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Vakaru valstybes nekantrauja
JOS NESUINTERESUOTOS TARPININKAVIMU BERLYNO KLAUSIMU. JOKIO VAKARŲ „ATSI

TRAUKIMO" KETURI PUNKTAI BERLYNO KLAUSIMUI SPRĘSTI

Kada įvyks Saugumo Tarybos 
posėdis, tuo tarpu vis dar neaišku. 
Spėliojama, kad jis gali įvykti dar 
prieš šeštadienį ar net pirmadienį. 
Vakarų valstybės kaip jų kalbė
tojai, antradienį pareiškė, jau ne
kantrauja dėl delsimo svarstyti jų 
skundą Berlyno klausimo. JAV 
užs. reik. min. Marshallis, kuris 
antradienį grįžo iš Vašingtono į 
Paryžių, tuojau nuvyko į JAV am
basadą, kur, kaip manoma, buvo 
tartasi Berlyno klausimu. Taip pat 
Vakarų valstybės pranešė pen
kioms „neutralioms" valstybėms, 
kurios ėmėsi tarpininkauti Berlyno 
klausimu, kad jos neis su sovie
tais į jokias derybas, kol nebus 
panaikinta blokada, kuri esanti 
prievartos priemonė ir sudaranti 
grėsmę taikai. Sovietai į „neutra
liųjų pasiūlymą iki šiol dar ne-
davė jokio atsakymo. Iš kitos pu
sės pranešama, kad Vak. valsty
bės dr. Bramuglia davė suprasti, 
kad jos, nėra suinteresuotos jo
kiais tarpininkavimais. Jos no
rinčios, kad Saugumo Taryba aiš
kiai konstatuotų, kad Berlyno blo
kada sudaro grėsmę taikai.

Pagal gerai informuotų šaltinių

DEWEY-BUSIMASIS 
PREZIDENTAS

New Yorkas. „Newsweek" ap- 
klausinėjo 50 vadovaujančių Ameri
kos politinių žurnalistų ir visi jie 
vienu balsu pranašauja, kad Dew
ey bus išrinktas prezidentu. Jie 
taip pat išreiškė savo nuomonę, 
kad respublikonų partija perims į 
savo rankas senatą ir atstovų rū
mus.

Iš gaunamų pranešimų galima 
esą numatyti, kad Dewey gaus 
376 tautinių rinkikų balsus, tuo 
tarpu Trumanas — 116, Storm Thur
mond, dešiniųjų kandidatas — 39 
Ir pažangiųjų partijos vadas — 
Wallace — nė vieno. (S&S) |

Nuomonių skirtumai tarp 
Trumano ir Marshallio

Vašingtonas. Po Marshallio apsi
lankymo Vašingtone, Trumanas 
oficialiai pareiškė, kad jis buvo 
pasiruošęs pasiųsti JAV vyriausią 
teisėją Vinsoną į Maskvą kaip as
menišką pasiuntinį, kad sovietų 
diktatoriui praneštų apie Amerikos 
taikingus troškimus, tačiau tuo 
pat metu pabrėžtų tvirtą Amerikos 
užsienio politikos liniją.

Tačiau planas sukėlė didelę opo
ziciją kongrese, o ypač prieš jį 
pasisakė Marshallis, nes esą toks 
žingsnis labai pakenktų JAV už
sienių reikalų ministerio autorite

pranešimus Vak. valstybės nori, 
kad Saugumos Taryba Berlyno 
klausimu taip pasisakytų: 1) Sau
gumo Taryba pripažįsta, kad blo
kados tęsimas sudaro taikai grės
mę, 2) Iki blokados nepanaikinimo 
negali įvykti jokių pasitarimų Vo
kietijos klausimu, 3) Nereikalinga, 
kad Sov. sąjungai visa kaltė, dėl 
Berlyno krizės būtų įsakmiai su
versta ir 4) kol sovietų „represali- 
jos" tęsiamos, negali įvykti nei 
užs. reik. min. tarybos, nei jokio 
kito keturių valstybių organo kon
ferencija. Pabrėžiama, kad Berlyno 
klausimu nereikia laukti jokio 
Vak. valstybių „atsitraukimo".

Vašingtonas. Stojančių savano
riais kariuomenėn skaičius yra

18,000 darbo ir buto užtikrinimu
Nors nuo DP įstatymo priėmimo 

Kongrese ir praėjo daugiau kaip 
trys mėnesiai, bet tikroji emigra
cija dar nepajudėjo iš mirties 
taško. Paskutiniu metu labai daug 
kalbama, daug rašoma ir duodama 
vilties, kad ji greit prasidės tokiu 
mastu, kokiu buvo numatyta. 
NYHT savo spalių 9 d. laidoje iš 
Vašingtono praneša, kad pirmasis 
826 asmenų transportas iš 205.000 
DP iš Bremerhaveno išplauksiąs 
spalių 21 ar 22 d.

RO SENFIELD APIE PIRMĄJĮ DP 
TRANSPORTĄ

Išvietintų asmenų Komisijos pir
mininko pavaduotojas Harry N. 
Rosenfield pareiškė, kad pirmieji 
DP bus atgabenti į New Yorką 
kariuomenės laivu „Black". Kelio
nė truksianti vienuolika dienų. 
Šiuos pareiškimus Rosenfield davė 
spaudos konferencijoje, pasikalbė
jęs telefonu su ''Europoje esančiu 

tui ir dar labiau apsunkintų ame
rikiečių delegacijos padėtį JTO 
konferencijoj. Reuterio korespon
dentas dar pažymi, kad šis Tru
mano planas rodo bendradarbiavi
mo trūkumą tarp Baltųjų Rūmų ir 
užsienio reikalų ministerijos. Tai 
taip pat esą būtų sutvirtinę sovie
tų padėtį, nes jie išsiaiškintų sau 
tokį žygį kaip pasirengimą daryti 
nuolaidas. Savo kalboje Marshallis 
pakartotinai ir kategoriškai de- 
mentavo pranešimus, kad tarp jo 
ir Trumano esą gilūs nuomonių 
skirtumai. 

daug didesnis, negu buvo tikėtasi, 
ir todėl galima esą sumažinti už
planuotą mobilizacijai skaičių. 
Šiuo metu užsiregistruoja 1500 
vyrų per dieną.

Respublikonų pergalė preziden
to rinkimuose nesumažins ginkla
vimosi išlaidų, priešingai — gali 
jas dar padidinti. Respublikonų 
vadai nenumato galimybės suma
žinti Trumano jau patvirtintą 
15.000.000.000 dolerių karinį biu
džetą ateinantiems metams.

Kairas. Britų paiuntinys Kaire 
Chapmann Andrews pareiškė, kad 
Didžioji Britanija „dėl dabartinės 
tarptautinės padėties" nesanti pa
siruošusi atitraukti savo dalinius 
iš Egypto,

Ugo Carusi. Carusi norįs pats pri
žiūrėti pirmojo DP laivo išsiun
timą, paskui lėktuvu skrisiąs į 
New Yorką, kur šį laivą pasitik
siąs. Rosenfield tikisi, jog DP emi
gracija į JAV sausio mėn. pasieks 
iki 8000—9000 asmenų. Pagal nau
jąjį DP įstatymą kiekvienas bena
mis turįs turėti darbo užtikrini- , 
mą, tikamą butą ir pinigų užsimo
kėti kelionės išleidas nuo pasky
rimo uosto iki „naujųjų namų". 
Rosenfield teigimu, DP komisija 
jau turinti tokių užtikrinmų 18.000 
išvietintųjų asmenų. Be to, kiek
vienas DP turės gauti kariuome
nės saugumo skyriaus „saugumo 
atestaciją".

DIDINAMI ETATAI
„Chicago Sunday Tribune" š. 

mėn. 3 d. numery, rašydama apie 
JAV imigracijos pasiruošimus iš 
Vokietijos, nurodo, kad „205.000 
DP priėmimas per ateinančius dve
jus metus ir atidarymas prieškari
nės Vokietijos 24.000 ir Austrijos 
3000 asmenų kvotos privertė la
bai padidinti etatus, kurte atliks 
patikrinimus ir išdavinės vizas". 
Carusi komisijai bus reikalinga 
210 tarnautojų, konsulatus, kurie
galėtų Carusi uždavinius atlikti, 
reikės papildyti 100 asmenų ir pa
našų skaičių reikės pridėti viešo
sios sveikatos tarnybai.

Toliau laikraštis nurodo, kad 
procedūros, priimant vokiečius bei 
austrus ir DP, yra visai skirtingos. 
Vokiečiai kvotos numerius gaus 
„kas pirmas atvyks, tam pirma ir 
bus patarnauta” principu. DP bus 
atrinkti pagal JAV pareikalavimą. 
Imigracijos komisija, kuri dirba 
glaudžiam kontakte su labdaros 
organizacijomis, padarys prelimi
narinę DP atranką ir vėliau per-

KAUNE 357. RUSU
S. m. spalių mėn. 8 d. „News- jant plėšikaujančių raudonarmie-

letter" praneša, kad nuo 1944 m. 
iki 1947 m. galo iš Lietuvos buvo 
deportuota 120.000 civilių. Jie visi 
buvo nugabenti į šiaurines Uralo 
sritis. 25.000 žmonių žuvo per par
tizanų kovas su rusais. 140.000 
žmonių perkelta į Lenkiją.

Deportuotų ir perkeltų vietas 
užima iš „rojaus" atgabenti rusai. 
Dėl partizanų veiklos jiems sunku 
apsigyventi kaimuose. Miestuose 
jų yra daugiau, pav. Vilniuje 27 %, 
Kaune 35 %. Rusai užima 70 % 
svarbesniųjų komunistų partijos 
vietų.

