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Stalinas informuojasi 
pries apsispręsdamas

Londoniškės agentūros „Euro- 
pe-Press“ vyr. redaktorius Ed. E. 
Sinclair praneša, jog rugsėjo 5-10 
d. d. Kremliuj vyko ypatinga 
konferencija, kuriai pirmininkavo 
MVD viršininkas ir sovietų ato
minės energijos komisariato val
dytojas Lavrentijus Beria. Pats 
Stalinas visą laiką asmeniškai 
klausėsi pranešimų, kuriuos kon
ferencijoje darė žymiausi sovietų 
atominiai ekspertai, smulkiai pain
formuodami apie pačią naujau
sią sovietų atominio ginklavimosi 
padėtį.

Konferencijoje nebuvo nė vie-

joje komunistai bruzda ir gra
sina.

Sinclair rašo, jog Berijai duoti 
neriboti fondai atominiams rei
kalams, o tyrinėtojams tiesiog 
karinės drausmės tvarkoj įsakyta 
su didžiausiu stropumu rinkti vi
sus duomenis apie atominės bom
bos gaminimo baigiamąją stadiją.

Britų korespondentas priduria, 
jog vakarinių galybių žvalgybos 
duomenimis sovietai kaip tik šio
je baigiamojoje stadijoje susidu
ria su gamybos sunkumais, kurie 
tuo tarpu atrodą nenugalimi. Ta-

„MES TURIM BOTI PASIRUOŠĘ"

Londonas. Britanijos krašto ap
saugos ministeris A. V. Aleksan- 
deris pareiškė, kad Anglijos tiks
las ir toliau turi būti ekonominis 
krašto atstatymas. Tačiau jis pri
dėjo: „Jeigu pasigirs šauksmas 
prie ginklo, mes turime būti pasi
ruošę". Jo nuomone, būtų bepro
tybė apleisti krašto ekonominį gy
venimą vien dėl ginklavimosi. 
„Mano tvirtu įsitikinimu, šiuo kri
tišku momentu mūsų šūkis turi 
būti: prie diržo prisisegus kardą 
dirbti su mūrininko lopetėle.”

KOMUNISTŲ OFENZYVA KINIJOJ
Nankingas. Kiniečių komunistai 

pradėjo savo rudens ofenzyvą, pul
dami dviejų centrinės Kinijos pro
vincijų sostines — Sian ir Taiy-

Berlyno klausimas nepajudėjo
Paryžius. JTO saugumo Taryba 

penktadienį vėl ėmėsi spręsti Ber
lyno klausimą. Dr. Bramuglia krei
pėsi į keturis didžiuosius, prašy
damas „tolerancijos ir supratimo” 
kad būtų galima išspręsti Berlyno 
klausimą. Si problema esanti „gi
liai įsišaknijusi" ir vedanti į di
deles komplikacijas. Kai Dr. Bra
muglia paprašė tolimesnių infor
macijų Berlyno klausimu, vakarie
čių atstovai Dr. Jessup, Sir Alexan

der Cadogan ir A. Parodi pareiškė, 
kad jie esą atsakę į Dr. Bramuglia 
klausimus savo ankstesniuose pa
reiškimuose. Višinskis su savo de
legacija tylėjo ir tik tiesiog pak
laustas atsakė, kad jis, pagal savo 
vyriausybės nurodymus, nedaly
vaus debatuose Berlyno klasimu. 
Jis pakartojo sovietų argumentą, 
kad Berlyno klausimas _ turįs būti 
sprendžiamas užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijoj, bet ne Sau
gumo Taryboj.

„Geležine uždanga' Baltijos juroje
no iš sovietų karinių vadų.

„Vienas Rytų Europos diploma
tas man aiškino“, rašo Sinclair, 
„kad toks staigus tos konferenci
jos sušaukimas aiškintinas Sta
lino noru turėti tiksliausius duo
menis apie atominio ginklavimo 
pažangą prieš duodant Vakarams 
galutinį atsakymą dėl Berlyno“.

Si konferencija, atrodo, buvo 
viena iš eilės Stalino informaci
nių išsiaiškinimų, kuriuose jis, 
rengdamasis tarti Vakarams „ga
lutinį žodį“, norėjo susidaryti ko 
tiksliausią padėties vaizdą visose 
srityse. Buvo konferencijos su sa
telitinių valstybių vyrais ir su Va
karų Europos bei Azijos kraštų 
komunistų vadais. Ne tik jų pra
nešimai buvo išklausyti, bet ir 
jiems nurodymai duoti. Vaisiai 
jau matyti: satelitiniuose kraš
tuose vyksta beatodairis „susite
pusiųjų“ komunistų valymas ir 
„buržuazinių likučių“ likivadi- 
mas; Azijos periferijose komuni
stų veikimas išsigimė į pilietinius 
karus. Agitacija ir socialiniai ne
ramumai itin stipriai jaučiami 
Prancūzijoje, Italijoje; net Angli-

čiau Beria pabrėžęs, jog tie sun
kumai turi būti nugalėti.

Montreal. Kanados gynybos mi
nisteris Brooke Claxston pranešė, 
kad Kanada nusprendė, atstatyt 
strateginių medžiagų sandėlius, nes 
„Rusijos nenuolaidi laikysena" pa
didina naujo karo galimumus.

van. Kovose dalyvauja daugiau, 
kaip 1.000.000 komunistų kariuo
menės.

Peipinge vicepremjeras Cang-Li- 
Seng ragino žmonių mases išnai
kinti komunistų pogrindžio judė
jimą, vykstantį vyriausybės ka
riuomenės užimtose srityse.

“Latviešu Žinąs“ praneša apie 
nepaprastas sovietų apsaugos 
priemones Baltijos pajūry. 
Estijos pakrantėje visi žvejų 
laivai surenkami tam tikrose 
vietose, kur laikomi speciali
ame plote, aptvertame 7—8 
pėdų aukščio spygliutų vielų 
tvoromis. Apie šiuos „laivų

JAV politikos fasadas ir užkulisiai

1949 METAI NULEMS 
PASAULIO TAIKOS LIKIMĄ 

Frankfurtas. Kinijos užsienių 
reikalų ministeris Wang-Ši- 
Cieh, kuris šiuo metu lankosi 
Vokietijoje, pareiškė, kad 1949 
metai nuspręs pasaulio taikos 
likimą. Nurodydamas, kad 
šiuo metu nesą duomenų, ku
rie tuoj privestų prie karo, 
Wang perspėja pasausį, saky
damas: „Tarp ginkluoto kon
flikto Kinijoj ir komunistų or
ganizuojamų streikų visame 
Vakarų pasaulyie nėra jokio 
skirtumo. Per ateinančius me
tus daugelis kraštų turės at
sistatyti arba pasukti į komu
nizmą.“ Ekonominio atstatymo 
nrogramos išdavos ir „kitų 
kraštų, neįeinančių į ERP, eko
nominio pastovumo atgavi
mas“ nuspręs pasaulio taiką. 
..Jei dalykai blogai vystysis, 
ateis vargas, nemažesnis, kaip 
Kinijoj.“ (S&S)

„Journal de Genėve“ korespon
dentas JT visumoj Paul A. La- 
dame duoda vertingą informaciją 
apie JAV politinę strategiją. Toji 
apžvalga kartu teikia ir dabarti
nio meto tarptautinės padėties 
apibūdinimą.

JAV delegacija JT Visumoj, tu
rėdama prieš akis prezidento rin
kimus, savaime turėjo užimti re
zervuotą ir santūrią elgsenos li
niją. Tačiau tai yra „apskaičiuoto 
santūrumo ir kantrybės“ politika. 
Kaip įspėjo John Foster Dulles, 
numanomas Marshallio įpėdinis, 
sovietai padarytų „tragingą klai
dą, jeigu tą JAV kantrybę pa
laikytų silpnumu“. Ladame — ir 
ne jis vienas — konstatuoja, jog 
atsitiktinės improvizuotos politi
kos gadynė Vašingtone jau ne
grįžtamai praėjo. Per pastaruo
sius 12 mėn. valstybės departa
mente įvyko tikra revoliucija, ir 
dabar JAV užsienių politiką toli
momis perspektyvomis planuoja 
vad.' „tautinė saugumo taryba“, 
kuri tai politikai teikia pastovu
mo ir tvirtumo garantiją.

Visa tai turėdamas galvoje, 
.Journal de Genėve“ korespon
dentas šiaip nusako JAV politinę 
strategiją: kietumas ir ryžtingu
mas užkulisiuose, nuosaikumas

pasiunti, Marshallio buvo „nu
galėtas“; Paryžiuj „neutralie 
siems'* Saugumo Tarybos na
riams, kurie buvo pasišovę tar
pininkauti, vakarinės galybės ka
tegoriškai pareiškė, kad jų pa
stangos beprasmės, kol sovietai 
nenuims Berlyno blokados.

