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Didysis Marshailio planas gelbėti ST bijo pavojingo sprendimo
pasauli nuo

Paryžius. „Le Monde" iš gerai 
informuotų sluogsnių praneša, kad 
JAV užs. reik. min. George Mar- 
shallis darąs visas pastangas įgy
vendinti geopolitiniai—militariniam 
planui, kuris rusų diplomatiją pri
verstų ateinančių metų anksti pa
vasari padėti kortas ant stalo. Šis 
planas, kuris esąs jau Dewey pat
virtintas ir jo įgyvendinimas 
priklausąs nuo greitos Amerikos 
Kongreso akcijos, apima šiuos 
punktus:

1. Stiprinant Berlyno „oro tiltą" 
laimėti laiko, atmesti bet kokias 
derybas, jei norima ką pasiekti 
spaudimu, o JT turi Rusiją mora
liai pasmerkti,

2. nekomunistinė Europa ir Vo
kietija turi būti politiniai, kariniai
ir ūkiniai sujungtos,

3. kongresas turi priimti 5 mili
jardų nuomos ir paskolos progra
mos įstatymą,

4. sudaryti Šiaurinio Atlanto są
jungą tarp JAV, Kanados, Norve
gijos, Didžiosios Britanijos, Pran
cūzijos ir Beneluxo valstybių,

5. tamprus kitų Europos valsty
bių bendradarbiavimas su Atlanto 
sąjungos signatarinėmis valstybė
mis,

6. visos nekomunistinės Euro
pos valstybės turi įsitikinti, kad 
jos, jei nenori žūti, turi susijungti 
į federaciją ir kad Europos Jungti
nių valstybių sukūrimas yra dar 
utopiją.

7. sukliudyti tolimesnį komunis
tų plėtimąsi Tolimuose Rytuose,

8. silpniausius grandinės narius 
(Prancūziją ir Italiją) ištraukti iš 
komunistinės stovyklos. Delsian- 
čioms Indijai ir Argentinai kliudy
ti kompromituoti fronto solidaru
mą.

100000 lietuviu Sibire
Vašingtonas. „Stars & Stripes” 

savo š. m. spalio 19 d. numery ra
šo: Lietuvos konsulas Čikagoje 
Petras Daudzvardis aprašo pogrin
džio Bažnyčios augimą sovietų 
koncentracijos stovyklose ii Sibi
ro darbo vergų kolonijose.

Daudzvardis sako, kad praneši
mai gauti - iš artimų Vatikanui 
sluogsnių ir Iš katalių kunigo, 
kuris neseniai atbėgo iš Sibiro į 
Vokietiją. ’

komunizmo
v

Didysis Marshailio planas esąs 
gimęs anot „LE Monde" griuvus 
pagrindinėms Roosevelto hypote- 
zėrns. Dabar apskritai manoma, 
kad esą reikalinga netik sulaikyti 
tolimesnį Rusijos plėtimąsi, bet ją 
išvaryti ir iš pietų Europos.

Vašingtonas. Respublikonų se
natorius Capper pareiškė, kad bu
simasis JAV kongresas gali būti 
paprašytas patvirtinti dviejų mili
jardų dolerių išlaidas Europos ap
ginklavimui. Lapkričio 1 d. bus 
įjungtas į AV laivyno sudėtį pir
mas povandeninis laivas su „ra
daro akim" priešo lėtuvams sekti.

Skandinavija sudarė gynybos komisija
Oslo. Švedijos; Norvegijos ir 

Danijos krašto apsaugos mini
sterial sudarė bendrą Skandinavi
jos gynybos komisiją. I jos su
dėtį įeina po keturius atstovus 
kiekvienos valstybės. Vienas iš 
pirmųjų tos komisijos uždavinių 
yra kaip galima greičiau paruošti 
šių kraštų gynimo planą. Oficia
liame komunikate sakoma: „At
sižvelgiant į šių reikalų pobūdį, 
nebus viešai skelbiama jokių in
formacijų apie komisijos veiklą."
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Pasaulis ieško draugystės su Franco

Britanija nenori rizikuoti

Londonas. Didžioji Britanija ati
dėjo klausimą dėl ispanų ®ro, jū
ros ir sausumos bazių panaudo
jimo iki atslūgs dabartinis visų 
kraštų įkarštis ieškoti draugystės 
su Franco.

Parlamente buvo paaiškinta, kad 
Ispanijos įsijungimas į Europos gy
nybos sistemą iššauktų Maskvos 
propagandos audrą. Komunistai 
skelbtų, kad „fašistų blokas pla
nuoja karą su demokratija". „Tai 
sukeltų triukšmą, kuris turėtų 
sunkių pasekmių Anglijoj ir Pran- 

Jo pranešimu pogrindžio Bažny
čia turi apie 1 000 000 narių, ku
riuos sudaro daugiau kaip 200 000 
lenkų, 100 000 lietuvių, 70 000 lat
vių ir tūkstančiai ukrainiečių, 
vengrų ir vokiečių kaip belaisvių.

Daudzvardis praneša, kad Sibiro 
platybėse, kur nėra jokit} išorinio 
bažnyčių ženklo,Jos vistiek egzis
tuoja pogrindy, nežiūrint į tai, kad 
sovietų sargybiniai vien už persi- 
žegnojimą šaudo."

populiari problema*— kaip su so
vietais „susitarti dėl nesusitari- 
mo“, kitaip tariant, kaip pasiekti 
pastovesnio Europos patvarkymo 
jos dabartinio suskilimo pag-

Paryžius. JTO Saugumo Tdhybos 
pirmininkas Dr. Bramuglia po 
trumpo posėdžio penktadienį ati
dėjo debatus Berlyno klausimu 
pirmadieniui. Tame posėdyje ke
turi didieji ir Ukraina turi pa
reikšti savo nusistatymą dėl še
šių „neutraliųjų“ pasiūlytos re
zoliucijos. .

Višinskis sysilaikė nuo balsa
vimo ir paprašė posėdį atidėti iki 
pirmadienio, kad jis turėtų laiko 
gauti naujų instrukcijų iš Mask
vos.

Dr. Juan Bramuglia pareiškė, 
kad šia „neutraliųjų“ rezoliucija 
norima išvengti pavojingo spren
dimo, kuris galėtų nuvesti j karą. 
Paryžius. JTO gen. sekretorius 

cūzijoj ir tikrai nepalengvintų Va
karų Unijos bloko organizavimo", 
pareiškė oficialus kalbėtojas.

Britanija malanti, kad jei JAV 
mano toliau plėsti savo bendra
darbiavimą su franco, tai esąs jos 
dalykas, bet ^nglijai ir Prancūzi
jai prisidėjimas prie JAV būtų per 
daug rizikingas.

Vašingtonas. Amerikiečių avia
cija patobulino savo oro tvirtoves 
B—29, įmontuodami sprausminius 
ir raketinius motorus. Naujasis 
lėktuvas, pavadintas B—54 galės, 
skraidyti 7 200 mylių spinduliu (tuo 
tarpu kai B—29 tik 6000 mylių), 
be to, skris žymiai greičiau ir 
aukščiau.

JAV užsimoja susprogdinti Rylų Europos bloką • *
Roma. Italų „Corriere della Šerą“ 
Vašingtono korespondentas pra
neša, jog JAV valstybės departa
mentas nusprendė perkelti poli
tinę kovą Į Rytų Europą, stiprinti 
išcentrines jėgas sovietų bloko 
viduje ir ardyti tą bloką iš vi
daus. Tam reikalui į Balkanus su 
slapta misija buvo pasiųstas vals
tybės departamento Rytų Europos 
skyriaus šefas Llevelyn Thom
pson, kuris be kitko kalbėjęsis ir 
su Tito. Thompson atstovauja tai 
valstybės departamento linkmei, 
kuri mano, kad Tito netik nusis
tatęs priešintis Maskvai, bet or
ganizuojąs ir tolimesnį sovietinlo 
bloko ardymą. Tito netik Thom- 
psonui, bet ir Dewey patarėjui 
Eric Johnsonui pareiškęs, kad 
Jugoslavija mielai stiprinsianti 
santykius su Vakarais, ypač ūki
nius. Kai kas laukia, kad Vaka
rams nuteikti Tito įsakysiąs per
žiūrėti arkivyskupo Stepinač by
lą. Praktiškai Jugoslavija sustab
džiusi bet kokį graikų partizanų 
rėmimą.

Prancūzų ,,La Bataille“ prane-. 
ša, jog svarbiausias šaltinis .tiks
liausių žinių apie sovietų bei Ko- 
minformo politikos užkulisius esą 
Jugoslavijos diplomatai ir net 
pačios vyriausybės nariai. Pats 
jugoslavų užsienių reik. min. 
Kardelj pateikęs prancūzų vidaus

reik. min. Jules Moch pranešimą 
apie Kominformo įsakymą pran
cūzų komunistams pradėti strei
kų akciją. Maskvos „Pravda“ ra
šė,t kad Jugoslavijos delegacija 
JTO Visumoj parūpinusi Bevinui 
medžiagos, kuria pasinaudodamas 
jis pasakė dokumentuotą kalbą 
apie neišvengiamą sovietų ofen
zyvą prieš kapitalistinius kraš
tus. Dalį gautų informacijų britai 
perdavę prancūzų vyriausybei. 
„Britų kabinetas pesimistiškai 
žiūri į tarptautinę įvykių raidą“, 
rašo „La Battaille“. „Jis mano, 
kad didysis sprendimas dėl tai
kos ar karo neišvengiamai ateis 
pavasarį. Gerai painformuoti apie 
tai, kas darosi anapus geležinės 
uždangos, britai žino, kokį vaid
menį pavesta suvaidinti prancūzų 
komunistų partijai, kuri karo 
akivaizdoje turi visomis priemo
nėmis sabotuoti Vakarų gyni
mo sistemą.“

Kad britai galutinai palaidojo 
viltį tikrai susitaikyti ir padoriai 
bendradarbiauti su sovietais, 
konstatuoja ir šveicarų „Basler 
Nachrichten“ Londono korespon
dentas. Britų visuomenėj dabar

Trygve Lie perskaitė šešių „neu
traliųjų“ valstybių pasiūlytą re
zoliuciją Berlyno klausimu. Joje 
yra šie pagrindiniai punktai:

1. skubus visų po kovo 31 d. iš
leistų transporto suvaržymų tarp 
Berlyno ir Vakarų zonų ir va
karų ir rytų Vokietijos okupaci
nių zonų atšaukimas,

2. skubus karinių gubernato
rių pasitarimas dėl rytų zonos 
markės įvedimo vienintele Ber
lyno valiuta.