Didelės gaujos „bezprizorninkų" 
plūsta iš Rusijos Lietuvon. MVD 
juos panaudoja savo tikslams, 
įjungdama į savo eiles. Lietuvoje 
viešpatauja nuolatinis teroras. Va
karui atėjus, užrakinėjami ir už
barikaduojami langai ir durys, bi- 

duos konsulų įstaigoms, kur bus 
išduodamas vizos.

„Chicago Sunday Tribune" ko
respondentė, kalbėdamasi su Ugo 
Carusi ir Frankfurto generaliniu 
konsulu Marshall M. Vance, suži
nojo, kad buto ir darbo garantijos 
nesudarančios didelės problemos, 
nes „iš visų Amerikos dalių gy
ventojai nori gauti ūkininkų, me
chanikų, namų prievaizdų ir tar
nų". Šios rūšies darbo jėgos parei
kalavimas esąs tvarkomas per 
IRO.

, GALI KEISTI DARBĄ
„Niekas nėra priverstas dirbti 

tik vieną darbą," pareiškė Carusi. 
„Todėl sutartys tarp numatytojo 
darbo lėmėjo ir darbdavio turi būti 
padarytos pasitikėjimo dvasioje". 
Nebus griebiamasi jokios prievar
tos, jei darbininkas nebus paten
kintas savo naujuoju darbu. Gali 
būti padaryta kai kurių klaidų: 
gali klimatas būti per karštas ar 
per šaltas, gali būti, kad darbinin
kas yra pienininkystės specialistas, 
o jį paskyrė dirbti su traktorium. 
Mes tikimės šiuos nesusipratimus 
sumažinti iki minimumo."

DOKUMENTŲ KLAUSIMAS

Iš to pasikalbėjimo nustatyta, 
kad „visi DP stovyklų vadovai, 
IRO pareigūnai ar labdaros orga
nizacijos sudarys sąrašus tų asme
nų, kurie, jų nuomone, bus reika
lingi pagalbos šį įstatymą vyk
dant. Reikia nurodyti ir tų as
menų kvalifikacijas. „Daugelis DP 
yra netekę savo tikrųjų dokumen
tų, kaip gimimo metrikų, kilmės 
dokumentų ir dokumentų iš praė
jusio gyvenimo Tokiais atvejais 
juos turės atstoti pažįstamųjų, 
draugų ir.giminių paliudijimai." 

čių. Plėšikauja net ir karininkai, 
net iki majoro laipsnio.

Deportuojami net komunistai. 
1946 m. visas Kauno apskr. ko
munistų komitetas buvo deportuo
tas, įtarus simpatijomis „buržua- 
ziškai-nacionalistiniams" elemen
tams.

43 Lietuviai i JAV
Iš Mūncheno pranešama, kad 

pirmasis pagal DP įstatymą trans
portas į JAV išvksta šį ketvirta
dienį į Bremerhaveną. Jį sudaro 
530 DP, jų tarpe 70 Lietuvos pilie
čių, iš kurių 43 lietuviai.

„S & S" korespondentui Bremer- 
havene paklausus, iš kokių tauty
bių ir kategorijų susidės visas pir
masis transportas, IRO pareigūnai 
atsakė, kad jie nežiną.

Iš Vašingtono minimas laikraš
tis praneša, kad Valstybės Depar
tamentas skubiai ruošia 72 užsie
nio tarnyboms valdininkus, kurie 
bus pasiųsti į Vokietiją, Austriją 
ir Italiją, kad paskubintų DP emi
graciją į JAV. Šie asmens bus 
paskirstyti į tris svarbiausius iš
vietintų asmenų centrus. Departa
mentas pareiškė, kad tai galėjęs 
padaryti tik po to, kai buvo iš
siaiškinta su biudžeto įstaiga.

I. ROVAITĖ IŠVYKO Į ŽENEVĄ
Balfo atstovė Europoje I. Rovai- 

tė, kaip patirta, yra išvykusi į 
Šveicariją emigracijos reikalais. 
Į Mūncheną grįš dar šią savaitę.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Paryžius. JTO politinė ko

misija tebetęsia debatus dėl nusi
ginklavimo. JAV atstovas Austin 
pareiškė, kad Sov. Rusija iki šiol 
dar nėra pasmerkusi užpuolamojo 
karo. Višinskis pažymėjo, kad 
Sov. Sąjunga padėtų ir savo kor
tas ant stalo, jei jo pasiūlymas 
sunaikinti atominius ginklus ir 
sumažinti apsiginklavimą būtų 
priimtas.

Berlynas. Sovietai antradie
nį pranešė vakariečiams, kad jie 
virš Berlyno praves aklo skridimo 
pratimus. Vakariečiai dėlto įteikė 
jiems griežtą protestą.

Briuselis. Belgijos komu
nistų partijos gen. sekr. pareiškė, 
kad jei Vakarai paskelbs sovie
tams karą, tai jie nieko nedarys 
Sov. Rusijai sulaikyti.

Londonas. Londone vyksta 
britų Commonwealtho konferen
cija. Bevinas padarė pranešimą 
apie tarptautinę padėtį.

Budapeštas. Vengrijoj su
imta 54 asmenys, kaip tarnavę 
slaptoms įstaigoms užsieny.
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Išvidinės katastrofos teorija
Kai šiandien kalbama apie slap

tos diplomatijos pastangas išbristi 
iš nepakenčiamos situacijos ba
los, prisimena anas juokdarys, 
pamėgdžiojąs ' tariamas moterų 
kalbas: ■

— Ji man sakė, kad tu jai pa
pasakojai paslaptį, kurią pasakiau 
tau, prašydama, kad jai nepasa
kotum.

— Tai netiesa: sakiau jai, kad 
nepasakotų tau, kad jai pasakiau.

— Mano brangi, — atsidūsta 
pirmoji, — nesakyk jai, kad tau 
pasakiau, jog ji man tai pasakė..

Dėl to, nors geležinė uždanga 
daug ko mums nepraleidžia, bet 

' spėliojimų, „sakė — pasaite“ me
todas šiandien daugelio mėgia
mas. Juo pasinaudosime ir mes, 
kalbėdami apie kai kurių viltis 
sulaukti išvidinės sovietų imperi
jos katastrofos.

TITO ĮRODĄS ŠIOS KATA
STROFOS GALIMUMĄ

JAV Planavimo Departamento 
Biuro šefas p. Kennan liepos mėn. 
„Foreign Affairs“ laikraštyje pas
kelbė įdomų straipsnį, kuriame 
įrodinėja, jog esą ženklų, kad so
vietų imperija pradeda iš vidaus 
irti ir esą galima laukti, jog ilgai
niui ši imperija galutinai — be 
pašalinės intervencijos — suir
sianti.

Netrukus atsirado daugiau šios 
teorijos šalininkų amerikiečių po
litikų tarpe, nes jie Jugoslavijos 
diktatoriaus marš. Tito nepaklu
sime Kremliui nori įžiūrėti nepa
prastos reikšmės argumentą. Tito 
nepaklusimas, girdi, įrodąs nesu
tikimą sovietų šeimoje. Nors ir 
stengiamasi nuslėpti, bet to pa
ties nedarnumo galima esą įžiū
rėti ir kitur, nes ne visų kraštų 
komunistų partijos skubėjusios 
pritarti Kominformo ekskomuni
kai. Šiuo atžvilgiu ir ateityje 
naujų netikėtumų laukiama Len
kijoje ir Čekoslovakijoje. Kai ku
rie britų politikai yra linkę Len
kijos vadovaujančių vyrų tarpe 
įžiūrėti tendenciją vesti savaran
kišką politiką.

Konkrečiai kalbant, yra laukia
ma, kad ateityje atsirasią daugiau 
nepaklusnių Titų, kurie vis la
biau izoliuosis, nuo Kremliaus 
diktuojamos linijos.

NAUJAS ARGUMENTAS — SO
VIETŲ PABĖGĖLIAI

Kai kurie amerikiečiai mano, 
kad vidinę sovietų katastrofą įro
do masiškai į. Vakarus bėgą so-

IS DIDELIO RASTO IŠĖJO IS KRAŠTO
Kemptenas. — Neseniai skaitėme 

spaudoje, kad bolševikai prie pa
rapijų mūsų pavergtoje tėvynėje 
steigia „valdiškus komitetus", ku
rie turį teisę net nepriimti naujai 
skiriamo klebono ar kito kunigo, 
uždaryti bažnyčias ir pan. Prie 
panašių nesąmonių prieina kai 
kurie ir iš tremtinių tarpo, grasin
dami kunigams linčo teismu už 
savo tiesioginių pareigų atlikimą, 
o kempteniečių grupelė spalių pir
momis dienomis savo susirinkime 
svarstė, kaip įsteigus prie para
pijų tam tikrus komitetus ir pa
vedus tik jiems spręsti apie para
pijiečių dorinį gyvenimą bei jųjų 
religinių pareigų atlikimą. Šio su
sirinkimo iniciatoriumi buvo vie
nas tituluotas ir asmuo, kuris be
veik nuo pat amerikiečių atėjimo 
varo kolonijos gyventojų tarpe 
pragaištingą darbą, kurstydamas 
vienus prieš kitus, viešuose susi
rinkimuose šmeiždamas vyr. mūsų

J. KUZMICKIS

vietų piliečiai, kurie atsisako 
grįžti į savo tėvynę.