Ladame įspėja, kad tokia išo
riškai nuosaiki, bet iš esmės 
griežta JAV politika bus varoma, 
kol Vašingtone įsikurs naujasis 
prezidentas ir įeis į vėžes su 
naująja administracija. Ligi tol, 
JAV delegacija Paryžiuje laiky
sis ramiai, bet galingai rems vie
šuosius debatininkus, kurie, kaip 
Bevinas, Spaakas, Evatt, nieku 
nesivaržydami kaposis su sovietų 
peštukais diplomatais. Dabar JAV 
delegacijos didžiausias rūpestis 
esąs daryti viską, kad tie deba
tai eitų toliau. „Atrodo“, rašo La
dame, „kad artimiausiu metu JT 
Visumos posėdžių klausytojai 
gaus pamatyti ir išgirsti debatų, 
kurių rezultatai turės būti tai, 
jog bus į tikrąjį kelią atvesti tie 
dar užsilikę naivūs žmonės, ku
rie vis dar „kairėje nemato prie
šų”. Tai bus dar vienas moralinis 
sovietų pralaimėjimas prieš pa
saulio opiniją, kuri jų atžvilgiu 
nuo 1945 m. ir taip jau radika
liausiai pasikeitė. Tuo požiūriu

tingiau ir jau tiesioginiai įsikišti 
j pasaulio politiką. — Ta proga 
prisimintina neseniai paskelbta 
amerikiečių žurnalistų brolių Al- 
sopų prognozė, jog lauktina, kad 
prezidentas Dewey tada pada
rys nedviprasmiškų sprendimų 
bei patieks sovietams reikalavi
mų, kuriems šiuos išpildžius, iš 
pagrindų pasikeis tarptautinės 
padėties veidas, o Kremliui už
kietėjus savo ligšiolinėj politikoj 
pasaulis atsidurs prieš tiesioginę 
naujo karo grėsmę. Amerikiečių 
„apskaičiuota kantrybė“ kartą 
išseks.

Jau nėra abejonės, kad. už ryž
tingų savo vyriausybės sprendi
mų vieningai stovės visa ameri
kiečių tauta. „Daily Mail“ JAV 
korespondentas Don Iddon vie
name iš paskutinių savo praneši
mų vaizdingai tas amerikiečių 
nuotaikas aprašė:

„Amerikiečių pažiūrų vienin
gumas tiesiog nuostabus: nuola
tinė krizė jiems ir jų šeimoms 
jau įsiėdė iki gyvo kaulo. Jiems 
mirtinai įkyrėjo amžini gąsdini
mai ir pasityčiojimai, nuolatinis 
balansavimas ant katastrofos bri 
aunos, nesibaigiąs tąsymasis 
Jungt. Tautose, notos, baltosios 
knygos, telegramos ir memoran-

kalėjimus“ pristatyta bok
štų, kur įtaisyti prožek
toriai, ir aplink nuolat patru
liuoja sovietų motorlaiviai. Iš
plaukiantiems žvejoti laivams 
degamos medžiagos duodama 
ne daugiau kaip 4 valandoms. 
Dėl šios priežasties audros at
vejais nuskęsta daug laivų. 
Visa suomių įlanka ir Balti
jos jūra išdalinta specialiais 
žvejybos kvadratais, kuriuose 
žvejoti išduodami specialūs 
leidimai. Ką patruliai pagauna 
peržengus šiuos kvadratus, tam 
atimama žvejybos teisė. Po 
visą Baltijos jūrą nuolat pa
truliuoja prožektoriais aprū
pintų motorlaivių grandinės.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
ATĖNAI. JAV užs. reik. min. Mar- 

shallis šeštadienį netikėtai iš Pary
žiaus atskrido l Atėnus, kur jis buvo 
priimtas karaliaus ir kalbėjosi su va
dovaujančiais graikų asmenimis.

AtENAI. Penktadienį į Atėnų uostą 
atlaukė JAV 45.000 to. lėktuvnešis 
„Roosevelt" su 13 kitų laivų. Graikų 
vyriausybės suogsniuose pažymima, 
kad tai yra demonstracija prieš visus 
tuos, kurie graso graikų nepriklauso
mybei.

Jeruzalė. Iš Palestinos pranešama, 
kad tiek žydai, tiek arabai ruošiasi 
atnaujinti kovas. Pietų Palestinoj 
tarp žydų ir egyptiečlų kovos jau 
einančios.

BERLYNAS. J. F. Dulles Iš Vienos 
atvyko į Berlyną ir spaudos konfe
rencijoj pareiškė, kad jis nori įsiti
kinti oro tilto su Berlynu funkcljo- 
navimu,

BERLYNAS. Buv. vokiečių gen. 
Seidlitz ir priklausęs sovietų suor
ganizuotam „Nationalkomitee freles 
Deutschland“ atvyko į Berlyną ir 
turėjo pasikalbėjmą su aukštais so
vietų pareigūnais. Manoma, kad jam 
bus pavesta sovietų zonos vokiečių 
policijos vadovavimas.

PARYŽIUS. Sekmadienį Prancūzijoj 
įvyko elektorių rinkimai į Respubli
kos^ Tarybą (Senatą), kurie lapkričio 
7 d. rinks pačią Respublikos Tarybą. 
Elektorių rinkimuose pirmauja de 
Gaulle partija, po Jo eina komunistai. 
Paryžiuj iš 530 kandidatų išrinkta 317 
gaullistai, 153 komunistai ir kt.

viešuose pasireiškimuose, vengi
mas teatralinių mostų, tačiau 
griežtas ir bekompromisiais lai
kymasis esminiais klausimais. —

Vakarams yra intereso nutęsti 
laiką, kuris einąs sovietų nenau
dai.

Tas laikas taip pat esanti sovie
tams gal jau paskutinė proga 
apsigalvoti ir atsiversti, nes sau-

Kietumas, kurį paskutiniu metu
JAV parodė dėl Berlyno, šį api
būdinimą patvirtina. Trumanas, Į sio mėn. naujasis JAV preziden- 
kuris, taktiškai susvyravęs, dar tas jau bus tvirtai įsisėdęs į bal- 
norėjo pasiųsti į Maskvą specialų ną ir, JAV bus pasirengusios ryž-

dumai . . . Amerikiečių galvoji
mas darosi pavojingai eksplozy- 
vus — jie trokšte trokšta „kietai 
griebti“, „parodyti jiems (sovie
tams) kartą ant visados“, ener
gingai ir kietai „išmėžti tą smir- 
dalynę“ . . Erzina ir tai, kad 
nepanaudojama ir milijardus 
kaštuojanti atominė bomba . .

LIETUVA-LENKIJA 2 S (1:1)
Pereitą šeštadienį Ingo&tadte įvy

ko Pavergtųjų Tautų finalinės fut
bolo rungtynės Lietuva—Lenkija. Jos 
baigėsi lygiomis. Lenkų pasiekti įvar
čiai krito iš 11 mtr. baudinių. Len
kams abu įvarčius įkirto mūsų vi
durio puolikas Jokūbaitis. Pas
kutines 10 min. lietuviai žaidė tik 
10-tiese nes vartininkas Perkūnas 
buvo sunkiai sužeistas.
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Neeksportuokime partines politikos
Jei tai pasyrodytų tiesa, tai tie 

kurie žino, su kokiais sunkumais 
teko susidurti bilių priimant, linkę 
g'alvoti, jog ir šiuo atveju tatai 
būtų tų nežinomų veiksnių veiki
mas, kuriuo visokiais būdais no
rima prie minimojo biliaus vykdy
mo prikibti. Tuo tarpu viskas eina 
senąja tvarka.

Mūnchene jau pasirodė vienas 
iš selektorių. Manoma, jog iš dar
bo sutarčių, pasirenkant kandida
tus, tvirčiausios bus laikomos tos, 
kai bus duoti konkretūs duome
nys, iš kurių bus aišku, jog nau
jasis ateivis jokiu atveju nevirs 
visuomenei našta. Todėl tarp pir
mųjų kandidatų gali patekti grei
čiau sveikesni ir „rentabilingesni" 
žmonės jaunesni, geresnės sveika
tos, be didelių šeimų, reikalinges
nių profesijų.

Pirmasis transportas iš Mūnche- 
no į Bremeną išėjo šią savaitę. Tu
rėjo išvažiuoti anksčiau, bet tuo 
laivu, kuris turėjo plaukti į JAV, 
išplaukė transportas į Kanadą. Su 
juo vėl išvyko ten apie 150 lietu
vaičių, tarp kurių buvo jau žy
mesnis skaičius moksleivių, stu
denčių, kelios artistės. Į Ameriką 
keliaujančių atsiųsta kita grupė ir 
iš Austrijos. Tarp jų yra ir keli 
lietuviai. Tuo būdu dabar lietuvių 
„amerikonų" skaičius padidėjo 
apie 150. Tarp jų yra visokių luo
mų, profesijų, išsilavinimo žmonių. 
Išsišnekame su visa eile iš jų. Pa
sirodo, jų* turima planų kaip atsi
sakyti nuo daugelio nereikalingų 
dalykų: pav., kaip, užuot laikius 
emigr. stovykloj po pusę metų, 
viską būtų galima sutvarkyti per 
dvi savaites, kaip geriau atrinkti 
žmones, sutelkti į krūvą bendram 
darbui viso pasaulio lietuvius, 
įsteigti visus juos jungiančią Pa
saulio Lietuvių Sąjungą etc. Vie
nas iš jų, daug ko matęs ir išgy- j 
venęs, turėjęs reikalų veik su vi- 
vais žymiausiais lietuvių žmonė
mis, ypač rodo daug kartėlio dėl 
daugiau žodžiais, bet ne darbais 
proklamuojamos vienybės ir kai 
kurių politikierių nepartiškumo 
vardu vedamo partinio kromelio.