Šie abu dalykai turi būti įvyk
dyti iki lapkričio 20 dienos. Iki 
lapkričio 30 d. arba kito kokio 
bendrai susitarto termino turi 
būti ' sušaukta keturių didžiųjų 
užsienių reikalų nrinisterių kon
ferencija, išaiškinti visiems Vo
kietijos klausimams. Keturios oku
pacinės pajėgos turi sutrukdyti 
kiekvieną įvykį, kuris galėtų pa
aštrinti dabartinę padėlį.

PASKUTINES NAUJIENOS
Paryžius. Sekmadienį buvo 
švenčiama Jungtinių Tautų Die
na. JAV užs. reik. min. Marshallis 
per radiją ta proga pasakė kalbą, 
kurioj pareiškė: „Jog nėra geres
nio, nei trumpesnio, nei apskri
tai jokio kito kelio į patvarią 
taiką, kaip per Jungtines Tautas.
Stuttgartas. Eleonora Roo
sevelt, atvykusi į Stuttgartą, vie
name susirinkime pasakė kalbą. 
Po to ji aplankė tris DP stovyk
las ir vieną vokiečių pabėgėlių 
stovyklą.
Berlynas. Į buv. vokiečiųgen. 
v. Seidlitz, įeinant jam į vieną 
sovietų zonos vokiečių policijos 
mokyklą, buvo paleisti keli šū
viai, tačiau v. Seidlitz išliko ne
sužeistas.
Berlynas. ERP adm. P. Hoff- 
manas ir spec, ambasadorius A. 
Harrimanas sekmadienį buvo at
vykę į Berlyną ir spaudos kon
ferencijoj pasisakė aktualiais vo
kiečių ūkio klausimais. (

San Francisco. „Exchange" praneša, 
jog spalio 16 d. San Francisco mieste, 
JAV pakrašty prie Pacifiko, vėjas 
užnešė be galo biaurial dvokiančių 
dujų, kurios pasklido 50 km. platumo 
pa j Orio juostoj. Gatvėse buvę žmonės 
pradėjo vemti, kai kuriuos iėtiko is
teriško verksmo priepuoliai, tarnau
tojams įstaigose pradėjo skaudėti gal
vos. Pasklido gandai, kad nežinomas 
priešas pradėjo dujų ataką. Policija, 
ugniagesiai ir miesto sveikatos valdy
ba ėmė tyrinėti reiškinio priežastis, 
bet nieko nesusekė.

rindu. Churchillio pasiūlymas 
priversti sovietus pasitraukti iš 
užimtų Rytų Europos kraštų britų 
visuomenėj nerandąs pritarimo. 
„Spectator“, pav., rašo, jog, nors 
sovietų teisės į Rytų Europos 
kraštus neišlaiko kritikos, šian
dien dėlto nesą galima nieko pa
daryti; su Europos suskaldymu 
reikią sutikti kaip su pastovia 
padėtim.

Šitokio galvojimo pavojingumą 
be kitų nurodo ilgametis „News 
Chronicle“ Maskvos koresponden
tas savo naujoj knygoj „Inquest 
ori an ^lly“ (Sąjungininko paty
rinėjimas). Jis ragina britus ne
pasiduoti tuščioms iliuzijoms ir 
nenukrypti nuo kietumo linijos, 
juoba, kad kai kas laukia sovie
tus taktiniais sumetimais vėl pa
suksiant | žodinę draugystę su 
Vakarais. Ir „Journal de Gene
ve“ Londono korespondentas da
bartinėse britų visuomenės nuo
taikose įžiūri „miunchenizmo“ 
elementų. Tačiau vyriausybės 
sluogsniai turi per daug informa
cijų, kad bepatikėtų sovietų žo
džių pastovumu. Dėl to netikima, 
kad pastovus galėtų būti ir Euro
pos susiskaldymas, ir manoma, 
kad su pirmyn besibraunančiais 
sovietais neužilgo teks pasikalbėti 
„visiškai rimtai“.
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KATRAS IŠ TIKRŲJŲ
„Minties" š. m. 109 nr. J. K. 

puola „Žiburius", kad jie tariamai 
esą pasidarę krikščioniškosios poli
tinės srovės organu. Esą,, „Žib." 
kas tik neina šu krikščioniškąja 
politine srove, kas gina liberaliz
mą ir t.t, yra bedieviai arba be
veik bolševikai."

Dėl tokių p. J. K. teigimų, žino
ma, nėra prasmės ginčytis, nes tai 
nieku neįrodytas tvirtinimas. Taip 
tvirtindamas, p. J. K. turėtų nuro
dyti, kur „Žib." tokias tezes skelbė 
ar skelbia. Kol jis to nepadarys, 
jj tenka laikyti nerimtu skleidėju 
iš piršto iščiulptų prasimanymų.

Bet kai kuriais savo teigimais p. 
J. K., o kartu ir jo straipsnį at
spausdinusi „Mintis" sudaro pro
gą dirstelti į eilę dalykų.

J. K. savo str. kaltina „Žib.", 
kad jie varą kompaniją prieš ki
tus lietuviškus laikraščius, pirmoj 
eilėj prieš „Mintį". Taip, „Žib." 
rašė, kad mūsų visuomenė turėtų 
padaryti išvadų dėl „Minties". Ir, 
deją, neranda galimu tai apgai
lestauti.

„Minties" vedama linija yfa ne 
kas kita, kaip nepertraukiama eilė 
kitų puolimo, provokavimo, rė
mimo ir reklamavimo tautinės 
vienybės ardytojų ir pan. Atsimin
kim tik, kiek ir kaip „Mintis" yra 
puolusi VLIKą, jos spausdinamus 
„atsiminimus", kurie tik ir skirti 
pirmiausia atsiskaityti, nežiūrint 
nieko, su sau nepatinkamais as- 
mėnimis, spausdinimą iš Anglijos 
N-čiaus siuntinėjamų lapelių apie 
veikimą tiriamų delegatūrų, pa
starąjį šauksmą dėl tariamųjų 
skryningų, o pagaliau ir čia kal
bamąjį p. J. K. straipsAį, ir tai su 
kaupu patvirtins aukščiau pasa
kytus žodžius.

Negi gali kas iš „Žib." reikalau
ti, kad visa tai girtų. Mes esame 

'įsitikinę, kad visa tai lietuvių tau
tos reikalams yra žalinga, ir „Žib." 
nusikalstų savo paskirčiai, neat
kreipdami į -tai visuomenės dė
mesio. Tarp kitko norime pabrėžti, 
kad taip manyti „Žib." turi lygią 
teisę, kaip „Mintis" manyti, kad 
ji daro lietuvių tautai didelį pa
tarnavimą. „Minties" pretenzijas,

kad visi jos akciją girtų, laikome 
visai nepagrįstomis.

„Minčiai" tai, žinoma, nepatin
ka, ir ji griebiasi jau seniai išmė
ginto triuko, kad tai esanti par
tinė demagogija. Kalbamame str. 
net rašoma: „Palyginus „Žiburius" 
ir slapta leidžiamą LF organą „Į 
Laisvę", matomas didelis panašu
mas. Greičiausia ir „Žiburiams" 
paskutiniu metu toną duoda LF". 
Tuo tarpu, arčiau pasižiūrėję, mes 
pamatysime, kad, skelbdama to
kius dalykus, „Mintis" nori tik 
nukreipti dėmesį nuo savęs, kas 
jai duoda toną.

Pačios „Minties" metodu naudo
damiesi, mes galime palyginti su 
ja slapta leidžiamą „Laisvąją Lie
tuvą", pasižiūrėt, kas telkiasi apie 
„Mintį", ir mums paaiškės, kas 
duoda jai toną, kodėl ji veda to
kią liniją.

PARTINIS
dant toną, manome nepalaikys už 
bloga, jei ir mes, jos pavyzdžiu, 
tai atvirai pasakysime. Mums, bū
tent, susidaro įspūdis, kad „Min
tis", suktai rėkdama, jog esanti 
nepartinis laikraštis, iš.tikrųjų yra 
ruporas tos grupės kuri kitkart 
Lietuvoje buvo susibūrusi į sam
būrį lietuvių tautai terorizuoti ir 
buvo, be kitų vardų, žinoma ir 
vilkų vardu, tų pačių, kurie, kaip 
rodo žinomos bylos metu iškilę 
aikštėn dokumentai, trokšdami sa
vo tikslams siekti daugiau jėgos, 
laižė net iš svetimos raukos lai
komo dubenėlio ir kuriems negalė
jo būti palikta vietos net ben
drame lietuvių tautos kovai už 
laisvę organe.