Broliai Alsop skelbia, kad pas
tarųjų 12 mėnesių būvyje į ame
rikiečių zoną Vokietijoje perbėgo 
13.000 sovietų. Jų tarpe yra 4.000 
raudonosios armijos karininkų su 
dviem generolais priekyje, kurių 
vienas priklausė marš. Sokolovs- 
kio štabui. Toliau pabėgėlių tarpe 
yra 6.000 eilinių kareivių ir 3.000 
civilių tarnautojų. Galima esą 
spėti, kad tokių pabėgėlių yra ir 
daugiau, tiktai jie ligi šiol slaps
tosi ir nėra užregistruoti. ■

Tačiau 13.000 sovietų dezerty
rų skaičius neapima tų, kurie 
perbėgo į britų zoną ir Austriją. 
Broliai Alsop spėja, jog sovietų 
pabėgėlių skaičius britų zonoje 
galįs būti dar didesnis, nes bri
tai — priešingai amerikiečių tak
tikai — niekuomet neišdavinėjo 
atbėgėlių sovietų karinėms ins
tancijoms.

Kiti šaltiniai spėja, kad į anglų 
— amerikiečių zonas perbėgo 
apie pusė milijono sovietų. Jų 
tarpe esą generolų, profesorių, 
įvairių valdininkų, žurnalistų ir 
p. Daugelis jų tebesislapsto, dė- 
damies pabaltijiečiais, ukrainie
čiais, armėnais, net lenkais.

Be to, nemaža sovietų piliečių 
atsisako iš vakarinių valstybių 
grįžti į Sovietų Sąjungą ir ne vi
sus juos pasaulis sužino, kaip,., 
pavyzdžiui, mokytoją Kosenkiną, 
kurios elgesys giliai sujaudino ir 
paveikė amerikiečių viešą nuo
monę.

KATASTROFOS TEORIJA 
IR SOVIETAI

Vakariečių teorija, kad sovietų 
imperija iš vidaus galinti suirti, 
atitinka panašią komunistų dok
triną, pagal, kurią kapitalistiniai 
kraštai (kaip JAV) atitinkamu 
metu susmuksią kaip lavonai.

Šita teorija abi puses atitinka
mai ir nuteikia: jeigu tam tikra 
valstybinė santvarka pati suirs, 
tai nėra reikalo imtis kitokių 
(pvz., karinių) priemonių jai pa
kirsti. Reikia tiktai apsišarvoti 
kantrybe ir stiprinti užnugarį, 
veikiantį vienos ar kitos valsty
bės vidų.

Sovietams ši išvidinės evoliuci
jos teorija nekenkia. Jų vadovai 
dega neapykanta Vakarams, įvai
riausia propaganda pasiekia to
limiausius pasaulio užkampius ir 
nesigriebia ginklo dėl, gal būt, vi
sai kitokių išskaičiavimų. Tačiau 

tremtinių institucijas, Bažnyčią, 
švietimo įstaigas ir pan. Minėtam 
asmeniui tokie triukai ne naujiena, 
bet kad duodasi mulkinami ir kiti 
žmonės, nešioję daktarų, inžinie
rių ir profesorių titulus, tai jau 
nebetelpa į galvą.

— Apie vaikų paralyžiaus pa
vojų spalių 3 d. kalbėjo stovyklos 
gyventojams dr. Paulauskas, pažy
mėdamas, kokių priemonių reikia 
imtis, kad būtų galima apsisaugoti 
nuo tos epidemijos.

— LRK vietos skyriaus vadovy
bė spalių 2 d. aplankė vietos DP 
vaikų sanątorijoje besigydančius 
lietuvių vaikus ir jiems įtei
kė dovanų. Aplankant sergan
čius vaikus kartu dalyvavo ir ten 
dirbą lietuviai gydytojai dr. Jak- 
ševičienė ir dr. Mačys.

— Dėl Kempteno apylinkėse pa- 
sireiškusios vaikų paralyžiaus epi
demijos vietos mokyklos nutraukė 
porai savaičių darbą. ea. 

ta teorija atneša pavojų anglų — 
amerikiečių valstybėms. Ji silp
nina kovingumo dvasią prieš ko
munizmą, užmigdo budrumą, vil
kina bet kokį pasirengimą įvai
riems eventualumams ir verčia 
pasitaikančius nesutarimus spręs
ti laikinais užglostymais.

TAČIAU GALIMA IK ABEJOTI 
O

Vis dėlto kartais naudinga ir 
paabejoti, kai kas nors šimtu pro
centų nežinoma.

Sovietų politikos būdingas me
todas — niekuomet neparodyti 

Sis tas apie „LIETUVIŠKA” Londoną 
i * *

(Tęsinys) '
SENOJI LIETUVIŲ KOLONIJA
Norint duoti pilną „lietuviško“ 

Londono vaizdą, negalima nepa
minėti „senosios“ lietuvių koloni
jos, kuri čia jau įsikūrusi nuo 40 
metų. Turiu tačiau iš anksto at
siprašyti, kad vaizdas apie ją bus | tarpiais, ir visuomet gyventi vieš-

toli
apie
boję
kurios sąlygas teko todėl gerai
pažinti. Čia turi reikšmės ir .„geo
grafinės" kliūtys: Londone teko 
būti visuomet tik trumpais pro-

Sitatwfos atsiimto
(Mūsų spec, korespondentas)

Komunistai ir liaudies demokra
tai, prakišę rinkimus ir dėl savo 
nedemokratinės taktikos nepatekę 
į vyriausybę, kiek galėdami kai
šiojo pagalius į vyriausybės ratus 
ir visą rudenį stengėsi kaip iš
manydami kompromituoti tiek ’vi
daus, tiek užsienio politiką. Bet 
toji jų rudens ofenzyva buvo at
mušta ministerio pirmininko Fager- 
holmo kalba, atidarant parlamento 
rudens sesiją rugsėjo 30 d:

„Parlamentas negali tylėdamas 
prisiimti tų kasdienių ir sąmoningų 
komunistų užpuolimų ir pastangų 
kenkti mūsų bendrai tėvynei", 
tarė Fagerholmas tarp kitko. Be 
to, jis pabrėžė, tą faktą, kad pagal 
Suomijos valstybės formą užsienio 
politikos vadovybė yra prezidento 
rankose, kuris kartu su užsienio 
reikalų ministeriu Enckell, kuris 
buvo ministeriu ir praeitoje vy
riausybėje, taip pat tampa kolio- 
jimosi prieš socialdemokratus ob
jektu. . . . „Kiekvienas garbingas 
žmogus įžiūrės, jog tie visi teigmai 
apie naują orientaciją užsienio 
politikoje arba naujosios vyriau
sybės priešišką nusistatymą Sovie
tų atžvilgiu yra ne kas kita, kaip 
tik sąmoninga melagystė," tęsė 
ministeris. Ir iš tikrųjų, nors komu
nistai negalėjo primesti vyriausy- 

| bei jokių antisovietiškų veiksmų 
ar užmačių, bet liaudies demokra
tų ir komunistų spauda kasdien 
išsigalvodavo fantastiškų pasakų 
krašto interesams pakenkti. Rug
pjūčio 3 „Tydkansan Sanomat" ra
šė, pvz., kad naujasis teisingumo 
ministeris, kaipo Abo apygardos 
teismo prokuroras, tarp kitako rei
kalavo, kad asmenys, priklausą 
Draugijai taikai ir laisvei su So
vietų Sąjunga palaikyti, būtų nu
baustu griežčiausiomis bausmėmis. 
Sis pranešimas paskiau apdailintas 
ir pagerintas nuaidėjo per Mask
vos radiją. Ministeris pirmininkas 
savo kalboje priminė, kad teisin
gumo ministeris Suontausta nieka
da nėra buvęs Abo apygardos 
teismo prokuroru, bet jo brolis ėjo 
tas pareigas.

Dėl Ahlbacko komiteto prane
šimo apie valstybės policiją (apie 
tai buvo anksčiau „Žiburiuose"

bet kokių ūkinių, politinių ar ki
tokių sunkumų. Geriausiai tą tak
tiką charakterizuoja bukas pasa
kymas eilinio sovieto: „Pas mus 
visko yra...“

Dėl to ir šiandien, nors marš. 
Tito įvairiausiais būdaisi diskrimi
nuojamas, yra žmonių, kurie gal
voja, ar Kominformo tikslas kaip 
tik ir nebuvo įrodyti, kad sovie
tų šeimoje nėra darnumo, kad 
Sovietų Sąjunga vidiniai yra 
silpna...
Tikslas būtų lengvai pasiekiamas : 

gailestingi amerikiečiai, maty
dami to milžino ligą, nenorės 
pasielgti, kaip pasakėčios liūto 
mirties atveju elgėsi kiti sutvė
rimai, ir greitai sutikę derėtis su 
kandidato į Nobelio taikos pre
miją diplomatais.

Delsus kažin ko geresnio lau
kimas ir britus sulaiko nuo sku-

VL. JAKUBĖNAS

gražu ne taip pilnas, kaip 
D.B.L. Sąjungą, kurios glo- 
teko išbūti du mėnesius ir

rašyta) Fagerholmas pranešė, kad 
parlamentas nė nemanė to visko 
paslapty laikyti. „Jeigu vyriausybė 
ir būtų norėjus paslapty pasilai
kyti, parlamentas vis tiek būtų 
reikalavęs visa tai viešai paskelb
ti. Tokia yra demokratinė tvarka, 
o liaudies demokratai turi priprasti 
laikytis šiame krašte demokratinių 
principų, tarė ministeris pirminin
kas. „Vidaus reikalų ministerijai 
reikalą ištyrus, komunistų spau
dos teigimas apie apsaugos būrių 
atgaivinimą turėjo atkristi, bet į 
šiuos faktus liaudies demokratų ir 
komunistų laikraščiai 
dėmesio", 
ninkas.

nekreipia
tęsė ministeris pirmi-

Kalbėtojas palietė taip pat ir 
sovietų įteiktą notą dėl Salia gele
žinkelio ir neleistino susisiekimo 
Porkalos srity. „Joks protingas 
žmogus negali laikyti notos dėl 
geležinkelio, kuri buvo įteikta po 
savaitės vyriausybę sudarius, poli
tine demonstracija prieš naująją 
vyriausybę. Rusų nusiskundimai 
dėl suomių laivų Porkalos vande
nyse lietė taip pat buvusios vy
riausybės -kadenciją", "pridūrė mi
nisteris.