Aš niekad jokiai partijai ne
priklausiau ir nepriklausysiu, — 
kalba jis, laikydamasis principo: 
„svarbu ne kas šneka, bet ką." — 
Bet, gerbiamieji, sakykite, ar tai 
ne vaikų žaidimas? Skaitai spau
dą girdi pranešimus, kuždėjimus 
tik" saviesiems vienminčiams" ir 
matai, jei, sakysim, pabėgo į už
sienį Turauskas ar Musteikis, tai 
sakoma; pabėgo, pametė, ne gra
žiai padarė, betrūksta tik priedo: 
„muškit nevidonus!” O kai tą pat

„Emigracijos fronte” tuo tarpu 
nieko naujo. Konsulatuose regis
tracija vyksta toliau, šnekama taip 
pat apie DP kai kurių specialistų 
(pirmoj eilėj žemės ūkio) registra
vimą per stovyklas. Konsulatus ir 
stovyklas lanko taip pat Carusi, 
naujasis amerikiečių zonos direk
torius Ryan su 15 amerikiečių žur
nalistų ir kt. Numatoma tam tikrų 
pergrupavimų, pertvarkymų—pav., 
kai kurias erija naikinti, glaudinti 
etc. Galimas dalykas, jog ir Mūn- 
chene JAV emigracijos centras iš 
Wamerio kareivinių gali būti per
keltas į Funk kareivines. Su DP 
gyvenimu, būsiančiaisiais JAV pi
liečiais ir jų nuotaikomis stengiasi 
susipažinti ir amerikiečių žurnalis
tai, kurie betgi gauna daugiau pa
matyti oficialiąją pusę, žmones fil
muoja, fotografuoja, su vienu ki
tu pašneka. Mūnchene, Ingolstadte 
ir kt. jiems buvo taip pat parody
tas „bado davinys", kurį DP gau
na iš visų maisto produktų per 
dieną. Žurnalistai tuo susidomėjo 
ir išsišnekėję, nors tat kai kam ir 
labai nepatiko, gavo iš pačių DP 
daugiau informacijų apie tai, ko
dėl jie „nedirba", nors nori dirbti, 
tik to darbo negauna, kad iš jų 
atskaitomų pinigų būtų galima su- 

~ daryti stambias sumas emigrantų 
■įkurdinimui, jų kultūriniams rei
kalams etc. Tie tik pakraipė gal
vas, pasižymėjo ir žadėjo paskelb
ti. Emigrantai pageidauja, kad kitą 
kartą atvažiuotų spaudos žmonių, 
prie kurių jie taip pat galėtų pri
eiti ir nuo kurių jų tiek toli ne
laikytų, kaip kad kadaise stengėsi 
kai kurie pareigūnai neprileisti jų 
prie senatorių, paruošusių JAV 
DP įsileisti bilių.

Juntama veikiant kažkokia ne
matoma ranka. Ji kartais pasirodo 
ir kitais atvejais, pav. kad ir bi- 
liaus trukdymu. Per neseniai Mūn
chene sušauktą apygardinį apy
linkių komitetų pirmininkų suva
žiavimą, kuriame emigraciniais 
reikalais išsamų pranešimą padarė 
p—lė I. Rovaitė ir p. Masaitis, vie
nas iš pirmininkų pasisakė gavęs 
iš Amerikos laišką, kuriame buvo 
tikinama, jog emigracijoj iš DP 
stovyklų f JAV ligi susirenkant 
naujai kongreso sesijai (tai turi 
įvykti naujų metų pradžioje) nu
matoma padaryti pertrauką. Esą 
tam tikri įstatymų žinovai išaiš
kinę, jog Amerikoj nėra ir negali 
būti įstatymo, kuris leistų samdyti 
darbo jėgą už akių, todėl dabar
tinio DP biliaus nuostatai, kuriais 
reiklaujama konkrečių darbo su
tarčių, esą neveiksmingi ir dėlto 
turės pasisakyti kongresas per sa
vo naująją sesiją. 

padarė Smetona, tai skelbiama:... 
jis buvo priverstas palikti savo 
kraštą, jis tuo būdu išnešė nesu
terštą mūsų nepriklausomybės vė
liavą ... Atsieit jau kitas mastas. 
Tur būt, toks Ulmanis ar Patsas, 
kurie, nors ir geresnių progų turė
dami, betgi su savaisiais pasiliko 
ligi galo, liko duotajam žodžiui iš
tikimi, nepabėgdami, nors ir savo 
gyvybės kaina, tą nepriklausomy
bę suteršė ... Arba, nepalikdami 
vad. „K.aktų" savo kraštų juridinį 
statusą padarė (ir dabar turi) visai 
kitokį, atsieit—daug sunkesnį ne
gu mūsų. Bėgo tada visi, kam rei
kėjo ir kas galėjo, kam grėsė pa
vojus. Tačiau, jei žmonės, kūrę 
savąją sistemą, juodai valandai iš
mušus, nepaliko saviškių vienų, 
bet su jais pasiliko ligi galo, iš
tesėdami duotąjį žodį, „ginsimės 
iki paskutiniųjų”, nors čia ir ga
lėtų būti svarstomas tikslingumo 
klausimas „ar taip iš tikro pada
ryti reikėjo," tai tokiais žmonėmis, 
kaip žmogiškomis asmenybėmis^, 
tik pasidžiaugti galima. Kadaise 
keleri metai po perversmo teko

skaityti buv. Respublikos Prezi
dento Smetonos man duotą peržiū
rėti jam a. a. prof. St. Šalkauskio 
įteiktą memorandumą, kuriame tas
rašė, jog tam tikri žmonės, atėjus 
laikui, vėl bėgs. Iš tikro tas ir 
įvyko: jie vėl bėgo ... tik apie jų 
bėgimą kai kas iš tų, kurie jį ko
mentavo tąsyk Berlyne vienaip, 
dabar jau atsiliepia kitaip... at
sieit—pagal partinio kromelio rei
kalavimus ...

Arba vėl: buvo žmonių, kurie 
apie tuos, kurie,, nors ir nebe 
klaidų, veža lyg sakuotnugariai 
sunkų ir nedėkingą darbą, pačiais 
„rinktiniais" žodžiais skelbė, jog 
anie įsistebeiliję lyg Buda į savo 
bambą, neturį ryšio su kraštu, 
neatstovaują rezistencijos. Tie 
kentė, dirbo ir tylėjo. Pagaliau at
vyko tikrieji rezistencijos atstovai 
iš krašto. Ir pasakė visai ką kita, 
negu nepartiniais besiskelbią po
litikieriai norėjo. Ryšys atsirado— 
deja, ir vėl negerai... dabar jis 
jau nereikalingas arba bent ne 
toks reikšmingas. Tiems „neparti
niams" kas tik eina į Bažnyčią, 
kas tik katalikas, tai jau ir par
tinis ... Daug kas dar. gerai atsi
mena, kaip kadaise žvalgybininkų 
„Akis" paskutiniais žodžiais „gar- 
bavojo" prof. Pakštą, kam jis,

Naujoji Prancūzijos armija
Prancūzija šiuo metu pergyvena 

vieną iš dižiausių moralinių krizių 
savo istorijoj. Viešoji prancūzų 
nuomonė dažnai abejoja, ar iš vi
so verta priešintis agresoriui bū
simo karo atveju. Dingo pasitikė
jimas britais ir savimi pačiais. 
Kraštas nebenori dar kartą būti 
karo lauku ir kęsti pirmąjį priešo 
smūgį. Dingo pasitikėjimas ir 
prancūzų kariuomene, kuri šiuo 
metu turi tik 58 000 vyrų laivyne, 
70 000 aviacijoje ir 500 000 pėsti
ninkų. Su Amerikos medžiagine 
pagalba pėstininkų armiją būtų 
galima pakelti iki milijono.

Tačiau, nežiūrint visuotinio 
prancūzų moralės smukimo, jų ka
riuomenė yra geriau organizuoja
ma ir apmokoma kaip bet kada 
anksčiau ir kaip daugumai gali 
atrodyti. Maršalas Montgomery, 
vykdydamas savo inspekcinę ke
lionę, buvo nustebintas prancūzų 
kariuomenės puikia organizacija. 
Gen. De Lattre de Tassigny, kuris 
šiuo metu yra atsakingas už pran
cūzų kariuomenės paruošimą, visu 
rimtumu ir energija griebėsi šio 
uždavinio. Šiuo metu kariuomenės 
poligonuose stovyklaujančius, ge
rai aprūpintus, sveikus, narsius ir 
entuziazmo kupinus vyrus palygi
nus su 1939 m. armija, sunku įti
kėti, kad tai tos pačios tautos 

žmonės. Šias stovyklas praėjusių 
vyrų moralė yra pati aukščiausia. 
Visa tragedija glūdi tame, kad 
Prancūzijoj yra perdaug vyriausy
bės krizių, kad joks kabinetas 
neišsilaiko pakankamai ilgai, kad 
išvystytų pakankamos kiekybės ir 
kokybės ginklų gamybos planą, 
ginklų, kuriais turėtų būti ap
ginkluota naujoji armija. Vienas 
iš geriausių šio meto prancūzų ka
riuomenės vadų pareiškė: „Mūsų 
vienintelė viltis, norint kuo grei
čiausiai suorganizuoti Vakarų Eu
ropos unijos gynimą, yra ta, kad 
JAV atsiųs milžiniškus sunkiųjų 
ginklų kiekius".