Kad taip yra, kalba tai, jog tos 
grupės ir s „Minties" aspiracijos, 
linija ir metodai visai sutampa. Ir 
puolB ir giria „Mintis" tuos, kurie 
tos grupės puolami ar giriami. 
Tuo pat arogantiškumu ir agre- 

„Mintis", be* užuolankų pasi- syvumu pasižymi ir „Mintis" kaip 
sakiusi, ką ji įtaria „Žib." duo-1 ir. kalbamoji grupė, savo progra-

lietuviu Suįuu^cs kGufeuMiįu laudaue
DBLS-gos konferencija Londone 

praėjo su dideliu pasisekimu. Są
junga antrais savo gyvavimo me
tais turi apie 3000 narių ir 78 
skyrius, kurie buvo atstovaujami 
tokio pat' skaičiaus delegatų. Pir
mą konferencijos dieną dalyvavo 
ministeris Balutis, kuris pasakė 
kalbą apie geros organizacijos pa
grindus. Antrą dieną delegatai 
išklausė plataus pranešimo mini- 
sterio Sidzikausko, kuris atvyko 
dalyvauti konferencijoje iš Pary
žiaus. Pono Sidzikausko prane
šimą sekė gyvos diskusijos gyvy
bingiausiais mūsų tautos klausi
mais šiuo metu.

Plati buvo konferencijos darbų 
apimtis. Padarytas platus prane
šimas apie praėjusių mėtų veiklą 
Centro Valdybos pirmininko P. 
Varkalos, kuris parodė kaip auga, 
vystosi ir cementuojasi Britanijos 
lietuvių gyvenimas. Sąjungos san
tykiai su senosiomis lietuvių orga-

nizacijomis yra labai geri. Suva
žiavimas vyko Lietuvių klubo pa
talpose, kur delegatai ir svečiai 
patyrė vietinių lietuvių širdingu
mą ir svetingumą. Sąjungos metinį 
biudžetą patiekė P. Bulaitis, kuris 
buvo smulkiai parengtas, kad 
nariai galėtų matyt, kur padėtas 
kiekvienas iš jų surinktas šilingas. 
„Britanijos Lietuvio" reikalus re
feravo A. Kaulėnas. Šiuo metu 
laikraštis turi 2.100 prenumera
torių ir skaitytojų skaičius nuolat 
auga. Šiais metais laikraštis davė 
mažą nuostolį- Ateinančiais metais 
tikimės išsiversti be nuostolių. 
Apie skyrių veiklą platesnį pra
nešimą padarė kun. J. Sakevičius 
iš prisiųstų metinių apyskaitų. 
Pranešimus sekė visa sesija dis
kusijų. Diskusijos* kaip ir visa 
konferencija, vyko labai har
moningoj ir kultūringoj atmos
feroj. Šitos atmosferos palaikymui 
turi nuopelnų dalyvavęs konferen- 

mon linčą įsirašiusi dar anais lai
kais, kai teikės į .vilkų" gaujas. 
Lygiai „Mintis" rėkia esanti ne
partinė, varydama partinį darbą, 
kaip ir ta grupė.’ Šio identiškumo 
„Minties" ir tos grupės veido 
kitaip neišaiškinsi, kaip tuo, kad 
„Mintis" iš tikrųjų tėra tos gru
pės ruporas. Pagaliau ir telkiasi 
apie „Mintį“ tos grupės žmonės, 
tur būt paįvairinimo dėliai, at
miešti tik vienu kitu, kuris paten
kintas yra, radęs kur savo tulžį 
išlieti dėl asmeniškų motyvų, ką 
be abejo už „Minties" pečių sto
vinti grupė taip pat laiko sau nau
dingu dalyku.

Tad „Minties?* skelbimąsi nepar
tine ir norą kitiems būtinai priseg
ti partinę etiketę negalima laikyti 
kuo kitu, kaip suktumu. Galimas 
dalykas, kad čia nemaža nulemia 
ir tai, jog viešai prisipažinti prie 
tos grupės būtų nelabai populiaru. 
Apie demokratiją tuomet lyg ir 
neišeitų kalbėti... O rašyti, kaip 
jos dvasinė sesuo „L.1-** rašo, kad 
geriau vienas nors ir ne kažinko 
vertas vadas, kaip daugelis dema
gogų, šiandien taip pat nėra kaip.

, J. P.

cijoje įvairių pažiūrų mūsų inteli- 
gentinis elitas ir mūsų darbininki
jos atstovai, kurie suvažiavo iš 
tolimiausių Škotijos ' ir Valijos 
kampų, negailėdami vargo, laiko 
ir pasišventimo. Konferencijai pir
mininkavo Juozas Dėdinas.

Reikšmingi klausimai konferen
cijos programoje buvo Savišalpos 
kasos steigimo klausimas fr Są
jungos namų įsigijimo reikalas. 
Pirmutinis buvo paliktas skyrių 
iniciatyvai. -Kai kurie skyriai (Co
ventry) jau turi veikiančias sa
višalpos kasas, aptarnaujančias 
savo narių reikalus. Tokią skyrių 
iniciatyvą Centras sveikina ir pa
taria pagal vietos reikalus jas 
steigti ir palaikyti. Centralizuotą 
kasą, turint naują National In
surance planą steigti nėra ypatin
go reikalo. Namų įsigijimo reikalą 
referavo M. Bajorinas. Namų stei
gimo reikalą suprato ir įvertino 
visi delegatai, ypačiai tie, kurie

IŠEJO NAUJAS LIETUVIŲ
ŽURNALAS

Buenos Airese, Argentinoje, 
išėjo pirmas numeris lietuviško 
mėnesinio žurnalo* „Laikas“. Lei
džia jį mūsų išeivių patriotų bū
relis, redaguoja redakcinė kole
gija, atsakinguoju redaktorium 
pasirašo kun. K. Vengras.

Įžangos straipsnyje rašoma: 
„Pats laikas ir Argentinos lietu
vių tarpe išgirsti nesuklastotą 
Tėvynės žodį. Todėl ir išeina 
„Laikas“. Jis nėra naujai atvy
kusiųjų laikraštis. Jo sumanyto
jai ir leidėjai yra patys Argenti
nos lietuvių veikėjai, kurie seniai 
laukė progos įvykdyti savo sva
jonę: išleisti tinkamą laikraštį 
visiems Argentinos ir jai gretimų 
šalių lietuviams . . . „Laike“ ga
lės bendradarbiauti visi lietu
viai, kuriems yra bendras Vienas 
nenugalimas troškimas: nepri
klausoma Lietuva Europoje ir 
taurus lietuvis Pietų Amerikoj. 
Gerbdama^ kiekvieną dorą įsi
tikinimą ir pažiūras, „Laikas“ ne
pakęs tikybos užgauliojimų, nes 
didelė mūsų tautos dauguma yra 
katalikiška . . . Augant skaity
tojų skaičiui, ,^Laikas** savaime 
darysis vis gražesnis, pigesnis ir 
dažnesnis. Jo tikslas yra pasida
ryti kiekvieno lietuvio skaitomų 
savaitraščiu“.

lankėsi Sąjungos Centre ir matė, 
kokiose sąlygose vyksta darbas. 
Namus nutarta įsigyti. Konferenci
joj taip pat svarstyta ilga eilė vi
siems Anglijoj esantiems lietu
viams aktualių klausimų: Tautos 
Fondo palaikymas ir visokeriopas 
jėgų būrimas kovai už laisvę, 
narių moralės ir solidarumo palai
kymas, kontaktas su anglų organi
zacijomis, kultūrinė propaganda, 
centrinės bibliotekos steigimas, 
paskaitų organizavimas, lietuvių ir 
anglų kalbų kursai, pietinių kny
gynėlių organizavimas ir daugelis 
kitų. Priimta visa eilė rezoliucijų: 
min. pirm. K. Attlee, UNO Tary
bai, darbo ministeriui Isa&s. Nu
tarta pasveikinti VLIKą, Šv. Tėvą, 
J. Em. kardinolą Griffin ir lietu
vių draugą p. Harrisoųą.

Į naują Centro Valdybą išrinkti 
P. Varkala, P. Bulaitis, A. Kau
lėnas, M. Bajorinas ir "kun. J. 
Sakevičius, t. y. visa senoji Val
dyba. S. P.

Jurgis Jankus

1PUS1IS
(Tęsinys)

Penkioliktais metais atėjo vokiečiai. Žiemą visus vy
rus pavarė miško kirsti. Sakė, kas neis, tą į Vokietiją 
išvarys. Į nelaisvę. Kelis jau buvo išvarę už nepaklau- 
symą. Kasiulis kelio laiku nepataisė, išvarė; Blėdis 
arklio patikrinti nenuvedė, ir tą paėmė. Nė vienas ir 
po šiai dienai nesugrįžo. Patręšę žmonės kur nors vo
kiečiams žemę. Niekas nenorėjo į nelaisvę eiti, tai ėjo 
į mišką.

Turėjo eiti visi, kas tik kirvį pakelti galėjo. Iš kito 
namo net po tris ir po keturis išvarė. Pusbernių ir tų 
nepaliko.

