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m, kuri prisijungė 
r Lietuva ..
kad neatrodytų, kad jiems sta
tomas ultimatumas. Atrodo, 
kad amerikiečiai remia Argen
tinos užs. reik. min. dr. Bra- 
muglia derybas su Višinskiu 
dėl Rytų-Vakarų konflikto pa
baigimo Berlyno klausimu. 
Prieš pasimatymą su Višinskiu 
Bragmuglia turėjo pasikalbėji
mus su vienu rusų politiku, su 
amerikiečių delegatu dr. Jes
sup, britų atstovu Sir Alexan
der Cadogan ir prancūzų atsto
vu Alexandre Parodi. Pasikal
bėjimų tikslas buvęs-išdirbti 
pagrindinius nuostatus planui, 
kuris Berlyno klausimu tiek 
rusų, tiek amerikiečių, britų ir 
prancūzų reikalavimus paten
kintų. Bramuglia gavęs ir iš 
penkių neitralių Saugumo Ta
rybos valstybių kompromisinių 
pasiūlymų.

Kada išvyks i
VALSTYBES DEPAR

Pirmasis DP transportas pa
gal naująjį JAV įstatymą tu
rėjo išvykti spalių 5 d. Jis bu
vo atidėtas spalių 12 d., o dabar 
pranešama, kad sudarytojo 
transporto išvykimo data dar 
galutinai nenustatyta.

Spalių 4 d. JAV valstybės de
partamentas paneigė tvirtini
mą, kad jis esąs atsakingas už 
Europos išvietintųjų asmenų 
perkėlimo vilkinimą į Ameri
ką. To departamento spaudos 
skyriaus valdininkas Michael 
Me Dermott pareiškė, kad de
partamentas darąs viską, kas 
tik galima, kad tik pagreitintų 
205.000 DP įsileidimo progra
mą.

Departamento pareigūnai ti
kisi, kad pirmieji DP, nuo 1500

mas” del Berlyno
karinių veiksmų. Sovietai ir to
liau alinimo taktikos, tikė-
danjffad žiema jiems padės." v

I^JAV vyriausybė linl2bsi viK 
kinti ligi po prezidento rinkimų. 
Išrinkus naują prezidentą, bus nau
jų pasikeitimų # vyriausybės ir 
diplonMtijos personale. Tokiu ^ju
du ijci ateinančių metų pradžioj 
JAV diplomatija nedarys jokių žy
gių, kurie surištų rankas* naujie
siems ž®bnėmg> kuriems atiteks 
atsakomybė. Be roLvakarams ^įr- 
bu >ustiprinti sartokarinę ir Uttę 
padėtį. Konflikto galimumai ims 
mažėti, kai Vakarai savo žodį ga
lės paremti ginklo pajėga. Dabar 
toji pajėga dar tik užuomazgoj.

„Kas nebijotu jeg 
Estija, Latvija i

Paryžius. Atominės energijos 
kontrolės komisijos posėdyje Bri
tanijos min. Hector McNeil paaiš
kino, kodėl Anglija ir JAV nes
kelbs atominių paslapčių tol, kol 
nebus įkurta efektyvi tarptauVnė 
kontrolė.

„Tai yra daroma todėl, kad mes 
bijome ne tiek Rusijos, kiek to, 
ką ji kiekvienu momentu gali ban
dyti padaryti — pareiškė McNeil. 
— Kas nebijotų jėgos, kuri prisi
jungė Estiją, Latviją, Lietuvą, Gu
diją, Rytų J.enkiją, Kurilų salas, 
Siaurės Sachaliną ir sudarė viena
šališkas sutartis Port Arthure, 
kuri laiko vergijoje Čekoslovaki
ją, Bulgariją, Rumuniją, Vengriją, 
Albaniją ir bent lig šiol ir Jugo
slaviją, kuri kursto ir remia 
maištus Graikijoj ir'Indonezijoj ir 
laiko apgulusi Berlyną, kuri kas
dien terorizuoja Turkiją ir Persiją, 
kurios pasekėjai giriasi, kad jie 
turi Trojos arklį kiekvienoje Eu
ropos valstybėj ir remia kovas 
kiekvienam nesavarankiškam kraš
te, naudodamiesi ir tukdami iš ba
do visur, kurtik gali būti tai įgy
vendinta".

SAUGUMO TARYBOS 
ARTIMIAUSI UŽDAVINIAI
Paryžius. Amerikiečių kari

niuose sluogsniuose manoma, 
kad šią savaitę Saugumo Tary
ba turės pasisakyti trimis pa
grindiniais klausimais: 1) Ber
lyno blokados panaikinimo rei
kalavimas, 2) pasiūlymas su
šaukti naują užsienio reikalų 
ministerių konferenciją, kur 
būtų išspręstas visam laikui 
Berlyno ir apskritai Vokietijos 
klausimai ir 3) įsakmiai pa
brėžti Vakarų laikyseną, kad 
jie, vartojant prievartos prie
mones, nesiderės.

šie vakariečių nutarimai bus 
tokia forma rusams patiekti,

„Laikinis sprendi
Vakariniai sąjungininkai, iškel

dami Saugumo Taryboje Berlyno 
bylą, gerai žinojo, kad jos spren
dimą sovietai vetuos. Bet vakarie
čiams labiausiai rūpėjo pasiekti 
moralinį laimėjimą. Be to, kai 
kurie Vakarų sluoksniai dar tiki, 
kad Saugumo Taryba gali atidaryti 
kelią į kokį nors laikinį sprendimą 
susitarimo pagridu.

Tuo požiūriu šveicarų „JouutaĮ 
de Geneve" rašo: „Šiuo metrinei 
JAV, nei Sovietų Sąjunga nenori 
privaryti įvykių iki galutinio lū
žimo. Sovietai toli gražu neatsisa
kys savo užsimojimo užimti Ber
lyną bei gauti kompensacijų Va
karų Vokietijoj, tačiau jie vengs

DIPLOMATINIAI PASIKAL- 
BfiJIMAPSU RUSIJA ARTĖJA 

PRIE GALO
Vašingtonas. Iš Vašingtono 

politikų laikysenos atrodo, kad 
panaikinti ir paskutiniai pro- 
pogandos karo suvaržymai 
prieš Sovietų Sąjungą. Kaip 
ryškus to pavyzdys esąs, pasak 
AP, JAV užs. reik. min. pavad. 
Charles Saltzmann ketvirtadie
nį pasakyta kalba, kur jis pa
reiškė, kad karas su Rusija 
prie dabartinių sąlygų, nežiū
rint, kad JAV vyriausybė ir 
priešinga yra tam, galįs būti 
neišvengiamas. Kitas faktorius 
šiam teigimui patvirtinti yra 
Robert Lovett pareškimas, kur 
jis pasisako gavęs iš Paryžiaus 
potvarkį demaskuoti naujausį 
rusų pasiūlymą atominės ener
gijos kontrolės klausimu. Užs. 
reik. min. Marshallis taip pat 
davė nurodymų „Stirnine Ame- 
rikas“ įsijungti šia tema į tarp
tautinę radio kompaniją.

Iš viso daroma išvada, kad 
diplomatinių pasikalbėjimų lai
kas su Rusija artėja prie galo.

irmasis DP tra
RAMENTAS NORIS PASKUBI 
iki 2000, įvažiuos į JAV dar šį 
mėnesį.

„Stars & Stripes“ šio mėn. 
6 d. rašo: „Vakar gauta iš Mūn- 
cheno telegrama, kurioje nepa
sirašę IRO pareigūnai praneša, 
kad, valstybės departamentui 
neišdavus „vizų numerių“ iš- 
vietintiems asmenims, planas 
turėjo būti atidėtas neribotam 
laikui.“

Me Dermott pareiškė, kad 
pereitą trečiadienį iš Frankfur
to Amerikos generalinio konsu
lo Vance gavo 882 vizų nume
rių reikalavima. Vance esąs de
partamento skirtas koordinato
rius išvietintiems asmenims. 
Toliau „S & S“ nurodoma: „Mc 
Dermojt pareiškė, kad vizų nu
meriai buvo tuojau išduoti ir 
atgal telegrafuota ponui Vance. 
Jis pasakė, kad „departamento 
vizų skyrius tuoj praneš tele
grafu kitus vizų numerius, jei 
jų tik bus pareikalautas.“

Associated Press iš Frankfur
to praneša kad IRO pareiškusi, 
jog pirmasis DP transportas 
greičiausiai bus iš spalių 12 į 
spalių 15 ar 16 nukeltas. Prie
žastimi nurodoma „išvietin
tiems asmenims susitvarkymui 
reikalingas laikas.“ Pirmasis 
transportas turėtų išplaukti iš 
Bremerhaveno.

SQUADRILLI < ATSAKINGAS
UŽ EMIGR^IJĄ Į JAV
EUCOM iš Heidelbergo pra- 

jieša, kad dabartinis amerikie
čių kariuomenės Europoje vy- 
riautĮjjp būstinės civilinių rei- 
kaltjffKyriaus viršininkas Alex

Paskutinis 
susitarti si

Paryžius. Prancūzija ir Bel
gija JTO atominės energijos 
kontrolės komisijoj pasiūlė 
įsteigti specialią pakomisę, ku
rios uždavinys būtų bandyti iš 
naujo ieškoti tarp Sovietų Są
jungos ir Vakarų valstybių ko
kio nors susitarimo atominės 
energijos klausimu. Prie šito 
projekto prisidėjo ir Australi
ja. Australijos delegacija pa
reiškė, kad ši pakomisė ban
dys išdirbti rezoliuciją, kurioje 
atomo kontrolės komisija bus 
raginama iš naujo pradėti ir 
suintensyvinti savo darbą, sie
kiant šių tikslų:

1) išspręsti pagrindinius nuo
monių skirtumus tarp vakarie
čių ir rusų,

2) sustatyti vakariečių pasiū-' 
lytos tarptautinės atomo ener
gijos kontrolės organizacijos 
sudėties, vadovybės ir iždo pla
ną,

isportas i JAV
VTI EMIGRACIJĄ
E. Squadrilli sutiko priimti ko
ordinatoriaus su DP komisija 
vietą Vokietijoje.

