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Lietuviu komiteto Liubeke pertvarkymas
Lietuviu Komitetas Lūbecke baigiamas galu 

tinai perorganizuoti i Labdaros ir Darbo 
Organizacija. Paruošiamieji darbai truko apie 
pusantro mėnesio. Karinės valdžios įsakymu 
kovo 19 d. Lietuviu Komitetas ir Lietuviu 
Raud. Kryžius uždaromas ir ju darbas tęsiamas 
naujos organziacjjos rėmuose.

Pirmieji kariniai pratimai su atomine bomba
Is New Meksiko pranešama, kad amerikiečiu 

karinė aviacija ir karinis laivynas ruošiasi 
dideliems kairiniams pratimams, kur bus 
išmėginta ir atominė bomba. Bus panaudoti 
keturmotoriai amerikietiški bombonešiai, kurie 
be lakūnu numes atomine bomba ant laivu 
netoli vienos salos Ramiajame Vandenyne. 
Dabar jau amerikiečiu kariuomenės vadovybė 
daro mėginimus su bombonešiu, skirtu atominei 
bombai numesti.

Nedidelio aparatėlio (25 x to cm) pagalba 
bus galima bombonešis išjudinti is vietos ir 
pakelti oran. Tuo pat metu, kai bombonešis

SSSR pasitraukia is Bornholmo
SSSR vyriausybė painformavo danu vyri

ausybe, kad kovo 18 d. sovietu kariuomenė 
pradės evakuotis is Bornholmo salos, kuria 
raudonarmiečiai buvo okupavę 1945 m. gegužės 
mėn., kaipo Hitlerio karine baze Baltijos jūroj. 
Sovietu kariuomenės atitraukimas is Bornholmo 
salos užsitęs iki balandžio mėn. Pirmieji laivai 
su sovietu kariuomenė is Bornholmo išplaukė 
kovo 18 d. Atitraukus sovietams, savo kariuo
menė is Bornholmo, ta sala perims danu 
kariumėnė.

75°|o dar užkietėję naciai
F Feldmaršalas Montgomery, kalbėdamas Lon
done apie padėti Vokietijoj, tarp kitko pareiškė, 
kad neleis jokiu maisto transportu is Anglijos 
i Vokietija. Montgomerio nuomone, 75% 
vokiečiu — užkietėję hitlerininkai, gyvena 
svajonėmis apie praėjusius gerus laikus. „Il
gainiui padarysime tvarka Vokietijoje" >— 
pasakė Montgomery, bet dabar privalome 
prisidėti prie pakeitimo ten viešpataujančiu 
nuotaiku.

Vašingtonas. Gen. Marshall spaudai pa
reiškė, jog padėtis Mandziurijoį esanti kritiška.

Grizta is Belgijos
Siu metu sausio pabaigoje Liubeką pasiekė 

žinia, kad is Belgijos paleidžiami Baltu karo 
belaisviai. Dėl susidariusiu aplinkybių paleidi
mas užsitęsė ligi šiol. Šiomis dienomis visi 
buvę karo belaisviai yra is ten pervežti Vokieti
jon, i Vestfalija ir patalpinti laikinai pereina
muose DP stovyklose.

kyla, jis perimamas kito lėktuvo „motinos", 
kuris radijo pagalba duoda įsakymus bom
bonešiui, skrendančiam be lakūno.

Keturmotorinio bombonešio vairavimo pas
laptis glūdi sugebėti panaudoti 10 įvairaus 
ilgio radijo bangu, kuriu pagalba kontroliuo
jami visi pagrindiniai lėktuvo vairai.

Ligšioliniai bandymai su aparatėliu, išjudi 
nanciu ir pakeliančiu bomboneši, sulaukė geru 
vaisiu. Taip pakeltas lėktuvas po pusvalandžio 
skraidymo laimingai nutūpęs. Pratimai žada 
būti vasaros pradžioj.

OKUPACINĖ DANU KARIUOMENĖ 
VOKIETIJOJ

Danu karo ministeris pareiškė parlamente, 
kad Danija pasius artimiausiu laiku i Vokietija 
10 000 kariu divizija, kuri dalyvaus Vokietijos 
okupavime. Tuoj pasibaigus karui, Danija 
pareiškusi norą prisidėti prie Vokietijos okupa
cijos ir britu vyriausybė danu okupacinės divi
zijos apginklavimui perdavė ginklu uz 60 mili
jonu kronu.

39-ios kinu divizijos, amerikiečiu apmokytos 
ir apginkluotos, pasiruosusios įžygiuoti i Mand- 
ziurija, o tuo tarpu komunistu kariuomene 
Mandziurijoj pasirengusi gintis.

Praha. Čekoslovakijos min. pirm, tarėsi su 
sovietu kariuomenes atstovais raudonosios 
armijos atitaukimo is Čekoslovakijos reikalu.

