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Ifykd. faMįtes įdutuMukas aktualiais klausimais
padėtis gErEja mūsų naudai, baltų atstovų Žygiai jungtinėse tautose

Rusu zonos policija vis dar 
stiprinama ir ginkluojama

Lapkričio 12 d. Augsburge įvy
ko lietuvių tremtinių spaudos kon
ferencija, kurioje dalyvavo visi 
amerikiečių zonoj išeiną laikraš
čiai. Konferencijai vadovavo Inf. 
Tarnybos šefas prof. J. Brazaitis. 
Platesnį pranešimą aktualiais klau
simais padarė Vykdomosios Tary
bos parmininkas. V. Sidzikauskas. 
Pirmiausia jis painformavo, kad 
JTO visumos posėdžių metu buvo 
nuvykęs į Paryžių, kur turėjo pro
gos patirti, kiek padėtis politiniu 
atžvilgiu yra pasikeitusi mūsų 
naudai. Mūsų priešas vis labiau 
ir labiau nustoja buvęs vakarie
čių draugu ir sąjungininku ir virs
ta jiems tuo, kuo jis mums jau 
seniai yra. Analogiją tarp mus iš
tikusio ir jiems gresiančio likimo 
ima suprasti vis stipriau Vakarų 
poltikai, ir Pabaltijo valstybių 
klausimas jau nebuvo taip rūpes
tingai nutylimas, kaip seniau. 
Savo pareiškimuose baltus prisi
minė Spaakas, Meyhew, Austin, 
suminėdami Pabaltijo valstybes 
ar kaip Sovietų ekspanijos aukas, 
ar kaip sovietų vykdomo „sava
noriško" plebiscito iliustracijas. 
Privatūs pasikalbėjiniai su įvai
riais atsakingais žmonėmis rodo 
didėjant ne tik jų susidomėjimą 
mūsų kraštų dabartine padėtimi, 
bet augant ir jų tikėjimą mūsų 
ateitimi, o taip pat pasitikėjmą 
mūsų organais bei žmonėmis, ku
rie dabar Lietuvai atstovauja ir 
vadovauja jos kovai.

Antra vertus, dabarinė JTO vi
sumos sesija yra užversta kitais 
aštriais rūpesčiais, kuris gresia 
ne tik vietiniais neramumais, bet 
ir pasaulinio masto konfliktais. 
Tarp jų mūsų problema, tokia 
skaudi mums, nėra dar aktuali 
tarptautiniu mastu, ir dėl to ji 
šiuo momentu dar negali prisi
maukti radikalaus teisingo spren
dimo.

Šitokia politinė padėtis lemia 
ir mūsų žygių pobūdį JTO sesi
jos metu.Iš vienos pusės padary
ta visų esamose sąlygose galimų 
pastangų, kad būtų atkreiptas JTO 
dėmesys į Pabaltijo politinę pro
blemą, iš kitos pusės stengtasi 
pozityviai prisidėti prie JTO vi
sumoje svarstomų ir mums rūpi
mų problemų sprendimo.

Pirmajam reikalui Lietuva, La
tvija, Estija bendrai įteikėme se
sijos pirmininkui Dr. Ewattui 
raštą, kuriuo nurodoma, kaip vie
nas JTO narys, Sovietų Sąjunga, 
vykdydamas sistemingą okupuotų 
Pabaltjo tautų naikinimą, yra pa^ 
žeidęs pačius JTO pagrindus; dėl 
to JTO prašoma įsikišti ir pada
ryti tam nusikaltimui galą. Iš sa
vo pusės mes esam pasirengę pa
teikti visą reikalingą dokumen
taciją Sovietų Sąjungos nusikal
timui įrodyti.

Antrajam reikalui, t. y. prisi
jungti mums su pozityviais pa
siūlymais, davė progą trys JTO 

darbų tvarkos punktai: žmogaus 
teisių deklaracija, genocido kon
vencija ir tremtinių bei pabėgėlių 
problema.

Žmogaus teisių deklaracijos 
projektas mūsų buvo rastas ne
pilnas. Atskiru raštu, • atkreipus 
dėmesį į tai, kokiu būdu Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje yra pažei
džiamos žmogaus teisės, pasiūly
ta deklaraciją papildyti tokiomis 
asmens teisėmis:

„Kiekvienas žmogus turi teisę 
gyventi savo krašte."

„Niekas neprivalo būti tremia
mas | svetimą kraštą dėl politinių 
ar kurių kitų motyvų."

Konvencijos dėl genocido pro
jektas taip pat mums rodėsi rei
kalingas papildyti. Atkreipus dė
mesį, kad už genocidą Nūmbergo 
teismas baudė ne tik tiesioginius 
žudynių vykdytojus, bet ir nacinę 
vyriausybę, o Sovietų Sąjungos 
vyriausybė nekaltų gyventojų žu
dymą vykdo dar didesniu-masiniu 
būdu, — pasiūlyta į konvenciją 
įrašyti punktą, kuriuo atsakomybė 
už genocidą būtų uždėta tiek jo 
vykdytojams, tiek ir vyriausybei.

Apie tremtinių bėi pabėgėlių 
problemą IRO gen. sekretoriaus 
Dr. Tuck raportas buvo palankus. 
Tačiau mes radom reikalinga 
atskiru raštu dar papildyti realiais 
duomenimis apie tremtinių me
džiagines sąlygas, . apie maistą, 
patalpas ir siūlyti skubiai spręsti 
pačią tremtinių problemą iš esmės. 
Mes išdėstėm, kad grįžti į tėvy
nes, kol yra ten sovietinis reži
mas, yra neįmanoma, lygiai neį
manoma įsikurti Vokietijoje, tad 
pašoma paskubinti emigraciją. Bū
tent: nieko nelaukiant įkurdinti 
Baltijos pabėgėlius, kiek galima 
jų neišskaidant, kraštuose, kur 
jau yra iš Baltijos kraštų kilusių

gyventojų sambūrių; pageidauja
ma JAV, D. Britanija, jos domi
nijos ir ypatingais atvejais lotynų 
Amerikos respublikos. Priiman
čiose valstybėse organizuoti pri
ėmimą ir pagalbą tiems Baltijos 
■pabėgėliams, kurie negali patys 

apsirūpinti pragyvenimo ištekliais, 
Pasisakyta griežtai prieš vadina
mo „neišskaidomo likučio", t. y. 
nedarbingų, sergančių asmenų pa
likimą Vokietijoje. Jeigu nebus 
surasta valstybinių priemonių 
jiems išlaikyti, lietuvių, latvių ir 
estų bendruomenės pačios pasi
siūlo juos aprūpinti ir globoti. To
liau dar minėtini pageidavimai 
kiek galima pagerinti materialines 
ir moralines tremtinių gyvenimo 
sąlygas, aprūpinti jų religinius ir 
švietimo reikalus, teikti IRO pa
galbą visiems DP, turintiems DP 
statusą, panaikinti jiems skirtus 
susisiekimo varžymus ir tt.

Visi šie raštai buvo įteikti se
sijos pirmininkui Dr. Ewattui, o 
taip pat išdalyti visoms delegaci
joms ir spaudai.

Kitas svarbus momentas buvo 
išdėstyti mūsų reikalus atskiriems 
aukštiems pareigūnams. Tarp dau
gelio kitų, visų trijų Pabaltijo 
kraštų delegacijos buvom priim
tos p. Rooseveltienės. Savo ruožtu 
buvo padaryta priėmimas spaudos 
atstovams, ir iš kai kurių pran
cūzų laikraščių susilaukta simpa
tijų Pabaltijo tautoms ir aprašy
mo to, kas jų padaryta JTO se
sijos metu savo kraštų teisėms 
ginti. Minėtina taip pat, kad šiuo 
metu vėl prabilo pavergtų tautų 
bičiuliai užsieniuose. Europos 
Laisvės Lyga Škotijoje įteikė 
raštą Atlee, Bevinul, Ewattui, pa
remdama Pabaltijo kraštų prašy
mą sustabdyti jų tėvynėse masi
nius gyventojų naikinimus ir grą
žinti joms laisvę.

Reinas - Europos gynimo linija
Haga, Visų trijų vakarinių zonų 

karintai gubernatoriai savo pasi
tarimuose su feldmaršalu Montgo
mery numatė Reiną gynimosi li
niją prieš galimą rusų užpuoliną.

ATLANTO PAKTO PROJEKTAS 
JAU PARUOSTAS

Paryžius. Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerijos kalbėtojas 
pareiškė, kad jau Prancūzija pa
ruošusi Šiaurės Atlanto paktą, 
kuriam turėtų priklausyti septy
nios tautos. Jis greit bus patiek
tas ministerių kabinetui patvir
tinti. Iš anglų diplomatinių slu- 
ogsnių pranešama, kad Londone 
svarstomas kitas to pakto pro
jektas. Pagal kalbėtojo pareiški
mą, Vakarų valstybės tikisi iki 
gruodžio mėn. paruošti bendrą 
planą.. Sekantis žingsnis turėtų 
būti sušaukimas konferencijos su

kanadiečių ir amerikiečių eks
pertais, kurie galėtų apsvarstyti 
patiektus projektus ir persiųsti 
paskiroms valstybėms.

DEZERTYRUOJA KINIEČIŲ NA
CIONALISTAI

Nankingas. AP. iš patikimų šal
tinių praneša, jog Suchowo fronte 
šeši kinų nacionalistų pulkai pasi
davė komunistams. Oficialiai tai 
dar nėra patvirtinta. Pranešime 
toliau sakoma, jog du. pulkai pasi
davė po to, kai juos komunistų 
pajėgos apsupo, gi kiti keturi pa
prastai perėjo komunistų pusėn. 
Skaičiuojama, jog iš viso dezerty
ravo apie 10 000 karių.

Minėtieji pulkai buvo atgabenti 
iš šiaurės—Vakarų fronto į Sucho- 
wą, 170 mylių esantį nuo Nanking©. 
Suchowas bandomas padaryti pas
kutiniu atsparos punktu priešais 
sostinę.