DP komisija, paskirdama 
Squadrilli į šią vietą, padaro ji 
atsakingu už DP emigraciją iš 
Vakarinių Vokietijos zonų į 
JAV pagal kongreso priimtą 
įstatymą. Jį išrinko DP komisi
jos pirmininkas Ugo Carusi, ku
ris šiuo metu yra Europoje. 
Squadrilli kaip DP reikalų ži
novas, į Europą atvyko 1944 
metais ir dirbo UNRRA-je. 
Kiek vėliau persikė’ė į Heidel
bergą ir tvarkė vakarinių sri
čių DP reikalus. 1946 m. pas
kirtas UNRRA-os zonos direk
toriaus pavaduotoju. Tų pačių 
metų birželio mėn. užėmė ka
riuomenės štabe DP skyriaus 
viršininko pavaduotojo, o vė
liau ir viršininko vietą.

Iš Salzburgo pranešama, kad 
DP emigracijai į JAV taip pat 
bus įsteigtas biuras, kurio ve
dėju paskirtas Williams B. Car
mody.

„Realiai žiurin
Vašingtonas. Senatorius Van- 

denbergas pasmerkė rusus už 
JAV pastangų nutraukti Berlyno 
blokadą atmetimą, pavadindamas 
šį sovietų veiksmą „grasinimu 
viso pasaulio, o ypatingai Ame
rikos taikai.“ Toliau jis pareiškė: 
„Susiduriant su bet kokiomis už
sienio problemomis, mūsų (JAV) 
vienybė yra tiek pat svarbi, kaip 
ir atominė bomba. Ypač svarbu 
perspėti, kad nebūtų daroma 

bandymas 
i sovietais

3) paruošti planą sutarties, 
kuri turėtų būti padaryta dėl 
atominės energijos. vartojimo 
taikingiems tikslams; toje sū
ri artyje turėtų būti nurodytas 
laikas, kada įsigaliotų atomi
nių ginklų uždraudimas ir su
naikinimas,

4) kuo greičiausiai padaryti 
pranešimą JTO generaliniam 
susirinkimui.

Australijos delegatas Dr. 
Evatt pareiškė, kad, remiant šį 
prancūzų-belgų pasiūlymą, no
rima suteikti nors kiek vilties, 
kad bus susitarta, nežiūrint 
aštraus ir nuolat aštrėjančio 
nuomonių skirtumo tarp ame
rikiečių ir rusų. (NYHT)

'flk

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Vašingtonas. JAV užs. reik, 

min. Marshallis pareiškė, kad JAV 
yra pasiruošusios pradėti keturių did
žiųjų valstybių pasitarimą Vokietijos 
klausimais, kai tik bus panaikinta 
Berlyno klokada. Toliau Marshallis 
pažymėjo, kad jis su prez. Trumann 
kalbėjosi Ispanijos^ Palestinos klau
simais. Ispanijos boikotas, esą, nebea
titinka esamos padėties.

Vašingtonas. Marshallis turėjo 
pasitarimą su JAV gynybos min. J. 
Forestalllu. Buvę aptarti bendri gy
nybos klausimai ir pagalba V. Ka
ro paL

Ankara. Turkijos karluomsn* 
baigė rudens manevrus. Ta proga 
prezidentas Smirroj priėmė kariuo
menės paradą.
Atėnai. Prie Aibaaijoo—Jugoslavi

jos sienos graikų kariuomenė pradėjo 
naują ofenzyvą prieš sukilėlius.

Londonas. W. Churchillls kon
servatorių partijos metiniame suvažia
vime pareiškė, kad JTO susirinkimas 
virto paprastu savažiavimu, kuriamo 
galingų tautų atstovai kollojasi ir 
Isižeidinėja bei kursto savo tautas, 
kad pasiruoštų neišvengiamai artėjan
čiam trečiam pasauliniam karui. Bol
ševikinė Rusija yra daugiau apsigin
klavusi ir Europoj turi daugiau ka
riuomenės negu visi V. Europos kra
štai kartu. Toliau Churchillls pažy
mėjo, jog nėra ko laukti, kad sov. 
Rusijos valdovai pakeistų savo nuo
monę, nors būtu parodyta ir didžiau
sia kantrybė. Palietęs atominės bom
bos klausimų, Churchillls pareiškė, jei 
JAV sutiktų savo atominių bombų at
sargas sunaikinti, jos būtų kaltos 
už žmonių laisvės panaikinimą ir pa
čios tuojau žūtų.

Tel-Avivas. Izraelio užsienio'reikalų 
ministerijos pranešėjas pareiškė, kad 
viršum dviejų didžiausių Izraelio mie
stų, kaip tuo metu, kai žydai šventė 
Naujus Metus, pasirodė nematyto tipo 
arabų lėktuvai. Jie buvo apšaudyti 
priešlėktuvinės artilerijos Ir persekio
jami naikintuvų. Bombų nenumesta.

te i pavojus...”
klaida, manant, kad mes esame 
pažeidžiami dėl mūsų vidujinių 
nuomonių skirtumų. Mes nieko 
daugiau Amerikai nereikalauja
me, kaip tik teisės gyventi gar
bingoj taikoj laisvame laisvų 
žmonių pasaulyje.“ Baigdamas 
sen. Vandenbergas dar paminėjo: 
„Mes žiūrime realiai J tuos pavo
jus, kurie šiandien stovi prieš 
mus ir Vakarų pasaulį.“
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Pries ketverius metus...
ėmė slinkti antrą kartą į Vakarus, 
1944 metais, lietuviams neliko nie
ko kito, kaip bėgti kur akys rodė 
— bėgti visais būriais ir visais 
keliais, kaip niekada dar nėra bu
vę lietuvių praeityje. Vieniems te
ko bėgti dar kaitrų vidurvasarį, 
kitiems — vėlų gražų rudenį. At
daros paliko namų durys, kad im
tų kas ką nori, ir kieno vartai 
praviri, kad bristų į daržus galvi
jas, neganomas ir nepaglostomas. 
Liko pilni aruodai auksinio grūdo 
gražios vasaros, ir liko nepjauto, 
žemėn birančio javo, ir laukai 
neapsėti, paliko. Liko visa, su kuo 
lietuvis nuo mažumėms buvo taip 
suaugęs ir ką jis taip karštai my
lėjo, kaip savo gyvybę. Ne vienas 
dar matė, kaip liepsnos laižė jo 
tėviškos sodybas ir svilo aukšti 
medžiai apie namus, kuriuos jis 
sveikindavo iš toliau pargrįžda
mas.

O 1944 metais reikėjo bėgti 
neatsigrįžtant — bėgti vis toliau 
ir toliau nuo namų, iš savos že
mės, kurios neketino niekada pa
likti. Nebuvo kaip ir kuo gintis 
nuo raudonųjų plūsmo. Iš paskos 
vijosi jų kulkos ir putojanti pa
gieža. Visu keliu neatstodama su
kiojosi mirtis — dažnai prisėlin
davo taip arti, kad buvo "galima 
jausti šaltas jos dvelkimas sąna
riuose. Ir vis dėlto daugumas 
bėgatlių išliko gyvi, išsprūdę kaip 
paukščiai iš piemens padegto liz
do. Bėgančius dar aplaidė keiks
mo žodžiais, kad paspruko iš 
plėšrių nagų. Kerštas atsigręžė į 
tuos, kuriuos pagavo arba kurie 
paliko namie. Tenai dabar nęra 
šviesios dienos nei ramios valan

Kiek mūsų praeitis mena, nieka
da tokios didelės minios lietuvių 
nėra išsklidusios svetur, kaip 
prieš ketverius metus. Caro pries
paudos metu, teisybė, nemaža lie
tuvių paliko savo gimtąjį kraštą 
ir nusikėlė už marių ieškodami 
laisvesnio gyvenimo. Bet ta iš
vykstančiųjų tėkmė sruveno pa
mažu ir negausi, kaip ir kitų tau
tų, kurioms stigo laisvės arba duo
nos. Šiaip jau lietuviai dideliu bū
riu iš savo krašto niekur nebėgo.

Ligi pastarojo karo lietuviai ge- 
lėdavo išsilenkti užslenkančių pa
vojų, prasislapstydami apie namus 
arba pralindėdami miško tanky
nėse. Sodybos, be abejo, būdavo 
paverčiamos degėsiais ir sutrypia
mas pasėlis, bet likdavo kirvis 
rankose, o aplinkui tankus šilas 
kvepėjo lieknų pušų sakais. Vos 
pavojus nuslinkdavo, išlikęs svei
kas ir budrus lietuvis atkurdavo 
viską iš naujo.

Dar ir tą gūdžią vasarą, kai rau
donos voros užplūdo Lietuvą, re
tas kas bėgo iš namų. Ne tiktai 
lietuvis, bet ir joks padorus žmo
gus pasaulyje negalėjo patikėti, 
kad žmoniškumas bolševikuose bū
tų, jau visai išblėsęs. Jau pirmo
siomis dienomis 1941 metais, lie
tuviai galutinai <įsitikino, kad jiems 
nebeliko kiek saugesnės vietos nei 
namuose, nei jokiose slėpynėse. 
Žvėrimi pavirtęs žmogus uostinėjo 
visus namus ir užkuburius, gaudy
damas net paliegusias moteris ir- 
vaikus. Tūkstančius prigaudė ir 
išsivežė iš namų — išginė kaip 
galvijus į mirtį, šitų baisių dienų 
joks lietuvis j^kada negalės pa
miršti.

