereikia kartu užmiršti, 
kad čia bus neoficialios tarpval
stybinės krepšinio rugtynės, ku
riose tiek mums, nenugalėtam Eu
ropos krepšinio meisteriui, tiek 
vokiečiams — svarbu ir prestižo 
klausimas. Tai, berods, viena sri
tis, kurioje su vokiečiais stojame 
į kovą savim pasitikėdami. O kas 
mūsų rinktinei atstovaus? Ji, kaip 
atrodo, atvyks pilnoje savo sudė
tyje. Čia matysime greitąjį Gry
bauską ir Co. bendradarbiaujant 
su virtuozais broliais Norkais. E- 
same įsitikinę, kad šie vyrai, ku
riems jau eilė metų patikimas 
mūsų krepšinio reprezentavimas, 
mūsų neapvils.

A. Biržys

Pranešimas
EMIGRACIJOS ANKIETŲ 

REIKALU
LTB Centro Komitetas š. m. lie

pos 15 d. išsiuntinėjo visoms apy
linkėms anketas, prašydamas sku
biai suteikti statistinių žinių apie 
gyventojų judėjimą stovyklose, 
apie sociališkai nepajėgius, apie 
baigusius aukštąjį mokslą, specia
lybes, etc. Deja, ligi šio laiko 
(VIII. 26.) tik pusė apylinkių te- 
prisiuntė prašomas žinias. Ypač 
atsiliko prancūzų ir amerikiečių 
zonų stovyklos.

Kadangi reikalas skubus, pasi
ruošimai platesnio masto emigra
cijai yra daromi visu spartumu, 
LTB Centro Komitetas prašo visas, 
ligi šiol dar neatsiuntusias žinių, 
Apylinkes galimai skubiau prašo
mas žinias prisiųsti.
LTB Centro Komiteto Pirmininkas
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TARIAMASI DEL KARINES 
PAGELBOS EUROPAI

Pabaltijo valstybės Europos 
Sąjungos kongrese

PABALTIJO VALSTYBES EURO
POS SĄJUNGOS KONGRESE 
Estų laikraštis „Esti Post" pra

neša, kad Interlakeno Europos 
Unijos kongrese Estiją atstovaus 
estų parlamento pirmininkas Otto 
Punkk ir parlamento generalinis

miniinkas paruošė bendrą Baltijos 
valstybių memorandumą. Speciali 
delegacija vyks į Paryžių, kur įte
iks memorandumą, kuriame bus 
nušviestas tragiškas Baltijos val
stybių likimas. („L. Z.”)

Vašingtono pasitarimai tarp 
Anglijos, Prancūzijos ir Beneduxo 
vyriausybių iš vienos pusės bei 
JAV vyriausybės iš kitos pusės, 
liečią JAV karinu pagalbą Vakarų 
Europai, tyliai vyksta toliau. Va
karų Europos atstovai ir Valsty
bės Departamento pareigūnai ruo
šia planus, kurie būtų priimtini 
tiek europiečiams, tiek JAV Kon
gresui. Dėl smulkaus visų detalių 
aptarimo, šio plano paruošimas 
uštruks, gal būt, iki sausio mėn. 
JAV nori, kad ir Skandinavijos 
kraštai būtų lygiateisiai da to 
plano dalyviai. JAV 'karinė komi
sija nuvyko Londonan, kur nori 
šiuos klausimus pagrindinai išdis

kutuoti su penkių valstybių kari
nėmis misijomis.

APSAUGA NUO ATOMINES 
BOMBOS

Atominės energijos komisijų at
stovai iš JAV, Anglijos ir Kana
dos rugsėjo 6. d. susitinka Lon
done apsvarstyti taisykles, lieči
ančias tautos saugumą prieš ato
minę bombą.