Šiuo metu net ir gen. de Gaulle 
priešai sutinka, kad tuo atveju, 
jei tarptautinė situacija dar pablo
gėtų, jis būtų vienintelis vyras, 
kuriam būtų galima patikėti tautos 
jėgas. Gen. de Gaulle yra ap
sisprendęs tapti valstybės vadu 
bent keturių metų laikotarpiui, 
per kuriuos sukurtų didelę, gerai 
apginkluotą armiją. Prancūzų tau
toje yra dar pakankamai jėgų ir 
drąsos. Jeigu Prancūzijos vyriau
sybė griebtųsi keletos greitų ir 
griežtų priemonių, tautos moralė 
pakiltų neįtikimai greitu laiku. 
Vakariečiai gali jiems daug pa
dėti, bet tik tada, jei prancūzai 
norės padėti patys sau. (CMD)

pramatydamas busimuosius įvy
kius, siūlė griebtis planingos kolo
nizacijos ir jau iš anksto tam rei
kalui paruošti tam tikrą tautos 
aktyvą. Dabar lygiai tokiais pat 
terminais jį linksniuoja Šimkaus 
organas. Bet ar ne skauda žmogui, 
jog tada saviškiai ir taip netei
singai ujo? Ir kas juos dėl to jo 
ujimo gretina? Ar ne jų darbai 
kalba patys už save ir nesusigreti
na be jokio gretinimo iš šalies? 
Pagaliau patriotizmo mokyti turi
me daugiau ir geresnių, švaresnių 
žmonių, ne tokių, kurie, dar se
nesniais laikais su rėkiančiais bar
barais universitete traukę inter
nacionalą, paskum per .Lietuvos 
Aidą" ėmėsi sakyti kitiems pa
moksliukus ... Tokių „visokios 
valdžios gerbėjų" (atseit — funk
cijos, bet ne personalinio jos sąs
tato), kurie prie kiekvieno režimo 
stengiasi plaukioti tik paviršiumi, 
turime užtenkamai. Tačiau, jei jie 
patys nesusipranta pasitraukti, tai 
kiti turi jiems nurodyti kelią. 
Veiklių lietuvių užteks ir be jų— 
tokių koks buvo, pav., Maironis, 
Jakštas, Vaižgantas, a. a. Z. Star
kus, koks yra arkivysk. Skvireckas 
ir kt.

Kadaise Paleckis su džiaugsmu 
garsino V. Bičiūno „Dienoj" pas
kelbtus „atsiminimus", pavadintus 
„Kaip aš pasidariau krikščionių 
demokratu”. Sako; jei Bičiūnas 
nori parodyti savo apatines keli
nes tegu rodo, žmonėms įdomu. Ta
čiau ne visi tokias apatines keli
nes nori matyti ir ne visiems — 
įdomios. Dar ne laikas viską 
skelbti, kaip kas ir apie ką žino
me. Nemanykime, kad tie, kurie 
tyli, kenčia ir dirba, jau ir kalti, 
nors kartais apdrabstomi purvais. 
Žmonės viską žino ir supranta. 
Liaukimės partinio kromelio reika
lui prekiavę tautos krauju. Jei kas 
ką turime skelbti, kol tam dar nė
ra atėjęs laikas, verčiau rašykite 
atsiminimus, užrašus ir juos dė
kite į tautos archyvą, kad jie bū
tų prieinami nešališkam tyrinėto
jui. Jei kas kalba apie vienybę, 
tegu rodo ją darbais, ne žodžiais. 
Ir ne graibstydamiesi po savo ar 
kitų apatinius marškinius ...

Kartūs ir skaudūs žųdžiai, bet 
ar nėra juose daug tiesos? Ir ar 
nesistengiame tos. partinės politi
kos jau eksportuoti į Ameriką ir 
kitur — į jos spaudą, organizaci
jas, sambūrius? A. P.

SMUIKININKAS PR. MATIU- 
KAS AUSTRALIJOJ

Smuikininkas Pr. Mariukas, 
prieš pusmetį nuvykęs iš Vokie
tijos į Australiją, dirba Adelai
dės miesto ligoninėje. Jis spėjo 
pasireikšti ir kaip smuikininkas. 
Rugpjūčio 25 d- jis pasirodė per 
didžiausią, Australijos radio stotį.

JURGIS JANKUS

)PUŠ)IS
Dirbome namie, dirbome Vokie

tijoje vokiečiams, dabar dirbame 
toj pat Vokietijoj anglams, bet 
mes tebesijaučiame vis tie patys. 
Mes vis savo krašto žmonės, o vi
sa kita praeina pro šalį, kaip vėjo 
genami debesys pro pušių viršū
nes, — o pušys aukštos ir visada 
šviečia besileidžiančios saulės 
rausvumu. Kai pakirstos virsta, 
žalios šakos švokščia, o kai į žę- 
mę dunksteli, visas miškas atsi
dūsta. Bet mums vis tiek. Lietu
voje kirtome savo mišką vokie
čiams, tai čia vokiečių mišką ang
lams daug lengviau. Čia taip pat 
nieko neuždirbi, bet nors širdies 
nebeskauda ir keršyti nesinori. 
Vyrų pilnas miškas. Kiekvienas 
per dieną turi prikirsti po kiet- 
metrį. Tai būtina norma. Jeigu tos 
kada nesukerta, majoras niurna ir 
žada atimti dirbančiojo maisto 

priedą. Jis nori, kad prikirstų dar 
daugiau. Atidarinėja stovyklon at
vežtus Raudonojo Kryžiaus siunti
nėlius, išima cigaretes ir dalina 
miško darbininkams. Už kiekvieną 
virš normos sukirstą kietmetrį 
duoda vieną cigaretę. Rūkantieji 
susidarė atskiras grupes ir neriasi 
iš kailio. Yra tokių, kurie per die
ną padaro po tris kietmetrius ir 
gauna podvi cigaretes. Nuo to 
miškas dar greičiau tirpsta.

Kiek akys užmato, driekiasi ža
lias šakų laužas, o tarp jo guli il
gi, lygūs, rausvi kamienai. Visi 
suskaityti ir sunumeriuoti, bet 
akiai neaprėpiami. Tikros vystan
čių šakų ir paslikų kamienų ma
rios. Jų skaičių tik popierius te
gali pasakyti. Mes dabar pakilę 
ant kalnelio, ir nuo to iškirsti plo
tai dar didesni rodosi. Petras pa
moja ranka į skynimą ir pasako:

— Dabar ir jie DP. Guli nuo 
kelmo atskirti ir šakom nebemoja 
ir propogandos nebegali skleisti, 
kad svetimi vyrai atėjo ir nuo 
kelmų atskyrė.

Visi girdėjo jo žodžius, bet nie
kas nieko neatsakė. Mes visi tą 
žinom, bet pasauly niekas to ži
noti nenori. Papievis prieina pa
čioj paplentėj prie milžiniškos pu
šies, suduoda kirvapenčiu per pil
ką, sueižėjusį kamieną ir pa
sako:

— Paskutinė.
Mes irgi žinome, kad tam bare 

paskutinė, ir visi pakeliam galvas 
į viršų. Ji stovi tvirta, aukšta ir 
lygi, rausva viršūnė neriasi iš 
sueižėjusios žievės ir žalios ska
rotos šakos šiurena pilkuose de
besyse. Mes ją tyčia pasilikom į 
patį galą, kad geru stuktelėjimu 
užviršiuotume to baro darbą.

— Gaila tokio medžio, — įsiter
pia Petras. — Kai tą mišką sėjo, 
ji nebe jauniklė jau buvo. Bent 
tris kartas čia jau turi būti pergy
venusi. Anos jai ne vaikai, bet 
vaikaičiai. Kai anos dygo ir augo, 
iš viršaus jai labai smagu buvo 
žiūrėti, bet tarp jų atsigulti kažin 
ar miela. Toks milžinas su nykštu
kais! Ne, vyrai, jei ji nuversta

verkti nebegalės, tai likęs kelmas | Kazys. — Paskutinis stuktelėjimas 
bus kaip reikiant.verks.

— Tai, kad rado sentimentus,— 
susijuokė Vytas. — Iš ko lietuvį 
pažinsi. Kad galėtų, viską kitiems 
atiduotų, nors pats ir plikas ir al
kanas liktų. Kazy, duokš!

Pasiekė Kazio ištiestą piūklą, ir 
aštrūs dantys tuoj susmigo į sto
romis rauplėmis sueižėjusią žievę.

Kiti stovėjo aplinkui ir sukosi 
parūkyti. Tų kelių cigarečių rū
kantiesiems neužteko, tai jie gėrė 
gryną vandenį, o kavą nešė į kai
mą, mainė su vokiečiais į naminę 
taboką, piaustė su visais kambliais 
ir rūkė.

Po valandėlės Vytas su Kaziu 
piūklą perdavė kitai porai. Jie 
užėjo piauti iš kitos pusės, o Pet
ras ir Papievis, pasispiaudę del
nus, sustojo užkirsti paplautąją 
pusę.

— Tai medelis! Keturiems vie
tos užtenka! — šypsodamasis ir 
delnu per kaktą braukdamas, pa
sakė Vytas. — Šilta pasidarė.

— Bet ir virs gražiai, — pridėjo 

Piauti nebuvo lengva, Piūklą 
traukėm pasikeisdami, bet arti vi
durio ir piūklas vos beišnešė ir 
tik piūvenas tevėlė tarp dantų. 
Ėmė varyti kylius, bet ir tai neką 
tekėle. Dirbti reikėjo iš visų jėgų 
ir, keliolika kartų patraukus, gys
los imdavo virpėti.

— Jau eis! Piūklas laisvėja! — 
sušuko Vytas, kuris jau kelintą 
sykį iš eilės buvo paėmęs piauti. 
— Tik stipriau pakalk!

Papievis atsivedėjo, iš visos jė
gos drožė per kylį, ir milžinas, lyg 
atsakydamas į tą smūgį, trekštelėjo.

— Širdį pasiekė, — lyg su gai
lesčiu pasakė Petras ir pasitraukęs 
ėmė žiūrėti į viršų. — Dejubja.

— Vyrai, ar pasiutot! — išgir
dom balsą.

Mes visiškai nebuvom pastebė
ję, kaip plentu buvo pririedėjęs 
sunkvežimis. Iš jo iššokęs girinin
kas bėgo prieš kalniuką ir šaukė.