Berlynas. Denos pranešimu iš 
Thueringijos, j Eisenacho sritį at
keltos keturios mechanizuotos 
sovietų armijos brigados, maž-

Dr. Ralph Bundle 
patiekė taikos plana

Paryžius. Pagal „New York He
rald Tribūne“, Palestinos taikos 
tarpininkas Dr. Ralph Bunche XI. 
10 įvykusiam uždaram Saugumo 
Tarybos posėdy pareiškė, jog rei
kia dėti visas pastangas, kad pali
aubos Palestinoje išvirstų į pasto
vią taiką. Jo pasiūlytas planas 
reikalauja kuo greičiau išspręsti 
visas su Palestina surištas pro
blemas. Pirmiausiai reikia suda
ryti Palestinoje neutralias zonas, 
atšaukiant kariuomenę ir . grąži
nant ją į taikos meto sąlygas.

Žydų kalbėtojas šitokį pasiūly
mą kritikavo ir reikalavo leisti 
Palestinos problemą išspręsti 
tiesioginiu žydų ir arabų susitari
mu. Žydai, dabar būdami daug 
geresnėj padėty, norėtų susitikti 
su arabais prie taikos stalo ir šią 
padėtį oficialiai patvirtinti.

Tas pats kalbėtojas nesutiko nei 
su neutralių zonų sudarymu bei 
kariuomenės atšaukimu. Jis pa
reiškė, jog tos žemės, kur dabar 
stovi žydų kariuomenė, daugiau
sia priklauso Izraelio valstybei ir 
todėl žydai nemato reikalo pasi
traukti iš savo krašto.

Spaudos konferencijoj Palesti
nos taikos tarpininkas pareiškė, 
jog paliaubų nors būtų ir laiko
masi, tačiau vis tiek turi būti 
stengiamasi sukurti kiek galint 
pastovesnę taiką, nes paliaubos 
tėra tik kovos pertraukimas ir jos 
neveda į tikrą taiką. Apie karinę 
padėtį Palestinoje jis atsisakė bet 
ką paaiškinti. Tačiau korespon
dentai mano, jog žydai Palestinoje 
karą yra laimėję ir gali ją užim
ti, kada tik nori.

Paryžius. Prancūzija pareiškė 
D.Britanijai ir Amerikai protes
tus dėl ju projekto Ruhro anglies 
kasyklų ir plieno pramonės kon
trolę perduoti į vokiečių rankas.

Amerika nebekels 
politikos Rusijos atžvilgiu

Philadelphia. JAV senato už
sienio politikos komisijos pirmi
ninkas senatorius Vandenberg 
lapkričio 11 d. pareiškė, kad Ru
sija eina pavojingu nusivylimo 
keliu, tikėdamosi, jog Trumano 
perrinkimo proga Amerika atsisa
kys nepartinės užsienio politikos. 
Ypatingai užsienio reik. min. Mo
lotovas tvirtinęs, jog amerikie
čių tauta, išrinkdama Trumaną, 
atmetusi respublikonų agresyvią 
programą. Betgi 47 mil. amerikie

daug 50 000 vyrų stiprumo. Perei
tos savaitės būvy į Thueringiją 
atvyko naujų sovietų dalinių, ku
rie apginkluoti tankais ir sunkiai
siais artilerijos pabūklais.

Thueringijos policininkų dalinių 
stiprinimas vykdomas toliau. 
Miestams nuo 25.000 iki 60.000 gy
ventojų priskirta 200—300 naujų 
policininkų. Tiek Saksonijoje, tiek 
Thueringijoje policija apmokyta 
naudotis prieštankiniais ir auto
matiniais ginklais.' Muehlhausene, 
Bebroje ir Meningene esančios 
pastatyto naujos arba atremon
tuotos senos kareivinės naujiems 
policijos daliniams priimti.

Rytų zonos policijos įstaigos in
formuoja, jog Berlyno rusų sekto
riaus policijos junginių suliejimas 
su Vokietijos sovietų zonos poli
cija greit būsiąs įvykęs faktas.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Frankfurtas. JAV gynybos 

m i n. James Forrestal iš Berlyno at
vyko | Frankfurtą, kur turės eilę pa
sikalbėjimų su aukštaisiais amerikie
čių pareigūnais. Išvykdamas Iš Ber
lyno, ministeris pareiškė, kad „oro 
tiltas“ gerai funkcijonuojąs, nors tai 
amerikiečiams kaštuojąs apie 1.00.000.000 
dol. metams. Berlyne neturėjęs Jokių 
karinių pasitarimų.

Paryžius. JAV ambasadorius 
Dldž. Britanijai Louis Douglas ats
krido | Paryžių, kur turės pasitari
mus su užs. reikalų min. Marshalliu.
Paryžius. Socialistų partijos su

važiavimas pasisakė už Henry Queille 
kabineto rėmimą. Socialistai užgyrė 
ir Prancūzijos vidaus reikalų min. 
Moch laikyseną komunistų atžvilgiu. 
MRP savo suvažiavime išnešė rezo
liuciją, kur pareiškiama, kad Ji ateity 
taip pat rems dabartinę Prancūzijos 
vyriausybę Jei Ji tvirtai laikysis de 
Gaulle atžvilgiu.

Londonas. Vakarų gynybos gen. 
štabo virš, lordas -Montgomery po aš- 
tuonių dienų vizito Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir Belgijoje sugrįžo | Lon
doną.

Atėnai. Penktadieni Graikijos 
karalius pavedė sudaryti naują min. 
kabinetą užs. reikalų min. Konstan
tinui Tsaldariul. kuriam, deja, dar ikj 
šiandie dar nepavyko.

T e 1 - A v i v a s. Izraėlio vyriausybė 
gavo (sakymą iš JT tarptininko dr. 
Bunch pasitraukti iš Negebo srities ir 
Ją atiduoti arabams. Tokiu sprendimu 
žydai labai nustebo, ir buvo sušauk
tas nepaprastas min. kabineto posė
dis, apie kurio nutarimus dar neturi
ma žinių.

Genua. Respublikonų senatorius 
Robert Taft atvyko | Italiją, iš kur 
gruodžio mėn. numato aplankyti ir 
Prancūziją.

čių, anot Vandenbergo, pasisakę 
už Trumaną ir abiejų didžiųjų 
partijų bendradarbiavimą, o tik 
vienas milijonas Wallace šalinin
kų pasisakė prieš. Rinkimai esą 
įrodę, jog JAV yra sujungtos, o ne 
palaidos valstybės. Respublikonų 
partijos vadovybė visada parems 
griežtą politiką Rusijos atžvilgiu. 
Jis esąs įsitikinęs, kad karą gali
ma sutrukdyti tik tada, kai esam 
tikri, jog jį galima laimėti.
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Lietuva tarybinėj spaudoj
kad žmonės ir šitų tarybinių kny
gų ir laikraščjų neskaito. Dabar 
staiga partija sualiarmavo šitą 
reiškinį ir apkaltino platintojus — 
esą jie slepia knygas, neduoda jos 
pasiilgusiam valstiečiui. Pradėta 
didelė kampanija už tų leidinių 
išėmimą iš sandėlių ir {brukimą 
gyventojam. Brukama tiesiog per 
prievartą, organizuojant „knygne
šių brigadas", kurių nariai turi 
vaikščioti su knygom po ūkinin
kus. Šita akcija yra irgi reiškinys 
plano greitesniu tempu „perauklė- 

_ti" gyventojus. E.

įstaigose „valymą".

KURIA LINKME VEIKIA 
REŽIMAS

Turimas informacijas iš Lietuvos 
papildant išvadom iš tarybinės 
spaudos, galima konstatuoti režimo 
akciją sustiprėjus prieš ūkininkus 
ir prieš mokyklas. ūkininkai, 
tariamieji buožės, smarkiau apkrau- 
jami mokesčiais ir pyliavom. Neiš
simokančių skaičius kyla. Vienoj 
Marijampolės ap. už mokesčių 
nesumokėjimą liaudies teismo pas
merkta per pusantro šimto ūkinin
kų. Nepajėgiantieji pyliavų ir mo
kesčių išsimokėti, kai kurie nori 
stoti į kolchozus. Šitokiu būdu 
individualinis ūkis naikinamas-kol- 
chozų naudai. Jų valdytojai išga
benami. Jeigu pereitais metais Su
valkijoj buvo vienos kolchozas ir 
tas pats partizanų buvo sulikvi- 
duotas, tai šiemet jau minimi kol
chozai prie Sasnavos, S. Kalvari
jos, Liubavo. Daug smarkesniu 
tempu eina kitoj pusėj Nemuno. 
Vienoje Šiaulių ap. sukurti per 30 
kolchozų suvarant į juos daugiau 
kaip 900 ūkininkų.

Tarybinė spauda ir anksčiau 
skundėsi, kad komunizmas ir kom
jaunuoliai mokykloje neturi pa
sisekimo. Vis buvo skundžiamasi 
„nacionalizmo — klerikalizmo" sti
pria įtaka mokiniam. Paskutiniuo- 

, ju metu sovietinė administracija 
imasi griežtesnių represijų nesi
tenkinant žodine, propaganda. Pa-_ Šiais metais kol kas aukos plau- 
statytas Žiugždos vietoj Niunka 
tenka priimti kaip užsimojimas 
vykdyti mokyklose valymą aklu 
užsispyrimu. Jo vadovaujamos 
Švietimo ministerijos jau duotaį 
įsakymas visoms mokykloms ko
voti su „kunigų įtaka", su „klieri- 
kalizmo" reakcija. Tai tąs pats 
„valymas nuo nepageidaujamo ele
mento" ir vtvirtinimas" iš vidaus, 
kuris paskutiniu laiku vykdomas 
visuose sovietų okupuotuose kraš
tuose.

Pati tarybinė spauda visai su
panašinta su rusiškąja. „Tiesa“ pa
daryta to paties formato, to paties 
laužymo, žinios dedamos tose pa
čiose vietose, o jeigu pataikai tos 
pačios dienos numerius, tai ir ži
nios tos pačios ir toj pačioj vie
toj. Skirtumas tik — kad žodžiai 
lietuviški. Ar ilgam? Latvijoj jau 
svarstoma ir pradžios mokykloj 
įvesti dėstomąją rusų kalbą, lat
vių kalba — tik namie.

