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Padėtis Berlyne pasiekė kritiškiausia punktą
„Kremliaus gangsteriai“

„Nėra jokio tikslo vesti dery
bas su sovietais. Berlyno krizė 
įrodė, kad Stalinas visai nerim
tai žiūri į padarytą su Vakarais 
susitarimą. Geriau būtų britų 
užsienio reikalų ministerio įga
liotinį Maskvoje Frank Roberts 
atšaukti ir palaukti, kol komu
nistai pradės elgtis kaip žmo
nės. Kremliaus gangsteriai, ly
giai kaip ir Hitleris, karą už
kurs, kada jiems geriausiai pa
tiks“, rašo susirūpinęs konser
vatorių „Daily Mail“ apie pas
kutinius Berlyno įvykius, kurie

KETURI DIDIEJI SVARSTO 
ITALUOS KOLONDŲ LIKIMĄ

Pirmadienį Paryžiuj susirenka 
JAV, D. Britanijos, Prancūzijos ir 
Sov. Rusijos užsienio reikalų mi- 
nisterių pavaduotojai svarstyti bu
vusių Italijos kolonijų likimą. JAV 
atstovauja jų ambasadorius Lon
done Douglas, D. Britaniją — val
stybės min. McNeil, Prancūziją — 
užs. «ik. min. R. Schumanas ir 
Sov. Rusiją — Višinskis. Sovietų 
žinių agentūra Tass neigiamai pa
sisakė, kad konferencijoj dalyvau
ja ne patys užsienio reikalų mini
sterial. Pagal taikos sutarį su Ita
lija, jei iki rugsėjo 15 d. nepavyks 
rasti bendro sprendimo, tai klausi
mas turi būti atiduotas spręsti JTO 
visumos susirinkimui, kuris įvyks 
rugsėjo 21 d. Paryžiuj, Britų atsto
vas McNeil atvykęs į Paryžių pa
reiškė, kad jis nesitiki, jog jiems 
pavyks susitarti.

pasauly sukėlė tokį nerimą, ko
kio dar nėra buvę po antrojo 
pasaulinio karo. „Šiurkštus ir 
brutalus atsišaukimas, kurį ru
sai ryšium su Berlyno miesto 
savivaldybės derybomis išleido, 
atnešė savo vaisių.

Šautuvų ugnis „Unter den 
Linden“ yra baisus įspėjimas 
apie veikimo galimybes, ku
rios slepiasi už apskaičiuotų 
rusų pastangų pažadinti griu
vėsiais virtusio miesto masių 
baimę ir masių neapykantą“, 
priduria amerikiečių „NYHT“. 
Šių rusų sukeltų neramumų 
tikslas, anot laikraščio, yra pre- 
tikslas, anot laikraščio, yra sieki
mas „įvesti sovietų karinomenę į 
Berlyno Vakarų sektorius“.,

VAKARAI PESIMISTIŠKI
Paskutinių dienų įvykiai Ber

lyne ir taip rimtą politinę pa
dėtį pavertė „ypatingai rimta“. 
Britų kabinetas penktadienį bu
vo sušauktas nepaprastam po
sėdžiui. Min. pirm. Attlee, šiuo 
metu gulįs ligoninėj, sirgda
mas vadovavo posėdžiams. Be- 
vinas padarė pranešimą apie 
Maskvos ir Berlyno pasitari
mus. Gynimo ministeris Alek
sander reikalavo sulėtinti de
mobilizaciją ir prailginti karo 
tarnybos laiką.

Pagal UP pranešimą, Bevinas 
pareiškęs, kad Vakarai turi ap
sispręsti, ar pasitarimus su 
rusais, nežiūrint Berlyno įvy
siu, tęsti toliau ar juos nut
raukti. Aukštą postą užimanti 
Vakarų asmenybė, anot United

Press, pareiškė, jog „padėtis 
Berlyne pasiekė kritiškiausi 
punktą ir kad šiuo momentu 
visos viltys pasiekti susitarimo 
su Rusija praktiškai esančios 
lygios nuliui“. Londone mano
ma, kad, jei kokią savaitę pa
dėtis ir nurimtų, nėra jokių 
gardantijų, kad Berlyno įvykiai 
nebūtų vėl pakortoti.

ropoje gen Curtis Lemay gavo iš 
Amerikos vyriausybės neribotus 
įgaliojimus, ryšium su paskutiniais 
rusų reikalavimais, liečiančiais oro 
susisiekimą Berlyno ir Vakarų zo
nų, savo nuožiūra griebtis reikalin
gų priemonių. Vašingtone šešta
dienio vakare tarėsi užs. reik, mi
nisteris Marshallis, britų ambasa
dorius ir JAV sen. Vandenbergas. 
Apskritai vakariečiai į bet kokius 
susitarimus su Kremlium žiūri pe
simistiškai.

RAUDONOJI VĖLIAVA —
PRIESPAUDOS SIMBOLIS

De Gaulle kelias i valdžia
SPĖJAMA, KAD ATEINANČIŲ SESIŲ SAVAIČIŲ BĖGYJ DE 

GAULISTAI PAIMS V AL DZlĄ PRANCŪZIJOJE
Gen. de Gaull judėjimas rodo 

didelį sugebėjimą ir patyrimą. 
Pats generolas plačiai išvystė as
meniško kulto metodus. Jis žino, 
kad jo šalininkai susirenka pasi
klausyti tuščių kalbų. Tai, ko jie 
ieško, yra į jausmus mušantis 
Prancūzijos didybės pabrėžimas, 
ir generolas žino, kodėl kaime Ir 
mieste jis sugeba kalbėti kiekvie
nam gyventojų sluogsniui artimais 
žodžiais, rodydamasis busimuoju 
Prancūzijos gelbėtoju, bet nepasa
kydamas aiškiai savo programos. 
Programos išdirbimo klausimą jis 
palieka savo padėjėjams, kurių 
tarpe yra pačių žymiausių asme
nybių tiek kultūrinėj, tiek prak
tiškos politikos srity. Kai genero
las viešų prakalbų metu užkai
tina minios jausmus, jo padėjėjai 
veda praktiškus ir realius pokal
bius su rinkikų vadais. Iš dabar
tinės Prancūzijos vyriausybės kri
zės de Gaulle išėjo kaip tautos 
opozicijos vadas, opozicijos, kuri, 
kaip žinome, yra gana didelė. Jo

rinkiminė kampanija virto kova 
I tarp de Gaulle ir visų kitų par
tijų. Jis važinėja po Prancūziją, 
sakydamas kalbas, ir kiekvienas 
generolo sustojimas yra maža 
šventė, kuriai prancūzų parla
mentarinė vyriausybė neįstengia 
nieko panašaus priešpastatyti. 
Kur tik generolas nueina, jis at
neša nuvargus iems žmonėms vie
ną momentą blizgėjimo ir garbės, 
būgnų dundėjimo ir jėgos pajau
timo.

Gaulistai tiki, kad jie sekančių 
šešių mėnesių būvy valdžią paims 
taikiu b ūdų-demokratinio balsavi
mo keliu. Jų nuomone, prie jėgos 
vartojimo gali privesti tik du da
lykai: 1. rudens rinkimų atidėji
mas (kas jau parlamento priimta) 
ir 2. komunistų pučas, siekiant 
perimti valdžią. Jie turi savo už
nugaryje pakankamai stiprią, ge
rai ginkluotą ir organizuotą po
grindžio armiją, kuri praneša vi
sas kitų politinių grupių pajėgas.

AMERIKA AKYLIAI SEKA BER
LYNO ĮVYKIUS

Prezidentas Trumanas spaudos 
koferencijoje pareiškė, kad Jung
tinės Amerikos valstybės yra pa- 
siryžusios savo teises Berlyne ap
ginti." Gen. Clay yra nenutrūksta-, 
mame sąlyty su Vašingtonu. Ameri
kiečių oro pajėgų viršininkas Eu-

Berlyno „Tagesspiegel", komen
tuodamas rusų vėliavos nuo Bran
denburgo vartų nuplėšimą, ugnies 
atidarymą Berlyno gatvėse, polici
ninkų suėmimą, pastebi: „Betgi 
prieš istoriją bus atsakingas rusų 
įgulos komendantas Berlyne, kurio 
laikysena privedė prie to, kad 
raudonoji. vėliava virto priespau
dos simboliu".

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Maskva. Vakarų valstybių pa

siuntiniai Maskvoje paprašė Moloto
vą paskirti naują pasikalbėjimą^ Pran
cūzų karinio gubernatoriaus patarė
jas išskrido | Maskvą painformuoti 
pasiuntinius apie Berlyne vykusius 
pasitarimus.
Vašingtonas. JAV užsienio 

reik. min. MarshaUas sekmadieni kal
bėjosi su britų amabasadoriu Strang 
ir senato užsienio komisijos pirmi
ninku Vandenbergu. Buvo tariamasi 
Berlyno reikalais.

Berlynas. Sekmadieni Berlyne 
sovietų sektoriuj įvyko kontrademon- 
stracijos, kuriose dalyvavo apie 120.000 
žmonių. I demonstracijas sovietai 
žmones vežė iš Sovietų zonos trau
kiniais ir autobusais Demonstracijos 
praėjo ramiai, buvo pasakyta prieš 
Vakarus nukreiptų kalbų.
Baden-Badenas. Nuo spalio 1d. 
prancūzų okupacinė kariuomenė ne- 
beims maisto iš vokiečių ūkio.

Ženeva. IRO atmetė pasiūlymą, 
kad būtų nustatyta data, nuo kada 
nebebūtų | stovyklas priimama naujų 
pabėgėlių.

Londonas. Pakistano generali
nis gubernatorius Jlnnah mirė širdies 
liga ir palaidotas. Krašte paskelbtas 
gedulas.