Kai tie rajus žmonės, laikinai 
atblokšti į mongoliškas stepes iš 
kur buvo atėję, vėl atsitiesė ir

LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINIO 
ARCHYVO ŠVEICARIJOJE 

SUKAKTIS
Lietuvių Bibliografinis Archy

vas Šveicarijoje šį rudenį mini 
savo veikimo dviejų metų su
kaktį. Nors visą laiką tenka 
dirbti sunkiomis sąlygomis ir nu
galėti nemaža kliuvinių, Biblio
grafinis Archyvas vis dėlto nuo
lat auga. Archyvo rinkiniuose, 
jau sutelkta apie pusantro tūk
stančio pavadinimų, o su dubli- 
kątais — apie 2 000 tomų. Vie
nokiais ar kitokiais keliais Ar
chyvą pasiekia kuone visi naujai 
leidžiami lietuviškieji leidiniai, 
nors rinkiniuose yra ir spragų. 
Ypač periodikos rinkiniai toli 
gražu nėra pilni.

Be spaudinių, Archyvas gauna 
saugoti taip pat nemaža rankraš
čių, pirvatinės korespondencijos, 
organizacijų archyvų ir 1.1. Pagal 
išgales Bibl. Archyvas telkia ir 
lietuvių menininkų kūrinius. Šio
kia tokia pradžia šioje srityje 
jau padaryta.

Bibliografinis Archyvas savo 
sukakties proga dėkoja visiems 
tautiečiams, vienaip ar kitaip jį 
parėmusiems. Ypatinga padėka 
tenka leidykloms, kurios Archy
vui siuntinėja savo leidinius.

Bibliografinis Archyvas glau
džiai bendradarbiauja su Lietu
vių Bibliografijos Tarnyba Mem- 
mingene, kuri, įtraukusi gauna
mus leidinius į savo sąrašus, pa
čius leidinius siuntinėja Archy
vui Šveicarijon. Tokiu pat būdu 
Archyvo rinkinius praturtina jo 
talkininkai tiek Vokietijoje bei 
Austrijoje, tiek kituose kraš
tuose. Jiems irgi priklauso di
delė padėka už vertingą talką.

Įžengdamas į trečiuosius savo 
veikimo metus, Lietuvių Biblio
grafinis Archyvas tikisi visuome
nės paramos leidiniais ir ateityje. 

dos. Nuožmogiai niršta nesivaldy- 
dami.

Bėgliai taip pat nerado nei sau
gios užuovėjos nei atilsio. Pra
džioje buvo taip lengva bėgti nie
ko neturint, o paskui pasidarė neį
galimai sunku sustojus — tokia 
slėgianti pasidarė ta vienui viena 
našta, pasiimta iš namų: savo pa
ties gyvybė. Ji alko ir buvo nuo
ga. Ji buvo laidojama po miestų 
griuvėsiais, kai iš dangaus -biro 
sprogmenų kruša, ir ji grubo nuo 
sunkaus kieto darbo, kai dar bu
vo ginamas jau sušipulintas nacių 
reichas. Ne vienam mažai betrūko, 
kad būtų išrūkęs dūmais pro ka- 
ceto kaminą, uždusęs dujų kame
roje arba negyvai suspardytas. 
Nuo vieno žvėries buv^ užtaikyta 
ant kito. Jie niovėsi tarp savęs, 
versdami žemę griuvėsiais ir kapi
nėmis. Ir vis dėlto daugumas pa
bėgusių lietuvių išliko gyvi, iš
vengę bombų, neapykantos ir 
mikrobų. Liko tiktai aptraiškyti, 
kaip aštrūs akmens ant viešo ke
lio, išalkę, ir apdriskę, išvargę 
kūnų ir dvasia, stumdomi ir svai
domi, kaip koks nereikalingas 
daiktas, kurių po karo tiek daug 
mėtėsi ir besimėto po kojomis.

Buvo daug gerų žmonių, kurie 
j užjautė ir padėjo. Dar ir dabar iš 
j geros širdies ir žmoniškumo arba 

iš reikalo mus dengia ir valgydi
na, kiek išmano. O mes nesijau
čiame pakankamai sotūs, nors kar
atais pavalgę, ir ne visai pridengti, 
nors šiaip taip apsivilkę. Mes alks- 
tame teisybės ir laisvės, laisvės 
sau ir savam nelaimingam kraštui. 
Joks valgis negali mūsų sotinti be 
Nepriklausomos Lietuvos, ir jokia 

Sv. iJevas susituįdMs lietuviu tautas ItOMiauds
Jo Prakilnybė Tautinis Delegatas 

Lietuviams Vokietijoje ir Austri
joje kanauninkas F. Kapočius šiuo 
metu lankosi tarnybiniais reikalais 
Romoje.

Rugsėjo 27 d. buvo priimtas Jo 
Šventybės Valstybės pasekreto- 
riaus Jo Ekscelencijos Mons. Mon- 
tini, kur įteikė pustrečių metų 
veiklos pranešimą, apimantį lietu
vių tremtinių religinį, moralinį, 
visuomeninį ir socialinį gyvenimą.

Spalių 1 d. buvo priimtas spe
cialioje audiencijoje pas Jo Šven
tybę Popiežių Pijų XII, su kuriuo 
kelioliką minučių kalbėjosi įvai
riais lietuvius tremtinius liečian
čiais klausimais?

Spalių 2 d. Jo Prakiln. Delega
tas pasakė per Vatikano radiją 
žodį, kurį čia paduodame savo 
skaitytojams:

„Vakar, spalių mėn. 1 dieną, tu
rėjau laimės specialioj audienci
joj būti priimtas Jo Šventybės Po
piežiaus Pijaus XII.“ Buvau girdė
jęs, kad Jo Šventybė ypač šiomis 
dienomis, po įvairių kongresų, 
jaučiasi pavargęs. Nežiūrint to, jis 
daug dirba ir meldžiasi. Įspūdis, 
kurį susidariau iš keliolikos mi
nučių su juo kalbėdamas, tikrai 
patvirtina girdėtas žinias. Mūsų 
visų Tėvas matomai turi begales 
rūpesčių ir tai atsispindi jo veide, 
stipriai išvargusiame. Tačiau ge
rumas ir tėviškas atsidavimas tą 
patį jo veidą tarpais nuspalvina 
giedresnėmis spalvomis. Aš per
daviau savo tautiečių tremtinių 
nuoširdžiausius pasveikinimus ir 
padėkas, kurios įvairiomis progo
mis jam buvo reiškiamos. Džiugu 
buvo matyti, kaip Jo Šventybės 
veidas pragiedrėjo, prasivėrė šyp
sančios lūpos ir jis pakartotinai 
lingavo galvą.

Perdaviau Jo Šventybei prašy
mą, po kuriuo 20 000 lietuvių pa

dėjo savo parašus, — prašymą, 
kad Jo Šventybė paskelbtų maldos 
dieną už mūsų tėvynę Liętuvą. 
Įteikiau ir kitus du prašymus, ku
rie po lietuvių maldininkų pasiau
kojimo- nekalčiausiąjai Marijos 
Širdžiai stobūklingoje Josios šven
tovėje Altoettinge (Bavarijoje), ir 
po tokio pat lietuvių tremtinių ku
nigų pasiaukojimo jųjų metinių 
rekolekcijų metu Seeshaupte, bu
vo paruošti, būtent, kad lietuvių 
treintinių maldose vartojama iftvo- 
kacija „Tremtinių Motina, melski 
už mus" būtų įtraukta į Laureta- 
niškąją litaniją. Sv. Tėvas teikėsi 
tuos prašymus peržvelgti, valandė
lei sutelkdamas savo malonų dė
mesį ties jais.

Bet ir vėl Šventojo Tėvo veidas 
pasidarė susirūpinęs, kai jis nu
kreipė savo pasikalbėjimą apie 
kenčiančią Lietuvą. Buvo matyti, 
kaip jis norėtų patirti apie ją ką 
nors tikresnio ir džiugęsnio.

Nuo Lietuvos Sv. Tėvo dėmesys 
vėl grįžo prie lietuvių tremtinių. 
Man teko priimti savo pranešimą

Romos burmistras linki lietuviams laisvės
Po italų kat. vyrų jaunimo kon

greso jame dalyvavusių kitų tautų 
delegacijos (jų buvo 52) turėjo 
atskirus posėdžius, kuriose da
lyvavo ir ateitininkų įgalioti 
atstovai, o taip pat tremties ka
talikiškosios akcijos vyr. jauni
mo branduolio įgaliotiniai iš Vo
kietijos. Popiežiaus Kanceliarijos 
rūmų salėje prie kiekvienos dele
gacijos stalo buvo originaline 
kalba tautos vardas, taigi ir Lie
tuvos. Lietuvio *jfel£gaci j a įteikė 
pranešimą apie Tratai. jaunimo 
organizacijas Vokietijoje, kartu 
paminėdama ir herojinę jaunimo 
kovą Lietuvoje, kurią jisŠmvoja 
už Dievą, savo tikėjimą ir&utos

danga negali pilnai pridengti be 
gyvos tautinės dvasios. Tą lietu
višką dvasią gaiviname savo dai
nomis laikraščiais, raštais ir mo-
kyklomis, — visur savo kultūriniu 
darbu, o mums vis kažko stinga: 
savų namų ir gimtos aplinkos.