„Tydkansan Sanomata" teigimai, 
kad ministeris pirmininkas ilgai 
kalbėjosi su Amerikos ministeriu 
Helsinkyje ir kiti su tuo susiję 
teigimai, anot, ministerio, yra me
lagystės nuo pradžios ligi galo. 
„Suomija nėra tokioje padėty, kad 
ji galėtų pradėti tarptautiniuose 
santykiuose šmugeliuoti. Vyriau
sybė tai pilnai supranta ir ji lai
kysis tos linijos", pareiškė mini
steris pjrmininkas. „Vyriausybė, 
parlamento remiama, dirbs drau
giško susitarimo dvasioje kuo ge- 
riausiems abipusiam santykiam 
tarp Suomijos ir Sovietų sąjungos 
palaikyti. Liaudies demokratai ne
turi teisės toms pastangoms truk
dyti arba maskuoti savo vidaus 
politinius nepasisekimus, mėginant 
pakenkti krašto užsienio politinei 
padėčiai. Ir liaudies demokratai 
yra tėvynei įsipareigoję. Politinėje 
kovoje niekas neturi teisės už
miršti savo tėvynės", baigė mini
steris pirmininkas. 

besnio Vakarų Europos jungimo 
į vieną stiprų vienetą.

Pagaliau, marš. Tito primena 
vakariečiams kažin ką panašaus 
į A. Mickevičiaus Konradą Valen
rodą. Jie tikisi jų daugiau sulauk
ti. Tiktai ar sulauks? Ar ir pats 
Tito nedavė geros pamokos Duno
jaus konferencijoje?

Pasakojo vienas lietuvis, kaip 
jis dar Lietuvoje mėgino gelbėti 
vieną moterį, kurią vyras, parsi- 
metęs ant žemės ir primynęs plau
kus, tvojo lazda. Moteris vietoj 
padėkos griebusi kitą lazdą ir, 

‘grąsindama ja, šaukusi: „Nesikišk 
į šeimos reikalus..

Kažin ar panašiai bet kokio 
konflikto atveju nepadarytų ir 
marš. Tito. Juk paskutiniuose 
mūšiuose graikai paklojo ir Ko- 
minformo iškeikto Tito karių...

bučiuose netoli Sąjungos būsti
nės; tuo tarpu „senoji“-kolonija 
susimetusi Londono rytinėje da
lyje, Hackney priemiestyje, už 
keliolikos kilometrų. Todėl pasi
tenkinsiu žiupsniu matytų, nu
girstų ir pastebėtų žinių bei įs
pūdžių.

Visas Londono lietuvių gyveni
mas spiečiasi aplink „Sv. Kazi- 
mieriaus Lietuvių Romos Kata
likų Bažnyčią“, kaip ji pavadinta 
angliškoje ir lietuviškoje iškal
boje. Yra tai nedidelė, bet jauki 
bažnytėlė, prisiglaudusi vienoje 
šalutinėje Hackney Road gatvelė
je, malžiniškų dujų tankų pavė
syje. Tame pačiame pastate yra 
ir klebonija, kur gyvena klebo
nas kun. Sakevičius. Sekmadie
nio pamaldos bažnyčioje yra ne 
tik susirinkimo proga visai sena
jai kolonijai; yra tai taip pat ir 
galingas veiksnys „senųjų“ ir 
„naujųjų“ lietuvių bendravimui, 
nes į pamaldas taip pat gausiai 
suvažiuoja iš viso Londono ir 
apylinkės tremtiniai darbininkai.

Sunku reikalauti, kad svetimoje 
aplinkoje jau 40 metų gyveną ar
ba jau Londone gimę mūsų tau
tiečiai būtų visai nepaliesti nutauti- 
mo. Yra jaunimo, kuris, nors ir 
uoliai lanko lietuvių bažnyčią, net 
dalyvauja bažnytiniame chore, ta
čiau lietuviškai jau sunkiai be
kalba, nors ir supranta. Tačiau yra 
nemažai šeimų, kur ne tik tėvai, 
bet ir visi vaikai puikiai kalba 
lietuviškai, (kad ir kiek darkyta 
kalba) ir kuriose viešpatauja tvir
ta tautinė dvasia. Iš tokių šeimų, 
nepretenduojant į išsamumą, pa
minėčiau p. Bulaitį, vieną iš ener
gingiausių lietuvių veikėjų, 13 vai
kų tėvą, kurįy nė vienas nėra nu- 
tautęs; labai populiari yra Liūdžiu 
šeima, ypač abiejose Vokietijos 
zonose yra žinomas anglų armijos 
majoras, o dabar CCG Inteligence 
skyriaus valdininkas J. Liūdžius; 
jo motina, „Sv. Onos Moterų Drau
gijos" pirmininkė, yra viena iš ak
tyviausių veikėjų; šios šeimos val
gomųjų dalykų kratuvė, anglų 
klientų patogumui pavadinta 
„Lud’s stores" visuomet pilna „se
nųjų“ ir „naujųjų" lietuvių; šie 
paskutinieji atvyksta dažnai apsi
pirkti net iš visai tolimų milžiniš
ko miesto galų. Tvirtas lietuviš
kas šeimas ir tikrai lietuvišką dva
sią turi siuvyklos savininkas Pa
rulis, Radzevičius, ir daug kitų, 
su kuriais teko kalbėti, bet kurių 
vardų*įsidėmėti nesuspėta. Mums 
menininkams ypač daug padėjo p. 
Pumeris, Londone gimęs lietuvis 
iki 1939 m. Kauno Vytauto Didž. 
muziejaus, o dabar — Jo Dideny
bės Anglijos Karaliaus pučiamųjų 
orkestro orkestrantas.

Netoli lietuvių bažnyčios ir Liū
džiu krautuvės, siauros gatvelės 
užkampyje yra t. v. „Pienocentras".

2



1948 X. 14. 56 (166) ŽIBURIAI
1 3 PSL.

SPORTAS DOLERIU ŽENKLE
Mūsų sporto bendradarbio

Cerdano pergalė.
Penktą kartą perplaukęs Atlan

tą, prancūzų bokslo dievaitis Mar
cei Cerdan {vykdė savo didžiąją 
Favoritas ir ligšiolinis meisteris 
Favoritas ir ligšiolinis -meisteris 
Tony Žale prarado savo plieninį 
kumštį ir krito ko. Lenkų kilmės 
amerikietis gavo 120.000, o Cer
dan apie 50.000 dol. Kitose rungty
nėse Cerdan, kaip meisteris, gaus 
didžiąją sumą, o jo priešininkas 
turės pasitenkinti kuklesniu už
darbiu. Beje, kalbant apie vilio
jančias dolerių sumas, nereikia 
užmiršti, jog tie doleriai, kol pra
eina amerikiečių išskaitymų sis
temą, sumažėja bent trečdaliu ar 
dar daugiau. Štai, žiemą vienas 
nevjorkietis laimėjo 100.000 dol. 
Anglijos arklių lenktynėse. Atskai
čius moksčius, jam atiteko apie 
36.000 dol. Taigi, akparpymai įspū
dingi, o Cerdan šį kartą nė do
lerio negavo, nes 40.000 dol. liko 
banke kaip garantija, kad jis per 
6 mėn. gins savo meisterystę. Dėl 
to Cerdan, aišku, nenusimena — 
svarbu meisterio vardas, o dabar 
užkumščiuoti doleriai taip ‘ pat 
nedings.

Cerdan pergalė žiūrovų tarpe 
iššaukė įvykius, kokių jau daug 
metų nėra buvę. Gausiai susirin
kę prancūzai ar prancūzų kilmės 
amerikiečiai metėsi į tokį -entu
ziazmą, kad nukentėjo aplink rin
gą įsitaisę sporto žurnalistai, ir 
policininkai turėjo daug darbo, 
kol aptramdė įsisiūbavusį džiaus- 
mą. Kalbama, kad Paryžiuje Cer
dan buvo sutiktas lyg antrasis 
Napoleonas, nors prieš pat rung
tynes su Žale prancūzų bokso va
dovybė atėmė saviškiui Prancū
zijos titulą — esą jis jo negynęs. 
Cerdan sakosi, neturėjęs su kuo 
kovoti ir šį triuką laiko biurokra
tijos klaida. Jam užtenka pasaulio 
ir Europos meisterystės.

Kalbant toliau apie pinigus, 
amerikiečių sluoksniuose nusis
kundžiama, kad Daviso taurės 
baigminės rungtynės yra menkas 
biznis. 1946 m. Melbourne, kai žai
dė prieškarinių laikų meisteris 
Australija su JAV, gauta 80.000 
dol. 1947 m. Amerikoj tokios baig
minės rungtynės davė 45.000 dol. 
pajamų, o šiemet, kai australai 
beviltiškai kėsinosi į amerikiečių

bepriekaištinį pirmavimą, surink
ta vos 10.000 dol.. Atskaičius 5000 
dol. .australų kelionei, lieka tiek, 
kad vos galima padengti vietines 
išlaidas.