(B. d.>
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K. PABEDINSKAS

įsikūrimo galimybes Maroke
(Laiškas iš Casablancos)

Iš gyvenančių Vokietijoje tau
tiečių paskutiniu laiku gaunu daug 
laiškų įvairiais Marokan įvažiavi
mą liečiančiais klausimais. Nespė- 
damas visiems atsakyti, prašau, 
Pone Redaktoriau, leisti per Tam
stos redaguojamą laikraštį suteik
ti tautiečiams kai kurių informa
cijų-

Lietuvių tremtinių tarpe įsigy
veno nerašyta taisyklė, kad aplei
dęs Vokietiją parašo savo įspū
džius apie savo kelionę ir tą kraš
tą, į kurį išvyko. Apie tai, kaip 
važiavom, kaip plaukėm, sirgom 
jūrų liga ar ne, nepasakosiu nes 
ne taip Jums svarbu, bet man ro
dos svarbiausia tai norite žinoti, 
ar verta ir ar galima emigruoti į 
Maroką, jei dėl neturėjimo dėdės 
ar tetos ar dėl kitokių priežasčių 
negalėtumėt pakliūti į anglo-saksų 
kraštus.

Pradėsiu nuo klimato, nes kiek
vienas iš mūsų Europoje vaizduo
jamės Afriką kaip neapsakomo 
karščio kraštą. Afrika didelis kon
tinentas, ir jame galima rasti įvai
raus klimato. Kadangi Marokas yra 
šiaurinėje Afrikos dalyje, tai kli
matas visai pakenčiamas europie
čiams, o prie Atlanto pakraščių 
net visai malonus. Atlanto pakraš
tyje temperatūra svyruoja tarp 
4 ir 35 laipsnių C., giliau į konti
nentą siekia 45—50 laipsnių Kli
matas, išskyrus kai kurias Atlanto 
pakraščio vietas, yra sausas, lie
taus labai maža būna. Šiemet, pa
vyzdžiui, kaip kovo menesį palijo, 
tai lig šiol lietaus neturėjome. 
Vietiniai gyventojai sako, kad* 
spalių pabaigoje turi vėl prasidėt 
lietūs. Be Atlanto pakraščio, kur 
daugiausia susispietę gyventojų 
antra klimato atžvilgiu gera gy
venimui vieta tai Atlaso kalnų 
papėdė. Bet dėl permažo kelių ir 
geležinkelių tinklo europiečių ma
žai gyvena.

Gyventojai, kurių Maroke yra 
apie 8 milijonai, jų tarpe apie 
milijonas europiečių, susideda iš 
įvairių rasių bei tautybių. Be pag
rindinių vietos gyventojų arabų ir 
berberų čia rasi viso pasaulio ra
sių, pradedant baltais, baigiant 
juodais. Tautybių atžvilgiu, neskai
tant arabų ir berberų, vyrauja 
prancūzai, ispanai ir italai, kurie, 
patys gimę šiltuose kraštuose, no
riai emigruoja Marokan. Tame 
tautų mišinyje lietuvių vos pora 
šeimų ir apie 15 legijonierių, tar
naujančių svetimšalių legione. Iš 
iki šiol atvykusių iš Vokietijos 
apie 500 DP beveik visi rusai, 
kitų tautybių labai maža.

Nežiūrint,’ kad ir maža lietaus 
būna, vyriaujantis gyventojų vers
las žemdirbystė ir gyvulių augini
mas. Šalia šių pagrindinių verslų 
daugelis verčiasi odos, vario ir 
kitų spalvotų metalų išdirbinių 
amatu. Pramonė spartesniais žings
niais pradėjo kurtis, galima saky
ti, tik po šio karo. Neaiški Euro
pos politinė padėtis, o ypač na
cionalizacijos įstatymai neliečia, 
nes Marokas nėra pilnai prancūzų 
valdžioje, o tik protektorate. Au
gant pramonei, auga ir miestai. 
Dėlto Maroke begalinė būtų krizė. 
Casablanca, pagarsėjusi per karą 
Roosevelto su Churchilliu susiti
kimu, prieš 5 metus turėjo vos 
porą šimtų tūkstančių-gyventojų, 
o dabar turi beveik milijoną. Ne
žiūrint didelių statybų, miestas 
nepajėgia sutalpinti naujai atvyks
tančiųjų gyventojų.

Krašte, kaip Marokas, kur iki 
neseniai dar pagrindinis verslas 
buvo žemdirbystė, statant miestus 
ir kuriant pramonę, jaučiamas 
kvalifikuotos dabo jėgos trūku

mas. Todėl iki šiol atvykę specia
listai, kaip, pav., inžinieriai, archi
tektai, matininkai, mechanikai, 
šaltkalviai, ypač metalo tekintojai, 
staliai ir kiti nesunkiai susiranda 
darbą. Didelis pareikalavimas kon
toros tarnautojų — buhalterių, 
sąskaitininkų, mašinisčių ir t. t. 
Bet šioms taryboms reikalinga 
mokėti gerai prancūzų kalbą.
~ Uždarbius čia nurodysiu tik 
apytikriai, nes dėl paskutiniu lai
ku pabrangusio pragyvenimo at
lyginimai keičiasi. Inžinierius už
dirba per mėnesį nuo 20.000 frs. 
iki 35.000 frs., braižytojas 20.000— 
30.000 frs., matininkas 20—30.000, 
šaltkalvis 100—150 frs. į valandą, 
stalius 90—120 frs/val.

Maisto produktų ir daržovių kai
nos: duonos 1 klg. 32 Ks., lašinių 
nerūkytų 1 klg. 220 fr., mėsa jau
tiena 250—350 fr., valgomosios 
alyvos Iklg. 200 f r., bulvės 20— 
25/klg., morkos 20—25/klg., ko-

15—45/klg., apelsinai 15—40/klg., 
datulės 35/klg., kriaušės 25—30 fr/ 
klg.

Apranga: vyriški batai 1500— 
2500 frs., kostiumas vilnonės me
džiagos nuo 7000 iki 15.000 frs. 
pasiūtas, šilkinė suknelėms me
džiaga 350—450/mtr., vilnonė 600—

„AIDAI“, mėnesinis kultūros 
žurnalas.
Prenumerata: vieno numerio 
kaina Vokietijoje — DM 2.—, 
kituose kraštuose — DM 3,—. 
Platintojams duodama 10% 
nuolaidos.
Administracija: Augsburg- 
Hochfeld, DP Baltic camp. 
Redakcija: (13b) Mūnchen 27, 
Lamonstrasse 21.

1300, elektrinė plytelė 500 W/110 
v. 700—1000 frs.

Būtų kainos labai nevienodos. 
Kas iš ankščiau turi butą, tai mo
ka senas kainas — po kelius šim
tus frankų mėnesiui, o naujai sta
tomuose namuose, jei kam pasi
seka gauti, kas yra retenybė, tai 
moka už modemiškai įruoštą 2-jų 
kambarių ii virtuvės ^butą 5000 
frs. mėnesiui.

Iki šios vasaros imigracijos 
tvarka buvo tokia. Kas nors gyve
nantis Maroke duodavo darbo su
tartį ir prieglaudos pažymėjimą, 
prancūziškai „Certificat d’heberge-. 
ment", norinčiam dirbti Maroke. 
Tie dokumentai, Resident General 
patvirtinti ir aprobuoti, persiunčia
mi tam Prancūzijos konsului, kur 
DP gyvena, su raštu, leidžiančiu 
išduoti įvažiavimo vizą. Kadangi 
daugelis iš pirmųjų DP, pagal su
tartį užsirašiusiųjų staliais, nemo
kėjo net obliuoti arba šaltkalviu 
nežinojo, kam reikalinga bružeklis, 
tai prancūzų vyriausybė paskyrė 
komisiją DP specialistų verbavi
mui, kuri greitu laiku važinės po

zonas ir rašines specialistus nuo 
18 iki 50 m. amž. Tad darbdavys 
betarpiškai nebegali DP samdytis, 
o turi tik pareikšti, kad jam rei
kia tokio ir tokio specialisto ir 
komisija parinkus pristatys. Si ko
misija dar šiais metais nori su
rinkti 500 DP specialistų grupę. 
Tokią tvarką įvedus, norintiems 
atvykti į Maroką iš čia sunku ką 
bepadėti betarpiškai.

Patiekęs šią trumpą informaciją, 
palieku skaityįojui pačiam spręsti, 
ar verta imigruoti Marokan, ar ne. 
Kalbant aplamai apie emigraciją, 
reikėtų pasakyti, kad ne visi pak
liuvę į JAV yra laimingi, kai kas 
labai vargsta ir ne visi emigravę 
į kitus kraštus yra žuvę, rasi ir 
visai gerai įsikūrusių. Emigracija 
individualus dalykas, ne yisiems 
vienodai pritaikomas.