DP pareikalavimas JAV labai didelis
CARUSI ATVYKO VOKIETUON. PAREIŠKIMAS LAIKRAŠTININKAMS. EMIGRACUA 
PRASIDEDA SPALIO 3 d. TRUMANAS REMIA DP ĮSILEIDIMĄ. KOMISIJOS DARBO 

TVARKA.
Šeštadienio numery pranešė

me, apie Ugo Carusi, DP komi
sijos pirmininko, atvykimą į 
Europą. Nusileidęs Frankfurto 
aerodrome, susirinkusiems žur
nalistams jis pareiškė: „JAV 
DP pareikalavimas yra labai 
didelis.“

„Mes tikimės šio mėn. gale 
išduoti pirmąsias vizas ir pa
siųsti 1.900 asmenų transportą 
iš Bremerhaveno spalių 3 d.

Jis laikraštininkams pabrėžė, 
kad jo tikslas yra kas mėnuo 
pasiųsti po 10.000 DP į JAV. 
DP įstatymo galiojimo laikas 
pasibaigia 1950 m. birželio 30 
d. Kongresas šiems biudžeti
niams metams paskyrė 2 mil. 
dolerių šioms operacijoms vyk-
dyti.

Buvęs JAV imigracijos ir na
tūralizacijos komisionierius Eu
ropoje išbus tik vieną mėnesį 
ir per tą laiką nori turėti kon
ferencijas Heidelberge, Frank
furte (jau turėjo rugs. 9 d.), 
Vienoje ir Romoje. Jis norįs su 
EUCOM pareigūnais, konsulais, 
IRO pareigūnais ir viešosios

H. Queille sudarė nauja 
prancūzu vyriausybe
Prancūzų parlamentas naujajam 

ministeriui -pirmininkui H. Queille 
pareiškė pasitikėjimą 351 balsu 
prieš 196, 47 susilaikius. Po to jis 
ėmėsi vyriausybės sudarymo, ir 
šošdadienį popiet jis paskelbė jos 
sudėtį: min. pirm, ir finansų min. 
— Henri Queille, užsienio reikalų 
min. R. Schuman (MRP), vidaus rei
kalų min. — J. Moch (soc.), kra
što gynybos min. — Ramadier 
(soc.) ir k. Sekmadienį naujasis 
kabinetas susirinko pirmo posėdžio.

sveikatos specialistais pastudi
juoti DP problemas.

„Neseniai keletą kartų kalbė
jaus su prezidentu Trumanu“, 
kalbėjo Carusi, iis pasakė man 
esąs susirūpinęs išaiškinti DP 
problemą kaip galima grei
čiau.“

Apskritai Carusi planas bū
siąs šiaip vykdomas: kai atsa
kingi amerikiečiai pakvies DP 
kategorijomis ar pavardėmis, 
komisija atrinks juos. Pavardės

bus praneštos CIC patikrini
mui, vėliau konsulai nuspręs jų 
tinkamumą gauti vizai. Patikri
nus viešosios sveikatos atsto
vams sveikatą, Carusi duos ga
lutinį sutikimą ir DP bus pa
siųsti | Bremerhaven, kur lauks 
laivo.

Carusi tikisi, kad apie 75 % 
atrinktųjų bus iš Vokietijos.

„Stars & Stripes“ praneša, 
kad Carusi lydi jo naujai pas
kirtas pagelbininkas EdwardS. 
Lazowska.

D P naudosis vokiečiu kvota
PUSE KVOTOS — ETNINES VOKIEČIŲ KILMES DP, KETVIR-
TIS-KITIEMS DP VOKIETIJOJ IR KETVIRTIS — VOKIETIJOJ 

GIMUSIEMS VOKIEČIAMS

Dėl karo aplinkybių daugiau 
negu septynerius metus buvusios 
uždarytos imigracijos durys į JAV 
jau paruoštos vėl atidaryti.

Pirmieji 25.957 vokiečiai ar Vo
kietijos gyventojai, tinkami emi
gracijai, bus tuoj atrinkti, kai tik 
prasidės masinė kandidatų regis
tracija Vokietijos ir Austrijos va
karinėse okupacinėse zonose.

Valstybės departamentas pra
neša, kad registracija galinti pra
sidėti dar šį mėnesį. Registracijos 
data bus nustatyta, kai tik Ame
rikos konsulai praneš, kad jie yra 
pasirengę be sutrikimų dirbti.

Du milijonai registracijos blan
kų jau atspausdinta Šveicarijoj.

Tikimasi, kad didžiausią iš 
800.000 DP kandidatų grupę su
darys iš tų, kurie dėl karo turė
jo palikti savo kraštus..

Naujasis įstatymas atgaivina ir 
prieškarinę Vokietijos kvotą. Ji

buvo mažiausiai išnaudota kvota 
nuo 1941 m. vidurio, kai Amerika 
nutraukė konsuliarinius ryšius bu 
Adolfo Hitlerio reichu.

Kai kuriems pabėgėliams ir ki
tiems Vokietijos piliečiams, gyve
nantiems ne Vokietijoje, buvo 
leista kaip emigrantams ir karo 
metu įvažiuoti į JAV, bet kvota 
vistiek negalėjo būti užpildyta.

Pagal naugąjį įstatymą, tik pu
sė atnaujintosios Vokietijos kvo
tos galės būti panaudota priimant 
vokiečių kilmės asmenis, kurie 
dabar gyvena Vokietijoj, bet yra 
.gimę Lenkijoj, Čekoslovakijoj, 
Jugoslavijoj, Vengrijoj ir Rumu
nijoj. Kvotos ketvirtis galės bū
ti panaudota tik DP. Vokiečiai šia 
kvota galės tik tada pasinaudoti, 
jei jie bus užskaityti kaip DP. 
Imigracijos pareigūnai mano, kad 
tokių susidarys ne daugiau kaip 
6.000 asmenų.
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FASADAS IR UŽPAKALIS
»

' P. K. Škirpa straipsny „Nesie- 
kim Piro laimėjimų“ (Mintis Nr 
91) tarp kitko pareiškia giažių įsi
dėmėtinų minčių. Štai fasadinė 
mintis visiems to straipsnio išve
džiojimams:

„Konsekventlškumas veikloje i 
savitarpio susiklausymas yra bu 
tlniausios sąlygos kovos vedimui 
iki sėkmingo galo. — Kas jų 
nesilaiko ir ima blaškytis i šalis 
tas nuslysta nuo tikrojo kelio, 
žaidžia muilo burbulais arba da 
blogiau — nužygiuoja i Piro lai 
mėjtaius“.

Ir toliau viso straipsnio nugar 
kaulj sudaro svarstymas, kas da
bartiniame Lietuvos laisvinimo 
vairavime, yra nėkonsekventiška 
ir kur trūksta susiklausymo.

Nekonsekventiškai esą pasielgęs 
VLIK—as, apeidamas 1941 m. su
kilimo paskelbtą Laikinąją Vy
riausybę, kuri nebuvo susilikvida- 
vusi, o tik okupantas buvo nu
traukęs jos veikimą. Nekonsek- 
ventiškas buvęs VLIK—as, nesu- 
bordinuodamasis p. Lozoraičiui, 
kaip teisėtam p- Smetonos vie
tininkui. Nekonsekventiškai pa
sielgęs VLIK—as, nepriklausomai 
Lietuvai, iki susirinks parlamen
tas, norėdamas grąžinti 1922 metų 
demokratinės konstitucijos pagrin
dus vietoj 1938 m. autoritetinio 
režimo konstitucijos.

Konsekventiška būtų pagal p. 
Škirpos išvedžiojimus pripažinti, 
kad „Smetona išgelbėjo Lietuvos 
nepriklausomybės vėliavą"; kad p. 
Lozoraitis gavo iš jo ministerio 
pirmininko ir einančio respublikos 
prezidento pareigas paskyrimą' 
kad jis dabar turėtų sudaryti 
vyriausią politinio vadovavimo 
viršūnę „Lietuvos politinę diplo
matinę misiją".

Konsekventiškumo kriterijus po
litiniam faktam vertinti ir politinio 
gyvenimo eigai vairuoti mums 
taip pat labai prie širdies. Tačiau 
p. Škirpa tekalba apie raidės, apie 
formalini konsekventiškumą. o 
mums šalia raidės svarbus atrodo 
taip pat ir gyvenimo, esmės kon- 
sekventiškumas. Idealas, jeigu 
abudu sutampa. Bet jeigu sutap- 
dyti negalima jokiu būdu, tada 
kiekvienu atveju tenka skyrium 
apsispręsti, kurį pasirinkti. Čia 
mes skiriamės nuo p. Škirpos kon
sekventiškumo koncepcijos. Bent 
kiek skirtingas konsekventiškumo 
supratimas mirs įgalina kritiškai 
pervertinti p. Škirpos teigimus ir 
tuos faktus, kuriuos jis laiko ne- 
konsekventiškais ar kurie jam ro
dos labai konsekventiški.

Mums rodos, jeigu p. Smetona 
būtų sudaręs vyriausybę; jeigu tos

Ir su ja tenka skaitytis, nori, ar 
nenori.

į gyvenimą išėjo Laikinoji Vy
riausybė ne iš buv. prezidento ar 
jo pasirinkto vietininko valios jr 
palaiminimo. Tik iš revoliucijos. 
Revoliuciniu būdu atsiradusi ir iš
reiškusi tautos to meto valią, ji 
savo egzistenciją išlaikė pakanka
mai ilgai ir sukūrė eilę valsty
binio gyvenimo faktų. Bet Laikino
ji Vyriausybė nesiėmė savo veiki
mo atnaujinti, kada pogrindyje spė
jo susidaryti naujas faktorius, .kuris 
sugebėjo tautos dėmesį patraukti 
ir jos jėgas sutelkti kovai so oku
pacija. Tai buvo VLIK—as. Ir 
mums neatrodo, kad tada Laikinoji 
Vyriausybė pasielgė nekonsekven
tiškai nepasakydama: jūs eikit ša
lin, nes mes esam teisėtieji... Gy
venimiškasis konsekventlškumas 
reikalavo palikti priekyje tuos, 
kurie jau buvo, galėjo ir pajėgė 
dirbti, jokiu būdų jų veikimo ne
šaukiant atgal. Ir patinka ar ne
patinka, VLIK—as sugebėjo išsi
laikyti per kelerius metus tautos 
politinės akcijos priekyje, savo 
veiksmais pateisino savo egzisten
ciją ir visuomenės jam skirtą 
pasitikėjimą. Tai faktorius, kuris 
darbais laimėjo pripažinimą- Tai 
tos pat rūšies faktorius kaip Pran
cūzijoje de Gaulle išlaisvinimo ko
mitetas, kuris darbais vadavo sa
vo tėvynę, gavo saviškių ir sve
timųjų pripažinimą, nors jis nekil
dino savęs iš buvusio prezidento. 
Gyvenimo konsekventlškumas nus
vėrė formalinį konsekventiškumą.