Ir kirtom. Gulė miškas, kitoj vietoj šimtmečius gal 
nežinojęs, kas yra kirvis. Tamsaus miško plotai virto 
bjauriais skynimais, viąįgkai taip pat, kaip dabar čia. 
Tenai tik šakų niekas nedraudė deginti, tai laužai 
pleškėjo visu akių plotu, ir balti šakų dūmai kaip 
debesys kabojo viršum miško. Likosi tiktai baltmiškis 
ir jaunuolynai, kur rąstai kaip reikiant dar nebuvo su
augę. Kaip pradėjom nuo dvaro miško sienos, tai apie 
grabnyčias ir išėjom į palaukę. Mūsų būrio bare kaip 
tiktai ir pasitaikė Damazo pušis. Kirsti ją nė vienam 
net į galvą neatėjo. Ji mums buvo šventas medis, bet 
nežinojome, ką vokietis pasakys. Kad būtų kitas, gal ir 
praleistų, bet mūsiškis buvo labai pasiutęs. Siūdavo 
ir siūdavo aplinkui kaip ildeginis, kad nepatiktume kur 
storesnio medžio nenukirsto arba pasikorusio. Valenti- 
nukai įleido pušį į dvišakio ąžuolo tarpušakį ir, nebe
galėdami išimti, paliko, tai ko nepasiuto besidraskyda
mas. Visą grupę suvarė. Kiaurą dieną vargpm, kol 
išėmėm.

Dabar jis, kaip melsvas dūmelis, irgi šmėsčiojo po 
palaukės krūmokšnius ir eglynėlius. Jis buvo mažas, 
smulkus, truputį šlubas ir viena akim. Sako, sprogęs

,----
patrankos sviedinys išplikinęs, bet visos galvos nenu- 
nešęs, tik kojas pamušęs ir tris šonkaulius išrovęs. Pa
vardė buvo Švarcas, bet visi Vienakiu vadino.

Kiti jau buvo nuvertę paskutinius medžius, smagiai 
šūkalojo ir ėjo kitiems į talką. Mes irgi baigėm. Kaip 
šiandien atsigenu, su Budų Palių nuleidom paskutinę 
pušį, kiti prišokę padėjo nugenėti ir supiaustyti. Darbo 
valandos dar nebuvo baigtos, bet darbas sustojo. liau- 
giau kertamų medžių nebebuvo, tik Damazo pušis be- 
stovėjė. i”‘

Sumetėm didžiulį laužą, jaunieji atnešė iš toliau 
ugnies, ir bematant ėmė verstis didžiuliai baltų dūmų 
gniutuliai, o ]®skui juos tratėdama tiesiai į viršų šovė 
kaitri liepsna. Mes pirmieji sukūrėme ir iš abiejų šonų 
pas mus vis daugiau vyrų ėmė rinktis. Vieni sukosi 
rūkyti, kiti išsitraukė sušalusių lašinių ir ėmė užkan
džiauti. Visiems rūpėjo, ar visiškai namo paleis, ar kur 
toliau varys.

— Kur tau paleis, — ėmė dėstyti senasis Navikas. 
Jam buvo šešiasdešimt metų, bet ir jį išarė.

— Kol miškai tebedejuoja, nepaleis. Nė laukų ap- 
sisėti nepaleis, pamatysite. Ant miško vokietis ir žy
das vienoki. Nenurims, kol matys nors vieną medį kaip 
medį stačią..

Jam bekalbant, atsirado ir Vienakis.
— Nesėdėti, — šaukė vokiškai. — Kirsti. Paskiau 

pasėdėsim.
Jis rodė į pušį, žiūrėjo galvą užvertęs savo viena 

akim į viršų ir nenustojo raginęs. Valentinuką, kuris 
stovėjo su piūklu, paėmė už pečių ir smarkiai pastūmė 
pušies link. Net koją pakėlė įspirti, bet vėl susilaikė.

— Dirbt, los, los, dirbti! — šaukė.
— Paaiškink jam, kad to medžio mes nekirsim. Ne-r 

galim kirsti, sakyk, — paragino mane Navikas.
Aš jau šiek tiek sušvebeldžiuodavau vokiškai, ir, kur 

tik reikėdavo, visur mane į priekį kišdavo. Mano žody
nas irgi tebuvo dar menkas, ir tokios didelės Damazo 
istorijos jam'papasakoti nesugebėjau. Paėmiau vokietį 
už rankos, nusivedžiau prie pušies, parodžiau, kad čia 

mūsų bievas, kad čia mano tėvą kazokai užmušė ir 
kad mes to medžio kirsti negalim.

Vokietis pažiūrėjo į koplytėlę, ištraukė iš Valentinuko 
.piūklą ir kišo man į rankas.

— Neplausiu, niekas nepiaus, — atsakiau. Ci^ mūsų 
Dievas.

Vokietis bakstelėjo sau pirštu į krūtinę ir sušuko:
— Dabar aš jūsų dievas. Ir jūs piausit, prakeiktos 

kiaulės,' jūs!
— Jis sakosi dabar mūsų dievas esąs, ir. mes turį 

daryti, ką liepiąs, — atsisukęs į vyrus paaiškinau.
Jie visi atėjo paskui mus ir pusračiu stovėjo hpie 

pušį. Priešaky stovėjo Navikas, šalia jo Palys, nedidelis, 
keturkampas, arklio jėgos vyras. Kito tokio kirtikų 
tarpe nebuvo. Jis vienas pakeldavo ten, kur mes turė
davome imti keturiese ar net penkiese.

— Pasakyk jam, kad mums tokių dievų pilni patvo
riai, — dantis rodydamas, pasakė Palys.

— Ne, erzintis nereikia, — pertarė Navikas. — Bet 
pasakyk, kad čia paminklas, taip pat, kaip kryžius ant 
kapo, ir mes nekirsime. Ir kirsti neleisime.

Tiek daug pasakyti nemokėjau. Navikas dar atsiminė 
sukilimą ir matė, kaip čia susirinkdavo melstis būriai 
moterų. Ir jis su motina ateidavo melstis, kad'Damazas 
išsaugotų tėvą nuo nelaimės ir tėvas po sukilimo grįžo 
gyvas ir sveikas ir ištiko net nenubaustas. Jis ir tegal
vojo apie pušį, bet aš buvau jaunas ir Palio mintis man 
buvo ir lengviau pasakyti, ir arčiau prie širdies.

— Ne, tū ne Dievas, — pasakiau žiūrėdamas vokiečiui 
tiesiai į yieną akį, — tu tik vokietis. Mūsų Dievas.čia. 
Nepiausim.

— Ką?! Nepjausite! — piktai sušuko, dar pridėjo 
daug žodžių, kurių jau ųebesupratau, apsižvalgė, pasi
gavo nuo kelmo kirvį, paėjo į šalį ir ėmė kirsti lazdyną.

— Muš, — pasakė Valentinukas ir pasitraukė už kitų 
vyrų.

-r Tegu tik pamėgina! — tyliai atsiliepė Palys. Kai 
tėkšiu į tą pačią pušį, tai sulįs ir pasitiks kaip apašta
las altoriuje, kol pavasarį musės puskutinę akį išės.

(B. d.)
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IŠ BĘNEŠO UŽRAŠU
J. KUZMICKIS

Po buvusio Čekoslovakijos pre
zidento dr. Ed. Benešo mirties daug 
kalbama apie jo gyvenimą, mirtį 
ir politinę veiklą. Daug kas pri
kiša mirusiajam pagrindinę politi
nę klaidą — perdidelį pasitikėjimą 
Sovietų Sąjunga ir negarbingą, 
pilną nuolaidų tarpininkavimą tarp 
Rytų ir Vakarų kai kurių Europos 
valstybių ūkimo nelaimei.

Mirusiojo brolis, kuris, gyvenda
mas JAV, atsisakė atstovauti sa
vo tėvynę ir grįžti į ją, kol ten 
vyks komunistinis teroras, paskel
bė, jog galimas dalykas, kad ir dr. 
E. Benešąs, kaip ir Masarikas, mirė 
pagreitinta mirtimi ...

Pagaliau dr. E. Benešo laidotu
vių proga įvykusios demonstraci
jos daug kam Čekoslovakijoje pri
artino kalbėjimą ir ištrėmimą; Tai
gi, neparankus buvo komunistams 
dr. Benešąs, nogs daug jiems pa
dėjo; nepageidaujami yra ir jo ša
lininkai: diktatūra nepakenčia jo
kios opozicijos.

DR. E. BENEŠO ASMENINIS 
SEKRETORIUS

1943 m. pabaigoje dr. E. Benešąs 
susitiko su Stalinu ir pasikalbėjo 
įvairiais politiniais reikalais. Šito 
pasikalbėjimo mintis jis padiktavo 
savo sekretoriui dr. Taborski, Įjū
ris jas užrašė.

, Karui pasibaigus, dr. Taborski 
buvo paskirtas pasiuntiniu Švedi-

DIDELIS JUDĖJIMAS 
FALLINGBOSTELIO PEREIN.

STOVYKLOJ
Diena po dienos vis didesni 

lietuvių būreliai palieka Falling- 
tfostelio pere in. stovyklą ir iš
vyksta anapus vandenynų. .

Spalio 3 d. LTB vietos komi
teto iniciatyva suruoštas atsisvei- 
kinirųo aktas su išvykstančiais į 
Kanadą 68 lietuviais. LTB komi
teto vardu atsisieikino k-to na
rys Rackevičius, o išvykstančiųjų 
mokyt. Gružinskas.

— Pravažiuojančios skautės 
Fallingbostelyje susitelkė į „Ne
ringos“ vietininkijos „Jūratės“ 
draugovę. Spalio 7 d. įvyko iškil
minga „Jūratės“ draugovės skau
čių sueiga, kurios metu atsisky
rimo su Europa išvakarėse, iš
vykdama į Australiją, skautė Ire
na Oligevičiūtė davė įžodį į vyr. 
skautes, 7 j aim. skautės į skau
tes ir viena į jaun. skautes.

Visos skautės pasiryžo laikui 
atėjus iš tolimiausių kraštų grįžti 
į laisvą Lietuvą.