, ■ Ligi šiol tarybinė spauda trium- 
faliai skelbdavo didžiulius leidžia
mų knygų tiražus. Tai būdavo dau
giausia politinė agitacinė literatū-

rybinės valdžios atstatymo Lietu
voje garbei." Dalyvauti užplanuota 
30 000 dainininkų.

VIETOJ ŽIUGŽDOS — NIUNKA
Iš to pat nr. patiriame, kad švie

timo ministeris jau nebe J. 
Žiugžda, bet V. Niunka. Jis sykiu 
yra ir min. pirm, pavaduotojas. 
(Naujasis švietimo ministeris yra 
studijavęs teises Kauno universi
tete, jau studentaudamas priklau
sė kompartijai. Kai bolševikai Lie
tuvą okupavo, jis buvo pirmasis 
sov. prokuroras. Labai atkaklus 
partijos įsakymų vykdytojas. Jam 
stiprios {takos daro jo žmona žy
dė. Tokio „Višinskio" paskyrimas 
į švietimo ministeriją reikia laikyti

PLANUOJA DAINŲ ŠVENTĘ
Tiesa 1948. 9.: Ministų taryba 

ir kompartija nutarė 1950 m. orga
nizuoti dainų šventę Vilniuje „ta-1 užsimojimu įvykdyti be atodairos

Lietuvos Tarybos atsisaukjmas
LIETUVIAI

Neseniai Mažosios Lietuvos 
Tarybos prezidiumas vėl paskel
bė aukų vajų. Praeitais metais lie
tuviai tremtiniai labai gausiai ir 
duosniai rėmė Mažosios Tarybos 
veiklą, duodami gražų įrodymą, 
kad Mažosios Lietuvos reikalai 
tremtinių tarpe labai gyvai ir nuo
širdžiai atjaučiami.

švietimo
Žiugžda paliktas tik akademijos 
vicepirmininku. Jis dabar spausdi
na per Tiesą ilgą „studiją" apie 
„katalikų dvasiškiją kaip amžiną 
lietuvių tautos priešą." E.}

Biržų atsistatymas
Tiesa 1948. 9. 9: Komjaunuoliai 

Biržuose neturi pasisekimo. Liau
dies Namų vadovybė nuo jų ša
linasi. Komjaunimo vadovybė be 
iniciatyvos. „Aušros" mokyklos 
susirinkimai, minėjimai, lig šiol 
salė, kurioj vyksta kino seansai, 
su užkaitais langais. Antra, vasa
ros' salė primena daugiau daržinę 
šienui krauti, taip pat neremontuo
jama. Užtat Biržuose daug degti
nės varyklų. Jom naudojamos net 
valstybinės patalpos.

KUO ŽAVĖJOSI VENCLOVA 
BRESLAU.

Tiesa 1948. 9. 9: A. Venclova 
aprašinėja savo įspūdžius iš Bres
lau „kultūros veikėjų kongreso". 
Su ypatingu džiaugsmu aprašinėja, 
kaip manifestą balsuojant ir Fa- 
diejevui klausiant, „kto za", Bel
gija, Čekoslovakija, Kinija ir 1/t. 
delegacijos atsakinėjo „za", „Sta
lino Lenino kalba". Taip pat ža
visi, kad kongrese dideliu autorių 
tetų naudojosi „mūsų (m. pabr. E.) 

^valstybė ir jos delegatai."

tesi savo asortimentinių planų. 
1947 m. iš 63 būtino asortisemento 
rūšių buvo įvykdytas tik 21 rūšies 
planas, arba trečdalis, 1948 m. pi
rmame pusmetyje iš 61 asortisimen- 
to rūšies įvykdytas tik 16 rūšių asor- 
tisementinis planas. Mažeikių, Za
rasų, Mariampolės ap. pramonės 
kombinatų apyskaitose buvo {rašyti 
neatlikti darbai. Iš 35 pramonės 
kombinatų, turėjusių užpirkti ža
liavą plataus vartojimo prekėm, 
gaminti 21 kombinatas šio darbo 
visai nepradėjo. „Tokiu būdų odos 
žaliavos užpirkimo planas 1947 m. 
įvykdytas 54,8%, šerių 1,8%, vilnų 
7,1%, linų pluošto 2,5%, „Padėtis 
nepagerėjo ir praėjusiu 1948 metų 
laikotarpiu." Pramonės kombinatų 
darbas nuostolingas. 1947 m. 15 
pramonės kombinatų turėjo 1400000 
rb. nuostolių. Kai kurių kombinatų 
pelnai pasirodė fiktyvūs, nes buvo 
gauti savivališkai pakėlus pardavi
mo kainas. Dėl buhalterinės net- . 
varkos Mažeikių kombinato kasi
ninkas Alubauskas galėjo pasisa
vinti 41 400 rb. Už visus tuos trū
kumus kaltinami ne tik patys 
kombinatai, bet ir vietinės pramo
nės ministerija. (Kaip atskiri fabri
kui dirba — iliustracija yra „Sil- 
vos" fabrikas, žr. žemiau E.).

kia gana silpnai, ir tas yra supran
tama, nes valiutos reforma mus 
visus padarė ubagais. Bet kaip tik 
tai yra ir priežastis, kodėl mes vėl 
kreipiamės į Jus. Mūsų lėšos, 
kurias labai atsargiai ir taupiai 
naudojome, per šią reformą yra 
žiauriai. sunykusios, ir jeigu neno
rime, kad visas mūsų darbas susto
tų, ir jpu pradėję nokti darbo 
vaisiai išeitų niekais, esame kaip 
tik dabar reikalingi kad ir kuklios 
paramos.

Esame išspausdinę keletą lei
dinių — žurnalą „Krivūlė", Vy
dūno „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje" 
ir vieną kitą knygutę vokiečių 
kalba. Si literatūra, nors ji ir
Jums be abejonės bus įdomi ir 
naudinga, t pirmoje eilėje buvo
manyta paskleisti tų mūsų tautie
čių tarpe, kurie yra kiek atitolę
nuo mūsų bendruomenės ir kuri
uos norime atlaimėti ir išlaikyti 
mūsų tautai. Lietuvių tauta nėra 
perdaug gausi žmonėmis ir yra 
ypač per paskutinį karą turėjusi 
tiek nuostolių, kad mes turime 
branginti kiekvieną mūsų kraujo

ra. Iš tiesioginių šaltinių žinom, lašą ir kad turime kovoti dėl

paskutinio pabėgėlio * iš Mažosios. 
Lietuvos, kuris salyje neša mūsų 
brangų lietuvišką kraują.

Šiems nelaimingiems pabėgėli
ams, kurių dauguma nerado šilto 
prieglobsčio IRO stovyklose, o yra 
priversti stumdytis pavieniai tarp
nepalankių jiems svetimų žmonių, | 
mes norime kiek galėdami padėti, ■ 
materialiai ir moraliai. Minėtą 
literatūrą turėsim jiems dalinti 
dažniausia nemokamai. Todėl mes 
prašome dar kartą Jūsų paramos. 
Jos laukiame iš paskirų asmenų ir 
iš lietuviškų organizacijų.

Buvo kadaise laikai, kada Ma
žoji Lietuva pagelbėjo Didžiajai 
Lietuvai, spausdindama brangų 
lietuvišką žodį ir skleisdama jį 
žmonių tarpe. Tas darbas nebūtų 
pasisekęs be žymių materialių 
aukų iš to laiko Mažosios Lietuvos 
veikėjų pusės. Dabar atėjo laikas 
Jums, Didžiosios Lietuvos broliams, 
prisidėti savo aukomis prie lietu
viško žodžio skleidimo Mažosios 
Lietuvos lietuvių tarpe.

Padėkite mums apmokėti spaus
tuvėms sąskaitas, kad galėtume 
jau atspausdintus leidinius atsiimti 
ir paskleisti.

Būtų gerai, jeigu atskirose sto
vyklose susiburtų mūsų bičiuliai ir 
imtųsi iniciatyvos aukas surinkti 
ir mums padėti.

Pinigus prašome siųsti šiuo 
su: Albertas Puskepalaitis. 
Wiesbaden, Koemerstr. 3.

Erdmonas Simonaitis
Mažosios Lietuvos Tarybos prez.

Pirmininkas

adre-
(16)

SOVIETINIŲ KNYGŲ PLATINI
MAS

Tiesa 1948. 9. 10. vedamajame: 
Per pokarinius metus esą'išleista 
apie 1300 {vairių knygų, tiražas 
daugiau kaip 17 mil. egz. Tačiau 
daug kur žmonės negauną knygų, 
nes guli sandėliuose. Tarybinėms 
knygoms išplatinti, min. taryba ir 
partija paskelbė rugsėjo 15 d. ta
rybinės knygos platinimo mėnesį. 
(Nuo to laiko kiekviename nr. kal
tinamos atskiros įstaigos, kad jos 
knygų neplatinančios, pūdančios, 
visa paslaptis ta — kad žmonės 
nenori skaityti tos daugiausia pro
pagandinės literatūros. Kad įduotų 
žmonėm knygas, kai kur vietoj 
grąžos mėgina įduoti knygą. E.)

NEMALONEJ „PUPŲ DĖDĖ“

Tiesa 1948. 9. 10: Skaitytojų 
laiškuose piktinamasi Lietuvos Fil- 

I harmonijos vardu organizuojamu 
I estradiniu menu. Vieną tokią es

tradinio meno brigadą sudaro dai
nininkė Jurčenko, N. Vetilnikovas 
ir Robersas (pavardės!) Puolama 
paskutiniais žodžiais taip pat „vi
sokį pupų dėdės, šabaniauskai, 
biržiniai ir kiti estradiniai vertel
gos." Už ką? Dėl pupų dėdės: „Jis 
tik apšmeižė Jurbarko komunali
nio ūkio skyrių, sakydamas, kad 
miestas baigiąs griūti, o vokiečių 
sudegintų namų vietoje įrengti 
klombai ir aikštelės" Taigi užkliu
vo „savikritika."! Redakcija pas
tebi, kad tokien „dėdėm" nebus 
leista niekur daugiau pasirodyti.