Mūsuoju atveju — daugiau. VL
IK—as suėjo į kontaktą su pa
siuntiniais ir surado su jais ben
drą suta.rimą. Pirmosios Konferen
cijos nutarimuose buvo fiksuota: 
VLIK—as vykdą seimo, vykdo
masis organas (Vykdomoji Tary
ba) — vyriausybės funkcijas pa
gal 1 1922 metų konstitucijos dva
sią. Ten pat numatytos p. Lozo
raičiui užsienio reikalų ministerio 
funkcijos Vykdomojoj Taryboj. Ir 
jis tą sutarimą pasirašė, funkcijas 
prisiėmė.

Antroji Konferencija patvirtino 
reikalą dar labiau suglaudinti ben
dradarbiavimą tarp Pasiuntinių ir 
VLIK—o ta linkme, kurią buvo 
nužymėjusi Pirmoji Konferencija.

Pagaliau dėl VLIK—o ryšių su 
kraštu. — Manymas, kad VLIK-as, 
pasitraukdamas iš krašto, neteko 
moralinės teisės užsieniui kalbėti 
režisuojančios Lietuvos vardu, yra 
priešingas gyvenimiškajam kon- 
sekventiškumui, realybės nuovo
kai. Lietuvos priešas neabejotinai

vyiiąusybės galva būtų prisistatęs 
tautai ir pasauliui ir pareiškęs — 
esu; jeigu savo gautas funkcijas 
būtų ėmęs vykdyti taip, kad tą 
vykdymą būtų pajutusi bent tau
ta, tai galimas daiktas, kad šian
dien nebūtų klausimo, ar prezi
dentas turėjo teisę svetimam krašte 
sudarinėti tokios rūšies aktus, ar 
tie aktai tikri ar ne. Diskusija tuo 
klausimu nebūtų aktuali“, nes prak
tinis gyvenimas būtų nusilenkęs 
prieš faktus. Mat gyvenimo kon- 
sekventiškumas reikalauja, kad 
gautos funkcijos būtų vykdomos. 
Evangelijos darbininkas, gavęs iš 
valdovo talerį, turėjo jį paleisti į 
apyvartą. Ir tas, kuris užkasė gau
tą talerį, kad vagis nepavogtų ar 
plėšikas jo paties nenugalabytų, 
nebuvo valdovo pagirtas- Jis turė
jo talerį grąžinti ir buvo pabartas. 
Ir mūsų atveju gautieji įgalio
jimai nesusilaukė antrojo elemen
to — vykdymo. Taleris buvo už
kastas. O kaip mes anais laikais 
būtume džiaugęsi, jei būtume nu
girdę apie jų vykdymo faktą. Bet 
jo nebuvo. Ir gyvenimas nuėjo ki
tais keliais. Gyvenimas jeigu jis 
nenori sustoti ir apmirti turėjo ką 
nors pasirinkti, kas gyvena ir vei
kia. Tai gyvenimo konsekvencija.

DP emigracijoje:

BALTAI AUSTRALIJOJE
„Basler Nachrichten“ korespon-j 

dentas iš Sydney, praneša, kad 
Australijoje buvo įtaisyti trys la
geriai emigrantams — visa eilėf 
buvusių kariuomenės barakų. 
Apie 1200 DP, atvykę į Australi-, 
ją, buvo nugabenti į tuos lage
rius, kad per keturias savaites) 
būtų prirengti naujoms gyvenimo 
sąlygoms. Jų apmokymo progra
mą išdirbo imigracijos ministeri
ja, bendradarbiaujant universite
tams. Be anglų kalbos, ateiviai 
buvo supažindinami su krašto pa
pročiais ir politinėmis problemo
mis.

Lageriuose buvo daugiausia bal
tai — lietuviai, latviai, estai, tiek 
vyrai, tiek moterys, mokytojai, 
ūkininkai, studentai, tarnautojai 
ir kelneriat

Jie atgabenti Australijos vy
riausybės lėšomis susitarus su 
IRO. Viso Australijos duota 20.000

taip pat norėtų, kad VLIK—as bū
tų palikęs anapus geležinės už
dangos, nes tada jo balsas mažar 
turėtų galimybių pasiekti užsienius. 
Per daug gerai žinom, kiek galima 
sistemingai veikti užsienius iš to 
krašto, kuris yra jau sovietų at
kirstas nuo viso pasaulio; kiek iš 
ten galima reaguoti į politines 
staigmenas, kuriose paliečiamas 
Lietuvos klausimas. Gestapo nepa
jėgė tokiais geležiniais varžtais 
atitverti Prancūzijos nuo pasaulio, 
kaip tai padarė su Lietuva MVD, 
bet vis tiek de Gaulle laisvinimo 
akciją organizavo iŠ užsienių. — 
VLIK—as betgi ir šios rūšies ma
nome, daugiausia bona fide reiš
kiamą skrupuliatiškumą pasku
tiniu laiku patenkino. Iš kontakto 
su kraštu VLIK—ui — ir įtik VL
IK—ui! — panaujinti įgaliojimai 
kalbėti ir veikti užsienyje krašto 
vardu.

Ką gi tų visų faktų akivaizdoje 
siūlo p. Škirpa?

Jis siūlo gyvenimo ratą atsukti 
atgal. Perbraukti per susitarimą 
su pasiuntiniais. Perbraukti per 
krašto rezistencijos pareikštą va
lią. Perbraukti per faktus, kuriais 
VLIK—as įėjo į pasaulinę opiniją 
ir institucijas-

Siūlo iš VLIK—o perimti inicia
tyvą tiems žmonėms, kurie tikrai 
daug seniau yrą atitrūkę nuo sa
vos žemės (p. Škirpos argumentas!) 
o svarbiausia, kurie nėra parodę 
akcijos.

Siūlo sudaryti naują organą — 
politinę diplomatinę misiją. Tai

Lankėsi prof, kui
Rugsėjo 5 d. Schw. Gmūnd. sto

vykloje lankėsi VLIKo pirminin
kas prof- kun. M. Krupavičius ir 
padarė platų pranešimą apie kovą 
už Lietuvos laisvę. Gausi stovyklos 
visuomenė su įdomumu išklausė 
pranešimo apie rezistenciją Lietu
voje ir atkaklią partizanų kovą, 
kuri buvo pailiustruota spaudoje 
dar nepasirodžiusiais pavyzdžiais. 
Taip pat buvo pavaizduota ir mū
sų diplomatų politinė veikla. Tris 
valandas trukęs pranešimas pa
kėlė gyventojų dvasią ir pasiry
žimą nenuilstamai kovoti dėl savo 
laisvės ir buvo baigtas tautos 
himnu.

STUDIJŲ DIENA
Schwabisch Gmūnd stovyklos 

parapijos komitetas rugpiūčio 29

įvažiavimo vizų. Tikimasi, kad 
artimiausiais metais galės atvykti 
12—20.000 DP kasmet. Skaičiaus 
dydis priklausys nuo to, ar IRO 
pajėgs s uorganizuoti transporto 
priemones.

Po paruošiamųjų kursų žymi 
baltų dalis buvo nukelti į Austra
lijos rytinę dalį, į Quenslando 
valstybę, į cukrinių nendrių plan
tacijas. Kita žymi dalis artimiau
sius dvejus metus kirs miškus ar 
dirbs žemės ūkyje. Moterims duo
damos padavėjų ar mašininkių 
vietos sostinėje Canberroje, kur 
moterų patarnautojų ar tarnauto
jų jaučiamas ypatingas trūkumas.

Visi DP, prieš įvažiuodami į 
Australiją, įsipareigojo dvejus 
metus dirbti vyriausybės nurody
tose vietose ir vyriausybės nu
statytu atlyginimu. Jei naujasis 
gyventojas „pasirodys vertas“, 
tai po dvejų metų galės gy

toks pat pasiūlymas, kaip siūlymas 
to, kuris nepatenkintas partijų 
veikimu, siūlo sudaryti nauj^ 
partiją.

Bet kodėl taip daroma? Kodėl 
su tais projektais ateinama?

Neabejojame p. Škirpos patrio
tiniais nusiteikimais.« Jų ypačiai 
gausiai pareikšta šiame straipsny
je. Bet šalia šio straipsnio, pas
kelbto spaudoje, yra platinamas p. 
Škirpos laiškas, rašytas p. Lozorai
čiui. Jis virtęs jau vieša paslap
timi. Jame nuostabiu brutalumu, 
panašiai kaip p. J. Gabrys, sunie
kinęs VLIK—o ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkus, p. Škirpa 
siūlo p. Lozoraičiui imtis iniciaty* 
vos sudaryti naują vadovaujamąjį 
organą, minėtą misiją, kurioj pir
moje vietoje po p. Lozoraičio p. 
Škirpa, siūlo save.

Tai gali daug pasakyti. Kai kitus 
savo viešajame straipsnyje p. 
Škirpa drįsta vadinti „ambicingais 
veikėjais", kurie nori bent „ant 
popierio laikinai vadintis mini- 
steriais", tai mes taip pat drįsta
me pamanyti: ar tuo nurodymu į 
kitus p- Škirpa neatskleidžia ir 
savo projektų giliausio užpaka
linio stimulo ...