— Spalio 8 d. į Fallingbostelį 
suvažiavo emigrantai vykstan
tieji į Australiją 11 ir 12 trans
portais iš Grohno, Wentorfo, See- 
dorfo ir Paderbomo perein. sto
vyklų, nes traukinys su visais 
britų zonos emigrantais turėjo 
išeiti iš Fallingbostelio tiesiog į 
Genua. Bet tą pačią dieną 12-tas 
transportas buvo atidėtas, nes 
laivas kažkur užkliuvo.

— Spalio mėn. 9 d. po rožan
čiaus ir stovyklos kapeliono pa
mokslo, pritaikyto išvažiuojan
tiems, gausus būrys išvažiuojan
čių į Australiją ir pasiliekančių 
lietuvių, kurių tarpe matėsi ir 
atvykusių iš kitų perein. stovy
klų, susirinko į lietuvių pra
džios mokyklos salę iškilmingam 
atsisveikinimo aktui, kurio metu 
turiningą kalbą apie lietuvio do
rybes ir jų išsaugojimą pasakė 
komiteto vicepirmininkas ady. 
Igųaitis. Išvykstančiųjų vardu at
sisveikino Cižauskas, atvykęs iš 
kitos peręinamosios stovyklos, 
džiaugdamasis šiuo'LTB ęalling- 
bostelio komiteto įvestu gražiu 
papročiu, taip jautriai atsisvei
kinti su išvažiuojančiais tautie
čiais. Iškilmingas atsisveikinimo 
aktas baigtas Tautos Himnu. B-S

jai. Kai Čekoslovakijoje komu
nistai įvykdė perversmą, jis nuo 
pasiuntinio pareigų atsisakė ir nu
tarė nebegrįžti į tėvynę. Šiuo me
tu dr. Taborski, pasinaudodamas 
dr. Benešo padiktuota medžiaga, 
rašo atsiminimų knygą.

Kai kurios rengiamos knygos iš
traukos pastaruoju- metu spaus
dinamos amerikiečių „New York 
Times" laikraštyje. Iš jų sužinome 
kai kurių smulkmenų apie Stalino 
pažiūras į Lenkiją, buvusį jos min. 
pirmininką Mikolaičiką ir užuomi
nas apie busimąjį trečiąjį pasau
linį karą, kuris kai kam suteiksiąs 
daugiau proto.

Štai kai kurios minėtos knygos 
ištraukos.

STALINAS IR MIKOLAlClKAS
1943 m. gruodžio ^2 d. specia

laus vaidinimo Didžiajam teatre 
pertraukos metu dr. E. Benešąs tu
rėjo progos pasikalbėti su Stalinu 
ir Vorošilovu. Pasikalbėjimo tema 
nukrypusi į Lenkijos reikalus.

Reikia atsiminti, jog, prieš įva
žiuodamas į Maskvą, dr. Benešąs 
matėsi su tuometiniu Lenkijos mi- 
nisteriu pirmininku Mikolaičiku, 
kuris prašė jį pranešti Stalinui kai 
kurias jo pažiūras.

Dr. E. Benešąs labai nustebo, 
pastebėjęs, jog Stalinas nepapras
tai mažai informuotas apie Miko
laičiką.

Kaip dr. Taborski savo užrašuo- 

ĮSPŪDŽIAI IŠ KOLUMBIJOS
(Pabaiga)

b) Įsikurdinimo galimybės spe
cialistams. Kolumbijos įstatymai 
varžo laisvų profesijų žmonėms
— užsieniečiams verstis laisva 
praktika, gi daro išimtis tik tiems, 
kurių jiems labai trūksta. Pav., 
gydyt, ir dantų gydyt, verstis 
prakt. negalima, neperlaikius čia 
egzaminų vietiniam universitete. 
O tai nėra įmanoma anksčiau 
kaip po 2—3 metų. O dantų tech
nikams duoda leidimą dirbti tuo
jau. Sąlygos įsikurti atrodo būtų 1 
(ir tai labai ribotam skaičiui) inž.! 
elektrikams, auto mechanikams, Į 
veterinoriams, aukštos kokybės' 
siuvėjams,,geriems mėsininkams
— dešrų specialistams, pieninin
kams., Prie to dar reikalingas 
bent pradinis kalbos mokėjimas. 
Tų profesijų žmonės galėtų rasti 
darbo ir užsidirbti pragyvenimui. 
Gi darbas nekvalifikuotų žmonių 
yra apmokamas nepaprastai men
kai. Darbininkas mieste, dirbda
mas juodą darbą, uždirba 2—3 
pezas dienai (šv. dienos neapmo
kamos). ’ Prie tokių aukštų ž.- ū. 
produktų kainų pragyventi iš to
kio uždarbio neįmanoma. Taigi 
visi, kurie čia ketinat atvykti, 
bet neturit profesijos ir nenorit 
vyktų dirbti į ūkius, labai pagal
vokite, kad vėliau nesigailėtu
mėte.

c) Įsikurdinimo sąlygos inteli
gentams be aiškios specialybės.

Šios kategorijos žmonėms, ir 
ypač nemokantiems ispanų kal
bos (arba? visai gerai anglų) yra 
neįmanomos. Darbo rasti biure 
neįmanoma, o dar nemokant kai
bos — ir klausimo negali būti. Aš 
pats tai patyriau ant savo kailio ir 
perspėju visus, kurie čia norite 
atvykti, galvodami gauti kokio 
nors darbo mieste. Tiems visiems ■' 
patariu nevažiuoti, nes šiame 
krašte socialinis gyvenimas yra 
visiškai nesutvarkytas ir jokio 
pasigailėjimo'toj srity nėra. Ko
lumbijoj yra tik dvi rūšys žmo- 
nių-turtuoliai ir elgetos. Trečioji 
ir pastoviausioji rūšis žmonių- 

še pažymi, Stalinas pareiškė sutin
kąs, kad Mikolaičikas būtų Len
kijos min. pirmininku. Matyt, Sta
linui patiko dr. Benešo padaryti 
Mikolaičiko vardu pareiškimai, 
nes, Stalinui pasiūlius, visi išgėrė 
į Mikolaičiko sveikatą.
STALINAS APIE TRECIĄJĮ KARĄ

Dr. Taborski smulkiau nepasa
koja, ką kalbėjo dr. E. .Benešąs. 
Matyt, Stalinas Lenkijos atžvilgiu 
buvo skeptiškas, o dr. Benešąs 
stengėsi jo abejones išsklaidyti ir' 
patikinti, jog po įvairių politinių 
įvykių lenkai bus sukalbamesni.

Dr. Taborski rašo:
„Šitos ilgos diskusijos pradžioje 

apie Lenkiją Stalinas buvo labai 
skeptiškas. Kai prezidentas (dr. Be
nešąs) patikino jį, kad lenkai po 
to karo įgausią proto, Stalinas 
pastebėjo:

— Taip, tačiau tas įvyks tiktai 
po trečiojo karo . . ."

-Pasikalbėjimas ir toliau lietė tre
čiojo karo galimybes, o visų nuo
monės skyrėsi. Dr. Taborski rašo:

. „Prezidentas tuč tuojau pareiškė, 
jog jis netikįs, kad būtų prieita 
prie trečiojo pasaulinio karo. O 
kai ir marš. Vorošilovas tuo sua
bejojo, premjeras Stalinas pertrau
kė, tardamas:

— Vokiečių trumpu laiku nepa
keisi. Bus dar vienas karas su jais.“

STALINAS SU RAUDONU 
PIEŠTUKU

Toliau buvo kalbama,j apie Len
kijos—Čekoslovakijos sienas. Ka
dangi pasikalbėjimas buvo tuojau 
po Teherano konferencijos, dr. Be- 

ūkininkai, yra tiktai primityvioj 
kūrimosi stadijoj.

3. BENDRI ĮSPŪDŽIAI
Iš Kolumbijos valdžios pusės 

nėra daroma jokių parengimų 
remti imigracijoj inteligentams. 
Vieninteliai, kuriais rūpinasi val
džia, yra ūkininkai. Inteligentais 
imigrantais rūpinasi vietinis lie
tuvių komitetas, kuris praktiškai 
susideda iš 2-jų asmenų: Tėvo 
kun. Salduko ir p. Siručio (komi
teto pirmininko). Abu jie neša ant 
savo pečių visus rūpesčius dėl at
vykstančių. Tėvas Saldukas ir p. 
Sirutis, kurie yra nepaprastos 
energijos žmonės, turi labai gerą 
vardą visuomenėje ir valdžios įs
taigose. Jie savo energija ir pa
žintimis gali padaryti viską, bet 
tas „viskas“ turi savo ribas. Ko
mitetas pirmiausiai nėra turtin
gas, galima sakyti yra visai ne
turtingas — gyvenąsi iš aukų. 
Atvykę ž. ū. darbininkai tuč tuo
jau yra siunčiami į ūkius. Gi 
inteligentai trumpą . laiką*yra re
miami komiteto ir, jei jie neran
da darbo, irgi yra priversti vykti į 
ūkius. Kaip minėjau, biuro tar
nautojų, prekybininkų ir papras
tų darbininkų'- Kolumbijoj yra 
perteklius. Tik aukštos kvalifika
cijos prekybininkas, kaip reikiant 
mokąs ispanų ų* anglų kalbas, ga
gėtų gauti darbo. Vietos komitetas 
labai prisibijo, kad Atvykę be 
profesijos žmonės ir neradę _sa
vaitės būvy darbo, bus priversti 
vykti į žemės ūkį, nes jų remti 
komitetas neturi lėšų.