Graudulio ir nerimo yra pritvi
nęs visas mūsų gyvenimas. Ka
muoja neišturimas tėvynės pasiil
gimas, ir gąsdina nepaliaująs viji
masis iš paskos. Po tiek išgyventų 
masis ir vargo, visko netekus, 
mums dar liko kažkas brangaus, 
kas tykoma atimti: mūsų teisė į 
laisvę ir gimtąją žemę. Niekas to 
negali iš žmogaus atimti, jo ne- 
nųžudęs. Dėlto esame puolami iš 
visų pakampių ir visų institucijų, 
jei tik į jas įsibrauja bolševikinis 
žmogus. Jis niekur ir niekada ne
gali numirti, kol nužiūrėtos aukos 
krauju nesuvilgo savo lūpų. Jis 
vis dar tyko ant kelio, kuriuo išė
jome iš namų.

O tas tremties kelias dar ne
baigtas ir kančia dar ne visa iš
gyventa. Mes visi dar turėsme 
bėgti — eiti į nežinią ieškant tik
resnės prieglobsties. Deja, niekur 
jos nesiras be savų namų. Daug 
kas manė išsinešęs iš jų savo pla
kančią širdį, kurios pulsą taip 
aiškiai jaučia, o pasirodė... ji li
ko namie. Liko tėviškės žemėje, 
kur sklinda aimanos vergiamų bro
lių ir seserų, kur liejasi nekaltas 
kraujas, teisingo atlygio nesulauk
damas. Dėlto niekur aprimti nega
lėsime, kol teisybė neįveiks pikto 
mūsų žemėje ir kol nesugrįšime 
namo. Kad ir orlaiviu kas nulėk- 
dintų į gražiausią šalį, lyg kokią 
rojaus salą, dauguma mūsų ieškos 
paliktų namų, kur širdis paliko. 
Yra juk tiktai vienas žemėje ro
jus — sava gimtoji šalis, ir bėg
liams lieka tiktai vienas kelias į 
j ą pargrįžti — neatiaidi kova. S. S.

apie bendrą ir religinę lietuvių 
tremtinių padėtį, liečiantį dviejų 
su puse metų laikotarpį, — prane
šimą, kuris buvo įteiktas Jo Šven
tybės valstybės pasekretoriui Jo 
Ekscelencijai Mons. Montini.

Paprašiau palaiminti mano tau
tiečius, ir Jo Šventybė pastebėjo 
laiminąs visus lietuvius: tremtinius 
jų kunigus, o ypač vargšę Tėvynę. 
Man asmeniškai buvo džiugu gau
ti palaiminimą mano darbui, mano 
bendradarbiams ir visiems artimie
siems.

Mano brangūs Tautiečiai! Guo
džiančių ir stiprinančių žodžių mes 
iš daug kur ir daug ko išgirstame. 
Tačiau pakartotini paguodos, sti
prinimo ir užuojautos žodžiai iš 
Jo Šventybės Popiežiaus PijausXII 
mums yra brangiausi, nes jie yra 
daugiau negu tik žodžiai. Sunkioje 
ir likiminėje mūsų kovoje šitai ži
noti mums yra ypatingai svarbu. 
Jeigu Dievas ir Jo Sūnaus Vieti
ninkas žemėje yra su mumis, tai 
kas galėtų mus dvasiškai sunai
kinti!"

laisvę, vainikuodamas ja kanki
nių mirtimi. Lietuvos ir
čia įsijungė į 50 kitų tautį^ė- 
liavų tirpą. Priėmime pas Rotios 
burmUtrą lietuvių delegacija bu
vo išskirta iš kitų grupių ir mie
sto galva prancūzų kalba perda
vė lietuviams linkėjimus £eres- 
ijė? ateities ir greitos laisvės.

Augstųirgas. Ukrainiečių emi
grantų - spauda paskelbė 4tkrainie- 
čiir^ekzilinės vyšfausybės Jung- 
tii^fts Tautom^teikto memoran
dumo tekstą. Memorandume rei
kalaujama sukurti specialią Jung
tinių Tautų komisiją Rytų Euro
pos klausimams nagrinėti. 

įkurta tarptautinė kat. 
Akcijos vyru federacija

Liurdas. Dalyvaujant tūkstančiui 
ir penkiems šimtams- atstovų iš 
dvidešimties tautų, čia įsteigta 
Tarptautinė Katalikų Akcijos Vy
rų Federacija. Ta proga yra išleis
tas atsišaukimas į visus geros va
lios vyrus, kad įvertintų ir pa
reikštų simpatijas apaštališkam 
naujojo organizmo pobūdžiui, nes 
Federacija ruošiasi atsidėti dvasi
niams bei religiniams klausimams, 
kurie judina pasaulį. Federacijos 
generalinis sekretarijatas yra pati
kėtas Italijai, taigi ir jos centras 
bus Romoje.

Latvių-Lietuvių Vienybė pažymės 
Lapkričio 18

LLV vyriausioji valdyba savo 
paskutiniam posėdy nutarė, kad 
visi skyriai sulyg išgalės turi pa
žymėti Latvijos nepriklausomybės 
30 metų sukaktį — Lapkričio 18. 
Iškilmingas sukakties minėjimas 
turi įvykti su latviška programa 
lietuvių kalba. Numatyti referatai 
apie Latvijos nepriklausomybės 
išsivystymą 30 metų bėgyje, latvių 
dainos ir latvių poezijos kūriniai 
lietuviškai, latviška muzika i. p. 
Panašiai LLV skyriai jau surengė 
Lietuvos nepriklausomybės 30 me
tų sukakties minėjimą — Vasario 
16, būtent su lietuviška programa 
latvių kalba. Medžiagos — latvių 
poezijąs ir dainų lietuviškų verti- 
mų-iš anksto kreiptis f vyriausią 
valdybą. Šiuos minėjimus pagei
daujama surengti kelias dienas 
prieš 18 lapkričio, kad nesutrug- 
dytų latvių pačių rengiamų iškilmių 
ir nekliudyti jose dalyvauti ir lie
tuvių visuomenei. LLV/SB

Kanadon išvyko Baltijos universi
teto prezidentas

Nepersenai Bremerhafeno uostą 
apleido laivas su 800 Kanados imi
grantų, tarp kurių buvo ir 36 lat
vių šeimos, iš tų buv. Baltijos uni
versiteto Pinneberge prezidento 
prof. Fr. Gulbio ir rašytojos Irmos 
Grebzdės. Prof. Fr. Gulbis vyksta 
Kanadon mokslo darbui Hamiltono 
universitete, kur jau darbuojasi 
gerokas skaičius išvykusių, latvių 
mokslininkų.

„DU BROLIAI" INGOLSTADTE
Rugsėjo 20 d. Ingolstadto dra

mos mėgėjų kolektyvas, vadovau
jamas aktorės Z. Arlauskaitės- 
Mikšienės, vaidino Mykolo Ven- 
clausko 5 v. pasaką „Du broliai“.

Pats veikalas, kurio siužetas 
remiasi tautosakos motyvais, yra 
tremties kūrinys, esąs dar ran
kraštyje, nors jau antrą kartą 
statomas. (Pirmą kartą Hanau 
stovykloje). Nors pati veikalo 
idėja kova tarp jėgos ir idealo, 
tarp gėrio ir blogio — yra labai 
graži tačiau jos išrutuliojimas 
yra nebe trūkumų. Režisierei 
ypač teko pasitempti, kad veika
las išeitų pilnas psichologiškai pa
remtas ir žiūrovui suprantamas. 
Spektakliui kiek pakenkė, kad 
režisorė per daug laikėsi autori
aus teksto.

. Vis dėlto, nežiūrint mažų trū
kumų „Dviejų brolių“ pastaty
mas parodė, jog Ingolstadto dra
mos mėgėjų grupė yra pasiekus 
gan aukštos sceninės kultūros. 
Ypač teigiamas yra jaunųjų ak
torių tobulėjimo faktas. Štai mi
nimame pastatyme šalia „senių“ 
—% Jono (H- Savicko) ir Lauro (St. 
Siifcrulio) savo vaidmenis su pa
sisekimu atliko ir jaunieji — Ver
telga (V. Bernotas), Vargšas (L. 
Braniška), Laima (B. Tumaitė), 
burtininkė (E. Tamašauskaitė), 
piemenukas (R. Rapšys) ir kt.

J. Vaidila
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Tik grize is Lietuvos vokiečiu bei oisvioi pasakojo
RUGPJŪČIO 24 D. IŠVYKO IS LIETUVOS. TREJUS SU PUSE MEtŲ LIETUVOJE. LIETUVIAI GEL

BĖJO JŲ GYVYBES. PARTIZANAI IR VOKIEČIŲ BELAISVIAI. LIETUVOJE LABAI DAUG RUSŲ 
IR RAUDONARMIEČIŲ. ŠIAULIUOSE, KLAIPĖDOJE, KAUNE IR VILNIUJE. LIETUVA LAUKIA KA
RO. KAS ATSITIKO SU DVIEM GRĮŽUSIAIS DP. SESUO PRAŠĖ PASAKYTI SESERIAI, KAD DAR 
NEGRĮŽTŲ. LIETUVOJE NĖRA NUOSAVYBES, NĖRA IR LAISVES. RUSAMS LIETUVOJE BLOGIAU, 

NEGU VOKIEČIŲ BELAISVIAMS.

'Prieš porą dienų sutikti du buvę 
vokiečių karo belaisviai, sužinoję, 
kad esame lietuviai, tuoj pat ap
sidžiaugė, lyg būtų sutikę savo 
krašto žmones. Pasirodo, kad yra 
tik grįžę iš Lietuvos, kur belaisvių 
stovyklose praleido daugiau kaip 
tris su puse metų.

Savaime aišku, kodėl juodu 
taip apsidžiaugė, nes trys su puse 
metų kietos nelaisvės, kad ir sve
timame krašte, bet vis tik paliko 
nemažai ir gerų prisiminimų.