Kas šitokio stimulo duodasi 
diriguojamas, tas, p. Škirpos pasa
kymu, nevengia eiti per lavonus, 
tas nevengia ir savo ankstesnių 
idėjų „lavonais” paversti, tas tik
rai „nuslysta nuo tikrojo kelio," 
žaidžia muilo burbulais arba dar 
blogiau" ... paverčia niekais pa
čius gražiuosius savo skelbiamus 
principus.

Šitas užpakalinis p. Škirpos 
straipsnio stimulas temdo mūsų 
džiaugsmą, kuriuo buvome sutikę 
jo fasadinius šūkius. A. R.

i. M. Krupavičius
dieną surengė katalikiškojo gy
venimo klausimais studijų dieną. 
Ji prasidėjo išvakarėse specialio
mis pamaldomis ir tą pačią dieną 
iškilmingomis šv. Mišiomis sto
vyklos bažnyčioje. 19 vai. sto
vyklos salėje buvo paskaitų ciklas 
katalikiškojo gyvenimo klausi
mais. Prof. A- Vasiliauskas skaitė 
apie L. T. Katalikiškąją Akciją, 
prof. kun. Dr. J. Gutauskas padarė 
platų pranešimą apie katalikų gy
venimą svetur, prof. kun. St. Yla 
paskaitė įspūdingą paskaitą: „Gy
venti ne sau", iškeldamas aktua
lius mūsų dienos klausimus ir pa
liesdamas kai kurias stovyklos ne
geroves; p. R. Memėnienė padarė 
pranešimą apie katalikių moterų 
suvažiavimą Hanau. A. D.

venamąją vietą ir darbą keisti, 
kaip'pats norės ar galės. Austra
lija DP imigracija nori nušauti 
du zuikius: gauti pigios darbo jė
gos ir padidinti savo gyventojų 
skaičių.

Praeityje tarp vietinių gyven
tojų ir ateivii} būdavo nesusis- 
pratimų. Daugelis ateivių sutik
davo dirbti pigiau nei vietiniai 
gyventojai. Dėl to pastarieji ne
pageidaudavo ateivių ir buvo 
priešingi emigracijai. Ir baltams 
atvykus buvo nepatenkintų. Tik 
šiuo atveju kitais sumetimais.

Atvykusius baltus vietinė ko
munistine spauda puolė, kam jie 
negrįžtą | Sovietų Sąjungos anek
suotas savo tėvynes,'išvadino juos 
tėvynės išdavikais.

O Sovietų Sąjungos pasiuntiny
bė išleido reikalavimą, kad bal
tai registruotųsi jos įstaigoje. Tik 
energingas ir greitas Australijos 
vyriausybės įskikišimas padėtį 
prablaivė: vyriausybė pareiškė, 
kad Baltijos valstybių aneksija 
nėra pripažinta, ir registracijos 
reikalavimas jų neliečia.

Kad neturėtų ateiviai konfliktų 
su vietiniais gyventojais dėl pa

Susirenka tarptautinis 
mergaičių globos kongresas

S. m. rugsėjo pabaigoj Romoj 
įvyks tarptautinis mergaičių glo
bos kongresas. Centrui pirminin
kauja p. Motenach Friburge.

Rugsėjo 28 ir 29 dienos pavestos 
studijoms temos „Kaip turi būti 
svarstomas šiandien nedorumo ir 
mergaičių apsaugos klausimas" in
telektualiniu, moraliniu ir religi
niu, psichologiniu bei fiziologiniu 
ir galop auklėjimo atveju. Paskai
tos bus skaitomos specialistų, kaip 
Olphe Galliand, S. J., Katalikų 
Instituto profesoriaus Tulūzoj, prof. 
Gedda iš Romos ir p-lės G; de 
Boisdeffre, tautinės - prancūzių se
kretorės Paryžiuj.

Kongreso dalf viai studijuos šiuos 
klausimus: globos tarnyba, atsi
žvelgiant į būtinybes moderniojo 
gyvenimo, mergaičių globa įvai
riuose kraštuose, auklėjimas.

Paskutinė kongreso dalis bus 
pavesta administraciniams klausi
mams, pav. santykiai Centro Ko
miteto su tautiniais komitetais, 
taip, pat tarptautinio komiteto pas
kyrimo klausimas.

Tarptautinės Mergaičių Globos 
Draugijos Centras savo laiku krei
pėsi pakartotinai į tautinius įvai
rių kraštų komitetus, prašydamas 
teikti pagalbą emigruojančioms 
lietuvaitėms, jei jos bus jos rei
kalingos.

Lietuvių katalikių organizacijas 
kongrese atstovaus p-lė Margarita 
Macevičiūtė iš Romos.

LIETUVIAI ANGLIJOJE
Lietuviai katalikai, gyveną An

glijoje, šiuo metu yra aptarnau
jami šešių savo kunigų, kurių du 
gyvena Londone ir po vieną — 
Glasgove, Bradforde, Gloucester 
ir Leicester. Kiekvienam kunigui 
tokiu būdu tenka važinėti iš vienos 
vietos į kitą ir aplankyti išsklai
dytas Lietuvių kolonijas.

Paskutiniu metu Šiaurės — Vi-^ 
dūrio lietuvių katalikų kolonijų “ 
bažnytinių komitetų atstovai buvo 
susirinkę Bradforde aptarti savo 
rajono kunigo išlaikymo ir su tuo 
susijusius klausimus. Geresniam 
organizuotumui jie išrinko cen
trinį bažnytinį komitetą ir priėmė 
provizorinį reguliaminą. Kadangi 
Lietuviai čia'nesudaro savo para
pijos, nutarta vadinti ne parapija, 
o lietuvių katalikų bendruomene. 
Kai kam tas pavadinimas sukėlė 
kai kurių įtarimų ir tuo klausimu 
vietos lietuvių spaudoje kilo gy
vos diskusijos. Pagaliau, tuo rei
kalu viešai pasisakius C. Komi
tetui, atrodo, reikalas galutinai 
paaiškėjo.

prasčiausių nesusipratimų, tam 
vyriausybė ir buvo minėtus lage
rius su kursais surupšusi. Ten 
buvo supažindinama su profesi
nių sąjungų tvarka. Darbiečių 
vyriausybė laikosi nusistatymo, 
kad darbininkai, kurie atsisako 
įstoti į profesines sąjungas, ne
turi teisės į darbą. Norima išmo
kyti ateivius, kad jie be profesi
nių sąjungų sutikimo nesiimtų 
antvalandžių, kad dalyvautų strei
kuose, kuriuos ruošia profesinės 
sąjungos darbininkų daugumos 
nutarimu.

Ateitis parodys, kaip eisis bal
tams su tomis profesinėmis są
jungomis, kurios iš tikrųjų yra 
komunistų įtakoje.

Pati vyriausybė imigraciją rė- 
mia. Ne iŠ didelės meilės, bet dėl 
pačios Australijos interesų, nes 
vietinių gyventojų prieauglis yra 
mažas ir nuolat smunka. Jei 1905 
m. Australijos moteris vidutiniš
kai turėjo keturis vaikus, tai da
bar tik du. Jei dviejų vaikų siste
mą laikysis ilgiau, tai 1967 m. Vi
sam kontinente gyvens tik 8 mi
lijonai. ■

O imigracijos politika siekia
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Kaip išrodo gyvenimas
Vakaru Europos kraštuose

PROF. KUN. V. TULABOS KELIONES ĮSPŪDŽIAI

Grįždamas iš kelionės po Vo
kietiją. Prancūziją ir Angliją, Lie
tuvių Kolegijos Romoje rektorius 
prof- kun. V. Tulaba pakeliui bu
vo sustojęs Augsburge. Pasinaudo
damas ta proga, „Žiburių" redak
torius paprašė gerb. rektorių pasi
dalinti kelionės įspūdžiais.

— Kokius (spūdžius patyrėte 
Vokietijoj iš lietuvių gyvenimo?

— Apskritai gavau geresnį įspū
dį apie DP gyvenimą negu tikė
jau. Paminėtina, kad iš svetimtau
čių pusės buvo galima išgirsti 
geriausius atsiliepimus apie lietu
vius. Neigiamu bruožu laikytina, 
kad visose stovyklose pilna viso
kių intrygų, vieni kitus skundžia. 
Tai, atrodo, daugiausia sunkina 
bendrą žmonių nuotaiką. Antras 
neigiamas reiškinys —• tai aiškus 
susiskirstymas partijomis, ko anks
čiau nebuvo, ir partinė kova, kuri 
jau prasideda.

Dienos rūpesčių vidury visose 
stovyklose stovi emigracija.' Tuo 
klausimu žmonės daugiausia do
misi. Visi yra pakėlę sparnus kaip 
galima ir kur galima išvykti.

— Kaip atrodo gyvenimas Pran
cūzijoj? Kokį vaidmenį vaidina 
prancūzų katalikai?

— Apskritai Prancūzijoj 
kos yra labai blankios ir
perspektyvos menkos. Atrodo, kad 
Prancūzijos išsigelbėjimas yra 
Prancūzijos katalikų rankose. De
ja, katalikai, ypatingai valsty
binio gyvenimo atžvilgiu, yra apa
tiški, susiskaldę ir labai dažnai 
nesusipratę. Šiuo metu prancūzų 
katalikai Skaito neturį tokios poli
tinės partijos, kurią galėtų be są
lygų sekti įr remti. Jie nepasitiki 
MRP dėlto, kad duotų pažadų neiš- 
ląifcė, ir antra, kąd partijoj yra 
nemažai elemento, kuris nieko 
bendro su katalikais neturi. Gen.