Bogotos ir Kartagenos miestuo
se, kuriuose teko būti, nęteko 
matyti nei vienos padorios mėsos 
gaminių krautuvės ir nei vieno 
gražiai pasiūto drabužio. Geras 
mėsininkas, turįs truputį kapita
lo, galėtų puikiai įsikurti. Tokios 
mėsinės, kokios čia yra, Lietu
voje būtų tuojau policijos užda
rytos! „Maistas“ čia padarytų 
mil jonus! Tadp pat aukštos kva
lifikacijos siuvėjai-os, kaip kad 
buvo Kaime, čia irgi greit pra
turtėtų, nes čia jų nėra. Geras 
prekybininkas, mokąs ispanų kal-

nešas būk tai buvęs painformuotas 
Molotovo, jog „britai ir amerikie
čiai atsivežę J Teheraną žemėla
pius, kuriuose jau atžymėjo ryti
nes Lenkijos sienas pagal Gurzono 
liniją, — visai taip pat, kaip tai 
padarė rusai".

Besikalbant dr. Benešui su Sta
linu, šis pareiškęs, jog Lenkijos 
vakarinės sienos turinčios siekti 
Oderį. Dr. Benešąs pastebėjęs, kad 
lenkai tikisi sienos iki Neisės. Ta
da Stalinas „paėmė raudoną pieš
tuką ir pažymėjo šią apylinkę len
kams".

Dr. Benešąs, kalbėdamas apie 
lenkų vakarines sienas iki Neisės, 
kai ko tikėjosi. Pasirodo, jam rū
pėjo, kad Kladzka atitektų čekams, 
nes Stalinas pareiškęs:

— Čekai turi gauti Kladzką, ir 
turėt kaip galima ilgesnes sienas 
su Lenkija.

STALINAS APIE DR. HACHĄ
Toliau dr. Taborski rašo apie 

Stalino pažiūras į to meto Čeki
jos prezidentą dr. Hachą. br. Be
nešąs padiktavęs dr. Taborski’ui:

„Mano dideliam nustebimui 
premjeras Stalinas mostelėjo ran
ka, tartum norėdamas atmesti ma
no kritiką apie dr. Hachą ir pa
sakė:

Jeigu jis dar tgali būti nau
dingas kokiu nors atžvilgiu, Tams
ta nereikalauk, kad atsistaty
dintų."

Gal būt, jau tada Stalinas buvo 
nuomonės, kad, kas buvo paklus
nus Hitleriui, tas gali ir jo klau
syti . . .

bą ir turįs kapitalo, čia nukonku
ruotų kolumbiečius, nes visam 
Bogotos mieste nemačiau nė vie
nos specialios krautuvės, turin
čios aukšč. kokybės tos rūšies ga
minių. Čia visos krautuvės yra 
universalinio pobūdžio: čia'gausi 
ir vaisių, ir limonado, ir batus, 
ir matracą. Bet šiai konkurenci
jai reikalingas kapitalas ir ispanų 
kalba. (Amatininkai dar turėtų 
šiek tiek daugiau vilties įsikurti, 
bet be gausių šeimų).

Užbaigdamas, norėčiau dar kar
tą atkreipti dėmesį ketinančių 
vykti į Kolumbiją gerokai apsi
galvoti, kadangi Kolumbijoj nėra 
tokios lietuvių kolonijos, kuri ga
lėtų aktyviai padėti, I tikėtis pa
ramos iš valdžios ar vietinių gyv. 
nėra ko. Nereilfia užmiršti, kad 
kraštas yra toks primityvus, jog 
sunku sau ir įsivaizduoti. Prasi
mušti, ir tai tik žemės ūkyje ga
lima, tik po kelių metų. O per 
tuos metus teks sunkiau gyventi 
negu bet kurioje stovykloje. Ži
noma, badauti čia niekam neteks, 
bet dirbti vien tik už maistą kurį 
laiką gali tekti.

Dar viena svarbi pastaba va
žiuojantiems: reikalaukite iš IRO 
bilietų iki pat Bogotos, nes komi
tetas neturi pinigų apmokėti ke
lionei nuo uosto iki Bogotos. Ke- 
lięnė lėktuvu iš Baranguillijos į 
Bogotą kainuoja pigiau, negu lai
vu ir geležinkeliu. Be to, laivai, 
užėjus sausrai, nevažiuoja. Lėk
tuvas skrenda 2,5 vai., laivu ten
ka važiuoti 7 paras. Taigi Janai 
svarbu išvykstant turėti bilietą 
iki Bogotos ir būtinai reikia pa
siimti su savimi visą bagažą.

P. B.

išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir SeStadle- 
/fAIDUilOI nials. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja
po 25 pfg. o Šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—i 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. Plečaitls. 6668 Delorlmler Ave., Montreal 38, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.

Musu mirusieji
181. Baldro-Karnis Vitas, gimė 1923.

10. 20, mirė 1945. 7. 4, Neukirchen, pa
laidotas vietos kapuose.

182. Kapturauskas Juozas, mirė 1944.
11. 13, Dresden, bombardavimo auka, 
palaidotas Dresden kapuose.

183. DumClus Vladas, mirė 1944. 11. 
1, Dresden, bombardavimo auka, pa
laidotas kapuose.

184. Gaigalas Leonas, mirė 1945. 3. 
16. žuvo fronte, palaidotas Pal. Bad 
Salzhausen/N Idda.

185. Ramanauskas Kazys, 34 mt. 
amž., gimė Kybartai, Vytauto g-vė 
18 nr., mirė 1944. 4. 1, Alzenau/Mfr., 
palaidotas vietos kapuose.

186. Molsienė Ona, gimė 1922. 4. 8, 
mirė 1944. 1. 10. bombardavimo auka, 
palaidota Dresden.

187. Žilinskas Petras, gimė 1923. 5. 
14, Joniškėlis, bombardavimo auka, 
palaidotas Dresden.

188. Kalesnykas Kanowas, gimė 1921.
12. 1, Saltupys, mirė 1945. 5. 3. bom
bardavimo auka, palaidotas KOnlgs- 
berg.

189. Clzakaltė Valė, mirė 1945. 9. 3., 
bombardavimo auka, palaidota Mal- 
kan/Leipzig.

190. Benetraitis Bronius, 35. mt. 
amž., mirė 1945. 1. 6, žuvo fronte, pa
laidotas Parchim, Nr. 3332.

191. Buršulienė Juzefą, 80 mt. amž., 
mirė 1945. 1. 31, žuvo fronte, palaido
ta Parchim, Nr. 3367.

192. Stasinkevičlus Domas, 30 mt. 
amž., mirė 1945. 2. 3. žuvo fronte, pa
laidotas Parchim, Nr. 3373.

193. Giedraitis Kazimieras, 10 mt. 
amž., mirė 1945. 4. 3., žuvo fronte, pa
laidotas Parchim, Nr. 3548.

194. Knabenschuh-Saudan Fridriche, 
gimė 1883. 1. 3., mirė 1941. 3. 9., žuvo 
fronte, palaidotas Penzlin.

195. Kohlfeld Urna, Metas, gimė 
1935. 4. 20, Puslankiai, mirė 1941. 4. 4., 
žuvo fronte, palaidota Penzlin.

196. Michowicz Josef, gimė 1897 3. 
29, Vilnius, mirė 1944. 3. 25, ŽUVO 
fronte, palaidotas Neu-Isenburg.

197. Sabaliauskienė Vera, mirė 1945. 
4. 10, žuvo fronte, palaidota Wltten- 
berge.

198. Michailovas Michaelis, gimė 19oą 
10. 23, Džadživo, mirė 1943. 4. 22, žuvo 
fronte, palaidotas Wittenberge.

199. Liutkus Pranas, gimė 1901. 8. 3., 
Pajlesys.t mirė 1944. 8. 31, žuvo fronte, 
palaidotas Wittenberge.

200. Kolesnikovas Joachimas, gimė 
1914. 9. 5., Mačiūnai, mirė 1944. 3. 6., 
žuvo fronte, palaidotas Wittenberge.

201. Ramanauskas Jonas, gimė 1902. 
12. 18, Kybartai, mirė 1945. 1. 23, žuvo 
fronte, palaidotas Gfittlngen.

Pranešimai
SKELBIMAS Nr. 55

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
šiame skelbime, minimi asmens. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji prašoki atsiliepti C/Karto- 
tekon per vietos LTB komitetus, 
kartu nurodant skelbimo eilės 
Nr. ir įdedant reikiamą kiekį 
pašto ženklų atsakymui apmokėti.

759. QRENTAS Antanas iš K. 
Naumiesčio; BALYTA t Petras 
(1906); SABAS Simas ir Matas 
nuo Pakuonio; ZUJUKE Ona iš 
Jėzno; RATKEVIČIUS Juozas iš 
Prienų.

760. URNEŽIENĖ-Karpavičiūtė 
Ona; LAURUSEVlClUS Antanas 
iš Žiežmarių; ČAPLIKAS Kazys 
nuo Merkinės; DAUGVINAS Vy
tautas ir Algirdas.

761. Mrs. M. Gudzevičienė, 104 
Dorčester St. WORCESTER, 
Mass./USA — prašo atsiliepti Vin
co Petrulaičio ir Juozo Raba- 
čiausko vaikus.

762. Mr. Henry J. Karpowicz, 
102 Washington Street, GARD
NER, Mass./USA — prašo atsi
liepti savo brolį Petrą, kilusį iš 
Zyvulčiškių, Merkinės v.

763. Gauti giminių adresai iš 
JAV: Baliui Sriubui, Jonui Zagū- 
nui, Stasiui Abromavičiui, Mari
jai Mickevičienei-Kibildytei.