Na, o beisbolas? Spalio pradžio
je vyksta baigminiai žaidimai tarp 
dviejų didžiųjų lygų, American ir 
National, meisterių baigminių 
rungtynių serija dėl pasaulio mei
sterio vardo. National lygoje šie
met laimėjo Bostono Braves, pir
mą kartą po 34 metų. Pernykštis 
meisteris, Brooklyn© Dodgers, tu
rėjo pasitenkinti antrąja vieta. 
Bostono klubo savininkams (trys 
biznieriai) šis sezonas kainavo 
3.500.000 dol. Nepigiai gauta per
galė! Aišku, pajamų nestinga, bet 
rizikuota žymiai. Daug uždirbama,

pardavinėjant žaidikus — klubų 
vadovai per tokias kombinacijas 
sau į kišenę susemia šimtais tūks
tančių. Na, ir žaidikai nepėsti — 
vienas beisbolininkas neseniai ap
kaltino klubą, kad jį leido žaisti 
praskeltu nagu, jis susižeidė ir 
daugiau negalės sportuoti. Už tai 
jis pareikalavo 250.000 dol. Klubas 
atrėmė priekaištus, žaidikas nenu
sileido ir einama į teismą,

K. CERKELIUNAS

Latvių menininkai Australijoje
Iš Australijos gauta žinių, kad 

Esslingeno latvių teatro artistas 
O. Belte jau dirba miško darbuose, 
bet jo žmona — ligoninėje. Ar
tistas V. Leists gavęs darbą Mel
burno plytinėse. Taipgi plytų fa
brike dirba baleto solistas A. Fi- 
bigk, bet balerina A. Ezergaile — 
slaugytoja bepročių namuose. Abi 
baleto žvaigždės laukia progos su
pažindinti melbufniečius su savo 
menu.

Kodėl bijoma atvirumo?
Suktis žmogui iš bėdos yra na

tūralus dalykas. Dėlto nesmerk- 
tinas yra ir p. Vasaitis, kai jis 
savo straipsniu „Faktų kraipy
mai“ artimo meilės „vardu“, iš
spausdintu .Klinties“ 106 (489) nu
mery, bando tai daryti- O bėda 
didelė, nes įvažiuota per giliai. 
Belieka griebtis visų atviro žo
džio pasakyti bijančių išbandytos 
priemonės: teigti padarytą jo pa
reiškimą netaip supratus ir ap
kaltinti faktų kraipymu. Bet ko
dėl gi kraipymu? Argi „Žiburių“ 
bendradarbiai iš Memmingeno 
tvirtino p. Vasaitį bendruomenės 
susirinkime expresis verbis kal
tinus stovyklų klebonus, kad jie 
skryninguoją žmones. Argi tai 
nebuvo tik pabandyta interpre
tuoti p. Vasaičio pareiškimą? 
Niekas nėra kaltas, jei Memmin
geno visuomenė tą pareiškimą 
suprato visai taip, kaip korespon
dentas p. Dalyvis ir p. K. Ste 
ponis jį „Žiburiuose“ atvaizdavo. 
Kitaip jį aiškinti p. Vasaitis ne
davė jokio pagrindo nei savo mi
nėtoje kalboje, nei duoda ir pas
tarajame savo straipsny .Kaktų 
kraipymai artimos meilės“ var
du“. Jei p. Vasaitis norėjo iškelti 
kokią, jo manymu, didelę blogy
bę, su kuria kovoti reikėtų pasi
gauti net seniai visų kultūringų 
tautų pasmerktos ir jokioj civili
zuotoj bendruomenėj neegzistuo- į 
jančios socialinės u— ----- . 
monės linčo teismo, tai jis turė- | negeriąs.

jo ją formuluoti aiškiai ir nedvi
prasmiškai, nes kaip gi galima 
kovoti, nežinodami su kuo.

Bet vis dėlto, nors ir labai, pri
mygtinai teigia p. Vasaitis būk 
jis, darydamas susirinkime pa
reiškimą neturėjęs galvoj kle
bonų atestacijų, reikia paabe
joti, ar tuo tiki bent vienas Mem- 
mingeno bendruomenės narys, 
girdėjęs tą pareiškimą, nes kaip 
niekas netikės medžiotojui, apsi
vilkusiam medžioklės drabužiu, 
pasiėmusiam šautuvą ir išėjusiam 
į mišką, o paskui tvirtinusiam, 
kad jis nesiėmė jokios medžiok
lės, taip negalima tikėti ir p. Va- 
saičiui, aprašiusiam Fellbache 
įvykusią emigracijos reikalu kon
ferenciją ir visur pabraukusiam 
juodai tas vietas, kur buvo kas 
nors neigiamai atsiliepta apie 
klebonų duodamas atestacijas 
gauti pagalbai iš NCWC išvyki
mo reikalu, išspausdinusiam sa
vo redaguojamam laikraštyj 
straipsnį „Diogenas su žiburiu 
tebeieško žmogaus“, kuriame aiš
kiai netgi pyktelėjusiu tonu kal
bama tuo pačiu klausimu, radu
siam reikalą kalbėti, tegu ir ne
aiškiai, bendruomenės narių s-me 
visai panašiu klausimu ir paskui 
tvirtinusiam, Ikad jps gurėjęs 
galvoj visai ką kita“. Girtam ir 
degtine atsiduodančiam niekas 

gynos prie- Į netikės sakant, būk jis degtinės
A. Mardys

| IPIRANIEŠIIMAJ j
„AIDŲ“ NUMERIS, SKIRTAS MA

ŽAJAI LIETUVAI
Jau išėjo specialus, Mažosios 

Lietuvos problemoms skirtas rug
sėjo mėnesio „Aidų“ numeris. 
Turinyje: VI. Viliamas — Maž. 
Lietuvos geografiniai metmens; J. 
Puzinas — Mažosios Lietuvos 
proistorės bruožai; Dr. J. Balys
— Tautosaka Mažojoj Lietuvoj; 
Mažosios Lietuvos liaudies dai
nos; Vaclovas Biržiška — 
Mažosios Lietuvos rašytojai ir raš
tai; Vincas Maciūnas — Ke
turi Mažiosios Lietuvos didieji; 
Zenonas Ivinskis — Iš Ma
žosios Lietuvos kultūrinio gyveni
mo 16—18 am.; J. Kantrimas
— Lietuvių kalbos gyvatos raida 
Maž. Lietuvoje; Jurgis Gim
butas — ūkininko sodyba Ma
žojoje Lietuvoje; Jonas Pau
per a s — Religijos vaidmuo Ma
žojoje Lietuvoje; J. Povilaitis
— Mažosios Lietuvos ūkio bruo
žai; A. Šapoka — Klaipėdos 
krašto įsijungimas į Lietuvos Res
publiką; D r. Normantas — 
Klaipėdos Krašto įvykių chronolo
gija; Erdmanas Simonaitis
— Atsiminimai iš 1918—1925 me
tų; J. Kantrimas — Apie Klai
pėdos krašto tarmes; VI. Vilia
mas — Vietovardžių vokietini
mas Maž. Lietuvoje; Viršelių pir- 
mane puslapyje — „Žvejų laivai 
mariose"; Viršelių ketvirtame pus
lapyje — P. Augiaus „Kraujo 
puta" (medž. raiž.).

SKELBIMAS Nr. 53

Yra tai nedidelis restoranas — 
baras, kuriame, nors jis ir nelie
tuvių laikomas — įprasta yra su
sirinkti lietuviams. Ypač sekma
dienį po pamaldų lankytojai nebe
sutelpa kambaryje ir pripildo net 
gatvelę prie restorano, su alaus 
ar „brandy" stiklu rankoje aptar
dami savaitės j vykius. Pavažiavus 
autobusu dar porą kilometrų į ry
tus, privažiuosime „Lietuvių Klu
bą" — vieną iš svarbiausiųjų Lon
dono lietuvių institucijų. Yra tai 
nemaža,lietuvių nuomojama patalpa 
su nedidele sale. Šio klubo globė
jas yra kun. Sakevičius, pirminin
kas — p. Bulaitis. Klūbe įvyksta 
visokie vakarėliai, minėjimai; kas 
sekmadienį jame esti pasišokimai, 
į kuriuos atsilanko ne tik aplin
kinė kolonija, bet gausiai suva
žiuoja net iš Londono priemies
čių tremtiniai darbininkai.

(Bus daugiau)

AlOMMS tUMUUS

LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKO ŽODY
NO REIKALU

Gerb. visuomenei pranešu, kad 
V. Peteraičio Lietuviškai-Angliš- 
kas žodynas, apimantis daugiau 
kaip 30 000 lietuviškų žodžių, arti 
600 pusi, normalios knygos (21x15 
cm.) formato, gerame popieriuje ir 
kietai įrištas, išeis šių metų gale.

Žodyno kaina (1 egz.) 18.40 DM.. 
tik mūsų prenumeratoriams, kurie 
iki šm. lapkričio mėn. 1 d. mini
mą žodyną užsisakys ir tuo prisi
dės prie greitesnio jo išleidimo, gi 
perkantiems žodyną jau išėjusį iš 
spaudos kaina bus didesnė. Prenu
meratoriais skaitomi įmokėję ne 
mažiau kaip 10 DM. iki š. m. lap
kričio 1 d.

Numatantieji greitu laiku emi
gruoti, įmokėję visą sumą ir 1.50 
DM. persiuntimo išlaidų, žodyną 
gaus nurodytu adresu užsieny.

Apie žodyno platintojus užsie
nyje bus pranešta vėliau.