Gaulle politipė veiklą stebima 
susidomėjimu, bet taip pat ir 
tam tikru rezervu. Pačiam gen. 
Gaullę dąromi priekaištai, kad 
yra perdaug ambicingas ir 

neretai dėl ^avo ambicijos per
žengia net kai kuriuos principus. 
Taip pat gen- de Gaulle bendra
darbių tarpę yra daug nepatikimo 
elemento. Atrodo, kad apie jį yra 
susibūrę daug karjeristų. Ateinan
čių rinkimų rezultatus šiandien 
sunku būtų tiksliau pramatyti. 
Aišku, kad gen. de Gaųlle turės 
pašisekimo, tačiau abejojama, ar 
jią surinks daugumą. Tikra yra, 
kad MRP ateinančiuose rinkimuose 
išeis su nemąžu pralaimėjimu. Ko-

nuotai- 
ateities

munistai, atrodo, išlaikys tas pa
čias pozicijas. Socialistai greičiau
siai kiek pralaimės radikalsocia- 
listų naudai.

— Kaip gyvena lietuviai Pran
cūzijoj?

— Lietuvių Prancūzijoj yra la
bai mažai. Kiekvienas užimtas sa
vo darbais ir rūpesčiais, tad ko
kios nors stambesnės veiklos neiš
vysto. Iš Prancūzijos lietuviai 
stengiasi emigruoti kur kas gali. 
Apskritai iki šiol emigracijos sąly
gos į Prancūziją buvo pačios ne
palankiausios, nes vyriausybė ne
pajėgia emigracijos reikalų regu
liuoti pagal nustatytą emigran
tams įkurdinti tvarką.

— Kaip atrodo gyvenimas Angli
joj?

— Anglijoj gyvenimas ekono- 
niniu atžvilgiu nėra toks blogas, 
kaip spaudoj jis neretai vaizduo
jamas. Nors jo standartas po karo 
yra pablogėjęs, tačiau anglai šian
dien yra gerai pavalgę ir gražiai 
apsirengę. Visuomenėje jaučiamas 
nepasitenkinimas vyriausybės vi
daus reformų politika. Manoma, 
kad ateinančiuose rinkimuose dar- 
biečių partija nustos nemažai bal
sų, tačiau šiandien dar negalima 
numatyti, ar ateinančius rinkimus 
laimės konservatoriai. Apskritai 
tautoje jaučiamas sustingimas, 
energijos stoka, kas trukdo ekono
minio gyvenimo atsikūrimą. Žmo
nės daug kalba apie karą, nors 
visi jo bijo, tačiau daug kas mano, 
kad jis yra neišvengiamas.

— Kaip jaučiasi ir gyvena lie
tuviai Anglijoje?

— D. Britanijoj iš Vokietijos at
vykusių lietuvių skaičius svyruo
ja tarp 6—7 tūkstančių. Jie išskir
styti mažomis grupelėmis po visą 
salą- Tatai labai trukdo bet kokį 
lietuvių kultūrinį veikimą. Ne
žiūrint to, beverk visi lietuviai yra 
šiandien susispietę į D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungą. Ekonominio gy
venimo sąlygos ateiviams lietu
viams nėra blogos. Darbas neatro
do, kad būtų sunkus, o uždarbis 
yr.a pakankamas vidutinio lygio 
pragyvenimui. Sunku yra su šei
mų atsigabenimu, kurios yra liku
sios Vokietijoj. Vyriausybė ne
daro kliūčių atvykti šeimoms, jei 
suinteresuotas asmuo susiranda 
butą, bet jį surasti šiuo metu D. 
Britanijoj yra labai sunku. Tačiau 
lietuvių apsukrumas ir geras var
das, kurį mūsų žmonės čia turi, 
padeda ir šiuos sunkumus nuga
lėti. Atvykstančių šeimų skaičibs 
tad nuolat didėja.

Santykiai tarp seniau D. ’• Bri
tanijoj gyvenančių lietuvių ir nau
jai atvykstančių, neskaitant kai 
kurių mažų nesusipratimų, yra la
bai nuoširdūs.

D. Britanijoj gyvenančių lietu
vių dvasinius reikalus šiuo metu 
aprūpina šeši kunigai. Manoma, 
kad artimoje ateity atvyks dar 
keli- Šiuo metu esamų kunigų 
skaičius yra aiškiai nepakanka
mas.

— Kaip pavyko pasiekti tuos 
tikslus, kuriuos Jūs buvot šioj ke
lionėj pasistatęs?

— Pavyko labai gerai. Kelione 
esu labai patenkintas. Nesutikau 
niekur jokių kliūčių ir savo užda
vinius pilnai realizavau.

— Kokie tolimesni Jūsų planai?
— Tuo tarpu vykstu į Austriją, 

o iš ten į Romą prie savo kas
dienio darbo.

IŠ DIDŽIŲJŲ GERADARIŲ IR KRAUGERIŲ:

RUDIEJI DIDVYRIAI

Kaip atsirado Berlyno bala

de 
su 
su 
de 
jis

nuo 7 mil. pakelti iki 20. Kai ku
rią politikai tikina, kad Austra
lija turinti turėti 70 mil., jei no
ri atsilaikyti prieš Azijos tautas, 
kūčios yra labai susispaudusios. 
Bet imigracijai Australija nori 
tik baltosios rasės žmonių, pir
miausia amerikiečių, olandų, šve
dų, danų, norvegų, kurių charak
teris yra artimesnis anglams.

Australijos plotai gali sutal
pinti, ištisus milijonus naujų gy
ventojų. Tik visa nelaimė, kad 
Australija neturi vandens, tinka
mai paskirstyto po visą kraštą. 
Du trečdaliai viso ploto yra 
dykumos. Ir dabar ten yra didžiu
lę problema, kaip sukurti di
džiulius vandens rezervuarus ir
sausas dykumas paversti dirvo
mis. Projektai jau yra; paruošia
mieji darbai jau pradėti. Spėja
ma, kad visas darbas atsieis apię 
125 mil- svarų, ir po keliolikos 
metų Australija gali virsti nauju 
milžinišku rezervuaru žmonių mi
lijonams, jeigu dar ir po atominio 
karo jie bus reikalingi naujų bu
veinių.

HITLERIS RAŠO NAKTIM, KLAU
SYDAMAS WAGNERIO

Kažkada skaičiau, kad Schille- 
ris, kūrybos momentais, laikydavo 
stalčiuje apipuvusį obuolį, kad 
Gerhard Hauptmann galėjęs kurti 
tik prie dviejų žvakių. „Jis" rašo 
beveik visada po pusiaunakčio su 
šunim, tuo baisiuoju sutvėrimu, 
kurio aš nekenčiu, prie kojų. Prieš 
jį — lempa ir laikrodis, į kurį 
jis įtemptai ir nervingai žiūri. Jis 
rašo iš karto, nieiįco netaisydamas, 
o primarginti lapai mėtomi ant 
grindų, iki rašinys būna baigtas. 
Gramafonas groja Wagnerį — tik 
Wagnerj ir taip tyliai, kad net 
plokštelių pakeitimo negirdėti. Aš 
manau, kad jis turi geriausią 
plokštelių rinkinį pasaulyje. Jis 
gali klausyti dviejų Wagnerio 
operų iš eilės, nuo dešimtos vaka
ro iki aštuonių ryto, ir, jų klausy
damas, jis rašo savo kalbas, pot
varkius, įstatymų projektus, įsa
kymus Himmleriui, Gderingui ar 
generaliniam štabui. Aštuntą ryto 
ant grindų išmėtyti lapai sutvar
komi ir eina -į spaustuvę ar tele
grafą, o jis tuo tarpu numiega va
landą ar pusantros- Tuo metu Han
nes išblizgina visą dvyliką porų 
batų, ir kai jis atsikelia, sustoja 
prieš išrikiuotą porų paradą. Du, 
tris kartus jis praeina pro juos, 
apžvelgdamas, lyg gyvas būtybes. 
Kadangi jo kojos yra nepaprastai 
jautrios, visada drėgnos ir skau
džios, jis nesijaučia gerai, iki 
siauna pačiais patogiausiais

kietjjaj reikalingas tai gal tai bū
tų m^no pareiga palikti Reichui 
savo sūnų."

Man, girdint šiuos žodžius, pasi
darė silpna: nejaugi jis bus mane 
išrinkęs, kaip savo vaiko motiną? 
O jis tęsė toliau:'

„Aš laukiu ištisais metais, ai 
neišras mano gydytojai priemonių 
iš anksto apspręsti vaiko lytį. Juk 
aš negalių sau leisti duoti pasau
liui mergaitę. Tai būtų taip juo
kinga — mažoji Hitlerytė . . ."

Man staiga pasidarė aišku, kad 
iš to ųieko nebus. Nieko nėra išė
ję iš jo projektų, dėl kurių jis 
bandydavo delsti.

„Bet ši mintis man imponuoja 
kalbėjo jis vėl — sukurti Hitlerio 
dinastiją. Aš nenorėčiau jų pada
ryti kaizeriais, nes kaizerio sąvo
ka yra degeneruota, nuvalkiota, 
apdulkėjusi. Bet juos galima būtų 
padaryti hercogais. Skamba visai

Amerikiečių valstybės departa
mentas paskelbi kai kuriuos 
praeities duomenis, kurie parodo, 
kaip kai kurių JAV politikų neap
dairumas davė užuomazgą Berlyno 
krizei, iš kurios karo meto sąjun
gininkai vargiai ar kada išklam
pos.

Karo meto JAV ambasadorius 
Londone Winant (nusižudęs Ame
rikoj praeitų metų lapkričio 3 d) 
kartu buvo ir amerikiečių atstovas 
„Europos patariambjoj Komisijoj", 
kurios būstinė buvo Londone. Toji 
komisija rengė Vokietijos okupa
cijos planus. Jau 1944 m. rugsėjo 
12 d. ji nustatė Berlyno pasidalini
mą sektoriais, tas planas buvo 
šiek tiek pakeistas tų metų lapkri
čio mėn.