LIETUVIAI KUNIGAI IŠVYKO Į 
ČILĘ

Roma. Iš šv. Kazimiero Kolegi
jos Romoje kunigai panevėžiečiai 
Dr. Povilas Ragažinskas ir Leonas 
Zaremba išvyko į Čilę.

pūstai 30—40/klg., svogūnai 8—-15^ akordeonas

700 fr/mtr. Šiaip daiktai: siuvamoji 
mašina 30.000—45.000 frs., rašo
moji mašinėlė (nauja) 70.000 frs., 

50.000—60.000- frs.,'
klg., bananai 50—150/klg., citrinos | prosas elektrinis 110 voltų 800—

Ar Hitleris tikrai yra miręs
KAPITONO MUSMANO T YRINEJIMŲ DUOMENYS

Ne tik daug vokiečių, bet taip 
pat nemažas skaičius amerikiečių 
ir kt. tautybių žmonių tiki, jog 
Hitleris tebėra gyvas. Panaši min
tis, nors ir neoficialiai, kartais 
skleidžiama ir kai kurių rusų pa
reigūnų. Tie žmonės tikina, kad 
Hitleriui pačią paskutinę valandą 
pavykę iš savo bunkerio ištrūkti, 
pasiekti lėktuvu povandeninį lai
vą ir tuo būdu pasprukti iš sovie
tų nagų. Dabar jis esąs Argenti
noje, kur prisilaiko ir vienas Mus- 
solįnio sūnus, arba Ispanijoje, kur 
tik laukiąs ženklo, kada vėl galė
siąs atsistoti savo tautos priešaky
je. Panašių girdų taip vokiečių, 
kaip pastebi jų spauda, mėgina 
paskleisti ir nacių agentai. Tačiau 
dabar visiems tokiems samprotavi
mams galą padaro amerikiečių ka
ro laivyno žvalgybos kapitono M. 
A. Musmano paskelbtas praneši
mas, įrodęs, jog Hitleris yra tikrai 
žuvęs, pagrįstas visokiausiais au
tentiškais liudijimais, fotografijo
mis ir dokumentais, kurių iš viso 
susidarė net 20 tomų. Iš tų prane
šimų, kuriuos dabar plačiai cituoja 
ir komentuoja amerikiečių spauda, 
paaiški visa tikrovė, kurios būta 
tikrai žiaurios.

Paskutinės valandos.
Hitleris žinojo, kad turės mirti, 

ir mirčiai, kaip iš minimųjų prane
šimų paaiški, ruošėsi. 1945 m. bal. 
27 d. buvo net . padaryta „generali
nė savižudybės repeticija". Pir
miausia Hitleris davė savo adju
tantui esesininkui Gunschei įsaky
mą jį nušauti Reicho kanceliarijos 
bunkeryje. To įsakymo detales pa

vyko užfiksuoti stenografui Krie- 
geriui—dabar jas turi amerikiečių 
saugumas. Tačiau bal. 27 d. Hitle
ris pakeitė savo ankstesnę nuo
monę ir nusprendė pats nusišauti, 
prieš tai dar išgerdamas reikalingą 
nuądų dozę. Tam tikslui jis 
paklausė savo gydytoją Dr. 
Stumpfeggerį, ar jis tikįs greitu 
„Cyanid patassium" veikimu. Tam 
atsakius teigiamai, kad „fūhrerio" 
mirtis būtų tikra, pirma buvo nu
nuodytas jo šuo. Nuodai pasirodo 
veikė patikimai.

Balandžio 30 d. Hitleris paskuti
nį kartą pavalgė pietus. Pietuose, 
be Evos Braun, dalyvavo taip pat 
jo sekretoriai ir virėja Manziasly. 
2 vai. 45 min. Hitleris išėjo į. vad. 
bunkerio koridorių — atsisveikinti 
su savo ištikimaisiais, jo nepaliku
siais iki pat mirties. Jis buvo la
bai susijaudinęs ir, ką šnekėjo, 
beveik niekas negalėjo suprasti. 
Sekretorė Junge, kuriai Hitleris 
paskutinei paspaudė ranką, pa
reiškė kap. Musmanui, kad „jos 
Hitleris greičiausiai visai nema
tęs".

Dramatiškas momentas įvyko, 
kai Goebbelso žmona puolė prieš 
„fūhrerį" ant kelių, maldaudama 
jį nuo savižudybės atsisakyti. Ją 
prikėlė ir vėl pastatė ant kojų 
Goebbelsas, kuris tuo momentu 
neištarė nė žodžio. Tada į jį atsi
suko Hitleris ir jam įsakė: „Jūs 
esate už tai asmeniškai atsakin
gas, kad mūsų kūnai būtų sude
ginti". Paskui su Eva Braun pa
sitraukė nuošaliai ir pasiliko vie- 
du du. (Bus daugiau)

AttMMMS tUHOiuS ...
Skrybėlė su nutekamuoju 

vamzdeliu

Italijos madų parodoj viena pa
demonstravo skrybėlę su trimis 
gyvomis kanarėlėmis. Jai buvo 
paskirta trečioji premija. Antrą
ją premiją gavo savininkė skry
bėlės, ant kurios buvo įrengtas 
triušių narvelis, iš kurio kaišiojo 
galvas smalsūs triušiukai. Pirmoji 
premija buvo paskirta už skry
bėlę, ant kurios buvo įtaisytas 
šuns narvas, kurio angoje tupėjo 
mažytis gyvas foksterjeras. Skry
bėlė buvo pagaminta iš neper

šlampamos medžiagos ir aprū
pinta nutekamuoju vamzdeliu.

Apgauta sužadėtinė
80-ties metų Jessie Simmons 

buvo priteista 8000 dolerių atly
ginimo iš 80-mečio Hyrum Lewis, 
kuris sulaužė savo pasižadėjimą 
ją vesti.
Įsigeidė 60 metų geltonplaukės
Vienam Pietų Amerikos lietu

vių laikrašty 80 metų pensininkas 
ir "namų savininkas pasiskelbė 
ieškąs 50—60 metų moters vedy
bų tikslų, bet ji būtinai turinti 
būti geltonplaukė.

PRANEŠIMAI
Per Exchange Correspondence & 

Advertisiment Agency 
(24 b) Neumūnster i. H. 
Faerberstr. 39 Box 200 
Germany — British Zone 

gali užsisakyti „Žiburius" Vokieti
joje, Prancūzijoje, Anglijoje, Švei
carijoje, Danijoje, Švedijoje, Bel
gijoje, Olandijoje, JAV, Kanadoje 
ir Australijoje gyvenantieji lietu
viai. Vieno mėn. prenumerata at- 
seina: Vokietijoje — DM 3,—; 
Prancūzijoje — 160 fr., Anglijoje 
— 3 šil.j Šveicarijoje — 3,25 švei
carų fr.; Danijoje — 3,63 kronų, 
Švedijoje — 2,73 kronų; Olandi
joje — 2 fl.; Belgijoje — 30,— fr.; 
Amerikoje ir Kanadoje po 0,50 
dol., Australijoje — 25 % brangiau 
negu Anglijoje.

LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKO ŽODY
NO REIKALU

Gerb. visuomenei pranešu, kad 
V. Pėteraičio 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 
Mūnchen, Pilgersheimerstr. 21/1 
bei Dr. Kalthoff.

Priimame nemokamai, pašto 
tarifo nustatyta kaina oro pašto 
laiškus, emigracijos ar prekybos 
reikalais persiųsti į visus kraštus. 
Pagrindinė kaina — 30 Dpf. plus 
už kiekvieną 10 gr. po 50 Dpf.

ir mūs vokas 10 Dpf. (pav. 10 gr. 
laiškas atsieina 90 Dpf., 20 gr. — 
1,40 Dpf., 30 gr. — 1,90 DM ir t.t). 
Priklausomą sumą už siunčiamą 
laišką galima mokėti ženklais, 
įdedant į laišką. Prekybos reika
lams turi kiekvienas iš anksto su 
mumis susitarti. Šios sąlygos 
tik DP asmenims.

(24b) Neumūnster i. H. 
FSrberstr. 39 Box 200 

Germany - British Zone

Iš LSS Jubiliejinės Tautinės 
stovyklos prie Mittenwald, gali
ma gauti nuotraukų.

12 nuotr. įv. 7x10 did.
kaina DM 3,20

12 nuotr. įv. 9x15 did.
kaina DM 7,80

Pinigus siųsti. V. Bacevičius, 
Schwaebisch-Gmund, Bismarck - 
K as erne.

Ieškomas prekybos reikalams at
stovas Šveicarijoje. Kreiptis: EX
CHANGE CORRESPONDENCE & 
ADVERISEMENT AGENCY 24 b 
Neumūnster, Box 200 Germany.

Prašoma pranešti,
kad A. Arbačiauskienė, gyv. De
troite, yra susirgusi, dėl to jai 
rašantieji greito atsakymo atpra
šomos pagalbos greitu laiku ne
galės sulaukti.

Paieškojimai
Petronėlė _£ipiraitė-Valauskienė, 

gimusi Anykščių valsčiuje, dabar 
gyvenanti USA, ieško giminių, 
tprs ir tolimesnių Pipirams, iš 
Anykščių valsčiaus Slavėnų kai
mo, ir Grimašauskams, to paties 
valsčiaus-Šiininiškėlių kaimo. At
siliepti prašo šiuo adresu: (13 b) 
Memmingen, Postfach Nr. 112.

Giminės Amerikoje ieško Prano 
Sakalausko (Sakalo), žmonos Onos 
ir dukterų: Albinos, Martynos ir 
Onos iš Kirkilų kaimo, Kidulių 
valse., Šakių apskr. Žinantieji apie 
jų likimą prašomi pranešti O. 
Mekšraitytei, (16) Kassel, Matten- 
berg, Eisenhower 16.

teeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle- 
,f£.IDUlTC]l niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 ptg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško- ' 
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. PieCaltis, 6668 Delorlmler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Jię nori kara laimėti nekariaudami
CLAY—BERLYNO CHURCHILLIS 

1

Vėl smūgis Suomijos komunistams
(MUSŲ SPEC. KORESPONDENTO ŠVEDIJOJ)

Suomijos liaudies demokratai 
ir komunistai neriasi iš kailio, 
kad tik kaip nors sukompromi
tuotų vyriausybę ir pakviestų kai
mynėlį „parėtko“ padaryti. Mi- 
nisteris pirmininkas antrą kartą 
penkių dienų tarpe turėjo apsi
ginti parlamente prieš visokius 
puolimus, šį kartą prieš Hertta 
Kuusinen-Leinienės interpeliaci
ją, po kuria jai pavyko surinkti 
34 parlamento narių parašus. In
terpeliacijoje sakoma, kad pas
kutiniu laiku labai pablogėjo 
Suomijos tarptautiniai santykiai, 
yp»č su Sovietų Sąjunga. Klausia
ma, kokių priemonių mano vy
riausybė griebtis situacijai page
rinti.