BRONIUS JUKNA, paskiau
siai gyvenęs Kaune-Sančiuose, 
ieško savo brolio Vinco, giminių 
ir pažįstamų. Rašyti šiuo dresu: 
Bronius Jukna (bei A. Sabaliaus
kas) Hochbrūcktorstr. 23 - Rott
weil (A. N.)
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Vakaru Europai reikalinga
Amerikos karinė parama

Jei kada nors Europoje bus pa
siekta vienybė, Paneuropos isto
rijoje garbingas vietas užims gra
fas Coudenhove ir Churchillis. Ti
krieji betgi Europos . vienybės 
kaltininkai būtų rusai. Kaip se
naisiais laikais persų antpuoliai 
ant Graikijos sujungė Vakarų ir 
Rytų Europą, kaip, prasidedant 
naujiesiems amžiams, turkų įsi
veržimas iki Vienos ir Budapešto 
iškėlė europinės bendruomenės 
idėją, taip dabar rusų smūgiai 
prieš Berlyną kiekvieno europie
čio sąmonėje iškelia bendrąjį pa
vojų, kuris gresia pasauliui, jei 
nebus atrasta bendros kalbos.
PRANCŪZIJA NESUPRANTA 

EUROPOS INTERESŲ
Kad šiame Europos vienybės 

reikale Prancūzija yra siipniausia 
vieta, nėra joks atsitiktinumas. 
Bet iš to dar negalima padaryti 
išvados, kad prancūzai būtų blo
gesni europiečiai, negu kitos kon
tinento tautos. Tas priklauso nuo 
to, -kad Prancūzija, - būdama pri
vilegijuotoje mūsų kontinento pa
dėtyje, mažiausiai jautė ta pavo
jų ir manė galinti vesti visai 
skirtingą politiką, kurios išdavos, 
deja, visada brangiai atsieidavo 
bendriesiems Europos interesams. 
Prisiminkim tik Liudviko XIV 
laikus, kada Europa vedė žūtbū
tinę kovą, prancūzai sudarinėjo 
sąjungą su turkais. Ir .šiandien, 
kada anglosaksai Berlyne veda 
lemiamas kovas priešakiniame, 
mūsų kontinento fronte, prancū
zai pasirinku sau laiką vidaus 
neramumams bei streikams kelti.

PRADŽIA NAUJŲ EUROPOS

traukos aprūpina berlyniečius, 
pasiryžusius kovoti už savo tei
ses ir taiką. Ir teisingai Chur
chillis konservatorių partijos su
važiavime pažymėjo, kad Berlyno 
apgulimas yra pradžia naujų Eu
ropos įvykių. Čia Churchillis vėl 
išėjo pasaulio viešumon, kaip Eu
ropos vienybės šauklys.

Lyginant tas Churchillio kalbos 
vietas, kur jis ieško būdų su su
muštuoju priešu vėl susitaikinti, 
pažymėtina ir tai, kad Churchil
lis pasisakė už britų koalicinės 
vyriausybės sudarymą. Iš to ne
reikia daryti išvados, kad Chur
chillis vėl būtinai nori grįžti į 
valdžią, bet tai reiškia, kad jis 
yra įsitikinęs, jog šiandieninė pa
dėtis yra tokia pat, kaip prasi
dedant antrajam pasauliniam ka
rui, kad Anglijos padėtis yra 
tokia pavojinga, jog tik vyriausy
bė, kuri atstovauja visą tautą, 
gali pasiimti tokią atsakomybę.

ATOMINE BOMBA PROBLE
MOS NEIŠSPRĘS

Churchillio žodžiai, kad „Euro
pą nuo jos visiško patekimo ko-

munistinėn tiranijon skiria tik 
atominė bomba“, skamba nelabai 
raminančiai, nes, jei šiandien tik 
Vakarai šiuo ginklu tedisponuo- 
ja, negalima pasakyti, kad jis bus 
nuolatinis ginklas, kuris apsau
gotų Europą nuo Rytų antpuolių. 
Aišku, jis yra geresnis, negu 
prancūzų svajota Maginot linija. 
Tačiau atominė bomba yra ne 
tik defensyvinis, bet taip pat ir 
ofensyvinis ginklas. Kaip durtu
vais galima sukilimą numalšinti, 
bet jais krašto valdyti negalima 
taip su atomine bomba galima 
sunaikinti visus priešus, bet nau
jo pasaulio nebus galima sukurti.

Ne tas, kuris šiandien karą lai
mės, gali tikėtis sukurti ateities 
pasaulį, bet tas, kurs naujo ka
ro įsiliepsnojimą daro neįmano
mu. Geriausiai apie tai šiandien 
nusivokia Vašingtonas. Ten jau
čiama, jog Europą kariškai reikia 
taip konsoliduoti, kad šešių mėn. 
laikotarpy pajėgtų atsispirti rusų 
antpuoliams ir kad jūsų norai 
pradėti naują karą būtų suma
žinti iki nuliaUs. Tokios Vakarų 
ofensyvos Rusija būtų tiek su
silpninta, kad ji vargiai betikė
tus! pergalėti.

KARINIS MARSHALLIO
PLANAS 

4
Bet šiapdien mes dar toli stovi

me nuo tokių pasirengimų. Lai
mė, kad sovietai, turėdami pe- 
maža sunkumų su savo sateli
tais, negali pradėti, vokiečių pa
vyzdžiu, žaibinio karo. Jei ^šių 
sutrikimų nebūtų buvę, tai ru
siškiems tankams būtų buvę įma
noma per vieną mėnesį pasiekti 
Lamanšą ir per tris mėnesius 
Gibraltaro sąsiaurį. Bet tas arn-

Gerb. Tautieti, 4
Jei nori būti greit ir tiksliai informuotas, kas dedasi pasauly, 
kas vyksta Tėvynėje bei kaip stovi emigracijos reikalai, skai
tyk tris kartus per savaitę išeinančius

„ŽIBURIUS“.
Užsisakyti kiekvienu metu jjalima pas spaudos platintojus arba 
tiesiog administracijoje Augsburg-Hochfeld, DP Baltic 
Camp. Prenumeratos kaina vienam mėnesiui 
D M 3,—, užsieny — DM 5,— Susipažinti atsiuntusiems adre- 

' sus siunčiamas vienas egz. nemokamai.
Administracija.

žinai nesitęs. Šį laiką reikia iš
naudoti, sukuriant efektyvią gy
nimosi padėtį. Šiam tikslui ge
riausiai gali patarnauti visos Eu
ropos gynybos sistema. Stipriau
sias iš Vakarų unijos partneris 
yra Anglija, kuri disponuoja sti
priu bei moderniu laivynu ir 
aviacija. To negalima pasakyti 
apie Prancūziją, Belgiją ir Olan
diją. Nors prancūzų kariuomenė 
praryja milžiniškus pinigus, bet 
ji nėra perorganizuota. Dar pran
cūzams ir šiandien neaišku, ar 
jie turi turėti masinę, ar iš elito 
sudarytą kariuomenę, kurios jau 
prieš dvidešimt metų reikalavo 
GeJt de Gaulle.

Tiek ūkinei paramai, tiek ap
siginklavimui Vakarams reika
linga Amerikos pagalba. Iš Va
šingtono laukiama naujo, šiuo 
kartu karinio Marshallio plano, 
kuris vieton anglių ir grūdų tiek
tų tankų ir ir lėktuvų. Bet ame
rikiečiai to nepadarys tol, kol 
Europa nebus konsoliduota. Pa
gal šveicarų „Weltwochę" Europa 
galės koordinuotai veikti tik ta
da, kai' Vokietijai Europos gyny
bos sistemoje bus duota atitin
kama vieta, kurios reikalauja jos 
geografinė padėtis ir turimos 
žmonių pajėgos. S. G.

H « i • * •’ ’ v

Pirmam DP transportui į JAV išvykus
Kartu su pirmuoju DP transpor

tu, išplaukusiu š. mėn. 21 d. iš 
Bremerhaveno į JAV išvietintie- 
siems asmenims vėl padidėjo vil
tys patekti į jų svajojamą naująją 
tėvynę. „Spalio 21 d. laivo išplau
kimas reiškia didžiojo humaniško-

kuriuose buvo tualetinių reikme
nų, cigarečių, tabako, radkšluočių, 
šukų ir pan. Pagal „S&S" praneši
mą, ir ateity kiekvienas vykstan
tis gaus šias dovanas.

LAIMINGIEJI LIETUVIAI
ĮVYKIŲ

Reikšmingas šių dienų politiko
je dalykas, vertas konstatuoti, yrą 
tai, kad pagaliau Anglija ir Ame
rika suprato tikruosius sovietų 
norus ir Berlyną laiko lemiamą
ja linija prieš Rytus. Ir mums 
patiems dabar tenka pergyventi 
paradoksinių reiškinių: tie patys 
amerikiečių ir britų lakūnai, ku
rie antrojo pasaulinio karo metu 
daužė Berlyną, dabar, nežiūrė
dami vargo ir pavojų, be per-

jo projekto pradžią,“ pareiškė Ca- 
rusi, nes „sveikas visos DP prob
lemos išsprendimas turi gyvybinės 
reikšmės pasaulio taikai“.

Pirmieji DP, plaukią pagal nau
jąjį įstatymą, buvo iškilmingai- iš 
Europos išlydėti. Išvažiuojančių 
išlydėti buvo atvykęs pats Carusi, 
kiti aukšti IRO ir kariuomenės pa
reigūnai. Kiekvienam išvykstan
čiam su tam tikromis ceremonijo
mis buvo įteikti Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus dovanų jAkietėliai,

„Gen. de Gaulle diktatūra 
stovi prie duru“

Paryžius. Angliakasių streikas, sirėmimų, kurių metu nemaža yra
besitęsiąs jau savaitę, pasiekė kri
tiškiausią momentą. Turint galvoje 
tai, kad ir tie darbininkai, kurie 
iki šiol atlikdavo būtiniausius ka
syklų palaikymo daibus, išleidus 
komunistų vadovaujamai profesi
nei sąjungai. „GGT” atsišaukimą, 
pasitraukė iš darbų, kasykloms, 
kurių vandens siurbimo pompos 
nebegali veikti, gręsia apsėmimo 
pavojus.