Taip pat pranešama, kad komi
sija „naujų technikos laimėjimų 
šviesoje" apspręs, kokios informa
cijos apie atominę energiją gali 
būti paskelbtos viešai „nesuda
rant pavojaus tautos saugumui", 
ir kokios turės būti laikomos 
paslapty.

sekretorius Eisen Madiso. Laikra
štis priduria, kad, kaip numatoma, 
estų atstovai dalyvaus ir pasauli
niame parlamentų unijos Kongrese 
Romoje, įvyksiančiame po Interla
keno' suvažiavimo.

Latviai pasiuntė Pukk įgalioji-

28 JAV konsulai duos vizas DP vykstantiems i Amerika
IRO RŪPINSIS PERVEŽIMU. UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIJA PASKYRĖ KOMISIJĄ. 

DIDIEJI UOSTAI PASIRENGIA DP PRIIMTI. DEWEY LABIAUSIAI REMIA DP 
ĮSILEIDIMĄ

mą kalbėti ir Latvijos vardu. Pra
nešama, kad lietuviai šiam estų 
parlamentarui duosią tokį įgalioji
mą. Tokiu būdu estų atstovas galės 
atstovauti visų Baltijos valstybių 
parlamentus. („L. Z.")

LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ 
MEMORANDUMAS JUNGTINĖMS 

TAUTOMS
‘ Ryšium su JT suvažiavimu Pary
žiuje latvių centrinės tarybos pir-

„VISIŠKAI ATLEISTI“
Tarybų Latvijos oficiozas „Ci

ną“ kartas nuo karto aštriais žo
džiais kritikuoja mokslininkus, 
kurie nepučia į komunistų dūdą. 
Dabar universiteto valdyba atlei
dusi aš pareigų visą eilę žinomų 
mokslininkų, k. a. doc. J. Strau- 
bergą, vyr. lėkt. P. Birkertą, prof. 
J. A. Jonsoną ir kit. kaipo „nu
sistačiusius prieš tarybinį moks
lą“, už „nenorėjimą rasti kontak
to su marksistine metodologija“ 
ir p. Oficiozas šį atleidimą api
būdina šiaip: „Kiekvienam aišku, 
kad šių dėstytojų reakcinės pa
žiūros ir elgesys nesuderinami 
su tarybinio universiteto garbin
gu vardu. Todėl mūsų respubli
kos darbo žmonės su pasitenki
nimu sveikina LVU vadovybės 
nutarimą šiuos dėstytojus nuo š. 
m. liepos mėn. 1 d. kaipo netinka
mus LVU, visiškai atleisti iš pa
reigų“ Kas su atleistaisiais bus 
toliau, to oficiozas nepasako, bet 
atspėti tai nesunku. LLVSB

Olandija turi n
Rugsėjo 4 d. Olandijos karalienė 

Wilhelmina abdikavo ir naująja 
karaliene tapo jos duktė sosto 
įpėdinė princesė Juliana. Nors 
olandai dar vis savo naująją ka
ralienę vaiku vadina, tačiau ji yra 
keturių dukterų motina, baigusi 
aukštuosius mokslus filosofijos 
daktaro laipsniu. Apskritai ji yra 
daug modemiškesnė už savo mo
tiną. Nors jau 18 metų būdama ji 
priklausė sosto tarybai, tačiau ly
giai puikiai ji mokėjo ir visus 
namų ruošos darbus. 1936 m. Gar- 
mischo žiemos olimpijadoje ji su
sipažino su princu Bemhardu, ku
riam po vedybų oficialiu dekretu 
buvo suteiktas Olandijos princo 
titulas. Keista, tačiau 400 m. se
numo Olandijos karalių dinastijoj 
tik 15 vyrų nešiojo karūnas. Karo 
metu karališkoji šeima gyveno 
Londone ir Ottavoje. -Julijana 
mėgsta madas, kiną, teatrą. Jos 
vyras garbina sportą, spalvuotas 
filmas ir techniką. Dukterys gi,

Lenkų laikraščiai JAV iš 
patikimu šaltinių praneša apie 
emigracijos tvarką:

„DP priėmimą atliks JAV 
valdžios įstaigos, dalyvaujant 
įvairioms amer. visuomenės or
ganizacijoms. Amerikon įlei- 
džamų patikrinimą darys tik 
JAV piliečiai, ir IRO čia ne
turės balso. Amerikiečių vald
žia su specialia 3 DP atstovų 
komisijos ir konsulatų pagalba 
atrinks įvažiavimo taisyklėse 
numatytus DP. IRO uždavinys 
bus nuvežti juos iki JAV uostų.