Iš Leinienės interpeliacijos 
išeina taip, kad didžioji taikos
sutarties paragrafų dauguma vi
sai neišpildytį. Ministeris pirmi
ninkas atsakė į viską papunkčiui.

„Šioji interpeliacija apie vy
riausybės užsienio politikos pro
gramą yra visai nepagrįsta. Vy
riausybė turi pareikšti, jog ji vi
sai nežino, kad Suomijos tarp
tautinė padėtis, ypač su sovietų 
Sąjunga, būtų pablogėjus per tuos 
du mėnesius, kada vyriausybė 
pradėjo veikti. Kad kai kurie ru
sų laikraščiai nepalankiai atsilie
pė apie Suomiją, priklauso nuo 
to, kad jie iš Suomijos gavo klai
dingas žinias apie padėtį. Vyriau
sybė pasiryžus atidžiausiai budė
ti, kad, pildant tiek taikos, tiek 
draugiškumo sutartis, nebūtų per 
žengta nei sutarčių dvasia, nei 
kiekviena sutarties raidė. Vyriau
sybė visai nemano nieko pralei
sti, kas galėtų tuos tarp Suomijos 
ir Sovietų Sąjungos draugiškus 
santykius dar labiau sustiprinti. 
Aš tikiuos, kad parlamentas aiš
kiai pritars vyriausybės vedamai 
užsienio politikai, baigė savo kal
bą ministeris pirmininkas.

Pastačius vyriausybės pasitikė
jimo klausimą, prabilo Leinienė. 
Ji kalbėjo sportiniais terminais, 
net trijose vietose pavartojus „nu
vogtą startą“. O toks vyriausybės 
„startavimas“, anot jos, rodo, kad 
vyriaus,bė nesijaučia tikra savo 
taburetėse. Ji pakartojo jau ank
styvesnius užpuolimus, tvirtinda
ma, kad daugybė armijos ginklu 
dar tebėra privačiose rankose. 
Leimenė taip paV įžiūri, kad vy
riausybė mano padaryti valsty
bės policiją paklusniu įrankiu sa
vo planams ir kad ji, vyriausybė, 
planuoja paleisti visus karo kal
tininkus, įskaitant ir Tannerį.

Liaudies demokratas Eino Kilpi 
paaiškino, kad Sovietų Sąjunga 
negali užmiršti socialdemokratų 
nusistatymo Marshall© plano ir 
draugiškumo pakto atžvilgiu, to
dėl jos nepasitikėjimas yra pa
grįstas. Kalbėtojas pavadino Fa- 
gerholmą šiauriškiausiu (termi
nas, vartojamas Skandinavijos 
kraštams pabrėžti) ministeriu pir
mininku. Kilpi suprato Fagerhol- 
mo kalbą kaipo karo paskelbimą 
liaudies demokratams, bet, ne
žiūrint to viso, ragino Fagerhol- 
mą atnaujinti kabinetą platesniu 
pagrindu.

Greitai paaiškėjo, kad už mini- 
sterio pirmininko stovi tiek so-

cialdemokratų, tiek miestiečių 
dauguma parlamente.

Dėmesio verta yra agrarų gru
pės pirmininko Koivistoš kalba, 
kurioje jis savo grupės vardu pa
reiškė pasitikėjimą vyriausybe ir 
aštriai puolė komunistus. „Suo
mių tauta žino, kokią poziciją ji 
turi užminti savųjų „judų“ atžvil
giu,“ tarė jis.

Ir švedų parlamento grupės 
atstovas Osterholmas rėmė vy
riausybė, bet priminė, kad, atsiž
velgiant į rimtą pasulio padėti, 
būtų rekomenduotina pertvarkyti 
vyriausybę.

Leinienei pareikalavus viešo 
balsavimo vyriausybės pasitikė
jimo atžvilgiu, už vyriausybę pa
sisakė 47, prieš gi 35.

„Kokį protingą tikslą turėjo
toji komunistų interpeliacija, to 
negalėjo suprasti nei ministeris 
Fagerholmas, nei vyriausybės 
dauguma“, konstatuoja suomių 
dienraštis „Hufvudstadtsladet“. 
Bet kraštutiniems kairiesiems tas 
visai suprantama: užsienio politi
kos sumetimais vyriausybės už
puolimas buvo norima padaryti 
tautine — patriotine priemone 
krašto gyvybiniams interesams 
gelbėti.

Į tuos politinius debatus atsi
liepė ir „His master's voice" — 
Maskvos radijas, kurs buvo labai 
nepatenkintas, kad su liaudies 
demokratų interpeliacija užsienio 
politikos klausimais buvo taip 
pasielgta. Maskvos radijas spalių 
7 d. naktį gana išsamiai referavo 
debatus Suomijos parlamente ir 
konstatavo, kad miestiečių ir so
cialdemokratų partijos balsuojant 
„visiškai ignoravo plačiųjų masių 
ir demokratinių partijų, reikala
vimus ir požiūrius“. Reikia pažy
mėti, kad Maskvos radijas tere- 
feravo tik liaudies demokratų 
kalbas, visi kiti pareiškimai buvo 
nutylėti.

Paskutiniu laiku sovietų radi
jas labai daug dėmesio kreipia 
įvairiems suomių klausimans, 
ypač suomių komunistinės spau
dos pranešimans, o kas juos la
biausia „domina“ — tai praneši
mai apie šaulių organizacijas ir 
jų veikimą.

Detroit. Bavarijos karinis 
gubernatorius ir buvęs Michi- 
gano gubernatorius Murray D. 
van Wagoner, kalbėdamas Ko
lumbijos vyčiams, nurodė, kad 
„komunizmas per pereituosius 
metus yra patyręs didžiausių 
smūgių savo istorijoj“.

„Berlyniečiai1 žino, 'kad jie 
be „Operation Vittles“ badau
tų ir šaltų. Per dienas ir per 
naktis mūsų lėktuvai su kva
pą užimančiu preciziškumu 
skraido 20 mylių platumo ko
ridorium.“

Perspėdamas savo klausyto
jus, kad anebūtų suklaidinti 
teorijos, būk rusai nenorį ka
ro, gubernatorius - kalbėjo: 
„Jie nori laimėti karą visai 
nekariaudami. Berlynas yra 
šaltojo karo frontinė linija 
prieš komunistų dominavimą 
Europoje. Jis parodo visiems 
europiečiams, kaip ilgai mes 
numatome tęsti kovą toje Eu
ropos daly, kuri dar yra lais
va“. ’

„Jei mes atiduosime Berly
ną, tada mūsų prestižas ir mū
sų idealai visame kontinente 
sudužtų ir mes turėtume pasi
traukti iš Europos.“

Kalbėdamas apie jo valdomą
Bavariją, van Wagoner nu
rodė, kad apie 60—75% visų 
gyventojų yra katalikai ir kad 
„Katalikų Bažnyčia yra sti
priausia šiuo metu esanti pa
sauly tvirtovė, sulaikanti ko- 
mūnizmo plėtimąsi“.

Bavarijos gubernatorius gy
rė gen. Lucius Clay laikyseną, 
sakydamas: „Gen. Clay gali 
tvirtai laikytis. Jis negali ble
fuoti. Jis nenori, kad vėl bū
tų privesta prie antrojo Mun- 
cheno susitarimo. Jis yra šių 
dienų vyras ... Berlyno Chur- 
chillis.“ (S&S)

BAVARAI PRIEŠ OKUPACINES 
KARIUOMENĖS ATITRAUKIMĄ
Frankfurtas. Amerikiečių zonos 

karinės valdžios informacinis sky
rius, norėdamas sužinoti, ką vokie
čiai galvoja apie sąjungininkų ka
riuomenės atitraukimą iš Vokieti
jos, rugpiūčio mėn. padarė apklau
sinėjimą. Iš surinktų duomenų aiš
kėja, kad 49 % amerikiečių zonos 
vokiečių nepritaria, nes bijo rusų 
remiamos diktatūros.

Labiau išlavinti ir geresnėj so
cialinėj padėty esą vokiečiai aps
kritai daugiau pasisako už sąjun
gininkų kariuomenės pasilikimą, 
tuo tarpu darbininkai ir žemesnės 
klasės rodo pasipriešinimą ilgai 
okupacijai.

„Daugelis vokiečių norėtų savo 
kraštą turėti sau be jokių okupa
cinių pajėgų, beveik pusė (49 %) 
iš jų skeptiškai žiūri į kariuome
nės atitraukimo pasiūlymą, tuo la
biau, kad jis yra patiektas rusų,

39 % pasisako už tokį projektą ir 
12 %■ nepareiškė jokios nuomonės."

Bavarai pareiškė didžiausią opo
ziciją ir nepasitikėjimą sovietų su
gestijoms. 54 %• bavarų pasisakė 
prieš okupacinių kariuomenių ati
traukimą, Hessene 43 % ir Wflrt- 
temberge-Badene 44 %.