KAIMO SUSPORTINIMAS
Tiesa 1948. 9. 10: Žemės ūkio 

akademijos studentai įsipareigojo 
šefuoti Garliavos Vaičiaus sporto 
kolektyvus. Kai akademijos sporto, 
brigada nuvyko pas savo šefuo
jamuosius, pasirodė, kad visam 
valsčiuje jokių sporto vienetų 
nėra.

KAIP PRAMONE DIRBA
Tiesa, 1948. 9. 10: LTSR kontro

lės ministeris A. Jefremovas ats
kleidžia pramonės kombinatų dar
bo eigą ir rezultatus. Jie labai 
liūdni. Pirmiausia kombinatai neiš-

IŠEIKVOJIMAI KRAUTUVĖSE

Tiesa, 1948. 9. 10: Panevėžio mi
licijos viršininko pavaduotojas So- 
kolovas(l) apyskaitoj apie kovą su 
nusikaltimais sumini, kas per nu
sikaltimai pasitaiko: Valstybinės 
parduotuvės N 22 vedėjas Cijonas 
nuslėpė 40 kg cukraus ir pilkėjus 
pirkėjus’ apsverdavo ant 20—70 
gramų. Parduotuvės N 1 vedėja 
Abramavičiūtė nuslėpė 27 kg 
cukraus. Parduotuvės N 9 vedėja. 
Sepelienė — 17 kg cukraus. Nusi- 
kaltusieji nubausti, (šitie, faktai 
patvirtina, kad tarnautojai iš atly
ginimų neišsiverčia ir yra priversti 
imtis patys „natūra" E.). ELTA

Jurgis Jankus

1PUŠ1IS -
13.

— Tebūnie ir dar -vieną, — pridedu dar kitą mažiuką.
Ji juokiasi ir vėl pasižiūri tokiom pat akinis, kaip 

siūlydama vyšnias.
Ak, ji daug sykių tokiomis žiūrėjo. Kada tik žiūrėjo, 

visada tokios Buvo, tik dabar pasikeitė. Ir žinau kodėl. 
Man niekas nesako, ką ji veikia, bet aš žinau, kad pas 
ją sėdi vokietis, ir visas kaimas jį savo žentu vadina. Jis 
geras belaisviams, jis visiems vienodai gražiai šypsosi, ir 
niekas, nė vienas visos apylinkės žmogus nejaučia jam 
neapykantos.

Jis vaikšto po kaimą, geria kiaušinius, giria žmones, 
sako čia pasilaksiąs ir abu su Morta viską padarysią la
bai „fain".

Man to niekas nepasako, bet aš žinau, taip tikrai žinau, 
kad galėčiau prisiekti.

Jau buvo taip gerai, kad valgydavau atsisėdęs ir pa
vaikščiodavau po seklyčią. Pagaliau nuėjau į trobą. Iš 
čia buvo matyti visas pamiškys ir Stabulių trobos. Keliu 
kažinkas važiavo, bet pėsčio jokio nebuvo matyti.

— Kažin kodėl Morta neateina? — pasakiau.
. Troboje tebuvome tik mudu su motina. Ji sėdėjo ne

toli durų ir skuto bulves. Išgirdusi mano žodžius, nustojo 
skusti, pakėlė galvą ir nustebusi kelis akimirksnius 
žiūrėjo { mane. Vienoje rankoje buvo bulvė, kitoje peilis.

O ko ji čia vaikščios? — atsakė.

Sumišau, lyg tą būtų pasakęs visai svetimas žmogus, 
bet atsakiau.

— Taip sau. Išvežant žadėjo aplankyti ir pasižiūrėti, 
kaip man sekasi.

— Tam laiko ji neturi.
Ir kai aš nieko nepasakiau ir nusisukau į laukus, pri

dėjo:
— Nuvažiavo Mortelė visiškai. Kaip Jūdelio ratai iškli

bo. Po to su ja apie Moraą negreitai kalbėjom.
Pačiam gale kadmo buvo Starkaus trobelė. Starkus buvo 

seniai miręs ir likusi tik senutė Starkienė su Ievute, kiek 
paniurusia, nuo visų užsidariusia, tamsaus gymio mergaite. 
Ji buvo jau gerokai per dvidešimtį, ir nebuvo matyti, kad 
kas susigundytų ją vesti, bet prieš patį karą iš kažin kur 
atsirado taip pat tamsaus gymio vyrukas. Atėjo, pasiprašė 
į nakvynę ir pasiliko. Po dviejų mėnesių padarė ir vestu
ves. Pats buvo keistas ir pavardė keista, o kad motina 
gyrėsi, kad jos žento senelis Prūsuose majoratą valdęs, 
tai visi ir pavadino Majoriuku, nors niekas tikrosios ma
jorato prasmės ir nesuvokė. Bet jis buvo geras batsiuvys, 
ne latras ir taupus. Dvejus metus pagyvenęs senoj dū
minėj trobelėj, jau karui prasidėjus, pasistatė naują su 
kaminu ir su grindimis. Ne viena senstančios dukters 
motina tyliai pavydėjo, kodėl ne jos dukteriai teko ta 
laimė.

Blogiau pasidarė vokiečiams užėjus. Nebebuvo galima 
iš niekur gauti odos, niekas nebesisiūdino naujų batų, o 
ir senus taupė, nes nebuvo su kuo bepataisyti. Apavas 
grįžo, į senovę. Iš rudenio niekas dar nebuvo apie avaly
nės striukumą pagalvojęs, bet kai pavarė j miškus, ne-

bežinia buvo už kurio galo besigriebti. Moterys išsimanė 
iš storų, pakulinių liuntų šlerpes mėgsti, o Navikas atsi
minė dar iš senelio išmoktą meną: prisikirto jaunų liepu- 
kių, namie atšutino, nunėrė odą ir pradėjo vyžas pinti.' 
Nuo jo pramoko kiti, ir greitai didesnė dalis miškakirčių 
buvo vyžoti. Bet Majoriukas dėlto nenusiminė. Jis kal
bėjo truputį vokiškai, vokiečiams pasisakė esąs batsiuvis, 
ir jį nuo miško darbų atleido. Dieną prikaldavo kam pus
padį ar neprikaldavo, o visą kitą laiką miegodavo, bet 
vakare prasidedaVo tikrasis darbas. Pramokė vyrus lošti 
iš pinigų, ir jie, tik grįžę iš darbo, apsipraūsę, užvalgę, 
apie gyvulius apėję, imdavo rinktis pas Majoriuką. Ir 
pusberniai ir labai rimti vyrai. „Vis tiek už tą markę 
nieko negali nusipirkti", sakė, „tai nors laiką praleidi, 
vakarą smdgiai praleidi." Nors tie vakarai labai dažnai 
iki vidurnakčio ar net aušsos išlįsdavo.

Pats, Majoriukas ne visada telošdavo. Iš pradžios atsi
sėsdavo, palošdavo su pirmaisiais, palaukdavo, kol stalas 
aplinkui apsėsdavo, ir tada savo vietą užleisdavo kam 
nors kitam. Pralošti nepralošdavo niekada, bet ir išlošti^ 
nesistengdavo. Per vakarą išlošdavo dešimt, pehkias mar
kes ir to pakakdavo. Mokėdavo - patarti ir padrąsinti, kol 
lošikas nesėsdavo į ratą, bet kai {sėsdavo, jis mokėdavo 
tyliai žiūrėti ir paklaustas-truktelėti pečiais. Bet buto ir 
šviesos veltui nedavė. Visi šviesdavosi beržiniais šaka
liais, o kai beržus sudegindavo, drebuliniais arba lajinė
mis mirklėmis, o jis turėjo iš kažin kur ištraukęs žibalo, 
žibino ne mirklę, bet penkto numerio žibalinę lempą su 
stiklu, kaip gerais laikais, ir už tą ėmė nuo stuko po 
vieną markę. Niekas nesakė, kad brangu, o Majoriukas 
tvirtino, kad tas jam nė už žibalą ^pe užsimok a. B. d.)
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Baltu pageidavimai JTO dėl pabėgėliu
LIETUVOS LATVIJOS IR ESTIJOS ATSTOVŲ PASTABOS PATIEKTOS JTO VISUMOS 

SUSIRINKIMUI DEL IRO PRANEŠIMO

didesnes nei vokiečių gyventojų 
normas, mums neatrado pagrįs
tas. Visų pirma, vokiečiai gauna 
vietoj pasipildyti maitinimo trū
kumus; antra, jie gauna aukštes
nės kokybės produktus.

Dirbantiesiems yra numatytas 
maisto priedas, bet dėl taupumo 
jis nevisada duodamas visiems 
turintiems į jį teisę. Be to, nuo 
liepos m. iš mėnesinio dirban
čiųjų atlyginimo atskaitoma už 
butą ir maistą po 70 DM; toji 
suma žymiai aukštesnė už gavi
mo vertę. Papildomas davinys 
numatytas ir ligoniams, tačiau šių 
skaičius neprivalo prašokti 2 % 
stovyklos gyventojų, taip kad gy
dytojų pripažinti ligoniai kartais 
ištisus mėnesius lieka be tinka
mo maisto. Žindančioms moti
noms išimtinis traktavimas apri
botas 3 mėnesiais; tai nepakan
kama, ir jų padėtis taip pat ne 
geresnė.