Štai ką jie mums papsakojo:
— Rugpiūčio 24 d. mes, kaip 

numaitinti, buvome paleisti į na
mus. Tą dieną tėvynės kryptimi 
mūsų traukinys pasijudino iš Vil
niaus.

1945 m. sausio mėn. prie Kara
liaučiaus pakliuvome rusų nelais
vėn ir iš čia pėsti, per sugriautą- 
Tilžę, žiemos metu buvome atva
ryti į Šiaulius, kur didesnę savo 
žiaurios nelaisvės dalį ir praleido
me. Daugiausia teko dirbti Šiau
liuose ir jų apylinkėse. Šiauliai 
vietomis gana smarkiai apnaikinti. 
Atsistato tik valdiški pastatai, pri
vati statyba nevyksta, nes tai 
trukdo stoka nuosavybės, priva
čios iniciatyvos ir kapitalo. Vie
nas iš mudviejų dirbome prie 
miesto teatro ir „Spaudos Fondo“ 
statybos. Šiauliuose odos fabrikai
„Batas", „Stumbras" ir „Elnias" 
jau veikia. Veikia ir alaus fabri
kas, kurio alus 13 % stiprumo, bet 
litras kainuoja 12 naujų rublių, 
kai tuo tarpu lietuvis darbininkas 
uždirba per dieną 24—12 rb. La
šinių kg kainuoja 50 rb., kostiumas 
600—700 rb. Viską galima pirkti 
tik pagal taškus. Bet vis dėlto 
sekmadieniais lietuviai gerai ren
giasi ir gausiai lanko bažnyčias.

1947 m. lapkričio mėn. Kuršėnų 
miškus apsupę rusai bandė iš
krapštyti lietuvius partizanus. 
Apskritai, visą laiką rusai labai 
bijo lietuvių partizanų, nes parti
zanai yra drąsūs ir gerai ginkluoti. 
Mudu ir kiti mūsų draugai belais
viai Kuršėnų miškuose ne kartą 
•same susitikę su lietuviais partt- 
aai/ais. Tai atsitikdavo, kai nuvyk- 
davome miško kirsti ir malkų par- 
•ivežti. Partizanai mums nieko ne
darydavo. Jie Rėpdavo arba eiti 
su jais, arba nešdintis iš miško. 
Paskutinį kartą su lietuviais par
tizanais susitikome 1948 m. sausio 
mėn. Bet jau šią vasarą apie parti
zanus nieko negirdėjome.

Lietuviai mums belaisviams la
bai daug padėjo ir dažnai net 
maistu, dalindavosi. Bet rusų dar
bininkams Lietuvoje blogai. Jie 
pas lietuvius nieko negaudavo. 
Kai tik kur pas lietuvius užeida
vome, tuoj sakydavo: „Prašome 
sėstis" (tai jie pasako lietuviškai) 
ir jau, žiūrėk, ką nors krauna ant 
stalo. Nebloga ir lietuviams mies
tiečiams, nes jie kaimuose visados 
maisto gaudavo.

Dabar Lietuvos gyvenimas mums

GRAFO BERNADOTTE LAIŠKAS 
VIENAI DP

Viena senesnio amžiaus DP buvo 
pasiuntusi grafui Bernadotte laišką, 
nurodydama beviltiškas senesnio 
amžiaus DP emigracijos perspekty
vas. Neseniai ji gavo atsakymą- 
nebaigtą laišką, kurį graf. Berna
dotte rašė rugsėjo 16 d. prieš pat 
savo mirtį. Jame nuoširdžiai žada
ma fasti galimybės pakalbėti JTO 
susirinkime DP reikalu. Deja žydų 
teroristų ranka nebeleido jam pa
dėti nelaimingiems DP. 

nepatinka. Niekas nežino rytojaus. 
Visi gyvena tik ta valanda. Visi 
pikti ir dažnai gali išgirsti keikiant 
rusus ir jų tvarką. Keikdavo ru
sus ir mūsų brigadierius lietuvis, 
kuris buvo geras žmogus, tikras 
lietuvis.

— Kodėl jūs sakote, kad tikras 
lietuvis? — O gi dėl to, kad jis 
nebuvo komunistas. Mes dabar 
jokiu būdu nenorėtume Lietuvoj 
gyventi. O kaip lietuviai laukia 
naujo karo, kuriame jie mato iš
silaisvinimą! Jie nori būti laisvi 
ir nepriklausomi.

— O, ar ką nors girdėjote apie 
Vakarų Vokietijoje esančius lie
tuvius?

— Labai mažai. Tik šiais me
tais vasario mėn., atsitiktinai užė
jus į vieną lietuvių šeimą, ant 
stalo pamačius laišką su Vokieti
jos pašto ženklu ir man nusistebė
jus, iš ko jie gauna laiškus, šei
mininkė atsakė, kad tai rašo jos 
sesuo, kuri šio karo metu pabėgus 
į Vakarus nuo bolševikų. Bet kai 
aš paklausiau, ar ji nekviečia sa
vo sesers namo, ši atsakė, kad 
dabar Lietuvoje yra prastas gyve
nimas, ir kol kas tegul dar palau
kia Vokietijos vakaruose.

Taip pat teko sutikti du lietu
vius vyrus, kurie laisvai iš Vaka
rų sugrįžo. Juodu skundės, kad

Šis tas apie „LIETUVIŠKA” Londoną
VL. JAKUBĖNAS

(Tęsinys)
Grįžkime tačiau prie pačios 

Sąjungos. Nors vien naujai atvy
kusių lietuvių Anglijoje yra jau 
per 5000, tačiau L. Sąjunga na
rių teturi tik per 3000. Kodėl ne
visi dalyvauja, yra visokių prie
žasčių; vienus baido nario mo
kestis — 6 pensai savaitėje, kas 
sudaro tik apie vieną procentą 
tos sumos, kuri lieka „ant ran
kų" pas vidutiniškai apmokamą 
darbininką, atskaičius buto ir 
maisto išlaidas. Yra lietuvių pa
vieniui išsisklaidžiusių po Angli
ją, kurie ramiai ir vienišai gy
vendami nesuranda nei laiko nei 
noro įsirašyti į Sąjungą ir prisi
dėti prie kokio nors artimesnio 
skyriaus. Yra pagaliau ir tokių, 
kurie esą „nusivylę komitetais“ 
Vokietijoje ir mano, kad „nieko 
čia gero nebus“. Tačiau Sąjungos 
funkcijos yra nemažos ir visai 
realios. Yra stengiamasi padėti 
kiekvienam lietuviui kiekvienu 
įmanomu reikalu. Sąjungos būs
tinėje nuolat sėdi koks nors 
„klientas“ ar „klientė“; vienas 
važiuoja į Kanadą ar į USA ir 
nori vertėjo nueiti į konsulatą, 
kitas prašo suvesti į vieną dar
bovietę su kitais šeimos nariais, 
kitas vėl atvyko provincijos ko
lonijos vardu su nusiskundimais 
dėl stovyklos pareigūnų sauvalia
vimo ir t. t. Kasdien laiškanešis 
atneša dešimtis laiškų, į kuriuos 
visus reikia atsakytį, o juose iš
reikštus pageidavimus pasisteng
ti patenkinti. Nuolat į Sąjungą

, Didžiai gerbiamam kun. 
Antanui Petraičiui, jo bro
liui kun. DR. P. PETRAIČIUI 
mirus, nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia

A. Poškaitienė, Klemai, 
Mitkai ir MisioniaL

kreipiasi Darbo Ministerija, o 
kartais ir policija, prašydamos 
ar vertėjų, ar kokių informacijų. 
Pastebėtina, kad anglų valdžios 
įstaigos. daugeliu atvėjų noriau 
kalbasi su L. Sąjunga, negu su 
Atstovybe; to priežastys, deja 
mums žinomos. Tai yra tuo įdo
miau, kad L. Sąjunga nėra joks 
oficialiai pripažintas organas: są
jungoms ar draugijoms steigti 
Anglijoje jokio leidimo nereikia. 
Tačiau praktikoje L. Sąjunga yra 
pripažįstama, Darbo Ministerija 
su ja visais reikalais skaitosi, 
esamų taisyklių ribose net įvyk
do jos pageidavimus (deja, iki 
šiol tik labai siauru mastu netai
kant jokių išimčių).

Sąjunga išlaiko pati save; na
rių mokesniai daugumoje plau
kia gan tvarkingai, tačiau pasi
taiko ir nereguliarumų; kartais 
atplaukia ir didesnių asmeniškų 
aukų. Iš' savaitinio 6 pensų mo
kesčio 25% pasilieka vietos sky
riaus reikalams, o 75% — eina į 
Centrą. Be kasdienių reikalų, 
kaip tarpininkavimas Darbo Mi
nisterijoj šeimų suvedimo ar ki
tais reikalais, vertėjavimo ir 1.1., 
vienas iš didesnių Sąjungos Val
dybos įvykdytų žygių yra šoko
lado rinkimo vajus, Vokietijos 
DP vaikams ir ligoniams, davęs 
apie 80 kg. šokolado. Š. m. va
sario 16 d. šventė organizuotai 
atšvęsta visoje Anglijoje; anglų 
kalba buvo išleistas specialus 
„D. B. Lietuvio“ numeris. Rezo
liucija su 3000 parašų buvo įteik
ta Anglijos min. pirmininkui Att
lee, UNO gen. sekretoriui Trygve 
Lie, kardinolui Griffin’ui ir po
piežiui. Iš visų jų buvo raštu gau
ti atsakymai.

Trijų baltų tautų sąjungos su
daro D. Britanijos Baltų Tarybą. 
Iš lietuvių joje dalyvauja D.B. 
L.S. vicepirmininkas M. Bajori- 
nas; kiekvienos tautos atstovas

prie sovietų sienos viską atėmė, 
tarp kitko ir kostiumus. Paleidę 
tik su tais rūbais, kuriais vilkėję.