Valstybės departamentas, gavęs 
tą planą, tuoj priminė ambasado
riui Winantui, kad susitarimo pro
tokole nėra nustatytas susisieki
mas tarp amerikiečių sektoriaus 
Berlyne ir jų okupacinės zonos 
Vakarų Vokietijoje. Jam buvo 
įsakyta reikalauti, kad sovietai 
garantuotų laisvą susisiekimą sau
sumos keliu ir tam reikalui rezer
vuotų koridorinę juostą. Winantas 
pasipriešino, nurodydamas, jog 
toks reikalavimas reikštų „nepa
teisinamą nepasitikėjimą" šau
niaisiais sąjungininkais rusais. Kai 
valstybės departamentas vis dėlto 
užsispyrė, kad iš sovietų būtų iš
reikalautas sausumos koridorius, 
Winantas kreipėsi tiesiog į prezi
dentą Rooseveltą, kuris patvirtino 
jo užimtą liniją. Taip susisiekimas 
su Berlynu jokiu susitarimu ir ne
buvo nustatytas, sovietai gavo vi
siškai laisvas rankas.

Keturių didžiųjų sąjungininkų 
sutartas Vokietijos okupacijos sta
tutas buvo paskelbtas 1945 m. bir
želio 5 d. Tada Berlyne buvo vie
ni sovietai, o amerikiečiai stovi
niavo Thūringijoj. Birželio 12 d. 
Trumanas kreipėsi į Staliną, kad 
ir vakariniai sąjungininkai galėtų 
įžygiuoti į Berlyną. Savo rašte 
Trumanas prašė, kad JAV pajė
goms būtų garantuotas sausumos 
ir oro susisiekimas su Berlynu.

Stalinas atsakydamas tesiūlė {žy
giavimą į Berlyną atidėti ligi lie
pos 1 d. (Trumanas siūlė birželio 
21 d.) Stalinas tame savo atsaky
me nepaneigė amerikiečiams tei
sės laisvai susisiekti su Berlynu, 
ir tai yra vienintelis pagrindas, 
kuriuo amerikiečiai grindžia savo 
teisę į laisvą susisiekimą.

Pirmasis JAV okupacinių .pajė
gų Berlyne komendantas gen. mjt 
Floyd L. Parks norėjo susitikti su 
marš. Žukovu aptarti įžygiavimo 
smulkmenų, bet Žukovas nesiteikė 
nė atsakyti. Kai Vašingtonas, tie
siogiai susisiekęs su Kremlium, su
sitikimą 
Žukovas 
šytiniam 
siekimo- 
žodiniai, 
beprisimena".

Nesusipratimai prasidėjo pačią 
pirmąją amerikiečių {žygiavimo 
naktį. Žukovas vakariniams są
jungininkams pareiškė, kad sovie
tai iš vakarinių Berlyno sektorių 
nepasitrauks, kol nebus išspręstas 
miesto maitinimo klausimas. Bet 
amerikiečiai įžygiavo, ir sovietai 
pasitraukė.

vis dėlto suorganizavo, 
griežtai pasipriešino ra- 
susitarimui dėl laisvo su- 
Vlsi susitarimai buvo 

ir sovietai dabar jų „pe-

ŽUVO LATVIŲ RAŠYTOJAS 
K. ZARINŠ

Paskutiniu laiku latvių visuo
menėj buvo pasklidę gandai, kad 
žinomas jų rašytojas Karolis Za
rinš, bandydamas pasiekti Švedi
ją mažu laiveliu, nuskendo. Ta
čiau pro geležinę uždangą ne
seniai prasiskverbė tikresnė žinia 
apie jo mirtį. Pasirodo, kad jis 
buvo nužudytas sovietų MVD 
agentų.

Savo rašytojo karjerą K. Zarinš 
pradėjo 1905 m. romanu „Gyveni
mas ir trys mirtys". Vėliau pa
rašė istorinį romaną „Vyrai iš 
Kauguri", romaną apie didįjį šiau
rės karą (švedų) ir romaną iš 
paskutiniųjų Petro Didžiojo val
dymo metų. Bet didžiausio pasise
kimo susilaukė K. Zarinš pasakos 
ir novelės, kurių daug yra išversta 
ir į svetimas kalbas.

AteuMs amžius
TUALETINIS POPIERIS IR 

SKEPTIKAI
Austrai reiškia nepasitenkinimą 

amerikiečių teikiama pagalba, nes 
vienu transportu jiems buvo pris
tatyta penkį vagonai ledams mil
telių, du vagonai vabzdžių milte
lių, 3 vagonai kepimo miltelių ir 
du vagonai švelniausio tualetinio 
popieriaus. Vokiečių „Augsburger 
Tagespost" šį austrų nepasitenkini
mą aiškina tuo, kad austrai neturį 
nieko prieš tualetinį popierį, ta
čiau su juo esą galima ką nors 
pradėti tik gerai pavalgius.

ANGLIJOS ŠEIMININKES TUKS- 
TANCIUS METŲ PRASTOVI 

EILfiSE 
apskaičiuojama, kad 
Anglijąs šeimininkių

Apytikriai 
10 milijonų 
kasdien prastovi prie maisto pro
duktų krautuvių 10 mil. valandų 
arba 1140 metų. Tuos apskaičia
vimus padaręs anglas tvirtina, kad 
25 % visų pereitą žiemą pasiro
džiusių ligų buvo eilėse stovėjimo 
rezultatas. Pereitais metais 22 
eilių nuvargintos moterys nusižu
dę.

ap- 
ba-

tais, kokie tik gali būti . . .

HITLERIO ĮPĖDINIS — 
DIDŽIOJO REICHO HERZPGAS
„Jau nuo 1933 ąš galvoju, ar 

galiu drįsti turėti vaiką. Didžiųjų 
žmonių vaikai paprastai būna nie
kam tikę, bet ar istorijoj nepasi
taiko išimčių? Aš žinau, kad aš 
dar ilgai gyvensiu, — juk esu Vo-

Lietuviai - Vokiečiai 44:25 (19:9)
Vyr. FASk-to iniciatyva rugsėjo 10 d. Augsburgo žiemos stadione 

(vyko krepšinio rungtynės tarp lietuvių ir vokiečių rinktinių- Tai 
buvo neoficialios tarpvalstybinės rungtynės. Šį susitikimą be didelio 
vargo laimėjo Lietuva. Lietuvai atstovavo: Grybauskas, Norkus I, 
Norkus II, Andriulis III, Ginčauskas, Puzinauskas, Lauraitis ir Gai
lius. Pats žaidimas praėjo tikroje „fair play" dvasioje. Vokiečiai 
krepšinyje, pasirodo, yra gana daug pažengę priekin. Rungtynes 
gerai pravedė L. Baltrūnas ir A. Visockis. Žiūrovų —2 000. Ekskur
sijų buvo iš Kempteno, Dillingeno, Ingolstadto, Mūncheno ir Eich- 
statto. Priešžaismyje susitiko Augsburgo „Dainava" prieš vietos 
vokiečių „Viktorija". Laimėjimas

neblogai: Didžiojo Reicho herco
gas . . Mano sūnus turėtų savo 
ruožtu sūnų, kurie palaikytų ir 
plėstų trečiojo reicho garbę- Bet 
prieš šitą projektą kalba tai, kad 
aš esu vienkartinis ir nepasikarto
jantis fenomenas, kurio įpėdiniai 
būtų nedaugiau, kaip kopijos. O 
juo kopija labiau panaši į origi
nalą, juo ji juokingesnė . . ."

atiteko taip pat mūsiškiams.

NĖRA ĮSTATYMO, KURIO 
NEBOTŲ GALIMA APEITI

Komunistinei Čekoslovakijos vy
riausybei uždraudus vedybinius 
skelbimus, suinteresuotieji visgi 
randa būdų pasiskelbti. Antai vie
na „automobilių firma" pasiskelbė 
ieškanti sekretorės „gražios, in
teligentiškos, nevyresnės kaip 33 
metų, suinteresuotos įmone Pra
goję, auto sportu ir moderniai 
įrengtu butu kaime"- Reikia ma
nyti, kad tokiai tarnybai kandi
dačių netruks.

Weina antradieniais, ketvirtadieniais ir Seštadle- 
FfAIDUlIuI nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaituola 
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. Plečaltls, 6668 Delorimier Ave., Montreal 38, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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ŽIBURIAI

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Slaptasis sovietu ginklas
J- KUZMICKIS

Šiandien viso pasaulio akys nu
kreiptos j Sovietų Sąjungą. Spė
liojama, kokia yra. jos armija, ko
kie politikos ir militarizmo pla
nai; kartais mėginama prasibrauti 
į krašto vidaus politikos slėpinius.

Kad sovietų sfinksas planuoja 
ir be poilsio dirba, — niekas ne
abejoja. Tačiau pastaruoju metu 
pradedama kalbėti apie dar vieną 
slaptą sovietų ginklą . . auksą. 
Štai kokių žinių apie tai diioda 
„United Nations World". —

Sovietų aukso paslaptis
Vieną kartą neseniai miręs Žda- 

novas pasakė: „Sovietų Sąjunga 
padarys viską, kas tik yra jos ga
lioje, kad parblokštų Marshallio 
planą". Kai kas aiškina, jog tuos 
žodžius galima sieti su ekonominiu 
sovietų ginklu — auksu, kuris lai
komas Valstybinio Banko sandė
liuose.

Niekas užsienyje nežino, kokie 
yra to „raudono" aukso ištekliai. 
Jau 1947 m. birželio mėn. dekretu 
šis šaltojo karo dalinys apgaub
tas tokia pačia paslaptimi, kaip ir 
kiti kariniai dalykai. Pagal šj spe
cialų dekretą, negalima skelbti 
jokių davinių, liečiančių aukso 
kasyklų produkcijos potencialą, 
kasimo įrankių patobulinimą ir p. 
Tačiau visų, be abejo, žinoma, kad 
S. Rusija po JAV turi didžiausias 
aukso 'atsargas. Jų vertė galinti 
siekti nuo 750 milijonų iki 4 mili
jardų 250 milijonų svarų. JAV ly
dinto aukso atsargos yra vertina
mos 5 ir pusė milijardo svarų.