Išlipę Amerikos uostuose, 
DPpereis valstybių gubernato
rių, žinion arba jais ims rūpin
tis religinės ar tautinės or
ganizacijos, bendradarbiaujant 
su specialia 3 asmenų komisija.

Amerikos valdžia šiuo metu 
visu spartumu vykdo paruoši
amuosius darbus DP įvažiavi
mui. Kai prez. Trumanas pasi
rašė įstatymą, užs. reik, mi
nisterija paskyrė patarėjų ko- 
.mitetą PD reikalams. Jos pir
mininkas yra Arthur Ringland. 
Komitetas paruošė pagrindines 
darbo gaires 3 narių komisijai.

Užs. reik, ministerija suor
ganizavo 28 konsulams specia
lius kursus, kuriuose supažin
dinama su DP pasirinkimo tech
niška procedūra. Baigę kur
sus, konsulai išvyks į savo 
darbovietes Vokietijoj ir Au
strijoj. Ten jie įteiks įvažia
vimo į JAV vizas tiems DP.

aują karalienę 
atrodo, bus dar modemiškesnės ir 
už motiną.

SOVIETŲ PULKININKAS PABĖ
GO Į ANGLIJĄ

„New York Times" iš Londono 
praneša apie Sovietų armijos pul
kininką aviacijos inžinierių ir ra- 
kiėtų specialistą kuriam Stalino 
buvo pavesta atlikti „specialų už
davinį", pabėgimą iš Vokietijos 
rusų zonos ir prisiglaudimą An
glijoje.

Laikraštis nurodo, kad Londono 
valdžios įstaigos iš pulkininko ga
vo 4.000 žodžių pranešimą, kur 
nušviečiamos priežastys, kodėl jis 
atsižadėjo sovietiško rėžimo. To
liau laiške „pilietis Tokajev" pra
neša, kad jis jau kelias savaitei 
slaptai gyvenęs Anglijoje ir kad 
jis sovietų karinėje Vokietijos 
administracijoje užėmęs aukštą 
vietą ir buvęs sąjungininkų kon
trolinės tarybos Vokietijoje sovie
tų skyriaus vienas iš sekretorių.

kuriems bus suteikta teisė 
įvažiuoti į JAV.
Spartūs pasiruošimai šiuo metu 
vyksta ir Atlanto pakraščių 
uostuose — Bostone, New Yor
ke, Filadelfijoj, ' Baltimorėj ir 
New Orleans, kur ruošiamasi 
tinkamai priimti atplaukiančius 
transportus. American Over
seas Aid jau surinko 3 mil. do
lerių DP imigrantams paremti 
JŲ gyvenimo pradžioj. Aukų 
rinkimas sėkmingai vyksta to
liau. Aktyviausias iš visų gu
bernatorių, atrodo, bus New

Yorko valstybės gub. Dewey. 
Jis įsteigė komisiją, vedamą 
Edward Korsi, kuri ištirs, kur 
galima apgyvendinti pabėgėlių 
mases. Vien tik New Yorko 
valstybė galėtų duoti darbo 
50 000 DP namų statybos, li
goninės, žemės ūkio ir metalų 
pramonės srityse.