Melbourne. Australijos oro pa
jėgų viršininkas aviacijos mar
šalas George Jones pareiškė, kad 
Australijos naikintojų eskadrilės 
yra pasirengusios karui. „Nėra 
tokio pajėgaus pasaulyje priešo, 
kuris galėtų Australiją staigiai 
ir nepastebėtai užpulti, kaip kad 
buvo padaryta su Pearl Harbour“, 
pareiškė aviacijos maršalas. Pa
gal George Jones, jei Australija 
būtų pradėta pulti, karališkosios 
Australijos pajėgos galėtų išsta
tyti septynias naikintojų eska
driles, tris bombonešių eskadri
les ir vieną papildomą eskadrilę.

„AMERIKA NEKLUPČIOS"
Oklahoma. Respublikonų 

kandidatas į prezidentus "U- 
bernatorius Thomas Dewey sa-

atšaukti savo diplomatus iš Sovie
tų Sąjungos, nes dėl keliavimo 
suvaržymų jų buvimas yra nepatei-

vo rinkiminėj kalboj pabrėžė, 
kad Amerikos gyventojai jau 
patyrė, kad „komunizmo tiks
las yra sunaikįnti laisvę, kur 
dar ji egzistuoja“.

„Paryžiuje mūsų atstovai 
JTO nenuilstamai dirba, kad 
krizė baigtųsi taikingu spren
dimu. Mes jiems padėsime. 
Mes parodysime jiems, kad 
Amerika nėra susiskaldžiusi. 
Mes parodysime jiems, kad 
Amerika neklunčios ir nesu- 
silpnės.“

Ottawa. Atsakingi sluogsntai pra
neša, kad Kanados vyriausybė gali

sinamas. Svarstomas klausimas ir 
sovietų diplomatams pritaikinti to
kius suvaržymus Kanadoje. -

Tarnautoju streikas Italijoj
Roma. Komunistų darbinin

kų vadas Giussepe di Vittorio 
grasina generaliniu 7 mil. dir
bančiųjų streiku, jei vyriausy
bė nepatenkins streikuojančių 
valstybės darbininkų reikala
vimų. Spalių 14d. Vittorio kal
bėjo Uomoje masiniame val
stybės tarnautojų susirinkime. 
Tą dieną tarnautojai Italijoje 
visą dieną streikavo nuo vie
nos iki devynių valandų, tik
tai pašto ir telegrafo ministeri
jos tarnautojai streiką sulau
žė ir dauguma atvyko į dar
bą.

Tai buvo primasis „baltaran- I patenkinti.

kių“ streiko mėgininmas pla
čiu mastu. Jie reikalauja auk
štesnių algų, didesnių pensijų 
ir pakėlimų bei pensijų per- 
klasifikavimo. Antikomuni
stinė krikščionių sąjunga ne
noromis sutiko su komunistų 
rengiamu streikų. Streikui 
priešinosi ir krikščionių demo
kratų Alcide de Gasperi vado
vaujama vyriausybė. Jau pe
reitą savaitę vyriausybė at
metė tarnautojų reikalavimą, 
nurodvdama, kad tik infliaci
niais tikslais •>risnausdinus 
pinigų, galėtų jų reikalavismus

v —

Europos gynybai vadovaus is Prancūzijos
Londonas. Vakarų Europos 

jungtinė gynybos vyr. būstinė, 
kaip Londono auroritetingi 
sluogsniai praneša, bus „kur 
nors Prancūzijoje“, nors tikroji 
vietovė dar neparinkta.

Prancūzija, kaip būstinės 
vietovė, buvo paskirta dar 
prieš gen. de Gaulle spalių 1d. 
pareiškimą, kur jis nurodė, 
kad, jei Londonas bus gyny
bos centras, Vakarų paktas ne
duos iokio sprendimo iš viso.“

Londone karo ministerijoje 
pereitą saveitę vyko Europos 
gynybos konferencija, kuriai 
vadovavo feldmaršalas lordas 
Montgomery. į\ Konferencijoj 
dalyvavo sausumos pajėgų vir
šininkas gen. de Lattre de 
Tassigny, oro pajėgų šefas-

Marshall Robb, laivyno va- 
das-viceadmirolas Jaujard ir 
Montgomery štabo viršinin- 
kas-gen. maj. Belchem.

Iš Vašingtono pranešama, 
kad JAV, prieš ąpsispręsdamos 
dėl Europai karinės paramos 
pobūdžio ir apimties, per užs. 
reik. min. pavaduotoją Robertą 
Lovett pareikalavo preciziškų 
detalių.“

ANGLŲ TEKSTILES PRAMONE 
NEATSIGAUNA

„The Manchester Guardian" ra
šo, kad Anglijos tekstilės pra
monė šiuo metu pergyvena sun
kius laikus. Vyriausybės pasiūly
tas planas atgaivinti šiai promonei 
nepavyko, nes iŠ 58.000 tekstilės

darbininkų, kurie buvo numatyti 
atsigabenti, teatvyko tik truputį 
daugiau nei 3.000, įskaitant ir 
Volksdeutschus. Pramoninkai darė 
beprasmius pasiruošimus naujiems 
darbininkams priimti, kurie, deja, 
neatvyko, tuo tarpu atitraukdami 
savo dėmesį nuo praktiškesnių bū
dų sau padėti. Vokiečių darbinin
kus reikėjo stengtis pasamdyti 
prieš valiutos reforĮną, kol naujoji 
markė dar nebuvo sudariusi pa
kankamo pagrindo pasilikti Vo
kietijoje.

Lisabona. Portugalų gen. štabo 
šefas gen. Rodrigu es išvyko į 
Londoną svarbiems pasikalbėjim
ams su aukštais britų karininkąis. 
Pasikalbėjimai galį privesti prie 
glaudesnių apsigynimo sutarčių.

TMUHįtai ts visu
Berlynas. Vakariečių oro tiltu gabe
nami iš Berlyno silpnos sveikatos vai
kai, kurie praleis žiemą Vakarų Vo
kietijoje. Netrukus bus pervežama 160 
vaikų per dieną. Berlyniečių šalpos 
organizacijos tikisi, kad šalia valkų 
bus galima 'pervežti ir ligonius bei 
senesnio amžiaus žmones.
Wellingtonas. Naujosios Zelandijos 
krašto apsaugos min. Fr. Jones pa
reiškė, kad pirmoji pokarinės laivyno 
statybos plano fazė jau baigta. An
troji fazė, kuri bus baigta ateinan
čiais metais, sustiprins Zelandijos 
laivyną iki didžiausio taikos meto 
pajėgumo.
New Yorkas. 20.000 žmonių dalyvavo 
iškilmingame akte, kurio metu Eisen- 
howeris perėmė Kolumbijos univer
siteto rektoriaus pareigas.
Berlynas. Visos sovietų zonos polici
jos generaliniu inspektorium sovietai 
paskyrė buvusį šarvuočių generolą 
Lattmarin, kuris šiuo metu dar te
bėra Rusijoje. Jo įsakymu Gothoje, 
Eisenacke, Wlttenberge ir kitur pra
dėta statyti barakai, kuriuose kiek
vienoj vietovėj turės būti apgyven
dinta po 900 policininkų.
praga. Manoma, kad nuo komunisti
nio perversmo iki šiol iš Čekoslovaki
jos yra pabėgę apie 20.000 žmonių.
Praga. Vyriausias Čekoslovakijos teis
mas nuteisė mirti tris spekuliantus, 
pavogusius 40.000 maisto kortelių. Jie 
buvo Pragoję viešai pakarti.
Londonas. Užsienių reikalų ministeri
jos salėje Londone atidaryta Britų 
Commonweltho ministeriu pirminin
kų konferencija, kurioj dalyvauja ir 
Pakistano, Indijos bei Ceilono min. 
pirmininkai.
Paryžius. Prancūzų užsienių reik, 
min. Schumanas, grįžęs iš savo kelio-- 
nės po Vokietiją, pareiškė, esąs pati
krinęs visas galimybes iki minimumo 
sumažinti prancūzų zonos Vokietijoj 
okupacinį valdininkų skaičių.
Roma. Italų užsienių reikalų minis
teris grafas Sforza parlamento posė
dyje pareiškė, kad būsimojo konflik
to atveju Italija negalėsianti likti 
neutrali.
Budapeštas. Oficialiai pranešama apie 
54 asmenų, tarp jų daug studentų, 
suėmimą. Jie kaltinami padėję ven
grams bėgti per sieną, dideliu mastu 
šmugeliavę svetimą valiutą ir palaikę 
ryšius „su slaptomis vienos užsienio 
galybės agentūromis".

Madridas. Mr. Farley, buvęs JAV 
pašto ministeris, spalių 6 d. turėjo 
ilgą uždarą pasikalbėjimą su gen. 
Franco, kuris buvęs „ypatingai malo
nus Ir įdomus“. Farley pareiškė, kad 
jis daug pasimokęs iš gen. Franco 
„išmintingų pastabų visais diskutuo
tais klausimais“. Iš Madrido jis nu
vyko į Portugaliją, sekmadienį buvo 
Prancūzijoje ir netrukus išvyks į 
Angliją, kur susitiks su Churchilliu.

Ispanijos užs. reik. min. Artajo pa
neigė pasklidusius gandus, kad Ispa
nija ir JAV esančios sudariusios ka
rines sutartis. Ispanų laikraštis „In- 
formatlones“ rašo: „Karo atveju 
Ispanijos politiką nulems tautos są
žinė, o ne kokie nors įsipareigojimai 
įvairiomis sutartimis, pasirašytomis 
tam, kad įgyti laikinų politinių pir
menybių.
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