Sov. Sąjunga jokiu būdu nesu-

tinka įstoti į Tarptautinį Monetinį 
Fondą ir Pasaulinį Banką. Bet kito 
konsekventiškai tos politikos rei
kalauja aukso rezervų paslaptis.

Suprasdamos situacijos rimtumą 
ir to galingo ekonominio ginklo 
galimybes, JAV yra pasiryžiisios 
panaudoti savo aukso atsargas pa
vojaus pašalinimui- Amerikiečių 
vyriausybė pareikalavo Kongreso 
įgaliojimų suorganizuoti Europos 
stabilizacinį fondą 750 milijonų 
dolerių sumoje, ir jis būtų JAV 
Turto ministerijos žinioje. Aukso 
atsargos turėtų būti persiųstos į 
tuos V. Europos kraštus, kuriems 
prireiktų jo paremti savo valiutai.

„Kapitalistinio išnaudojimo" 
metodai

Atrodo, kad pats Stalinas sugal
vojo ir lig šiol remia aukso at
sargų sudarymo politiką Rusijoje. 
Kai 1926 m. sovietų aukso atsar
gos Susitraukė, o to meto produk
cija nepajėgė papildyti trūkumo, 
— Stalinas pasiryžo produkciją 
pakelti.

Jis išsiuntė į JAV prof. Sere- 
brovskį, kad tenai susipažintų su 
aukso kasimo metodais. Reformos, 
kurios buvo padarytos po tų stu
dijų, tur būt, buvo sensacingiau
sios sovietų „piatiletkose". 1926 m. 
sovietai užėmė 15 vietą aukso 
producentų tarpe; 1936 m. prasi
veržė į antrą, o 1940 m. būk tai 
į pirmą vietą, perviršydami net 
milžinišką P. Afrikos produkciją.

Būdingu ir įdomiu tose sovietų 
aukso produkcijos varžybose daly
ku buvo tai, kad ten praktikuota 
paskatinimo sistema, kaip ir „ka-

pitalistinio išnaudojimo" kraštuo
se. Buvo organizuojamos specialios 
„artelės", sudarytos iš nedidelių 
grupių specialistų, ir siunčiamos 
į auksingas vietas. Visi atradimai 
buvo gausiai apmokami, atlyginant 
. . . auksu. Kai kurios „artelės" 
gaudavo po 30.000 rublių auksu, 
o viena, kuri padėjo atrasti Ochoc- 
kio kasyklas, buvo atlyginta net 
100.000 aukso rublių.

Ką tik minėtos kasyklos savo 
gamyba lyginasi Yukono apylinkių 
produkcijai ir yra 100 mylių nuo 
Ochocko miesto, netoli to paties 
vardo jūros. Kai tik artelė „signa
lizavo" apie tų kasyklų, atradimą, 
užėjo tikra „aukso karštligė" ir 
iki 1937 m. pabaigos ten pasiųsta 
60.000 darbininkų, kurie dieną 
naktį dirbo, prižiūrimi geriausių 
specialistų — Medviedievo ir Ber- 
zino.

Vėliau atrasta aukso netoli Sta
lino kalnų Pamire, netoli Bere- 
zovsko Urale, netoli Dalonego

miesto Gruzijoje, Jenisiejaus upės 
pakrantėse rytų Sibire, Kazaksta- 
ne, pagaliau prie Amūro, netoli 
Mandžurijos sienos.

-Visos tos kasyklos aprūpintos 
moderniškais įrankiais ir jų pro
duktyvumas yra labai aukštas. 
1937 m. Sovietų Sąjunga turėjo 
144 pilnai mechanizuotų kasyklų, 
o dabartinis jų skaičius, be abejo, 
siekia 200.

Sovietų auksas skaičiais
Kadangi 1937 m. sovietai nustojo 

skelbę bet kokias aukso statisti
kas, jų aukso sustiprintos gamy
bos vertę galima tik spėliojant nu
statyti. Pagal Tarptautinio ir Pran
cūzų Bankų apskaičiavimą, 1938 
m. sovietų aukso produkcija ga
lėjo siekti 5.173-000—7.230.000 un
cijų. Jeigu, tačiau, teisybė, kad 
sovietai šitose varžybose pralenkė 
P. Afriką, galima manyti, jog šiuo 
metu jie gali kasmet iškasti apie 
10.000.000 uncijų 90.000.000 svarų 
vertės. Amerikiečių aukso produk-

Estai deda pastangas įsikurti JAV
VIENAS KAMBARYS DVIEM ŽMONĖM. MOKYKLOS KLAU
ZULE. INTELEKTUALAI-NE ŪKININKAI. SEIMŲ NEAKDO- 

MUMO PRINCIPAS

cija siekia 6.003.000, o kanadiečių 
5.311.000 uncijų.

Kiek sovietai gali turėti aukso' 
šiuo metu?

Galimas dalykas, kad šios at- Į. 
sarges siekia 1 ir ketvirtį milijar- j 
do svarų ir nuolat auga. Tokiu 1 
būdu 1967 m. sovietų aukso atsar-) 
gos gali prilygti, o gal net viršyti 
amerikiečių. ■

Dabar, atrodo, sovietų „aukso • 
strategija" nori stabilizuoti rublį 
ir paremti jį auksu. Tai reiškia,» 
kad Rusija gali savo įtakos sfe-■ 
rose įvesti aukso rublį ir sėkmin-1 
gai konkuruoti su dolerio mono
poliu. O tai savo ruožtu -turėtų Į 
įtakos pasaulio rinkos kainoms, t

Mesdami didesnius aukso kie-l 
kius į rinką, sovietai gali ne tik I 
įsigyti reikalingų prekių, bet taip-1 
gi nustatyti jų kainą doleriais ir 
svarais. Į Rusiją eksportuoją kraš
tai tada galėtų panaudoti gautą' 
auksą reikalingų gaminių užpir-' 
kimui, o tai jau galėtų pakenkti. 
Marshallio plano finansiniams nuo-j* 
štatams-

Tačiau sovietai gali pasirinkti ir v. 
kitą: slėpti visą gaunamą auksą.'f 
Tuo atveju penktadalis pasaulio] 
aukso būtų išimtas iš apyvartor; 
ir Rytų — Vakarų prekybai susi-j 
darytų didelių sunkumų.

Rytprusiu gyventojai gabenasi 
maista is Lietuvos

Sveicarų laikraštis „Die Wochen- 
Zeitung" rugsėjo 4 d. numery ra
šo, kad iš Karaliaučiaus visi vo
kiečiai yra iševakuoti. Tinką dar
bui vyrai į Thū ringi ją ir Dresdeno 
apylinkes. Didžiausi išvežimai bu
vo daromi balandžio mėnesį. Vie
ton deportuotų vokiečių į Kara
liaučių atgabenta nusikaltėlių ir 
kariuomenės, kurie ten daro įsit
virtinimus ir bando naujus gink
lus. Apskritai pastebima didelis 
ginklų vežimas vakarų kryptim.

Deportacija palietė ir kaimus. 
Daug ūkių yra tušti. Žemės neap
dirbamos, nebent tos, kurios pri
klauso kolchozams ar sovchozams. 
Juose daugiausia gyvena iš Rusi
jos atgabenti kolonistai. Vargas 
yra didelis. Gyventojai badauja. 
Ne geriau yra ir kariuomenei. 
Daugelis gyventojų maistą gaben
asi iš Lietuvos, nors tai yra už
drausta ir pavojinga. Rusų kariuo
menė, stovinti Rytprūsiose, taip 
pat daugiausia maitinasi Lietuvos 
ištekliais.
RUSIJA PROGRESUOJA SPRAU-

SMINIŲ LĖKTUVŲ GAMYBOJ
Viename amerikiečių leidžiama

me oro pajėgų biuletenyje rašoma 
apie rusų sprausminių lėktuvų ga
mybos progresą. Ten duoda ir to
kių naujų lėktuvų, pagamintų su 
vokiečių inžinierių pagalba, brė
žinius. Ten sakoma, jog sovietų 
aviacijos didžiausios dirbtuvės yra

cen tralinė j e ir Rytinėje Rusioje. 
Toliau ten sakoma, jog rusai turi 
savo tarpo vokiečių specialistų, 
kurio petys į petį dirba su rusais.

Vienas iš geriausių sovietų lėk
tuvų yra vienvietis naikintojas, 
išvystus 685 mylių greitį į valandą.

Toliau eina sunkieji bombone
šiai, lengvieji bombonešiai, kovos 
lėktuvai ir naikintojai.

Šie naujieji sovietų lėktuvai yra 
pagaminti daugiausia pagal ameri- 
kiejių B 29 modelį ir vokiečių lėk
tuvus.

Apskritai lėktuvų gamybą sovie
tai slepia neduodami apie ją jo
kių žinių.

Nuo pat emigracijos įstatymo, 
priėmimo estų šalpos komitetas 
Amerikoj aktyviai darbuojasi, 
stengdamasis pasiekti to, kad 
Amerikon būtų kuo daugiausiai 
priimta estų tremtinių. Dabar šis 
komitetas gavo visus (galiojimus 
savo tautiečių emigracijos reika
lams tvarkyti.