Dar nėra nuspręsta, kurios 
visuomenės organizacijos galės 
bendradarbiauti su 3 narių ko
misija. Žinoma tik tiek, kad tų 
organizacijų skaičių suma
žins iki minimumo.“

Po 8000-9000 DP per men.
IAV vyriausias delegatas 

prie JTO Warren Austin pra
nešė, kad primasis DP trans
portas pagal naują kongreso 
priimtą įvažiavimo įstatymą 
atvyks į JAV jau po kelių sa
vaičių. Po to, 30 dienų . būvy' 
į JAV išvyks 2000—3000 as
menų. Šis skaičius vėliau pa
laipsniui pasieks 8000—9000 
kas mėnesį. Iki 1950 metų į 
JAV bus atvykę visi įstatyme 
numatyti 205 000 DP. Pirmuo
sius imigratus JAV apgyven
dins rytų ir vidurinėse vakarų 
valstybėse, tolimesnius trans
portus nukreips į valstybes į 
vakarus nuo Missisipi ir į pie
tus.
DEL TREMTINIŲ TEISES AUGINTI 

GYVULIUS
Kaip žinoma, neseniai Augsbur- 

go-Hochfeldo pabaltiečių stovyk
los gyventojams buvo atimtos 
kiaulės. Šį dalyką aiškinant, iškilo 
klausimas, ar apskritai DP gali 
laikyti bet kokius gyvulius. Buvo 
kreiptasi į IRO ir karinę valdžią 
ir karinės valdžios Augsburgo ko

mendantūra pranešė, jog gyvulius 
galima laikyti tik su IRO išduo
tais leidimais. IRO, remdamasi 
šiuo principiniu leidimu, praneša 
smulkesnes gyvulių laikymo tai- 
sykles.

Tremtinys, norėdamas laikyti 
gyvulį, kuris nenaudoj amas mais
tui, privalo tik gauti IRO sutiki
mą. Gi jeigu gyvulys tinka mais
tui (karvė, kiaulė, vištos ir t. t), 
tai, be IRO leidimo, reikia gauti ir iš 
atitinkamų vokiečių įstaigų suti
kimą. Instrukcijoje pažymimos ir 
smulkesnės gyvulių laikymo tai
syklės išduodant leidimą, turi būti 
įrodyti, jog to ar kito gyvulio 
laikymo vieta yrą tiek sanitariniu, 
tiek kitais atžvilgiais gera, be to, 
negalima laikyti šunų, kur yra 
mažų vaikų bute ir t.t.

Apskritai, gyvulių laikymo klau
simas pasidarė aktualus dar if 
dėlto, jog Augsburgo-Hochfeldo 
tremtinių gyvulių atėmimo byla 
pateko į karinį teismą. Laukiama 
todėl su nekantrumu tos bylos 
sprendimo, nes nuo to sprendimo 
priklausys gyvulių laikymo klau
simas.

Vatikanas šelpia Europa
NUPIRKTA MILTŲ UZ 33 MIL.

DOLERIŲ •
Vatikano valstybė, kaip prane

šama iš New Yorko, Kanadoje 
užpirko 2.750.000 maišų kvietinių 
miltų, kiekvienas maišas po 200 
svarų.

„Negalima išaiškinti, kodėl Va
tikanas perka tiek daug miltų. 
Spėjama, kad jie bus išdalinti 
kaip parama Europoj" — prane
šė New York prekybos žinių tar
nyba.

Tai yra didžiausias Kanados 
kviečių pardavimas po karo. Iš

vfiso Vatikanas mokės už juos 
33.000.000 dolerių.

PASAULIS KYLA PRIEŠ 
SOVIETŲ MILŽINĄ

Vatikano radio pranešėjas pareiškė: 
„Kosenklnos, Samarino ir Makarovos 
atsitikimai yra labai reikšmingi. Tito 
kyla prieš komunizmą, suomių ko
munistai pergyvena nesekmes, vals
tybės palengva ima kilti prieš so
vietų milžiną Rytų Europoj. Ima dre
bėti žemė. Komentarai nereikalingi.“

Čekų sportininkai nebegrįžta na
mo, jie sako: „Jokios lalsvėsl“ Krav- 
čenko tai patvirtina savo knygoje. 
Rytų Europos valstybėse laisvės nė
ra. Tačiau žmogus yra gimęs laisvei 
ir negali lengvai vergijai pasiduoti. 
Jis mieliau pasirinks bėgimą ir trem
ties baisenybes, negu atsisakys nuo 
laisvės.

luuHfiai is vUui
Paryžius. Prof. Huxley, gen. 