Mes negalim žinoti, ar IRO iš
tekliai leidžia šias medžiagines 
pabėgėlių sąlygas pagerinti, ta
čiau ši padėtis reikalauja 
skubaus pačios proble
mos sprendimo.
b) Išvietintųjų statutas ir pagalba

Tarp išvietintųjų Vakarų Vo
kietijoje ir Austrijoje yra tam 
tikras skaičius pabaltiečių, ku
riuos kompetentingi organai pri
pažino tinkamus turėti DP sta
tusą, kurie tačiau negauna IRO 
globos. Šių asmenų padėtis Vo- 
kietijoi, ypač po valiutos refor
mos, pasidarė labai sunki. Atro
do, jog būtų teisinga jiems teikti 
ir medžiaginę IRO pagalbą.

c) Pabėgėliai IRO tarnautojai
Kaip nurodyta IRO pranešima, 

toje institucijoje tarnauja žymus 
skaičius pabėgėlių, parinktų ypač 
iš tų, kurie gauna medžiaginę 
IRO globą; jos negaunantieji IRO 
tarnautojais neprimami. Būtų tei
singa, jeigu tarp pabėgėlių, turin
čių DP statusą, nebūtų daroma 
skirtumo. Pageidautina, kad IRO 
parinkdama (tarnautojus) Balti
jos kraštų pabėgėlius prilygintų 
Jungtinių Tautų kilmės žmo
nėms.

d) Valiutos reforma Vokietijoj
Toli gražu pepretenduodami į 

savo ankstybesnį gyvenimo lygį, 
Baltijos kraštų pabėgėliai be 
maisto ir buto, kad ir kokie jie 
nepakankami, norėtų patenkinti 
ir savo kultūrinius bei religinius 
reikalavimus. Skurdžios sutau- 
pos, kurias kai kurie iš jų tu
rėjo, per tuos trejus metus iš
seko, jų drabužiai susidėvėjo. Ka
dangi valiutos reforma tos kate
gorijos asmenims nenumatė jo
kių išimčių, jų jau ir taip labai 
sunki padėtis pasidaro nebeįma
noma.
e) Susisiekimo laisvės suvaržy

mas
Tuo atžvilgiu DP taikomas išim

tinis režimas. Kai vokiečiai gali 
laisvai važinėti po visas tris zo
nas, DP yra pririšti prie savo sto
vyklų ir be labai sunkiai teduo
damo ypatingo leidimo negali va
žinėti. O DP. išsklaidyti po visas 
tris zonas, dažnai turi reikalų 
pavažinėti. Antra vertus, jie kar
tais galėtų gauti sezonių darbų, 
pav., Šveicarijoj arba ir kitoj zo
noj, jei karinės okupacijos orga
nai jiems tam reikalui duotų lei
dimą važinėti ir grįžti.

III. BALTIJOS KRAŠTŲ PABĖ
GĖLIŲ PROBLEMOS SPRENDI

MAS
a) Repatrijavimas. — Visi IŠ 

Baltijos kraštų kilę pabėgėliai 
trokšta ko . greičiausiai grįžti į

I. BENDROSIOS PASTABOS
Dviejų didžiųjų totalistinio re

žimo kaimynų — sovietinės Ru
sijos ir hitlerinės Vokietijos — 
sąmokslo prieš taiką aukos, so
vietų agresijos prieš jų šalis ir 
nacių žiaurumų, aukos, pagaliau, 
aukos antrojo pasaulinio karo 
aplamai, — estų, latvių ir lietu
vių pabėgėliai, vadinami „baltų 
DP bei pabėgėliai“, yra išsisklai
dę veik po visas Vakarų ir Šiau
rės Europos valstybes, bet didžiua- 
sias jų skaičius gyvena trijose 
vakarinėse Vokietijos bei Austri
jos zonose-. Savo pobūdžiu ir mase 
būdami tarptautinė problema, iš- 
vietintieji ir pabėgėliai buvo ob
jektas nuolatinio rūpesčio tarp
tautinių organizmų kaip UNRRA, 
Tarpt. Raudonasis Kryžius, Tarp
vyriausybinis .pabėgėlių Komite
tas, Jungtinių Tautų Organizaci
ja ir jos sudarytoji IRO. Estų, 
latvių ir lietuvių tautos laikė sa
vo pareiga pareikšti savo dėkin
gumą šioms institucijoms, lygiai 
kaip ir civilizuotajam pasauliui, 
už jų atliktą darbą ir už pagal
bą, suteiktą nelaimingosioms to- • 
talistinių imperializmų aukoms. 
Jos labai vertina IRO Generali
nio Direktoriaus Pono William 
Tuck ir jo bendradarbių nesu
interesuotą atsidėjimą pabėgėlių 
reikalams ir kompetetingumą, — 
savybes, apie kurias gyvai liu
dija Jungtinėms Tautoms pa
teiktas pranešimas. Beje, kas lie
čia statistikos apie Baltijos kraš
tus duomenis, minimajame pra
nešime figruojantį 136.077 pabė
gėlių skaičių reikėtų papildyti 
tais, kurie, kad ir pripažinti kaip 
turį teisę j IRO globą, tos glo
bos bei medžiaginės pagalbos ne
gauna ir stovyklose negyvena.

Šiuo . metu pabėgėlių proble
mos yra du aspektai,, ir ji skal- 
dytina į dvi fazes:

a) padėtis, kol pabėgėliai gy
vena Vokietijoje bei Austrijoje;

b) galutinio sprendimo ieško
jimas.

n. BALTIJOS KRAŠTŲ PABĖ
GĖLIŲ PADĖTIS VOKIETIJOJE 

BEI AUSTRIJOJE
a) Medžiaginės sąlygos: butas ir 

maistas
Tuo klausimu labai maža kas 

tetenka pridėti prie to, kas pa
sakyta IRO pranešime. Pagal 
amerikiečių zonoj galiojančius 
nuostatus kiekvienas pabėgėlis 
teturi teisę į 4m* gyvenamo plo
to; tatai blogiausio atveju gali 
būti leistina tuoj iškeliauti pasi
rengusioms skirtose pereinamo
siose stovyklose, tačiau tai vi
siškai nepakankama ilgiau gy
venti. Nepaisant karo padarytų 
milžiniškų sunaikinimų vokiečių 
gyventojai yra palankesnėj pa
dėty: pagal vokiečių (statymus 
net kaliniai turi teisę į 6m‘. Pir
ma minėtasis plotas ne tik su
mažinamas ligi kraštutinumo, bet 
jis dažnai paskiriamas aplūžu
siuose barakuose. Turint galvoj, 
kad tokios sąlygos trunka jau 
daugiau kaip treji metai, lengva 
įsivaizduoti pragaištingus tokių 
sąlygų padarinius gyventojų, 
ypač jaunuolių ir vaikų, sveika
tai bei moralei.

Lygiai kritiška ir maitinimo pa
dėtis. Visų pirma, maisto nepa
kankamai: oficialiai skirtosios 
2.015 kalorijų retai kada iš ti
krųjų atiduodamos, kokybė per
nelyg dažnai menka ir su spra
gomis (trūsta riebalų ir bal
tymų).

IRO pareigūnų argumentas, 
esą, karinės okupacijos organai 
priešingi, kad pabėgėliai gautų 

savo kraštus, tačiau sąlyga, kad 
jie būtų išlaisvinti nuo svetimos 
valdžios. Kol bus sovietų okupa
cija, jų repatrijavimo klausimo 

i praktiškai negalima statyti.
b. Įkurdinimas - dabartinėj gy- 

venamojoj vietoj. — Dėl Vokie
tijos bei Austrijos ūkinės padė- 

j ties ir dėl pačių vokiečių Rytų 
I pabėgėlių antplūdžio to sprendi- 
Į mo praktiškai negalima įskai
čiuoti. Be to, tarptautinė padėtis 
kelia Baltijos kraštų pabėgėliams 
saugumo klausimų, su kuriais 
negalima nesiskaityti.

c) Įkurdinimas kitur, —r Kaip 
matyti iš paties IRO pranešimo, 
Baltijos pabėgėlių problema da
bartinėmis sąlygomis tegali būti 

i išspręsta juos įkurdinant kituose 
. kraštuose, ypačiai tuose, kur jau 
yra didesni iš Baltijos valstybių 
kilusių gyventojų sambūriai, bū- 

. tent, JAV, D. Britanijoj bei Do
minijose ir kai kuriose lotynų 

J Amerikos respublikose, — pasta
rosiose ypatingais atvejais (pav., 
dėl giminystės ryšių).

rie Ppabėgėlių įkurdinimo pro
blemos galima prieiti dviem bū
dais: utilitariniu (atren
kant darbo jėgą), naudojamu ligi 
šiol, ir humanišku, stengian
tis pasiekti visuotinį sprendimą. 
Pirmasis sprendimas, kaip nuro
dyta IRO pranešime, yra ne-

Laiškas Redakcijai
„Tautos Sargybos" Nr. 9/10 be 

mano žinios yra patalpinta mano 
paskaita, laikyta š. m. liepoj mėn. 
25 d. Kemptene lietuvių bendruo
menei vietos komiteto kadencijos 
pabaigos proga.

Kadangi toji paskaita yra patal
pinta sutrauktoje formoje pav.: 
išleistas mano teigiamas įvertini
mas mūsų diplomatijos laikyse
nos ginti Lietuvos valstybės bei 
valdžios tęstinumui užsienyje, 
pasmerkimas nesveiko skaldymo
si tremtyje ir t. t., — tai kai kam 
davė progos padaryti išvadas, 
esmėje nesutinkančias ' su mano 
išvedžiojimais minėtoje paskaito
je.

Taip pat tame pačiame „Tautos 
Sargybos" numeryje yra tilpusi 
TKempteniečio" korespondencija, 
kur tarp kitko pasakyta, kad aš 
buvęs „pats vienas žymesnių 
krikdemų lyderiu". Turiu pareikšti, 
kad aš nieku būdu nebuvau ir ne
galėjau būti Krikščionių Demokra
tų partijos lyderiu, nes nesu bū
vės net tos partijos nariu.