Leidėjas: M. Sutkevičius 
Pilgersheimerstr. 21T Mūnchen 9

Gerb. kun. Antaną Petraitį, 
liūdintį dėl savo mylimo 
brolio A. A. KUN. PROF. 
DR. PRANO PETRAIČIO 
mirties, nuoširdžiai užjauči

Alary šeima ir Danutė 
Vyšniauskaitė

SOVIETŲ DIPLOMATAI AMERI
KOJ NEAPMOKĖJO SĄSKAITŲ

Amerikoj nuskambėjo žinia, kad 
uždarytųjų sovietų konsulatų tar
nautojai išvažiavo, neapmokėję 
sąskaitų. Sovietiniai valdininkai 
turėjo išsinuomavę gražią vilą, 
kurioje jie linksmai gyveno ir gėrė 
vodką. Prekybininkai, kurie’ sovie
tų valdininkams pristatydavo viso
kiausius produktus, karčiai apsi
vylė, išgirdę, kad sovietų valdi
ninkai jau išvažiavo. Jie tuojau 
pareiškė, jog jie išvažiavo neap
mokėję sąskaitų. Tada nuskriaus
tieji prekybininkai pasiuntė sąs
kaitas į sovietų konsulatą, bet iš 
ten sąskaitos grįžo su . užrašu 
„Nieko nėra". Tada nukentėjusieji 
sąskaitas pasiuntė rusų prekybos 
misijai Amerikoje, bet ir iš ten 
sąskaitos grįžo atgal, nes ant vor 
ko vėl buvo užrašyta: „Nieko 
nėra”.

mutinis. Ji prieš porą metų pa
metė ausies papuošalą, kuris įkri
to į upę. Šią vasarą ji nusipirko 
krautuvėje žuvį, kurios viduriuose 
rado pamestąjį ausies papuošalą.

NUOTYKINGA PORTUGALO 
KELIONE

Vienas aštuoniolikos metų por
tugalas panoro nuskristi į Angliją, 
bet, kadangi kelionei neturėjo pi
nigų, nusprendė vogčiomis įlįsti į 
lėktuvą. Kai jam į lėktuvą be bi
lieto įeiti nepasisekė, jis įlindo į 
lėktuvo rato skylę ir taip iš Lisa
bonos atskrido į Londoną. Londo
ne aštuoniolikmetis portugalas ras
tas vos nesušalęs. Jis buvo grąžin
tas į Portugaliją. Paklaustas apie 
kelionę, pasakė, kad ji buvusi tik
rai baisi ir jis daugiau taip keliau
ti nenorėtų.

Ieškau kultūr. žum. „Aidai“ 
Nr. 2 ir 10; „Skautų Aido“: — 
1945 m. visus Nr. 1946 m. 1—4 ir 
7 nr. ir 1948 m. 4 nr. už gerą 
atlyginimą. Siūlyti: Juozas Sne- 
lius, 129 New Park Rd., Sal
ford 5, Manchester, Laues., Eng
land.

Valdybos narę coli. EUGE
NIJĄ BlClūNAITĘ ir Stutt- 
garto St-tų At-kų Draugo
vės pirmininką coli. DONA
TĄ BIELSKŲ, sukūrusius 
ateitininkišką šeimą, svei
kina

Erlangeno St-tų At-kų 
Draugovė

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
šiame skelbime minimi asmens. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji prašomi atsiliepti C/Kartotė- 
kon per vietos LTB komitetus, 
kartu nurodant šio skelbimo eilės 
Nr. ir įdedant reikiamą kiekį paš
to ženklų atsakymui apmokėti.

748. GIRDAUSKAS Antanas, Teo
filė ir Juozas — nuo Sakių; UL- 
DUKIENE Kristina iš Rokiškio; 
RUIBYS Pranas — nuo Kretingos; 
PETRAITIS Jonas iš Papilio.

749. SIPARIENĖ-Keraitienė-Mau- 
ricaitė; KERAITIS Kostas, Cecilija 
ir Augustas; SIPARAS Jonas, Nas
tė ir Ona; MILAŠEVIČIUS Alek
sas iš Kauno.

750. Mrs. Eufrazina Gudaitis 
(Kudrotaitė), 7022 So. Talman Avė., 
CHICAGO 29. Ill. — prašo atsi
liepti savo pusbrolį Praną Pili- 
pauską, kilusį iš Dvarelių.

751. Mrs. Mary Plaušiūnas ir 
Miss Ona Žilinskaitė, 18606 Unter- 
wood Ave., CLEVELAND 19, Ohio, 
USA — prašo atsiliepti: Agotą 
Stankevičienę-Damijonaitę iš Vil
kaviškio, Juozą (Joną) Damijoną 
iš Paežerių ir Salomėją Pampalie- 
nę-Damijonaitę iš Vilkaviškio.

752. Gaufi giminių adresai iš 
JAV-bių: Marijai Juozėnienei-Žos- 
tautaitei, Matildai Traškauskienei, 
Antaninai Klabienei-Vasiliauskai- 
tei, Teklei Jankauskienei ir Ant. 
Beniušienei.

753. Užklydę laiškai bei doku
mentai: K. Simkevičiui — laiškas 
nuo Elena Bertcher iš Čikagos, 
Stasiui Masukevičiui — laiškas su 
dokumentais nuo Mrs. Constance 
Misiūnas iš Broklyno, Juozui Po
vilaičiui — laiškas nuo Mrs. B. 
Kudorauskiene iš Philadelphijos; 
Jonui Vitkauskui — laiškas nuo 
J. Adomaičio; Antanui Dudėnui 
— laiškas iš Brazilijos; Stasiui Ja-

I kubauskui '•— laiškas nuo Alekso 
Jakubausko iš Australijos; Povilui 
Sirgedui — laiškas Romo Sąženio; 
Antanui Steponavičiui — jo sū
naus Romualdo gimimo metrikai; 
Baliui Bedarfui — jo dukters Gra
žinos gimimo metrikai; Juozui 
Močiui — sutuoktuvių su Vero
nika metrikai; Antanui Steponavi
čiui — jo sutuoktuvių su Ona 
nietrikai; Baliui Bedarfui — jo 
sutuoktuvių su Joana metrikai.

Kartotinai prašoma atsiųsti C/ 
Kartotekai pranešimus apie miri
mus — žuvimus mūsų tautiečių, 
laikotarpyje 1944—48 metų, jeigu 
tokie pranešimai dar nėra pada
ryti. LTB komitetai tokius prane
šimus siunčia sąrašais, ,o paskiri 
tautiečiai — laiškais, nurodant 
mirusio ar žuvusio asmens: vardą, 
pavardę, tėvų vardus, gimimo da
tą bei vietą ir mirimo-žuvimo da
tą bei palaidojimo vietą.

Jurgis Stakys, Sormiento 1831 
Zarate F. C. C. A. Peia Buenos 
Aires, Rep. Argentina, ieško bro
lio Povilo Stakio gim. 1912 m. 
Biržų apsk., Vabalninku valsč., 
Kuprių km.

Prano Dobužinsko (išvežto j 
Harenstein) ieško A. Butkuvienė 
21a Blomberg-Lippe, Jahnstr. 1.

Marijona Adomienė, 
Giving Ave, Brooklyn 
USA, kilusi iš Aluntos 

I ieško savo giminių.

gyv. 69
27, N. Y., 
parapijos,

LAIMINGAS ATSITIKIMAS
Amerikietė’ ponia Robinson iš

gyveno tikrai laimingą atsitikimą.

IR VAGIMS VISAIP PASITAIKO
Paryžiuje iš vieno automobilio 

buvo pavogtas kiaulės odos laga
minas- Jo savininkas betgi dėl to 
nedaug tenusiminė, nes lagaminegyvenu laimingų aisiuKimą, į nedaug lenusimine, nes lagamine

kuris iš viso istorijoj gali būti pir-1 buvo jauna 3 metrų ilgio gyvatė-

7iUi išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadle-
nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 

po 25 pfg. o SeStadlenio — 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, Harley Miners Hostel 
Harlėy Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Piečaltls, 6668 Delorimler Ave., Montreal 36. Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Tretysis pasaulinis karas 
■v •

neišvengiamai ėrteja
CHURCHILLIO KALBOS PAGRINDINĖS MINTYS. REIKALAVIMAI 

SOVIETŲ SĄJUNGAI

Uandudno. Britų opozicijos vadas 
Churchillis konservatorių partijos 
metiniame suvažiavime pareiškė, 
kad esą atrodo, jog trečias pasau
linis karas neišvengiamai artėja. 
JTO visuotinis susirinkimas, „kurį 
mes nuoširdžiai tikėjome būsiant 
svarbiausiu pasaulio saugumo 
centru," esąs išsivystęs į paprastą 
susirinkimą, kuriame galingų tau
tų atstovai vienas kitą kolioja ir 
įžeidinėja, ir kursto savo tautas 
pasiruošti, kaip atrodo, neišvengia
mai artėjančiam trečiajam pasau
liniam karui. Bolševikiška Rusija 
Jau esanti stipriai apsiginklavusi 
ir jos kariuomenė Europoj esanti 
didesnė negu Vakarų valstybių 
kartu paėmus.