Prie Šiaulių stoties yra įrengti 
didžiuliai barakai, kuriuosna per 
tam tikrą laiką surinkdavo lietu
vius, daugiausiai iš kaimų, kaip 
juodu pažymėjo, greičiausiai ūki
ninkus, kurie turėjo per 30 ha 
žemės. Po kurio laiko tuos nelai
mingus žmones kažkur naktį iš
veždavo. Mes matėm tokius tris 
transportus išvežant į rytus. Tie 
transportai buvo labai dideli. Lie
tuvoje taip pat ir belaisviai ding
davo tik naktimis.

Kaimuose ūkininkai dar turi ko 
valgyti. Ypač daug gamina ūki
ninkai „samagono“. Valstybinės 
degtinės yra gana sunku gauti. 
Ūkininkai tą samagoną daugiausia 
verda iš rugių ar cukrinių run
kelių.

Kaune buvome apgyvendinti 
prie uosto barakuose. Uoste ma
tėme tik kelis vilkikus, bet kelei
vinių garlaivių visiškai nematė
me. Kaunas nelabai nukentėjęs. 
1946 m. per didįjį Nemuno potvynį 
uosto barakuose prigėrė apie 400 
vokiečių belaisvių. Jie buvo labai 
staiga apsemti vandens ir ledų.

Vilniuje gyvenome Antakalnyje 
barakuose, netoli šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios. Kiekvieną dieną

matydavome, ypač anksti rytą, 
kaip žmonės rinkdavosi pasimelsti. 
Per Vilnių du kartus pervažiavo
me. Ne perdaug sunaikintas. Mūsų 
nuomone, pusė Vilniaus gyventojų 
sudaro žydai ir nemažą dalį rusai. 
Klaipėdoje gyvenome uoste bara
kuose. Dar šiais metais uostas ne
veikė, miestas visiškai sunaikin
tas. Dabar Klaipėdoj gyvena apie 
8000 gyventojų, iš jų apie du 
tūkstančiai vokiečių, kiti rusai.

Apskritai, Lietuvoje labai daug 
rusų ir raudonosios armijos ka
riuomenės. Rytprūsiuose taip pat 
matėme daug kariuomenės, bet juo 
arčiau amerikiečių sienos juo ma
žiau. Žinoma, tai mes galėjome 
pastebėti tik per traukinio langus.

Į klausimą, kur daugiau kariuo
menės jie matė, juokdamiesi at
sakė, kad jau sakę, jog labai daug 
Lietuvoje, kiek Rytprūsiuose, bet 
amerikiečių zonoje visiškai nema
tę, išskyrus Hofe, pereinant rusų 
sieną.

— Ar belaisviai buvo mokomi 
politprogramos?

— Labai daug. Dėstydavo rusų 
karininkai, moką vokiečių kalbą. 
Mes turėdavomA tik klausytis, bet 
jei kas bandydavo tarp savęs pa
sijuokti, toks iš nakties dingdavo, 
nes mūsų tarpe buvo persirengu
sių rusų. Mes turėjome kelių gerų 
lietuvių adresus, bet Hofo perei
namoje stovykloje rusai visus mū
sų užrašus atėmė. Paliko tik aš
mens dokumentus. Ačiū Dievui, 
štai mes ir vėl savo gimtoj Šva- 
bijos žemėj. Lietuvos ir jos gera
širdžių žmonių mes niekados ne
užmiršime. Ten pasiliko ašaros, sa- 
magonas ir viską matąs rusų šni
pas, baigė juodu savo pasakojimą.

Ant Rot.

joje pirmininkauja po 4 mėn. 
Baltų Taryba savo atskiro fondo 
neturi, bet, benram reikalui 
esant, naudojasi kiekvienos są
jungos lėšomis. Formaliai Baltų 
Tarybą iškvietė ir Baltų meni
ninkus koncertuoti į Angliją (pir
mininkaujant p. Bajorinui) ir 
suruošė pirmą didįjį koncertą Lon
done. Baltų Taryba dalyvauja 
taip pat ir bendroje rusų paverg
tų kraštų organizacijoje, kurion 
įeina be baltų dar Lenkų Federa
cija, Jugoslavų Gerovės Komite
tas, o taip pat ir rusų, gudų ir 
ukrainiečių tremtinių organizaci
jos. Šios bendros organizacijos 
vienas iš pirmųjų uždavinių — 
intervenuoti dėl perlėto tremti
nių šeimų gabenimo į Angliją.

Kaip matome, nors mūsų Są
junga Anglijoje ir neturi tų są
lygų, kurias mes turėjome po 
UNRRos ir iš dalies (iki pinigų 
reformos) ir po IRO ar CCG glo
ba, tačiau veikiama energingai ir 
sumaniai. Ypač reikia pabrėžti, 
kad D.B.L.S. vadovybė yra ran
kose asmenų, kurie dirbti sugeba 
ir nori, ir be to — kas Anglijoje 
ypatingai svarbu — turi ir rei
kalingą visuomeninę padėtį bei 
patyrimą.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ
Tiek apie D.B.L. Sąjungą. Neuž

mirškime tačiau ir kitos, mūsų 
širdžiai ypač mielos įstaigos — 
Lietuvos Atstovybės. Ir jos gyve
nimas nėra taip jau lengvas; jos

„Žiburiai" Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadie
niais. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaštuoja

po 25 pfg. o šeštadienio— 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5 — Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkrls, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Piečaltls, 6668 Delorlmler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metama.

Pranešimai
Atsišaukimas į lietuvius dailinin

kus
Akivaizdoje galimo mūsų išsi

blaškymo po platųjį pasaulį ir 
galimo nutraukimo bet kokių ir 
profesinių ryšių tarp savęs ir sa
vo tautiečių, kviečiame visus lie
tuvius dailininkus jungtis į Pa
saulio Lietuvių {Dailininkų Są
jungą. Mūsų darbas ir iš jo iš- 
plaukią vaisiai turi būti efekty
vūs bendroje tautos kovoje dėl 
mūsų tėvynės laisvės.

Pasaulio Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos steigiamasis susirinki
mas įvyks š. m. spalių mėn. 23 d. 
16 vai. SchwSbisch-Gmuend lie
tuvių stovykloje. Visus dailinin
kus kviečiame dalyvauti. Nega
lintieji atvykti savo balsą raštiš
kai gali atiduoti atvykstančiam 
kolegai.

Vienas atvykstąs dailininkas 
gali atsivežti tris balsus. Apie sa
vo atvykimą ir įgaliojimus prašo
mi iki š. m. spalių mėn. 20 d. 
pranešti dail. Česlovui Janušui, 
Schwaebisch-Gmuend, Bismarck- 
Kaserne, Block IX.

Pakvietimas ir dienotvarkė 
kiekvienam dailininkui bus pa
siųsti paštu.

P. S. D. Sąjungos Organizacinis 
Komitetas

Česlovas Janusas 
Antanas Rūkštelė 
Kazys Varnelis 
Kazys Žilinskas

VISŲ VOKIETIJOS ZONŲ IR 
AUSTRIJOS LIETUVIŲ AGRONO

MŲ ŽINIAI
Agronomų Sekcija prie LTZUDS- 

gos prašo visų agronomų skubiai 
pranešti jai savo adresus. Norį 
gauti darbo ir buto sutartį į USA 
apie tai irgi praneša. Norintiems, 
sąlygos ir anketos bus tuoj pa
siųstos.

Išlaidoms padengti prašome kar
tu įdėti pašto ženklų už 1.— DM. 
Agronomų Sekciją, Schw. Gmūnd, 
Bismarckkaseme.

Agronomų Sekcija

lėšos, priešingai, negu tai yra 
JAV, yra banke „užšalusios" ir 
jai neišmokamos; gyvenama dau
giausia iš to, kad buvo parduo
tas didelis namas ir persikelta į 
mažą. Lietuvos atstovybė užima 
nedidelį, bet jaukų namą „diplo
matiniame“ Londono kvartale — 
Kensingtone. Jos faktinį perso
nalą sudaro šiuo metu tik du 
žmonės: pats įgaliotas ministeris 
Balutis ir pirmasis sekretorius 
Balickas (atstovybės patarėjas 
Varkala turi tik garbės pareigas, 
turėdamas savo kitą darbą): 
jiems tenka todėl atlikti daug ir 
grynai technikinio darbo. Nepai
sant šių sunkesnių sąlygų, abu 
Atstovybės nariai yra pilni pasi
tikėjimo ateitim ir tvirtai pasi
ryžę išverti savo pozicijose iki 
geresnių, laikų. Atstovybė nau- % 
dojasi įprastomis diplomatinėmis 
privilegijomis; jai reikalingi 
praktiški reikalai yra valdžios 
įstaigų patenkinami, nors šiaip iš 
jų pusės ir jaučiasi tam tikro 
rezervuotumo. Galimumo ribose 
Atstovybė daro viską mūsų kraš
to ir mūsų žmonių reikalams ap
ginti; tarp D.B.L. Sąjungos ir 
Atstovybės bendradarbiavimas 
yra glaudus ir harmoningas.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sovietus sulaikys prie Reino...
. . . IR IŠ OIA NUBLO KS TOLIAU Į RYTUS

U. CARUSIDP spaudos konferencijoj
AFIDEVITŲ NEPAKANKA. NUOSTATAI DEL NE STOVYKLOSE GYVENANČIŲ DP NEAIŠKŪS. PO
GRINDINIS VEIKIMAS LAIKOMAS KOVOJIMU PRIES JAV PRIEŠUS. NETURĮ JAV—SE GIMINIŲ 
TURI KREIPTIS Į ŠALPOS ORGANIZACIJAS BEI IRO. NUO SPALIO 15 D. NAUJOS MAISTO 