Dr. J. Kaškelis.
KEMPTENO LIETUVIAI PRIEŠ 

ARDANČIUS REIŠKINIUS
LTB Kempteno Apylinkės visuo

menės organizacijų atstovų bei 
vadovaujamųjų asmenų susirinki
mas, įvvykęs 1948 m. spaliu 28 d., 
apsvarstė reiškinius, ardančius 
damų tremtinių visuomenės sugy
venimą, ir nutarė:

1. griežtai pasmerkti svetimų 
agentų leidžiamą spaudą, kun 
šmeižia kovojančius už bendrus 
tikslus visuomenės veikėjus ir 
valstybės vyrus,

2: laikyti neleistinu ir smerktinu 
bendradarbiavimą tos rūšies spau
doje ir bet kokį jos palaikymą,

3. paveikti vis dažniau pra
siskverbiančias’ į mūsų viešąją 
spaudą skaldymo tendencijas, 
pasmerkti anonimines korespon
dencijas, kurios žemina atskirus 

"asmenis ir grupes, taip pat ir 
straipsnius, siekiančius tikslo kir
šinti vieną visuomenės dalį prieš 
kitą.

Prof. S. Kolupaila, sus-mo pirm., 
dipl. įnž. K. Daugėla, sekr., inž. 
A. Žukas, sekr. 

leistinas: tuo būdu „tenugraibo- 
ma smetonėlė“, išskiriamos šei
mos, o intelektualai, seniai, vai
kai ir ligoniai paliekami savo li
kimui. Tarptautinė bendruomenė 
tegali imtis antrojo būdo. Tačiau 
jei valstybės purtytus! priimti 
minėtąją pabėgėlių kategoriją ir 
jeigu tarptautinės institucijos at
sisakytų juos išlaikyti, estų, lat
vių ir lietuvių tautinės grupės 
būtų pasirengusios apsiimti jais 
rūpintis. Prieglaudos sistema (le 
systeme dės asyles), IRO numa
toma Vokietijoj tiems, kurie dėl 
tūlų. priežasčių negali dirbti, yra 
vadinami „neišskaidomu likučiu“ 
ir kurių procentas nėra didelis, 
atrodo absoliučiai nepriimtina; 
•yrpač tais atvejais, kada ši siste
ma tuos pabėgėlius galutinai at
skirtų nuo kitų jų tautiečių.

4. Desiderata
A— Nieko nelaukiant įkurdinti 

Baltijos pabėgėlius, kiek galima 
jų neišsklaidant, kraštuose, kur 
jau yra iš Baltijos kraštų kilusių 
gyventojų sambūrių; pageidauja
ma JAV, D. Britanija bei jos Do
minijos ir ypatingais atvejais lo
tynų Amerikos respublikos.

B— Priimančiose valstybėse or
ganizuoti priėmimą ir pagalbą 
tiems Baltijos pabėgėliams, kurie 
negali patys apsirūpinti pragy
venimo ištekliais.

C— Kol Baltijos pabėgėliai te
begyvena Vokietijoje, Austrijoje 
ir Italijoje —
a. kiek galima pagerinti medžia

gines ir moralines jų gyveni
mo sąlygas,

b. aprūpinti jų religinius ir .švie
timo reikalus,

c. teikti IRO pagalbų visiems 
Baltijos pabėgėliams, turin
tiems DP statusą,

d. panaikinti jiems uždėtus susi
siekimo suvaržymus,

e. priimti daugiau Baltijos pabė
gėlių IRV tarnybon ir juos ten 
prilyginti Jungtinių Tautų kil

mės tarnautojams. (ELTA)

PRANEŠIMAI
LTB KULTŪROS TARYBOS 

PRANEŠIMAS MOKYTOJAMS
LTB Kultūros Taryba, svarsty

dama kultūrininkų klausimus ry
šium su emigracija, ypatingai su
sirūpino mokytojais, kurie tebe
dirbdami švietimo darbą, yra daug 
nusipelnę mūsų tautai. Tačiau 
emigrudti mokytojų profesijai yra 
labai sunku, nes iki šiol joks 
kraštas jų nereikalavo ir vąrgu ar 
ateityje pareikalaus. Todėl moky
tojams patartina emigracijos rei
kalu glaustis prie kitų profesijų. 
Norintieji patekti j JAV turėtų 
patys kreiptis į savo pažįstamus 
ar gimines, gyvenančius JAV, ir 
prašyti darbo ir buto garantijų. 
Tačiau tie, kurie norėtų vykti | 
JAV, bet neturi jokių perspektyvų 
gauti reikalingas garantijas, gali 
kreiptis į LTB Kultūros Tarybą, 
prašydami jiems pagelbėti. LTB 
KT bandys išrūpinti reikalingas 
sutartis. Pareiškimus siųsti per 
L. Tr. Mokytojų Sąjungos skyrius 
arba per mokyklų vadovybę 
LTB Kultūros Tarybai 
Augsburg-ĮIochf eld DP 
camp. Pareiškimuose pažymėti 
visos šeimos vardus, pavardes, gi
mimo datas, išeitą mokslą, ku
riose mokyklose dirbo, ar turi JAV 
giminių ir jų adresus ir kokį dar

„Žiburiai" ISeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir Šeštadie
niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja

po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM X—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos.
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvienų 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 36, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.

Sporto šventė Kemptene
Lapkričio 6 ir 7 d. d. Kempteno 

lietuviai, latviai ir estai buvo su
rengę sporto šventę, kurioje pa
sirodė visų trijų tautų krepšinin
kai, tinklininkai ir stalo tenisinin
kai.

Krepšinyje geriausiai pasi
rodė lietuviai, kurie buvo išstatę 
dvi komandas ir užėmė abi pirmą
sias vietas. Estams atiteko trečioji 
vieta, o latviams — paskutinė. 
Atskirų susitikimų pasekmės se
kančios: „Margis" — latviai 58:21, 
lietuviai jauniai — estai 45:40, 
estai — latviai 37:21, o dėl pirmos 
— antros vištos teko kovoti „Mar
giui" su vietos liet, jauniais. Pir
mą puslaikį baigė gan didoku skir
tumu savo-naudai jauniai — 24:10 
(I). Antrame puslaikyje tik pasku
tinėse minutėse pavyko „seniams" 
pralenkti jaunuosius ir susitikimą 
laimėti 40:38. Gaila nesportiškai 
pasirodė jaunieji krepšininkai 
šiam paskutiniam susitikime. Už 
„Margį" žaidė: Norkus I, Andru
lis II, Sventickas, Šlepetys, Mulio- 
lis, ir Aleksiūnas. Vietos jauniams 
atstovavo: Gedgaudas, Pyragius, 
Eidėnas, Laukaitis, Gilys, Vaičius 
ir Mieželis.

Tinklinyje pirmoji vieta ati
teko estams, antroji — latviams ir 
trečioji vieta — lietuviams.
Stalo teniso varžybos buvo 

pravedamos tik vyrų vieneto ir 
vyrų dvejeto-grupėse. Vyrų viene
to grupėje pirmąją vietą iškovojo 
latvis Kreismanis (dabartinis Kemp
teno miesto meisteris), o antroji 
vieta atiteko lietuviui Kaukoriui. 
Vyrų-dvejete pirmoji vieta atiteko 
latvių porai Kreismanis — Ra- 
minš, gi antroji — Kaukoriui su 
ūsevičium. LV.

bą galėtų dirbti. Šeimai priklauso 
tik tėvai ir vaikai.

Pareiškimai turi būti atsiųsti iki 
š. m. lapkričio 27 d.

Tremtinių Gydytojų Sąjungos 
Valdybos pranešimas

Emigracijos reikalams Gydy
tojų Sąjungos Valdybos skelbta 
gydytojų registracija pratęsta iki 
š. * m. gruodžio 1d. Reikalingos 
šios žinios: 1. kur numato.gydy
tojas emigruoti, 2. jei į USA, ar 
turi affidavitus ir ar turi arba 
numato gauti darbo sutartį ir 
buto garantijas, 3. Šeimos sudė
tis, jos narių amžius ir profesija, 
4. Gydytojo specialybė ir stažas, 
gimimo data ir vieta, Žinias sių
sti: Augsburg, Lindauerstr. 32, 
DP Hospital, Dr. Brazaičiui.

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. lap
kričio 8 d. tragiškai žuvo 
mūsų bendradarbis Kazys 
ANUSEVIČIUS, sūnus Miko 
ir Katrės Mičiuly tės, gim. 1923 
m. vasario mėn. 24 d. Prie
nuose, Mariampolės apskr. 
8184 L.S.C. Inž. Petro Vileišio
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Ar karo baimė turi rimto pagrindo

KA TRUMANAS DARYS
„IŠTRUKĘS IS KALĖJIMO”

AR KARO BAIME TURI RIMTO 
PAGRINDO

Lapkričio 11 d. pasaulis šventė 
pirmojo pasaulinio karo paliaubų 
sukaktį. „Daily Mail", matydamas 
vėl iš naujo besiniaukantį dangų, 
tautų ginklavimąsi „savo gynybai", 
išsiuntinėjo penkių didžiausių pa
saulio sostinių savo koresponden
tams klausimus, kur prašoma atsa
kyti, ar kils tretysis psaulinis ka
ras, ar „šaltasis karas" nevirs 
„karštuoju karu'.'. Asakymo cha- 
rakteringesnes vietas patiekiame 
savo skaitytojams.

syvinio pobūdžio, negu ofenzyvi- 
nio, visa tai rodą, kad karas dar 
neartėjąs. Rusija netikinti, jog ją 
puls Vakarai, ir tai rodąs ir tas 
faktas, jog jos miestai nesirengią 
saugotis nuo oro puolimų. Žinoma, 
Sovietų valstybės vyrai norį bai
mės, netikrumo, gąsdinimo ir 
chaoso karo. Esant tokiai padėčiai, 
karo galima išvengti, jei Vakarai 
užims tvirtą ir vienos linijos poli
tiką."

sus teigimas, bet teisingas. Aš ma
nau, kad daugelis amerikiečių su
tinka su manim, kaip su britų ko
respondentu, gyvenančiu čia, kad 
vis tiek JAV ir Sovietų Sąjunga 
kariaus."