Darbiečių vyriausybė, kuri da
bar ragina griebtis atsargumo ir 
pasiruošimo priemonių, dar 1945 
m„ savo rinkėjams užtikrino, sakė 
Churchillis, kad tik ji viena ži
nanti paslaptį, kaip sugyventi su 
sovietais. Tuo tarpu koaliciniam 
kabinetui esą jau prieš vokiečių 
nugalėjimą buvo aišku, kad tarp 
Vakarų demokratijų ir Sovietų 
Sąjungos atsivėrė gili bedugnė. 
Augąs sovietų priešiškumas ir 
agresyvumas jau tada turėjęs bri
tus ir amerikiečius sulaikyti nuo 
tokiu plačiu mastu prąvesto savo 
armijų demobilizavimo ir savo 
dalinių, atitraukimo, prieš nusta
tant bendrą demarkacijos liniją 
tarp Rytų ir Vakarų sąjunginin
kams priklausiančios Vokietijos. 
Be to, būtų buvę gudriau britų 
armijai leisti įžygiuoti į Berlyną, 
o amerikiečiam užimti Pragą, kas 
savo laiku galėjo būti tik kelių 
valandų reikalas. „Aš ir mano col
leges —, sušuko Churchillis —, 
jau tada numatėme, kad dmokra- 
tų armijos ištirps besidžiaugdamos 
pergale, tuo tarpu kai totalitarinio 
despotizmo kariuomenė galės mil
žinišku mastu neaprėžtam laikui 
palikti nepaliesta."

Keturiolika Kremliaus vyrų, ku
rie valdo 300 mil. žmonių su tokiu 
despotizmu, kokio nėra buvę nuo 
Jono Žiauriojo laikų, ir kurie da
bar savo metodais laiko užšachavę 
pusę Europos, bijo laisvo civili
zuoto pasaulio draugystės — lygiai 
kaip ir priešingumo. Churchillis 
pabrėžė, kad nesą patartina, nors 
ii su didžiausia kantrybe, laukti 
viešpataujančių Sovietų Sąjungos 
jėgų galvosenos pasikeitimo. — Aš 
tikiu — sakau tai su giliausiu 
susirūpinimu — kad dabartiniu 
metu vienintelis tikras pagrindas 
taikai ir karo sutrukdymui yra 
Jėga. Vienu dalyku aš esu visiškai 
tikras, būtent, kad jei JAV kokios 
nors popierinės sutarties dėliai 
sutiktų sunaikinti savo atominių 
bombų atsargas, nusikalstų žmo
gaus laisvės nužudymu ir tuo pat 
metu padarytų savižudybę. Tikiuo
si, kad jie teiksis pilnai atsižvelgti 
į mano žodžius: Aš ne visuomet 
klydau." Jei sovietai reikalauja 
uždrausti atominius ginklus, tai jie 
turi pasaulį įtikinti darbais, kurie 
kalbėtų garsiau, negu žodžiai. „Jie 
turi atitraukti savo smaugiančias 
rankas nuo satelitinių valstybių. 
Jie turi grįžti į savo šalį, kuri api-

rna šeštadalį žemės paviršiaus. Jie 
turi savo atsitraukimu išlaisvinti 
vienuoliką senų Rytų Europos 
sostinių, kurias jie dabar laiko 
savo naguose. Jie turi atsitraukti 
iki Curzono linijos, kaip tai 
savo laiku, kai mes dar kaip drau
gai kartu kovojom, buvo sutarta. 
Jie turi paleisti milijoną ar dau
giau vokiečių ir japonų karo be
laisvių, kuriuos jie dabar laiko 
pas save vergais. Jie turi baigti 
su didelės Vokietijos ir Austrijos 
dalies, kuri dabar yra jų rankose, 
priespauda ir apiplėšimu", — su
šuko Churchillis. „Berlyno bloka
dos nutraukimas būtų tik šantažo 
galas ir už tai neturi būti duoda
ma jokio atlyginimo. Jie turi nus
toti kurstę neramumus Malajuose 
ir Indonezijoj ir jie turi grąžinti 
komunistų valdomą Korėjos dalį. 
Jie turi nutraukti tolimesnį Kini
jos pilietinio karo kurstymą. Ta
čiau pirmiausia jie turi atverti sa
vo plačias žemes normaliam žmo-

Rugsėjo men. išvyko 7.436 DP
Heidelbergas. Kaip praneša EU- 

COM, rugsėjo mėn. emigravo arba 
repatriavo 7.436 DP. Emigravusių 
daugumą sudaro žydai — 2.106, 
lenkai — 1.116 ir ukrainiečiai — 
850. Daugiausia repatriavo lenkų 
— 410 ir jugoslavų — 112, kurie 
priklausė pusiau IRO, pusiau vo
kiečių ūkiui.

Tarp 19 valstybių, kurios per 
rugsėjo mėnesį priėmė DP, dau
giausia priėmė Izraelis — 1.595, 
Kanada — 1.132, Venezuela — 765, 
Prancūzija — 754, Australija — 
538, Argentina — 411, Belgija — 
309, Anglija — 227, JAV — 161.

Iš viso rugsėjo 1 d. amerikie
čių zonoje buvo 280.370 DP. Per 
praėjusius 12 mėn. iš DP stovyklų 
išvažiavo 47.046 DP.

Rusai g,
Vašingtonas. Po nutrūkusių dery

bų dėl Berlyno blokados panaikini
mo amerikiečiai maža teturi vilčių, 
kad taika bus išlaikyta. Gen. Clay 
ir Bedell Smith yra įsitikinę, kad 
sovietai ir toliau laikysis ligšio
linės politikos, kas gali privesti 
prie karo vienerių metų būvy, ne
žiūrint, ar Kremlius norės iššaukti 
konfliktą, ar ne. Aukščiausieji 
kariniai sluogsniai Vašingtone 
mano, kad Kremlius nenutrauks 
savo provokacinės veiklos nė žie
mos metu, nes raudonoji armija 
pasitiki savo sugebėjimu vesti žie
mos karą ir abejoja, ar amerikie
čiai tai pajėgs.

DRAUDŽIAMOS LANKYTI 
VIETOVES RUSIJOJE

Maskva. Maskvoje buvo pas
kelbtos naujųjų sovietų kelionės 
varžymų užsienio diplomatams de
talės. Nurodyta apie 60 vietovių, 
kur galima nuvykti tik su užsienių 

nijos susisiekimui ir prekybai ly
giomis sąlygomis. Jie turi patys 
laisvai atsikvėpti Ir duoti progos 
kitiems tai padaryti. Niekas nenori 
atimti iš jų to, kas jiems priklau
so. Jei sovietai vis iš naujo su
geba sukelti"' pasaulyje nerimą, 
pasitikėdami tuo, kad mes dėl 
savo nesavanaudiškumo ir krikš
čioniškos galvosenos nepanaudo-
sime prieš juos atominių ginklų,
ką gi jie darytų, jei jie patys tu
rėtų didelius kiekus atominių 
bombų?“

Reikėtų kartą reikalus privesti 
prie galo ir nustatyti galutinę 
tvarką, užuot leidus save mokyti 
ir laukti kažko, kas vėliau galėtų 
pakrypti vakariečiams nenaudinga 
linkme. Vakarų valstybės galėtų 
žymiai anksčiau be kraujo pralie
jimo pasiekti pastovios tvarkos, 
jei jos statytų savo teisėtus reika
lavimus tol, kol jos dar turi ato
minę bombą ir kol dar sovietai jos 
neturi. Churchillio nuomone, būtų 
buvę geriau laiku pasitikti Berly
no blokadą užblokuojant sovietų 
laivininkystę ir karo tikslams da
romą importą, užuot leidus išstum
ti save iš plentų, geležinkelių ir 
vandens kelių ir, pasirėmus vien 
tik oro tiltu, „kuris kiekvienu mo
mentu gali būti nutrauktas dėl 
žiemos oro ar sovietų priemonių. 
„Galima tikėtis, kad šis kartus pa
tyrimas galutinai įtikins vokiečius 
totalistinės jėgos despotiškumu ir 
kad jie dabar eis tikrosios demo
kratijos keliu.“ Aš vis dar tikiu, 
kad Prancūzija ir Vokietija nuga
lės savo tūkstantmečius priešin
gumus ir kad Prancūzija tuomi vėl 
įgys savo padėtį pasaulyje, kad 
savo nugalėtą priešą nuves atgal 
j krikščionybės ir Europos ben
druomenę ir kultūrą.

10% DP IŠVYKO Į KANADĄ
Bad Klssingenas. IRO praneša, 

kad nuo karo pabaigos iš ameri
kiečių zonos emigravusių 127.022 
DP dešimtas procentas išvyko Ka- 
nadon. Kanadon didžiausią grupę 
sudaro Kanados piliečių giminės. 
Išvykusiųjų tarpe yra ir 343 žydų 
našlaičiai bei darbininkai pagal su
tartis.

ANGLIJOJ UŽSIENIO DARBININKUS 
PRIIMS Į KARIUOMĘNĘ

Anglijos savanoriams darbininkams 
bus leista laisvu norų įsijungti | anglų 
teritorinę armiją dabartinio naujokų 
ėmimo metu. Priimami bus vyrai Ir 
moterys. PrieS jungimą | kariuomenę 
savanoriai bus dar karo ministerijos 
patikrinami. Vyrus priims | priešlėk
tuvinę apsaugą, o moteris-! A. T. S. 
„Terrier“ dalinius.

ali kariauti j

reikalų ar krašto apsaugos mini
sterijos leidimu. Tarp draudžia
mųjų miestų yra Minskas, Kijevas,. 
Jalta ir Lvovas. Tuo tarpu Kau
kazą, Rytų Ukrainą ir volgos sri
tis lankyti nedraudžiama.

KINIJOS KOMUNISTAI 
VARTOJA RUSIŠKUS ŠAUD

MENIS
Nankingas. Kiniečių vyriausybės 

kariuomenės komunikatas panei
gė žinias, kad komunistai užėmę 
Changchuną, buvusią Mandžūrijos 
sostinę. Vyriausybės daliniai at
siėmė Anshan, svarbų plieno pra
monės centrą. Kiniečių komunistai 
naudoja rusiškus ginklus. Chinhsie- 
no miestas buvo apšaudytas „ru
siško tipo" artilerijos sviediniais.