NORMOS

Amerikiečių „The Saturday 
Evening Post“ broliai Alsopai, 
vieni iš rimčiausių ir geriausiai 
painformuotų JAV sostinės re
porterių, šiaip pavaizduoja, kaip, 
pagal naujausiąją Amerikos gy
nimo koncepciją, turėtų atrodyti 
busimasis karas:

Įvyko, kas galėjo būti blo
giausia: prasidėjo karas, ir tuoj 
per 100 sovietų divizijų siūbtelėjo 
per Europoą link kanalo- Vakarų 
Europos Unija metė savo turimas 
45 divizijas | Reino liniją, kur so
vietų veržimasis pirmyn pagaliau 
sulaikomas. Laivynai per okeaną 
gabena amerikiečių divizijas. Tą 
akimirksnį prasideda baisus jūrų 
karas, nes sovietai prieš ameri
kiečių transporto laivus paleidžia 
didelį skaičių savo povandeninių 
laivų. Kartu penktosios kolonos 
pradeda savo didžiausią istorijoj 
sabotažą. Tuo pačiu metu prade
da veikti ypatingoji amerikiečių 
ofenzyvos pajėga. Dieną ir naktį 
ištisi oro laivynai skrenda per 
vandenyną į parengtas bazes. 
Skraidančiosios tvirtovės bom
barduoja taikinius Rusijoj, atskri- 
dusios iš 2000—2200 km. atstumo- 
Atominės bombos sunaikina so
vietų ginklavimosi- gyvybinius 
centrus nuo Baku ligi Leningra
do, nuo Smolensko ligi Novo
sibirsko- Katastrofą greit pajunta 
ir sovietų pajėgos, stovinčios 
Reino linijoj. Sovietinio milžino 
ranka dar tebėra galinga, tačiau 
širdis jau mirštamai pataikyta. 
Vakarų pajėgos, kurios išsyk 
atrodė persilpnos, staiga atkunta 
ir nubloškia sovietų karo mašiną 
atgal | rytus. Po kelių mėnesių 
visuotinė ofenzyva sėkmingai pri
vedama prie galo. Karas buvo 
baisus, bet trumpas.

Taip sudramatintas pagrindi
niais bruožais atrodo tikrasis 
amerikiečių planas, tvirtina bro
liai Alsopai. Kai kuriais klausi
mais JAV strategai dar nesuta
ria. Kai kurie aukšti karininkai 
įspėja, kad atominių bombų ne
galima mėtyti ant gyvenamų 
vietovių kaip Maskva ir Lenin
gradas, pakaksią sunaikinti to
kius gamybos centrus, kaip Ba
ku, Celiabinską, Magnitogorską. 
Admirolas Leahy net reikalauja, 

Vokiečiai leis DP stalytis namus
LATVIŲ PASTANGOS NEGALINTIEMS EMIGRUOTI DP PA
DĖTI ĮSIKURTI VOKIETIJOJE. BUTŲ IR DARBO PROBLEMOS.

Latvių laikraštis „Latviešu Ži
nąs“ rašo, kad, palyginant su 
bendru pabėgėlių skaičiumi, dar 
labai maža dalis g&lėjo išvykti iš 
Vokietijos ir užjūrio kraštuose 
pradėti naują gyvenimą. Sunku 
esą numatyti, ar daug dar tau
tiečių turės progos kur nors iš
keliauti- Sveikas protas sako, kad 
didelei daliai latvių pabėgėlių 
reiks įsirengti gyventi čia pat Vo
kietijoje. Dabartinės stovyklos 
nustos egzistavusios greičiau ar 
vėliau, ir daugeliui, nors ir sun
kia širdimi, teksią kaip nors akli
matizuotis vietoje.

„Latviešu Zinu“ bendradarbis 
turėjęs tuo reikalu pasikalbėjimą 
su Esslingeno vyriausiu burmis-

tru, kad gautų informacijų apie 
vokiečių pažiūras minėtu klausi
mu. Vyriausias burmistras esąs 
įteikęs vietos karinei valdžiai pro
jektą, pagal kurį latviai, kurie 
negalės iškeliauti į kitus kraštus, 
kitų organizacijų pavyzdžiu įs
teigtų kooperacinę bendruomenę 
savo pačių namų statybai. Miesto 
valdyba esą iš savo pusės paskir
tų tam žemės ir padėtų kitais 
būdais. Kiek liečia darbą, esą 
sunkiau, nes vokiečiai turi labai 
daug pabėgėlių, kurių visų negali 
darbu aprūpinti. Tačiau, jei jau 
kuris latvis nuspręstų likti Vo
kietijoje ir lojaliai įsijungti į vie
tos gyvenimą, ilgainiui galima 
esą būtų surasti ir darbo.

kad prieš bombarduojant gyven
tojai būtų įspėti . . -

Sovietų pramonė labai pažei
džiama: sunaikinus 20 miestų, 
Kremlius netektų 99% aviacijos, 
60% plieno ir 65% naftos gamy
bos. 75% sunkvežimių pramonės 
yra Maskvos, Gorkio, Tūlos, Ka- 
zaniaus, Jaroslavlio srityse; per 
50% lėktuvų pramonės yra Sara
tove, Kuibyševe, Astrachanėj, Ul- 
janovske, Ufoj. 50% naftos yra 
Baku srity, 50% šarvuočių gami
nami Urale-Celiabinske, Sverd- 
lovske, Magnitogorske, Ckalove, 
Uralske. Sunaikinus 80 miestų iš 
sovietų pramonės beliktų griu
vėsiai; amerikiečių aviacija tai 
gali atlikti per keletą mėnesių. 
Anot Alsopų, amerikiečių eksper
tai juokiasi iš kalbų, jog sovietų 
kariuomenė galėtų ilgai laikytis 
Vakarų Europoj net po to, kai 
būtų sunaikinta tiekimo bazės ir 
atkirsti keliat

Broliai Alsopai mini, kad pir
majam sovietų puolimui prie 
Reino sustabdyti Vakarų Europos 
Unija turėtų pastatyti 45—50 di
vizijų. „New York Times“ žinio
mis, šiuo metu Vakarai teturį 15 
divizijų.

Anglija sustabdo slėptuvių griovimą 
« *

„The People” praneša, kad 
Anglijos vidaus reikalų ministeri
ja išleido slaptas instrukcijas, 
kuriose įsakoma sustabdyti prieš
lėktuvinių slėptuvių grovimą. Iki 
šiol apie pusę visų slėptuvių anglai 
jau buvo išgriovę.

„AMERIKA NIEKADOS NEPER- 
LEIS BERLYNO RUSAMS“

Paryžius. Spalių 6 d. JT Organi
zacijos Saugumo Tarybos prieš
pietiniame posėdyje, kuriame daly
vavo ir Sovietų Sąjungos atstovas 
Andrėj Višinskis, amerikiečių dele
gatas, Berlyno klausimą svarstant, 
pareiškė, kad amerikiečiai Berlyno 
rusams niekados neperleis. Tačiau 
jis toliau pareiškė, kad amerikie
čiai kiekvienu momentu yra pasi
ruošę dalyvauti užsienių reikalų 

Spalio 8 d. Bad Kissingene įvy
kusioj DP spaudos konferencijoj 
atsilankė U. Carusi, lydimas EU- 
COM DP skyriaus viršininko p. 
Squadrilli ir IRO amerikiečių zo
nos dir. Ryan. Taip pat į konferen
ciją atsilankė ir ameriekiečių bei 
kanadiečių 11 žurnalistų, kurie 
šiuo metu lankosi JAV zonoj. Gai
la, kad su jais pasikalbėti DP lai
kraštininkams nebuvo sudaryta 
progos.

U. Garusi pirmiausia atsakė į 
raštu patiektus klausimus, o pas
kui maloniai atsakinėjo į visus iš 
vietos DP laikraštininkų pasta
tytus klausimus.

Pradėjęs nuo afidavitų klausimo, 
U. Carusi pareiškė: pagal DP įsi
leidimo įstatymą darbo ir buto 
garantijas gali duoti pavieniai as
menys ir organizacijos. Garantijos 
gali būti išduotos vardinės, ar 
nurodant tik pageidaujamo DP 
profesiją. Garantijos negali būti 
bendro pobūdžio, bet turi konkre
čiai nurodyti darbo pobūdį ir butą. 
Jei garantija yra atsiųsta DP- į Vo
kietiją, tai geriau ją grąžinti davė
jui, kad jis ją įteiktų DP Komisi
jai Vašingtone, nes šios garanti
jos turi būti patikrintos, o Euro
poj tai padaryti yra neįmanoma. 
Afidevitų, išduotų prieš šio įsta
tymo įsigaliojimą, neužtenka, nes 
jie garantuoja, kad atitinkamas 
asmuo netaps valstybės našta ir nie
ko nenurodo apie darbo ir buto 
užtikrinimą. Taip pat nebetinka ir 
organizacijų anksčiau išduoti afi- 
devitai. Tačiau organizacijos turi 

ministerių konferencijoj, aptariant 
bendrus Vokietijos klausimus, jei 
tik Berlyno blokada bus panaikin
ta. Tas pats atstovas toliau apkal
tino 'sovietus už jų agresiškus 
veiksmus Berlyne. Amerikiečiai 
buvo priversti griebtis įvairių prie
monių Berlyno gyventojams apsau
goti. Rusų noras amerikiečius iš 
Berlyno išstunti jėga jų negąs
dinąs- Toliau Dr. P. C. Jessupas, 
amerikiečių delegatas, perspėjo, 
jog klysta tie, kurie mano, kad 
amerikiečių kantrybė reiškia jos 
silpnumą. Amerikiečiai neleis savo 
teises siaurinti. Oro tiltas yra tai
kos simbolis.