Cunkingas. Paskutinieji raudonosios armi
jos daliniai is Mukdeno išvyko. Tuoj atvykę 
Kinijos kariuomenes karininkai sekvestravo 
kariuomenei butus, o kariuomenes dalys uzeme 
miesto strateginius punktus.

Saugokime savo 
gera varda

Jau ne karta rašėme, visa lietuviu spauda 
rašo ir mes dar rašysime, kad mes būdami 
svetimoje žemėje, turime visu rimtumu saugoti 
ir gerbti lietuviu ir lietuviu tautos varda ir 
garbe, jeigu mes siekiame užbrėžto idealo lais
vos tautos gyvenimo. Savo elgesiu, patys saves 
vertinimu, mes nesame savo svori kitu tautu 
tarpam Jei nori išganyti siela, nesigėdink išpa
žinti nuodėme, nes tuo pačiu pats save pataisai 
ir kitiems rodai pavyzdi, -— taip norisi kiek
vienam pasakyti pamokslininko tonu ar peda
gogo įsitikinimu. Ar kas patikės to šauksmo 
nuoširdumu ir vertu susimastyti reikalu? 
Daugelis mano ir manys, kad tai yra retorika, 
tuscias burnos aušinimas, nereikalingas širdies 
skaudėjimas, beprasmis nervu ardymas. Bet 
mes nebūkime nepataisomi nusiminėliai: lasas 
po laso ir akmeni pratašo, gaji grūdo šaknelė, 
isirausiusi i uola, suskaldo ja, kaip mažytis 
atomas, atpalaiduotas nuo varžančiu pajėgu, 
neįsivaizduojamu stiprumu ardo kalnus ir 
rausia gelmes.

Teko skaityti viena lenku išeivijos laikrašti, 
kur visu nuogumu aprašomi lenku tautiečiu 
kriminaliniai žygiai. Lenkai dideliu skausmu 
prisipazista, kad tai yra tiesa, kad ju tautiečiu 
nusikaltimai pirmauja, kad toji žala tiek įsi
galėjo, kad vakaruškos neapsieina be badymu 
peiliais *.. Vėliau prasideda teismai ir vokiečiu 
spauda dideliu malonumu paskelbia bylu prie
žastis ir pavardes. Skelbia vokiečiai, kurie 
išnaikino septynius milijonus lenku ir lenką 
laikė paskutiniu pastumdėliu, vadinas, patys 
prisidėjo, kad šiandien lenku gaivalingas kerštas 
visur reiškiasi. Žinoma, tai nepateisina, kad 
lenkas turi kerštauti, bet vakarykščiai blogi dar
bai negali būti šiandien užmiršti. Ir vienu ir 
kitu atvejais mes lenkams atjauciam. Lenku 
pavyzdys nekarta ir musu tautiečius užkrečia 
pasismaginti ta linkme. Ilgus amžius ligi 
paskutinės okupacijos ir mes kentėjome nuo 
vokiečiu, bet mes esame šaltesni, santūresni ir 
nedarome kerštingu išvadų.

Bet štai atsitiko nelyginant provokacinis 
ivykis kažkur apie Oldenburga. Pilietis varo 
namine ir, matyti, pardavinėja. Pirkėjai apsi
nuodija. Argi nevistiek, kas perka? Jei perka 
namine degtine, dalyvauja nusikaltime. Tas 
pilietis suimamas, surakinamas grandimis, nu
fotografuojamas ir visiškai be pavardės (gal 
provokacija?), tik pasakyta: lietuvis, ir tokio 
pavidalo vaizdas su pamėgimu praeina per 
visokius vokiečiu laikrascius. Dorai galvojant, 
bent jau naminės degtinės varymas yra grynai 
individualus reikalas ir tame darbe lietuviai
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tikrai nepirmauja ir tas sesėlis, mestas lietuviu 
tremtiniams bendriniu! lietuviu vardui yra 
skaudus.

Mes neturime jėgos spirtis ir ieškoti atitrauk
tos teisybės, ■ kur turi kalbėti tauta su tauta, 
spauda su svetima spauda. Mes skaitomės su 
faktu. Nesąžiningas tautietis spekuliavo savo 
ir musu tautiečiu vardu ir savo elgesiu izeidė 
mus visus. Kaip priežodis sako: dėl vieno raz- 
bainyko kenčia simtas nekaltu. Mes neturime 
daiktinės jėgos spirtis, bet mes turime dvasine 
jėga, turime savigarbos jausma, mes turime 
tautine ambicija, turime garbingiausias tradici
jas kovai dėl teisybės.