Vašingtonas, JAV užsienio po
litika būtų pasilikusi ta pati, jei
gu būtų išrinktas Dewey, Truma
nas ją pakeis. Taip rašo „Le Mon
de“ bendradarbis Servan Schrei
ber. Vašingtone dabar prisimena
mas Trumano pasakymas rinki
minėj kalboj New Yorko darbi
ninkams: „Jūs norite žinoti, kodėl 
aš šioj kompanijoj visiškai kitaip 
kalbu ir esu taip gerai nusiteikęs? 
Gi dėlto, kad ištrūkau, iš kalėji-, 
mo.“ Šveicarų „Die Tat“ Vašing
tono korespondentas pripažįsta, 
jog per paskutinius trejus metus 
iš trikrųjų valdė ne Trumanas, bet 
didžiosios JAV ūkio bei finansų 
pasaulio grupės. Trumanui sunkią 
valandą tos sferos jį paliko — jį 
išrinko darbininkai ir „eiliniai 
žmonės“. Dėlto laukiama, kad 
Trumano reakcija prieš konserva
tyviuosius bei kapitalo sluogsnius 
pirmoj eilėj pasireikš socialinė
mis reformomis. Bet toms refor
moms — tarp kitko butų, mokyk
lų, ligoninių, jėgainių statybai... 
reikės didelių išteklių. Kaip tas 
išlaidas suderinti su didžiulėmis 
sumonis, kurias suryja „šaltasis 
karas“ — pačių JAV ginkląvima- 
sis ir komunistų ekspansijas gra
sinamiems kraštams parama? Tai 
pirmas keras, verčiąs ant šono 
ligšiolinę Amerikos užsienio poli
tiką. „Le Monde“ praneša,, kad 
ant plauko pakimba ir didžioji Į glas. Kairieji, kurie aštriai gru- 

miasi su valstybės departamentu 
ir kariniais sluogsniais, siūlo Dea 
Achesoną, šalininką ryžtingos, bet 
nuosaikios politikos sovietų at
žvilgiu.

„Le Monde“ netiki, kad Truma
no taikos ofenzyva, jeigu ji iš ti
krųjų būtų pradėta, duotų bent 
patenkinamų vaisių; galų gale 
prezidentas, nudegęs pirštus į so
vietų politiką, vis tiek turės 
grįžti prie griežto šaltojo karo.“ 
Gal vieną gražią dieną jam pri
kaišios, kad jis brangų laiką 
sugaišęs tuštiems susitaikymo 
bandymams, bus tik sustiprinęs 
priešo galybę.“

Bolling šiaip nusako: „Kad sovie
tai prarijo visą Rytų Europą, ame
rikiečiai tik atsidūsta ir pečiais 
patrauko, tai ir viskas. Jie pripa
žįsta, kad padėtis prasta, bet ją 
pakeisti nesą įmanoma.“ Marshal- 
lis sistemingai ir dinamišku tem
pu veik iš nieko suformavo JAV 
pasaulinę politiką; iš panagių pa
žinęs sovietus jis tolydžio ėjo į 
radikalų, bet vienintelį teisingą 
Europos padėties sutvarkymą, ne
begaišdamas laiko tuščioms dery
boms su Maskva. Naujoji Truma- 
no aplinka jau kritikuoja Mar
shall) kaip per greitą ir veržlų. 
Jam prikiša, esą jis tiesiog puo
ląs ten, kur dar reikėtų kantriai 
palaukti. „Die Tat“ Vašingtono 
korespondentas rašo, jog Truma- 
nas, norėdamas užbaigti milijar
dus kaštuojantį „šaltąjį karą“ ir 
tuo būdu įsiteikti jį išrinkusioms 
masėms, 1949 m pradės didžiulę“ 
„taikos ofenzyvą“; iš čia kalbos 
apie Trumano-Stalino susitikimą. 
„Corriere dela Serą“ praneša, kad 
valstybės, departamentas ir kari
niai sluogsniai spaudžia Trumaną 
bent labai staigiai užsienio politi
kos nekeisti, kad nenumuštų nuo
taikų Europoje. Jie prašo palikti 
Marshallį bent kol bus sudarytas 
Atlanto paktas, o jam išėjus siūlo 
valstybės sekretorium dabartinį 
ambasadorių Londone Lewis Dou-

PRIES 1950 METUS KARO NEBUS
Walter Farr, Paryžius, rašo: Pa

saulinio karo artimoje ateityje ne
bus, tikrai nebus prieš 1950 metus. 
Savo tvirtinimą grindžiu tuo, ką 
aš girdėjau Paryžiuje, Jungtinėse 
Tautose, Marshallio plano komisijoj 
bei užsienio reikalų ministerių ir 
gynybos ministerių konferencijoj 
Paryžiuje. Visos šios institucijos 
dabar yra pasaulio barometras."

„Diplomatai, kariniai ekspertai 
ir ministeriai sako labai pesimistiš
kas kalbas, bet kada su jais priva
čiai pasikalbi, daugelis pasako, 
kad karšto karo dar porų metų ar 
net ilgiau nebus."

Esą du faktoriai, kurie kalba už 
šio teigimo tikėtinumą: 1. nors 
Sovietai ir deda visas pastangas 
su gerai organizuotų Italijos ir 
Prancūzijos komunistų pagalba 
užimti Europą ir pasiekti Lamanšą 
ir Viduržemio jūros uostus, bet 
nėra pasiruošusi taip, kad galėtų 
užimti likusį pasaulį ir 2. vakarie
čiai gali būti įsitikinę, kad Rusija 
rengiasi pradėti kovą ir tai gali 
juos priversti jau dabar išeiti į 
konfliktą su Rusija, bet jie aiškiai 
žino, kad jį nėra pasiruošusi vesti 
pasaulinį karą.

„KARO NIEKAS NENORI"
Alexander Clifford, Londonas, ra

šo: „Aš netikiu, kad Rusija dabar 
nori karo dėl šių priežasčių: 1. 
tarptautinis karas nėra tikras ko
munistų politikos instrumentas, 2. 
kariškai ir ekonomiškai Rusija nė
ra pakankamai stipri, kad galėtų 
laimėti pasaulinį karą ir 3. komu
nizmo dogmos moko, kad galu
tinė komunizmo pergalė, nežiūrint 
kokiu būdu ji būtų pasiekta, yra 
neišvengiama." Autorius taip pat 
netiki, kad Amerika galėtų dabar 
karą pradėti. Amerika karą, anot 
Clifford, pradėtų, jei galutinai įsi
tikintų, kad karas su Rusija yra 
neišvengiamas kad Amerika turi ap
siginklavimo pranašumą ir kad da
bar Amerikai yra geriausia proga 
karą pradėti ir jį laimėti.

JAV „pramonės mobilizacijos“ 
programa, kurią suplanavo Natio
nal Security and Resources Board. 
Dewey laimėjimu tikint, buvo su 
visišku tikrumu laukiama, kad 
sausio mėn. kongresas tą progra
mą priims. Dabar prieš ją piestu 
stoja didieji profesinių sąjungų 
veikėjai, ir ji žada būti bent jau 
žymiai apkarpyta bei atskiesta, 
jeigu ji iš viso bus priimta.

Toliau Trumanas pats ketina 
savarankiai vadovauti JAV užsie
nių reikalų politikai, ir dėlto su
mažėsianti įtaka įvairių specialių 
institucijų bei „ekspertų“, kurie 
iki šiol netik planavo, bet prezi
dentui stačiai primesdavo jau 
gatavus užsienių politikos spren
dimus. Trumanas žada mažiau 
remtis šaltu ekspertų planavimu 
ir daugiau savo įkvėpimą semtis 
iš JAV plačiųjų masių nusiteiki
mų, kuriuos, kiek liečia Europą, 
„Daily Mail“ korespondentas L.

„MES GALIME KARĄ PADARYTI 
NEĮMANOMU"

Wilson Broadbent, Maskva, rašo: 
„Maža tėra žmonių, norinčių tikėti, 
kad karas yra neišvengiamas. Ir 
ta mintis gąsdina juos. Paprastas 
Rusijos gatvės žmogus taip pat 
svarsto karo galimybes, kaip susi
rūpinę ir galvojanti žmonės JAV 
ir Didž. Britanijoje. Aš manau, 
kad karas dar negrasina, ir tai da
rau dėl paprastos priežasties, nes 
didžiosios valstybės nėra pasiren
gusios naujam konfliktui ir greit 
nepasirengs." Toliau koresponden
tas, nurodęs kad viena pusė turi 
atominę bombą, o antroji galingą 
sausumos kariuomenę, oro pajėgas 
ir smarkiai didėjantį laivyną, kad 
iš istorijos esą žinoma, jog Rusijos 

I kariuomenė esanti daugiau defen-

„AŠ TIKIU, KAD KARAS 
ARTĖJA'.'

Don Iddon, New Yorkas, rašo: 
„Žmogus, vaikščiojąs Broadway ir 
Mainstr. gatvėmis, sakosi, kad jo 
vardas nėra karas, o tik pasiruoši
mas. Bet jo plaučiuose yra para
kas, prie šlaunies revoleris ir ato
minė bomba jo depositų saugioje 
spintoje." „Jis švaistosi su dole
riais, kaip su konfeti, jis yra toks 
didelis, kaip visa Amerika. Ar nori 
jis kariauti su rusais? Ne. Ar nori 
jis kariauti su rusais, jei bus pri
verstas? Taip.” r,Jis neapkenčia ru
sų labiau, negu jis neapkentė na
cių, bet kartais jis jų ir bijosi", Ko
respondentas nurodo, kad karas 
ateisiąs, tik ne šiais metais ir ne 
kitais, bet jis ateis. „Tai yra bai-

- „JIS JAU PRASIDĖJO BERLYNE"
Brian Connel, Berlynas, rašo: 

‘ „Karas čia jau yra ir mes jį ve
dame." “ 
mantos atsargomis, padalinimais, 
aukštosiomis vadovybėmis ir ko
vomis yra jau tarp mūsų. Vokie- 

’ čiai šaudo prie Brandenburgo.var
tų ir Potsdamo aikštėje, graikų 

’ karas, prancūzų angliakasiai ir po
licija grumiasi brolių kovose, rei
kia tik daugiau aiškių aukų."