Kalbėdamas apie Vakarų valsty
bių memorandumą, delegatas pa
reiškė, jog Amerika yra visuomet 
pasiruošusi leistis į kompromisus, 
kąd tik galėtų susitarti su Sovietų 
Sąjunga. Amerika tiki, kad Sau
gumo Taryba padės pasauliui gre
siantį pavojų pašalinti. Vakarų 
valstybių apeliacija Berlyno klau
simu Saugumo Taryboj nieku būdu 
nėra priešsovietiškas veiksmas. 
Daug geriau būtų, kad Berlyno 
klausimas galėtų būti taikiu būdu 
išspręstas. Tačiau Amerika nepa
kęs, kad Charta būtų apeinama.

Visas pasaulis žino, jog sovietai, 
grasindami jėga, nori Vakarų val
stybių buvimą padaryti Berlyne 
neįmanomą. Toliau Jessup apkal
tino sovietus už talkininkavimą 
komunistinėms gaujoms, kurios 
turėjusios tikslą nuversti teisėtą 
Berlyno valdžią.

PO amerikiečių delegato kalbos 
Višinskis pareiškė, jog apie savo 
laikyseną tuo klausimu jis dar nie
ko negalįs pasakyti. Tai paaiškė- 
sią debatų metu. Iš to daroma iš
vada, kad Višinskis Berlyno klau
simo svarstyme vis dėlto dalyvaus. 

paruošusios reikiamų naujų garan
tijų ir gali jomis pakeisti senuo
sius afidevitus.

Ar asmenims, kurie jau yra pra
dėję JAV įvažiavimo bylas, rei
kės vė] viską pradėti iš naujo, 
priklauso nuo to, kiek Ši byla yra 
jau pažengusi; jei asmuo yra jau 
kalbėjęsis su konsulu, tai visa, kas 
yra atlikta, bus užskaityta.

Įstatymo nuostatai dėl už stovy
klos gyvenančių nėra aiškūs. Ta
čiau dėl asmenų, kurie gyvena ne 
stovyklose, bet dirba pas ameri
kiečius, IRO įstaigose ar p., ne
turėtų būti daroma skirtumo.

Asmenys, kurie turi pirmenybę 
dviem ar daugiau atžvilgių (pav. 
ūkininkas, kovojo sąjungininkų 
eilėse ir turi kraujo giminių Ameri
koj) turės pirmenybę prieš tuos, 
kurie turi pirmenybę tik vienu 
atžvilgiu,

Į klausimą, ar kacetininkai bns 
laikomi kovojusiais prieš JAV 
priešus pagal DP įsileidimo įsta
tymą, U. Carusi atsakė, jog kovo
jimas JAV eilėse nesuprantamas 
siaurai tik fizinės kovos prasme, 
todėl ir pogrindinis veikimas gali 
būti laikomas kovojimu prieš JAV 
priešus.

Toliau U. Carusi buvo paklau
stas, kaip atitaisyti neteisingą pi
lietybės parodymą, duotą per skry
ningus UNRRA laikais, bijant, kad 
asmuo nebūtų prievarta grąžintas 
į savo kilmės kraštą. Anot Carusi, 
kiekvienas atvejis turės būti tiks
liai ištirtas ir nustatyta, ar nebuvo 
norėta apgauti, ar tikrai buvo 
sakyta netiesa, kad išgelbėtų savo 
gyvybę. Atitaisyti neteisingą paro
dymą galima atvykusięms selek- 
toriams arba IRO įstaigose.

Į klausimą, kiek DP išvažiuos 
šiais fiskaliniais metais, Carusi 
trumpai atsakė: 50%.

Asmenims, kurie JAV neturi nei 
giminių, nei pažįstamų ir nori į 
JAV išvažiuoti, U. Carusi patarė 
kreiptis į šalpos (voluntary) or
ganizacijas ar į IRO ir pranešti 
apie savo norą. Kadangi daug ga
rantijų yra neasmeniškos, bet tik 
nurodyta, kokios profesijos pagei
dauja, todėl selektorial galės pa
rinkti ir tuos, kurie neturi pažįsta
mų ar giminių.

Išsisėmus klausimams apie emi
graciją į JAV, U. Carusi išvyko. Į 
kitus klausimus atsakinėjo ati
tinkami IRO pareigūnai.

Mr. Corkery paneigė tvirtinimą, 
kad laivai kartais išplaukia pu
stušti ir savo pareiškimą patvir
tino konkrečiais skaičiais. Taip pat 
neatitinka tikrenybės, kad 30.000 
DP yra jau atilikę formalumus iš
vykti. Tokių asmenų skaičius 
siekia apie 5.000.

Intelektualų įkurdinimas yra taip 
sunkus, kaip ir aklų žmonių įkur
dinimas, nors šių dviejų asmenų 
problemos yra diametrialiai prie
šingos. Yra bandoma užmegsti 
kontaktus su universitetais bei 
kolegijomis ir prašoma jų padėti 
šią problemą išspręsti.

Dėl kalbų Ąursų steigimo perei
namose stovyklose buvo atsakyta, 
kad jos nėra tinkamos vietos to
kiems kursams steigti, nes žmonės 
jose neilgai būna. Be to, kalbos 
išmokimas nė tiek pareina nuo

ST. LIEPO IR A. KUClūNO 
KONCERTAS

Po sėkmingų Dilllngene, Schwab. 
Gmllnd ir kitose stovyklose Vilniau* 
operos solistas Stasys Liepas ir muz. 
Al. KnClūnas š. mėn. 14 d. 19 vaL 
30 min. Augsburgo per einamo joj sto
vykloje duos dainų ir arijų koncertą. 

kurst), kiek nuo individualinių pa
stangų. Vėliau šį atsakymą papildė 
United Service for the New Ameri
cans atstovas Mr. Handel. Jis pa
žymėjo, kad kalbos išmokimas 
naujiems emigrantams yra labai 
svarbus dalykas. Iš vieno JAV 
štato pateiktų 700 garantijų 83% 
jų reikalauja, kad naujasis emi
grantas mokėtų kalbą.

Į klausimą, ar nebūtų galima su
mažinti tualetinių reikmenų, kaip 
dantų šepetėlių, šukų ir p., kurių 
dabar per daug duodama ir už su
taupytus pinigus nupirkti daugiau 
maisto, buvo atsakyta, kad paskir
stymo tabelės buvo nustatytos 
Ženevoj ir kaip dabar praktika 
parodė, kad šių dalykų yra duo
dama per daug. Tačiau, jei ir būtų 
sumažinti, maisto pripirkti nebūtų 
galima, nes kalorijų skaičiaus ne
galima padidinti. Maisto normos 
nuo spalio 15 d. būsiančios naujai 
nustatytos. Bus sumažintas miltų ir ’ 
k. davinys, o padidinta riebalai ir 
sūris. Pranešimai, kad kai kur1 
maistas duodamas netinkamas, ne
gali būti patvirtintas. Kur tai yra 
pastebima, tuoj imamasi prie
monių. Ir ateity, jei būtų apie tai 
iš kur nors pranešta, būtų tuojau 
reaguota.

IRO taip pat protestavo del nau
jojo reparacijų įstatymo politiškai 
persekiotiems, bet gyvenantiems 
stovyklose, netaikymo. Yra tuo 
reikalu daromi toliau žygiai ir 
reikia tikėtis, kad nebus be pa
sekmių.

Dėl paskutfaiu laiku prieš buv. 
UNRRA ir dabartinius IRO parei
gūnus paskleistų žinių buvo at
sakyta, kad tuo reikalu yra kal
bėta EUCOMe ir tikimasi, kad bus 
išleistas atitinkamas pareiškimas. 
Iš IRO pusės buvo paklausta, ką 
mano DP laikraščiai imtis dėl to
kių šmeižiančių žinių, kurios net ; 
pačių DP yra skleidžiamos, pav. 
Ingolstadte AP žinia buvo multi
plikuota ir išdalinta besilankan
tiems amerikiečių žurnalistams.

is visut
Paryžius. Spalių 8 d. JTO vi- 1 

sumos susirinkimas į Saugumo j 
Tarybą nenuolatiniais nariais iš
rinko Kubą — 5$ balsais, Norve
gija — 44, ir Egiptą — 38 balsais. 
Šios valstybės pakeis Kolumbiją, 
Belgiją ir Siriją ateinančių metų 
sausio 1d.

Vašingtonas. JAV gynybos mi
nisterijos jūrų laivyno skyrius 
praneša, kad vienas 65.000 tonų 
lėktuvnešis stovės Kielio uoste. 
Sis laivas esąs didžiausias bet J 
kada pasauly pastatytas karo j 
laivas.

Paryžius. „La Nation“ prane
ša, kad buvęs Vokietijos banko- 
gen. direktorius dr. Hjalmar • 
Schacht greitu laiku išvyksiąs į 
Čilę, kur pradėsiąs „naują gyve-l 
nimą“.

Buenos Aires. Tarp JAV ir Ar-’ 
gentinos pasirašyta sutartis, pa
gal kurią prie Argentinos kariuo
menės bus paskirta patariamoji 
karinė misija.

Stockholmas. Didžioji Britanija 
ir JAV susitarė dėl britų spraus- 
minių lėktuvų tipo „Vampire“ 
tiekimo Švedijai.

Ankara. Turkijos ginkluotosios 
pajėgos pradėjo reguliarius ma
nevrus Trakijoj ir prie Juodųjų 
jūrų prieinančių sričių. Šimtai 
amerikiečių tankų, lėktuvų if 
pabūklų, gautų pagal pagalbos 
programą, dalyvauja manevruose.
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