Afidavitų vietoj dabar reika
laujamos buto ir darbo garan
tijos. Pirmiausia tas, kuris kviečia 
Amerikon savo draugą ar giminę, 
turi įrodyti, kad jo yra paruoštas 
butas bent vienas kambarys 
dviem žmonėm. Jei naujo Imi
granto šeimoj yra mažų vaikų, tai 
reikia nurodyti, ar yra kur nors 
arti mokykla. Darbo garantijoj 
reikia pažymėti darbo pobūdis ir 
alga, kad galima būtų patikrinti, 
ar tai sutinka su bendromis nor
momis. Svarbu, kad butas būtų 
netoli nuo darbovietės ir darbas 
būtų pritaikytas atitinkamo as
mens pajėgumui. Inteligentinių 
profesijų žmonės nelaiko tinka
mais laukų darbams, tačiau la
biau išsilavinusius lengva išmo
kyti dirbti fabrikuos prie įvai
rių mašinų. Jei alga yra pakanka
mai didelė, darbo garantijos rei
kia tik šeimos galvaL Seimų na
riai tokiais atvejais gauna leidimą 
įvažiuoti ir be darbo garantijos. 
Pagrindinis principas yra tas, kad 
šeimos nebūtų ardomos.

Estų šalpos komitetas jau liepos 
mėn. pradžioj išsiuntinėjo vi
siems JAV gyvenantiems estams 
apklausinėjimus apie laisvas dar
bo vietas ir butus. Dabar jis gau
na šias anketas atgal ir persiun
čia jas centrinėms imigracijos įs
taigoms, kurios savo ruožtu siunčia 
jas Europon. Tenai bus patikrinta 
sveikata, praeitas kariuomenės 
skreeningas ir atlikti kiti forma
lumai.

AMERIKOJ 10000000 VYRO GALI ROTI PAŠAUKTA I KARIUOMENE

Pagal priimtąjį mobilizacijos įs
tatymą visi vyrai nuo 18 iki 25 
metų privalo nuo ugsėjo 1 iki 18 
d. registruotis karinei tarnybai. 
Skaičiuojama, jog šis įstatymas 
palies daugiau negu 9 500 000 vy
rų. Išimtys bus daromos tik labai 
svarbioms priežastims esant, pav., 
užsienio reik, ministerijos valdi
ninkams ir pan. Tačiau, kadangi 
dabar jokio greito karo nenuma
toma, iš pašauktų tik kas 42-as tu
rės pilnus 21 mėn. atitarnauti.

Skaičiuojama, jog amerikiečių 
taikos meto kariuomenė iki 1949 m. 
birželio mėn. pakils nuo 540 000 
iki 790 000 vyrų, Ypatingai bus

sustiprinta pačiose JAV stovinti 
įgula, kuri lig šiol siekia tik 
34 000 karių. Pirmieji 90 000 karių 
bus Jau rugsėjo mėn. suverbuoti. 
Oro ir jūrų laivynas galvoja savo 
eilės papildyti savanoriais- Jūrų 
laivynas, kuris šiuo metu turi 
501 138 vyrus ligi 1949 m. birželio 
mėn. padidės iki 567 651 vyro, gi 
oro laivynas iš 362 290 iki 444 500 
vyrų.

Lyginant šiuos skaičius su so
vietiškas jie yra maži. Tačiau 
amerikiečiai svarbesniu dalyku 
laiko ginklų gamybą, o tik 
antraeilių-karių paruošimą. J-

(Die Tat)

JAV prezidento įsteigtosios DP 
komisijos nariai pažadėjo estų 
šalpos komitetui negaištant per
siųsti jų įteiktus sąrašus toliau ir 
pasirūpinti, kad jau su pirmai
siais transportais estų tremtiniai 
atvyktų Amerikon.

EMIGRACIJA Į KITUS KRAŠTUS
Austrų laikraštis „Welt am 

Abend” praneša, kad IRO susitarė 
su Prancūzijos vyriausybe dėl 1000 
Vokietijos ir Austrijos DP šeimų 
apgyvendinimo Prancūzijoj-

Argentina labai interesuojasi 
Europos DP priėmimu. Ieškomi ne 
tik darbininkai, bet ir nauji kraš
to gyventojai, todėl šeimų priėmi
mui nebūsią statoma jokių kliūčių.

IRO informuoja, kad su pirmai
siais transportais Australijon iš
vykę DP jau gavo leidimus parsi
vežti šeimas. Pav., lietuvis Vytau
tas Jagminas iš Augsburgo jau ga
vo įvažiavimo leidimą savo moti
nai ir seseriai su jos vyru ir tri
mis jų vaikais-
DP STOVYKLOS AUSTRALIJOJ
Praėjusia savaite Australijos 

Australijos vyriausybė patvirtino 
projektą, pagal kurį turįs būti 
darbo rezervas Australijoj iš 6000 
DP. Iš specialių stovyklų DP 
skirsts darbams, tuo tarpu patys 
rezervai bus nuolat papildomi na
ujai atvykstančiais iš Europos. 
Stovyklos bus įrengiamos hoste- 
liuose ir perstatytose buv. karei- 
vilinėse pagrindiniuose Australi- 
vinėse pagrindiniuose Australi
jos vyriausybė susitarė su IRO 
dėl 200.00 DP priėmimo po 20.000 
DP per metus.

RIAUŠĖS PRIE BENEŠO KARSTO
Rugsėjo 7-to s dienos vakare di

džiulė minia prasiveržė pro polici
jos užtvaras prie Benešo karsto, 
kuris buvo padėtas Pragos Išlais
vinimo Arsenale. Po ilgiau kaip 
valandą užtrukusių muštynių da
lis demonstrantų buvo suimti ir 
sunkvežimiais bei sanitariniais 
automobiliais išvežti. Tik po to, 
kai atvyko dideli policijos pas
tiprinimai, pavyko minią išsklai
dyti. Čekų akcijos komitetas pas
kelbė, kad tuo reakcionieriai norį 
eksprezi tento Benešo laidotuves 
panaudoti savo tamsiems planams.

TMutiįttu is stati
Vašingtonas. „New York Ti

mes“ pereito penktadienio numery' 
Londono korespondentas pratieša, kad 
prie uždarų durų vedami pasitarimai f 
dėl Vakarų Europos unijos gynybos I 
pereitų savaičių būvy pažengė plr- i 
myn. Ten išdirbami konkretūs „At-Į 
lanto pakto“ kariniai planai. Pagal1 
šį paktą JAV, Kanada, D. Britanija. 
Prancūzija, Belgija, Olandija ir Luk- Į 
senburgas karo atveju bendrai nau-1 
dotųsi paramos šaltiniais.

Belgradas. Jugoslavų komuni-' 
stų partijos oficiozas „Borba" ragina į 
visas Balkanų tautas sukilti prieš Ko- J 
minformą. Dunojaus valstybės kvie-' 
čiamos prie atviro sukilimo prisidėti 
ir paremti Jugoslavijos pajėgas. Į 

Maskva. Pusės puslapio ilgumo 
„P r a v d o s" vedamajame T i -1 
to išvadinamas Imperlall-į 
stu ir išdaviku.

„Tito šiuo metu yra užėmęs vieno
dą poziciją su imperialistais Ir pila s 
visokius nešvarumus ant demokratiš
kiausios komunistų partijos Ir SSR“. ; 
/ Vedamasis buvo pasirašytas TSEKA, 
— Centrinio Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos komiteto. Jame taip 
pat sakoma, jog Tito su savo šalinin
kais neatstovauja Jugoslavų komuni- * 
stų partijos daugumos bet tik savo • 
kliką, kuri sudaro mažumą. .
Vašingtonas. JAV atmeta Iz

raelio valstybės protestus dėl žydų 
imigracijos Palestinos klausimu: a) 
kariuomenei tinkamų žydų DP Imi
gracija Palestinon Iš Vokietijos, Au
strijos ir Italijos bus uždrausta ir 
ateity b) kariuomenės amžiaus vyrai 
galės išvykti iš DP stovyklų esančių 
amerikiečių kontrolėje tik Izraelio 
vyriausybei užtikrinus, kad kiekvie
nu atskiru atveju yra gautas JTO 
tarpininko sutikimas. (S & S)
Paryžius. Kaip Reuterls prane

ša, Tunise kilę neramumai nukreipti 
prieš baltuosius. Arabai keršija už ( 
buvusio Tuniso bėjaus mirtį. Jie sa
ko, Jog bėjus Prancūzijoj neturėjęs, 
pilnos laisvės. (

Vašingtonas. JAV vyriausy
bės nuosavybėj esąs Eksporto-Impor- : 
to bankas pranešė, kad jis sutelkė ’ 
Suomijai kitą 5 mil. dolerių paskolą ; 
neapdirbtai medvilnei Amerikoj pirkti.

Muenchenas. Latvių laikraštis 
„Latvlešu žinąs“ rašo, kad šio mėn. , 
gale INKOPFo pirmininkas prof. Holly 
išvyks į Romą, kur audiencijoj pas, 
Popiežių aptars DP klausimus.

______

GERB, SKAITYTOJŲ IR PLATIN
TOJŲ DĖMESIUI!

Pav lenams skaitytojams laikraščio 
kreditan nesiunčiame. Visiems paski
riems prenumeratoriams, kurie dar, 
už laikraštį neatsilygino, šis numeris; 
yra paskutinis. Norį laikšraštį gauti, 
ir toliau, prašome atsiųsti pinigus, 
„žiburių“ mėn. prenumerata Vokie
tijoje DM 3.— užsienyje DM 5.—.

Platintojų maloniai prašome už mė- > 
nesines prenumeratas surinktus pini
gus tuoj persiųsti administracijai, o; 
už atskirai parduotus egz. mėnesio Į 
gale. Tamstų delsimas atsiskaityti sun- 
kiną laikraščio leidimo sąlygas.

„žiburių“ administracija

l
„Amerika Pirty“ autorius. Lietuvių Tremtinių Rašytojų Sąjungos gar

bės narys,
JUOZAS VILKUTAITISKETURAKIS

gimęs 1M9, kovo 1 d. Gulbiniškių km., Marijampolės apskr., po ilgos ir 
sunkios ligos š. m. rugsėjo 11 d. mirė Augsburgo ligoninėje.

Praneša nuliūdę žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žen
tai ir anūkai. t
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