Prancūzijos vidaus reik. min. 
per radiją pasakyto j \alboj prane
šė apie energingas priemones, ku
rių griebiasi vyriausybė. Daugely 
kasyklų sričių šachtos užimtos ka
riuomenės ir policijos. Prie St. 
Etienne įvyko tarp policijos ir strei-

sužeistų iš abiejų pusių. Policija 
buvo priversta naudoti ašarines 
dujas. Policijai į pagalbą iššaukta 
10 000 vyrų kariuomenės.

Nors komunistinės profesinės 
sąjungos ir pareiškė, kad visi šie 
susidūrimai įvyko tik dėlto, kad. 
buvo norima apginti streikuojan
čių teises, kurios ginkluotos pajė
gos buvo pažeistos, niekas pasku
tinių įvykių kitaip neaiškina, kaip 
Maskvos ir kominformo jėgų ban
dymu Prancūzijoje.

Tarp išvykusiųjų buvo įvairaus 
amžiaus, įvairių tautybių ir užsiė
mimo asmenų. Tautybių atžvilgiu 
pirmauja lenkai, juos seka žydai 
ir trečioje vietoje lietuviai. „Stars 
& Stripes” rašo, kad „pirmieji DP, 
kurie išvyko į Ameriką pagal pri
vačią garantiją (neskaitant tų už 
kuriuos garantavo jau gyveną gi
minės JAV) yra lietuvių pora — 
Viktoras su žmona Veselkai". „Už 
Veselkas garantavo Mr. ir Mrs. 
Harry Berk iš New Yorko, kai jie 
lankėsi DP stovyklose rugsėjo 
mėn. ir išsirinko šią porą", pridu
ria „S&S” korespondentas iš Ber
lyno. •

DP ĮTATYMAS BUS PRAPLĖSTAS
Kiek DP bus kiekvieną mėnesį 

pasiųsta iš Bremerhaveno, šian
dien IRO negali dar pasakyti. Šiuo

sutartys ir buto garantijos jau 
esančios iš Vašingtono išsiųstos ir 
netrukus bus gautos Europoje. Pir
mininkas manąs, kad DP įstatymas 
būsiąs praplėstas, nežiūrint į tai, 
•ar prezidentu bus išrinktas Dewey 
ar Trumanas.

lAMHįUU ts ViSUt
Varšuva. Lenkijos primaš kardino

las Hlond penktadieni mirė plaučių 
uždegimu. Kardinolas buvo griežtas 
komunistinės Varšuvos vyriausybės 
priešas. Jis visą laiką vedė kovą dėl 
Lenkijos Bažnyčios žodžio laisvės.

Londonas. Didžiosios Britanijos lai
vų-statybos statistikoj skelbiama, kad 
šiuo metu Anglijoj ir Airijoj yra sta
toma 52%viso pasaulio garlaivių ir 
motorlaivių. Į statistiką nėra įtraukta 
Vokietijos, Ispanijos ir Rusijos laivų 
statyba. Po Anglijos seka Prancūzija, 
JAV, Švedija, Italija ir t.t.

Recife (Brazilija)^ Recife uostą at
vyko 75 tonų burlaivis su 66 pabė
gėliais iš Švedijos, kurie sakosi pa
bėgę nuo „komunizmo espansljos Eu
ropoje pavojaus.“

Laivo kapitonas esąs lietuvis. Pabė
gėlių tarpe yra ir moterų bei vaikų 
šių tautybių: suomių, vokiečių, len
kų, lietuvių, .estų ir ukrainiečių

Helsinki. Tarp streikuojančių dar-., 
bininkų ir policijos Helsinky įvyko 
aštrūs susirėmimai, kai policija bandė 
apsaugoti streike nedalyvaujančius 
socialdemokratus darbininkus. Komu
nistai puolė policiją akmenimis ir 
laidomis.

Berlynas. Denos agentūros žiniomis, 
Thūrlngljoj esą sovietų daliniai pas
kutiniu metu gerokai sustiprinti. 
Rugsėjo mėn. vidury esą atvykę 
30 000 vyrų stiprumo mongolų tankų 
daliniai.

Vašingtonas. Amerikos kongrese yra 
433 protestantai, 77 katalikai ir 7 žy
dai. Viena krikščionių prekybininkų 
sąjunga kiekvienam delegatui pado
vanojo po 1 egz. Naujojo Testamento 
ir pareiškė, kad tautai sektųsi daug 
geriau, jei jos vadai sektų Evangeli
jos žodžius.

Vašingtonas. Senatorius Gurney pa
reiškė, kad JAV ekonominę pagelbą 
Europai turi sujungti su militarine 
„tiek, klek mūsų ekonominė sistema 
galt išlaikyti“. Jo nuomone, esą ga
lima būtų truputį sumažinti ekono
minę pagelbą, kad tuo padidėtų ka
rinė.

Respublikonų laimėjimo prezidento 
rinkimų atveju Gumey tikisi draugiš
kesnių santykių su Ispanija, nors, 
esą, jam nežinoma Dewey nuomonė. 
Gurney pareiškė, kad Vakarų Euro
pos Sąjungon reikėtų įjungti ir Ispa
niją, nes ji jau nuo 1936 metų kovo
janti su komunizmu.

kuojančių išstatytųjų sargybų su-

Pasaulinė spaudą, aprašydama 
kritišką padėtį Prancūzijoje, nuro
do, kad, tur būt, „prancūzai net 
nenujaučią, kad gen. de Gaulle 
diktatūra stovi prie durų".

Nuvykę DP vyrai turi registruotis 
naujokų komisijoj

United Press iš Vašingtono pra- 
I nešimu, spalio 18 d. prezideętas 
Trumanas pareiškė, kad visi už
sieniečiai, kurie numato šiame 
krašte pasilikti * nuolatiniam gyve
nimui, privalo 6 mėn. laikotarpy 
po atvykimo registruotis naujokų 
ėmimo komisijoj.

Prezidentas išleido vykdomąjį 
potvarkį, kuris papildo Atrankos 
Tarnybos taisykles ta prasme, kad 
visi vyrai imigrantai nuo 18 iki 25 
metų turi registruotis.

Sis potvarkis paliečia tiek asme
nis, atvykstančius pagal DP bilių 
tiek kitus pagal kvotas imigran7 
tus.

Galimas ir Anglijos profesinių są
jungų skilimas

Londonas. Britų profesinių są
jungų generalinė taryba spalio 
27 d. spręs komunistų veiklos klau
simą Anglijos darbininkų tarpe. 
Angliakasių unijoj įvyko skilimas 
dėl tos unijos sekretoriaus ko
munisto Arthur Homer kelionės į 
Paryžių. Homer pakartotinai , pa
žadėjo paramą streikuojantiems 
prancūzų darbininkams. Tai sukėlė 
pasipiktinimą Anglijos angliakasių 
tarpe, ir daugelis jų pareiškė norą 
įkurti atskirą antikomunistinę prof, 
sąjungą. Profesinėj gaisrininkų są
jungoj ir įvairiose kitose darbinin
kų organizacijose taip pat ryškėja 
stiprios antikomunistinės tenden
cijos.

melu išdirbami planai ir apie juos 
bus tiksliai pranešta, kai bus iš
siaiškinta su kariuomenės trans
porto įstaigomis ir privačiomis lai
vininkystės bendrovėmis. Iš visų 
turimų duomenų galima spręsti, 
kad emigracija pagaliau pajudės 
iš mirties taško. I Europą jau at
vyko DP komisijos dalis įgaliotų 
asmenų, kurie parinks DP emigra
cijai. ,

Augsburgan atvykęs Augsburgo 
emigracijos komisijos pirmininkas 
lankėsi Hochfeldo stovykloje, kur 
susipažino su DP gyvenimu, aplan
kė gimnaziją, keletą būtų, dirbtu
vių ir įstaigų. Visa Augsburgo ko
misija susidedanti iš 8 narių. Pa
gal pirmininko pareiškimą darbo

Dezertyrai is sovietu zonos
RUSŲ KAREIVIŲ IR RUSIŠKAI— VOKIŠKOS POLICIJOS^E- 

ZERTYRŲ SKAIČIUS DIDĖJA
Berlynas. Buvę vokiečių karo 

belaisviai, perėję per gen. Seyd- 
litzo mokyklą Rusijoj ir atsiųsti 
į Rytų zoną policijos tarnybai, 
bėga į- vakariečių zonas. Kartu su 
jais dezertyruoja ir rusų karei
viai Meklenburgo policijos vadai 
— Thenner ir Baumgart — pabė
go dviem sunkvežimiais pilnais 
policijos į vakariečių zoną. 
Baumgart pasiėmė su savim vi
sus sovietų zonos policijos orga
nizavimo planus. Pabėgėliai aiš
kina, jog jiems Rusijoje buvo kal

bama apie milžinišką rytų zonos 
atstatymą ir didelius jų uždavi
nius, o grįžę jie pamatė visur nu
sivylimą ir nepasitenkinimą ir 
suprato, kad jų uždavinys yra te
rorizuoti savo tautiečius. ’

Berlyno komunistų partijos va
dai Karl Little ir Herman Matėm 
yra pakeisti „naujomis jėgomis“, 
išėjusiomis rusų mokyklą Mask
voj: Hans Jendrezkiu ir Emst 
Hoffmannu. Tai esą padaryta 
„pagreitinti komunistų partijos 
išsivystimai, Berlyne“.
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