ATĖJO LAIKAS „AMERIKIE
CIAMS ATVERTI AKIS“

Durham. Užsien. reik, ministerio 
pavaduotojas Charles E. Salzmann

Kiek lietuviu pateks i JAV
• •

Kiek lietuvių pagal DP bilių 
patekti į JAV tikai niekas nie
ko negali pasakyti. Tatai daug 
priklausys nuo DP komisijos, 
kuri individualiai spręs bylas. 
Tuo reikalu p—lė Rovaitė klau-
sė net patį Carusi, bet ir tas
nieko tikro negalėjo pasakyti. 
Apskritai, dėl skaičiaus su lietu
viais vengiama iš viso kalbėti. 
Kaip iš BALFo pirmininko kun. dr. 
Končiaus pranešimo Worcestery, 
Mass. (USA) atpasakoto „Am. L— 
vio" paaiškėjo, ten tikisi, jog 
Amerikon galės pakliūti net 30.000 
lietuvių, apie pusės visų lietuvių 
tremtinių patekimą palankiai išsi
reiškė ir vienas kitas konsulatų 
pareigūnas, tačiau kiti tikina, jog 
minimieji skaičiai yra perdėti ir 
skelbiami nebent tik emigracinei 
propagandai. Treti tą skaičių sure- 
dakuoja ligi 10.000—15.000. Mat 
nurodoma, kad BALFas negali iš
duoti savarankiškų garantijų, NC- 
WC daugiau proteguos kitus, pir
moj eilėj paruošiamos bylos tų, 
kurie jau anksčiau yra įteikę savo 
dokumentus konsulatams (o lietu
viai dėl affidavitų ir tikslių infor
macijų stokos, taip pat dėl mažos 
kvotos jų ir pareiškimų kaip tik 
daugumas neįteikė), tad kitų tau
tybių kandidatų proporcingai dau
giau pirmoj eilėj įvažiuos, be to, 
neaišku, kokiu pagrindu praktiškai 
tas skaičius bus sudarytas: ar iš 
užšaldytų kvotų dalies, ar pagal 
Lietuvos gyventojų skaičių, ar pa
gal tremtinių kiekį. Šiuo metu tą 
skaičių realiai padidinti galima, 
kaip kad informuoja, nebent indi
vidualia iniciatyva.

Kas greičiausiai į JAV pateks? 
Kadangi su DP biliaus vykdymu 
turi ryšį tik senosios registracijos 
konsulatuose (tie, kurių dokumen
tai jau sutvarkyti, greičiau praeis), 
nurodoma, jog tokiems yra ir dau
giau realių galimumų greičiau į 
JAV pakliūti. Bet gali būti ir taip, 
kad pirmiausia gali būti imami tie, 
kurie bus kurdinami rečiausiai ap
gyventose srityse. Todėl čia gali 
patekti tie, kurie visai jokių darbo 
ir buto sutarčių neturi ir jų, ne
turėdami JAV jokių giminių ir par 
žįstamų, nesitiki iš niekur gauti, 
bet gali atitikti reikalaujamas pro
fesines sąlygas: ūkininkai, staty-' 
bininkai ir kitų pirmojo reikalin
gumo profesijų specialistai. Todėl 
tokie kandidatai, šiuo metu nors ir 
neturėdami realaus galimumo savo 
emigracinei valiai pareikšti, betgi, 
firmų pakviesti, pagal jų pristaty
tas nevardines garantijas, gali net 
greičiau į JAV pakliūti už kitus. 
Bet gali būti ir kitaip. Šiuo metu 

ir žiema
vienoje kalboje pareiškė, kad ga
limas daiktas, jog nepavyks išven
gti karo su sovietais. Dabar esąs 
atėjęs laikas amerikiečiams at
verti akis ir užbaigti „skausmingą 
klaidingų iliuzijų procesą."

„Sovietų valdovai, — pareiškė 
Saltzmann, — pasinaudos kiek
vienu priespaudos, melo ir apgau
dinėjimų metodu, kuris tarnaus jų 
tikslams, Suprasdami tai, mes 
turime iš anksto apsiginkluoti bu
drumu prieš greisiantį pavojų."

ŠVENTOJOJ 2EMEJ NERAMU
Jeruzalė. Izraelio kariuomenės ko

munikatas pranešė, kad Egipto da
liniai išvystė aktyvią veiklą | pietus 
nuo Jeruzalės. Iš abiejų pusių veikė 
stipri artilerijos ugnis. Prie Betliejaus 
žydai esą atmušę arabų puolimus. 
JTO stebėtojams Jeruzalėje įsakyta 
normaliais atvejais pasilikti „niekieno 
žemėje" ir tik tada peržengti arabų 
ar žydų pozicijas, kai iškils būtinas 
reikalas. Si Instrukcija duota todėl, 
kad JTO atstovai buvo kaltinami, kad 
jie, vaikščiodami iš vienų pazicijų I 
kitas, suteikia vienai ir kitai pusei 
informacijų apie priešo padėų. 

tėra žinomos tiktai tuo reikalu 
nuotaikos. Realaus vaizdo ir planų 
kol kas dar nėra. Taip pat nėra 
realių duomenų, kiek iš viso mini
mųjų garantijų bus ir kaip pagal 
jas kandidatai bus paskirstyti.
Praktiškai išeina taip, kad tie,
kurie turi JAV giminių ar draugų, 
teoriškai ten pagal šio meto duo
menis ir greičiau galės patekti, jei 
tie jų globėjai tinkamai sugebės 
jais pasirūpinti, būtent: darbo ir 
buto garantijas (po 2 egz.) pasiųs 
į Vašingtoną įregistruoti. Ta vieną 
jų egz. pasiliks pas save, o kitą — 
išsiųs savo selektoriams. Šie savo 
ruožtu susiras kandidatą, jį ap
klausinės, patikrins jo dokumen
tus, suderins su CIC apklausimo 
duomenis, apžiūrės sveikatą etc. 
Konsulai paskum duos vizą ar ne, 
bet jie eilės nenustato: čia pri
klausys nuo DP komisijos spren
dimo — tiek vizai gauti, tiek iš
važiuoti. O čia gali lemti visa eilė 
veiksnių, kurių mes čia dabar gal 
dar nė nežinome. Ar nuvykusieji 
galės per 2 metus keisti JAV butą 
ir darbą? Ten nėra įstatymo, kuris 
žmogų pririštų prie darbovietės, 
kaip kad Sov. S—goję, tačiau vis 
tiek tokie nauji ateiviai turės 
registruotis ir tokiam reikalui gauti 
komisijos sutikimą. Apskritai rei
kia žiūrėti, jog pirmieji emigran
tai būtų labai dori, darbštūs ir 
sąžiningi. „Jeigu atvykusįeji neno
rės dirbti, kaip kad pastebėjo Frei- 
manno stovykloje tėvas Scnneide- 
ris, JAV Caritas atstovas, tarp 
amerikiečių kils toks nepasitenki
nimas, jog bus baigta su visokio
mis emigracijomis!" A. P.

TMUHįi&i is VMM
Vašingtonas. Tikimasi, kad Kon

gresas ateinančiais metais prie 
Europos atstatymo programos pri
jungs ir JAV karinę pagalbą Va- 
I karų Europai ir, gal būt, kai ku
rioms Ramiojo vandenyno sritims.

Paryžius. Londone ir Vašingtone 
vis labiau suprantama, kad Tito 
atkritimas yra didžiausias vakarie
čių pasisekimas šiais metais. Be 
Tito pagelbos yra Stalinui daug 
sunkiau veržtis į Vakarų Europą.

1 Praga. Prekybos departamentas 
praneša iš Pragos, kad Čekoslova
kijos pramonė po komunistų per
versmo yra smarkiai nusmukusi.

Vašingtonas. JAV numato netru
kus pergrupuoti ir evakuoti iš Ko
rėjos savo kariuomenę.

Paryžius. Antarkties klausimas 
greičiausiai atsidurs JTO susirin-
kime Paryžiuje. JAV remia pro
jektą, kad Antarktis pereitų JTO 
kontrolėn, tuo tarpu Anglija ge
riau norėtų šį žemyną padaryti 
Anglijos ir JAV dominiją, gal būt, 
prisidedant dar Čilei ir Argentinai.

Askhabadas. Maskvos radio pra
neša, kad iš Askhabado (Turkmė
nijos) sostinės lėktuvais išgabenta 
6 000 žmonių, nukentėjusių nuo 
žemės drebėjimo.

Bratislava. Nesutarimai tarp 
valstybės ir Bažnyčios Čekoslova
kijoje, kurie iki šiol apsiribojo 
tik Romos Katalikų Bažnyčia, pa
gal pranešimus iš Slovakijos, išsi
plečia ir nekatalikų bažnyčioms.

Vašingtonas. Graikija paprašė . JAV 
pagelbos ginklais, amunicija Ir ap
ranga kad galėtų suorganizuoti dar 
bent dvi divizijas kariuomenės. Grai
kija nori, siekiant greitesnio sukilėlių 
sunaikinimo, padidinti savo kariuome
nės skaičių nuo 132.000 iki 150.000 vyrų. 
Graikija prašo daugiau kaip 25.000.000 
dolerių kariniams ir ekonominiams 
reikalams.

Albany. Thomas Dewey spalių 5d. 
turėjo pasikalbėjimą su John Foster 
Dulles, kuris atvyko iš JTO posėdžių 
Paryžiuje. Svarbiausia pasikalbėjimo 
tema buvo užsienio politikos klausi
mai. Mr. Dulles pareiškė, kad esąs 
atvykęs I Albany gauti iš Dewey pa
tarimų ir pranešti apie JTO susirin
kimo (vykius.
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