„Ir jei priskaitysime dešimtis ir 
1 šimtus tūkstančių antikomunistiš- 

kai nusistačiusių lenkų, čekų, bul
garų, jugoslavų ir vokiečių, pū- 
nančių mirties, bado ir nykumos 
Solokų salų Arktikos ir Sibiro dar
bo stovyklose, aukų skaičius pa
sieks antrojo pasaulinio karo 
aukštį."

„Sis karas yra naujas^ir totali
nis, ir mes privalome mokėti jį 
vesti.“

„Mūsų karo meto propaganda 
prieš vokiečius buvo puiki. Siame 
kare- prieš rusus mes nieko netu
rime."

„Už geležinės uždangos yra de- 
| šimtys tūkstančių vyrų, norinčių 
rizikuoti savo gyvybėmis laisvės 
reikalui. Mes juos maža tepanau- 
dojame."

„Jei mes tai galime padaryti, 
mes neturėsime .karšto karo”.

„Bet naujasis karas, su

BLOKADA PALIETI B0% BEIT

Reikalauja imtis priemonių 
Berlyno klausimui spręsti

PABALTIECIŲ JURININKAMS 
PIRMENYBE

Flensburgo jūrininkų mokykla 
praneša, kad š. m. gruodžio mėn. 
pasibaigs dabartinis mokyklos 
kursas ir prasidės naujas. Į jį 
galima užsirašyti jau š. m. lap
kričio mėn., tačiau mokslas pra
sidės 1949 m. sausio mėn. 7 d. 
Užsirašę daug kandidatų ir iš 
amerikiečių zonos. Mokykla išlei
dus daugiau nei šimtą naujų jū
reivių, ir visi jau tarnauja ko
mandų nariais, laivų vadovais ir 
įvairiose specialiose tarnybose. 
IRO vyriausioji būstinė Lemgo 
pranešė, kad IRO žinioje jau esą 
26 laivai emigrantų vežiojimui, 
bet ji įgysianti, dar 30. Koman
dos šiems laivams būsią sudary
tos išskirtinai Flensburgo jūri- 

\ ninku mokykloje. LLV/SB

Paryžius. JT. gen. sekr. T. Lie ir 
visumos sesijos pirm. dr. Ewatt 
išleido kreipimąsi- į 4 didž. vals
tybių šefus: Queille, Attlee, H. 
Trumaną ir Staliną, kad tuojaus 
būtų pradėti žygiai Berlyno klau
simui sutvarkyti ir būtų paremtos 
Saugumo Tarybos pirm. Bramug- 
lia pastangos šiuo klausimu.

CIVILINĖS GYNYBOS MOKYKLOS 
ANGLIJOJE

Londonas. Kaip Londono „Daily 
Mail" politinis korespondentas 
Wilson Broadbent praneša, Angli
joje yra įkurtos mokyklos civili
nės gynybos instruktoriams pa
ruošti.

Tokios mokyklos yra Falfielde, 
netoli Bristolio, Easinwold ir tre
čiai mokyklai dar ieškoma vieta 
Škotijoje. Šios mokyklos steigia
mos pagal 1948 metų civilinės gy
nybos įstatymą.

Įsakyme stačiai nepasisakoma 
apie ateities sunkumus. Anksty
vesnieji 1937—1939 metų planai 
buvo suspenduoti 1945 metais. Da
bartinio įstatymo tikslas yra at
kurti senąją organizaciją ir pritai
kinti dabarčiai. Pirmas tų mokyklų 
uždavinys yra sudaryti instrukto
rių kurpusą. Spėjama, jog ši civi
linės gynybos tarnyba bus pagal 
maršalo Mongomėry pasiūlymų 
įtraukta j manevrų planą.

LYNO PRAMONES
Berlynas. Pagal UP, amerikiečių 

karinė vadovybė pareiškė, jog so
vietų blokada pamažu stabdo visą 
ekonominį Berlyno gyvenimą. 
Gen. Lucius D. Clay savo mėnesi
niame raporte rašo, jog Berlyno 
produkcija ir eksportas sumažėjo 
80% normalaus taikos meto pro
dukcijos. Jis taip pat pažymėjo, 
jog Berlyne dabar esama apie 
89 000 bedarbių. Tuo būdu dėl 
blokados bedarbių skaičius pakilo 
10%. Darbininkų būklė yra taip 
pat apverktinoj padėty. Jie negau
na išsipirkti net to, ko jiems pa
žadėta ant kortelių. Planas bedar
bius įjungti į atstatymo darbus 
taip pat sunkiai įmanomas, nes 
trūksta lėšų jiems apmokėti.

Ypatingų sunkumų susidaro dėl 
administracijos skilimo į dvi dalis. 
Sovietai išardė miesto komendan
tūrą ir savo sektorių valdo tiesiai 
per komunistų partiją ir komunis
tinę policiją. O toks Berlyno admi
nistravimas daugiau kenkia nei pa
deda jo problemos išsprendimui.

ANGLIJA TURI 
SOSTO ĮPĖDINI

Londonas. Lapkričio 14 d. 22 vai. 
15 min. princesei Elzbietai gimė 
sūnus. Motina ir vaikas — svei
ki. Anglų tauta džiūgauja. Buvo 
duotas potvarkis apie sosto įpėdi
nio gimimą paskelbti pasauliui ir 
tai buvo atlikta per 1 minutę, nes 
iš anksto tam buvo pasiruošta.

SKOTŲ LYGOS REZOLIUCIJA 
ANGLIJOS VALDŽIAI

Skotų Europos Laisvės Lyga 
įteikė Anglijos valdžiai savo kon
greso rezoliuciją, kurioje valdžia 
prašoma pakeisti savo kompro
misų politiką su Sovietų Sąjunga, 
kurios pavergta kuone pusė Eu
ropos. Netrukus turi būti atsta
tomos prieškarinės Rytų Europos 
sienos, grąžinant nepriklausomy
bę Pabaltijo tautoms, Ukrainai ir 
Lenkijai, panaikinant Sovietų 
kontrolę Baltijos jūroje, ir deda
mos pastangos, kad būtų padary
tas galas sąmoningam latvių, lie
tuvių ir estų tautų naikinimui.

iMUHįitU C5 VMM
Tokio. XI. 12 d. tarptautinis karo 

tribunolas Tokio paskelbė sprendimą 
25 didiesiems Japonijos karo nusikal
tėliams. Septyni nuteisti mirties baus
me pakariant, 16 iki gyvos galvos 
kalėti ir du mažesnėmis bausmėmis. 
Tarp kitų mirties bausme nuteisti ir 
buvęs ministeris pirmininkas Hiro
hito. karo meto kabineto pirminin
kas gen. Tojp ir Nankino nugalėto
jas gen. Matsui. Gen. Oshima, buvęs 
pasiuntinys Berlyne, nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos.

Atėnai. UP pranešimu, graikų mi
nisteris pirmininkas liberalas The- 
„ilstokles Sophoulis XI. 12 d. popiet 
įteikė karaliui savo kabineto atsista
tydinimą. Karalius atsistatydinimą 
priėmė ir naują kabinetą sudaryti 
pakvietė stipriausios partijos parla
mente pirmininką populistą Tsaldarį, 
Sophoulio kabinete buvusį vicepirmi
ninku ir užsienio reikalų ministerių.

Montrealis. Tėvas Edwardas Sheri- 
danas, grįžęs iš Romos, pareiškė, kad 
Vatikanas priėjo išvados, jog karas 
yra ne tik galimas, bet ir neišvengia
mas. Sv. Tėvas ryšium su galimu 
eventualiu popiežiaus iš Romos išsi- 
kėlimo atveju davęs atitinkamų nu
rodymų.

Chicago. Mr. Eugene Ayers, žinomas 
chemikas, pareiškė, jog pagal dabar
tinę gamybą, Amerika turinti urani- 
jaus tik 30 metų. Gi visam pasauly 
uranljaus yra 10 kartų daugiau. Atei
tyje pramatomas kaip energijos šal
tinis saulė, nes visi iš žemės gaunami 
energijos šaltiniai pamažu nyksta.

Vašingtonas. Gen. Omar Bradley. 
JAV generalinio štabo viršininkas, 
kolegijų ir universitetų vedovams pa
reiškė, kad jie turi Amerikos jauni
mą įgalinti padėti kraštui vesti „at
sakingą ir patikimą liniją pasaulio 
reikaluose“. Toliau gen. Bradley, pa
minėjęs naujus ginklų išradimus, pa
reiškė, Jog jaunimas turi prie to pri
sidėti, jausdamas „didelę moralinę ir 
socialinę atsakomybę. „Šie abu ele
mentai yra reikalingi, kad Amerika 
laimėtų karą už laisvę.“ ,

New Yorkas. AP praneša, jog Ralph 
Dimmitt, vienas iš Tautinės Slaptųjų 
Atsargų Tarybos narių, pareiškė, kad 
JAV pramonė yra išsklaidoma ryšium 
su galimu atominiu karu. „Tai yra 
pirmas duodąs vilties žingsnis prieš 
atominę ataką, „pareiškė jis chemi
nio Instituto inžinieriams. Antras da
lykas yra tas, kad uranljaus yra tiek 
mažai, jog atominės bombos bus nau
dojamos tik labai svarbiems reika
lams. Pagal Dimmitt, trečdalis fabri
kų, statytų nuo 1940 metų buvo pa
statyti miestuose, turinčiuose daugiau 
kaip 100.000 gyventojų.

Londonas. Britų min. pirm. Atlee, 
paklaustas Zemuosiusoe Rūmuose dėl 
Stalino - Trumano susitikimo gandų, 
pareiškė: „Aš apskritai manau, kad 
tarptautines problemas galima išsprę
sti per JT, jei to negalima padaryti 
normaliu diplomatiniu keliu. Aš pats 
netikiu, kad geriau būtų JT Ir dlplo- 
matinus įpročius, svarstant taikos 
problemas, pakeisti kokiais ypatin
gais susitikimais."

Miunchenas. Lapkričio 12, 13 ir 14 
d. d., įvyko Pavergtųjų Tautų fina
linės futbolo rungtynės. Pirmoji vie
ta atiteko Ukrainai, antroji — Lenki- . 
Jai ir trečioji — Lietuvai.
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