UNESCO sekretorius, apgailes
tauja savo buvimą Breslau inte
lektualų okngrese. Jis sako, jog 
ten vykęs, kadangi jam buvo pa
žadėta kongrese svarstyti tik kul
tūrinius klausimus. Tačiau jis 
buvo apgautas. Jis, kaip ir de
vyni amerikiečiai bei septyni 
anglai, nepasirašė rezoliucijos 
mokyklų klausimu.

Amsterdamas. Amsterdame įvy
kusiame pasaulio bažnyčių kong
rese didele balsų dauguma pri
imta rezoliucija, kurioje sakoma, 
jog krikščioniškų partijų buvi
mas yra pageidaujamas, bet baž
nyčia kaipo tokia negali su jokia 
partija susirišti. Tai yra atsaky
mas komunizmui ir kapitalizmui.

Vašingtonas. Vokiečių sunai
kinto Korinto (Graikijoje) kanalo 
atstatymui reikalingos lėšos bus 
apmokėtos JAV ekonominės koo
peracijos administracijos. Jos biu
džete numatyta ir išlaidos, susi
jusios su Pirėjauš, Salonikų ir 
Volos uostų atstatymu, bei patai
symu svarbiausios Atėnų-Salo- 
nikų galežinkelio linijos ir 1.125 
mylių vieškelio.

Visas tos organizacijos biudže
tas sudaro 35.186.472 dolerių. 
Tai yra pati didžiausia pinigų 
suma visoj ligšiolinėj Europos 
atstatymo programoje. Ji bus iš
dalyta devyniems Europos kraš
tams.

Leipcigas. Beveik 500 užsienio 
pirkėjų atvyko į šio rudens Leip
cigo mugę, taip pat 4000 vokiečių 
iš vakarinių zonų. Užpirkimų ta
čiau padaryta mažai, nes rusų 
vykdoma blokada sudaro labai 
daug komplikacijų. Sunkiausia 
išsprendžiamos yra valiutos ir 
transporto problemos.

Plymouth. 21 estas atplaukė iš 
Švedijos į Plymouth© uostą, iš 
kur žada plaukti į Buenos Aires. 
Vienas iš pabėgėlių pasakė, kad 
jie palikę savo šalį todėl, kad 
„rusai atėmė mums laisvę“.

Vašingtonas. Wallace buvo vėl 
apmėtytas kiaušiniais ir pamido- 
rais, kai jis bandė Mecklenburgo 
mieste sakyti priešrinkiminę kalba.

Vašingtonas. JAV mokesčiai su
daro 49.603 dolerių per metus, t 
y. daugiau nei ketvirtį visų tau
tos, pajamų. Kiekvieno amerikiečio 
mokamų mokesčių vidurkis pra
ėjusiais metais sudarė 344.46 dol. 
asmeniui.

Roma. Italų komunistai užpuo
lė plūsdami amerikiečių katalikų 
grupę, atvykusią aplankyti Šven
tojo Miesto. Jie sutrypė kojomis 
piligrimų paduotai cigaretes ir 
šaukė: „Grižkit į Ameriką, iš kur. 
atėjot!"

Praga. Nuo rugsėjo 1 d. visas 
Čekoslovakijos eksportas ir im
portas bus tvarkomas šešių naujų 
organizacijų, kurias kontroliuos 
komunistinė vyriausybė. Visos 
nepriklausomos užsienio prekybos 
firmos nutraukia savo darbą.

Varšuva. Lenkijos vyriausybė nu
mato pradėti visą eilę teismų pro
cesų prieš antikomunistinę veiklą 
prieš 1939 metus. Pinna šios rū
šies teismo sesija, kurios tikslas 
yra sužinoti visuomenės reakciją, 
šiuo metu vyksta Grudziadzo 
mieste.

Vašingtonas. JAV kariuomenė 
daro vyriausybei spaudimą, kad 
jie nesikištų į Tolimųjų Rytų ko
misijos veiklą Japonijos adminis
travimo reikaluose.
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