Mestas sesėlis mūsų vargo dienoms pasieks 
gal net užjūrio brolius. Jiems taip pat bus 
skaudu dėl mūsų visu. Protingi supras ir 
pateisins, tik blogos valios žmonės, kaip kad 
atsitiko Vokietijoje, turės progos prikisti ir 
pašiepti. O tolimu kraštu svetimieji gali padary
ti visiškai klaidingas išvadas. Taip ir norėtųsi 
susukti: „Tautieti, ka bedarąs, pagalvok, kad 
tavo darbus gali pamatyti kiti: uz gera darba 
gal ir pagirs, bet uz bloga tikrai irasys visos 
tautos sąskaitom" Mes svajojame grizti i 
tėvyne, bet grizime su gerais ratais, su stipria 
valia ir vieningi. Nesigirdami, mes žinome ir 
patiriame, kad lietuvio vardas stovi aukštumoje, 
ir jis bus Šviesus, jeigu mes patys būsime 
saves teisėjai ir vengsime to, kas mus žemina. 
Saugokime savo gera varda.

Prof. Einšteinas ir tarptautinė vyriausybė
„The Atlantic Monthly" yra pasikalbėjimas 

su garsiuoju matematiku ir fiziku prof. Ein
šteinu apie atomine bomba ir pasaulio ateiti. 
Einšteinas pareiškė, tad atominės bombos išra
dimo pasėka privalo būti vienos Tarptautinės 
Vyriausybės sudarymas. Einšteino manymu, 
atominės energijos atpalaidavimas nesudarė 
naujos problemos. Seniai buvo žinoma, kad 
nuo to momento, kai suvereninė valstybė turės, 
is tiesu, dideliu energijos šaltiniu, karas bus 
neįmanomas. Anot Einšteino, atominės bom
bos panaudojimas visiškai nesunaikintu civili
zacijos. Jeigu dar prileistumėm, kad būsimam 
kare būtu panaudota atominė bomba, tai 
Einšteino nuomone, po tokio karo išliktu dar 
apie trečdali žmonių ir toks kiekis knygų, kad 
civilizacija galėtu būti atstatyta.

Nežiūrint to, priemonių suradimas, kurios 
padarytu kara negalima, yra labai aktualus ir 
svarbus. To betgi, anot Einšteino, negalima 
atsiekti, nei atidengiant atominės bombos pas
lapties SSSR, nei patikint jos apsaugos UNO 
Atominės bombos paslaptis privalo būti tarp
tautinės vyriausybės nuosavybė, ir JAV turi 
tuojau pareikšti savo nusistatymą ir neatidėlio
jant perduoti atominės bombos paslaptį tokiai 
vyriausybei.

Tarptautinė vyriausybė privalo būti sudaryta 
is JAV, Didz. Britanijos ir SSSR. Tokios vyriau
sybės konstitucija privalo būti sudaryta derybų 
keliu, kuriose dalyvautu trys įžymiausieji tu 
trijų didžiųjų pasaulio galybių atstovai. Priė
mus konstitucija trims didžiosioms valstybėms, 
ji būtu patiekta priimti ir visoms pasaulio valsty
bėms. Gi jos įgyvendinimas neprivaląs būtu 
priklausomas nuo tu tautu pritarimo ar at
metimo.

Tarptautinė vyriausybė, kuri vadovautųsi ta 
konstitucija, privalo turėti savo išimtinoj dis
pozicijoj visasproblemas, susiejusias su kariniu 
pajėgu panaudojimu. Kartu ji privalo tvarkyti 
vidujinius reikalus paskirose valstybėse, kad 
ateity nebūtu galimos tokios situacijos, kaip 
Ispanijoj ar Argentinoj, kur, prof. Einšteino 
manymu, mažuma terorizuoja gyventoju 
dauguma, o tai visuomet sudaro karo pavoju.

Reikia nepaisyti principu nesikisti i vidaus 
reikalus paskirose valstybėse, sako Einšteinas, 
nes tai yra pagrindinė sąlygą taikai išlaikyti.

Totalinis melas
Istorija teigia, kad senovės persai mokė savo 

sūnus trijų dalyku: jodinėti, šaudyti is lanko 
ir . . . sakyti teisybė. Teisybės saugumas ju 
buvo siejamas su laisvo žmogaus sąvoku, kuris 
gali sau leisti sakyti teisybė, o, reikalui esant, 
ta teisybė ir ginti.

Ir mes, mūsų amžiuje, kuriame vis labiau 
isiviespatauja melas, dar kalbame su pagarba 
apie žmones, kurie „turi pilietinės drąsos", ir 
su panieka apie tuos, kurie „meluoja, kaip 
pasamdyti“.

Melas yra vergo ginklas ,ku rs amžinai už
guitas ir paniekintas turi slėpti teisybe, kad 
išvengtu bausmės. Todėl suprantama, kad 
melas labiausia plinta santvarkose, paremtose 
smurtu, priespauda, žmonių „su pilietine 
drąsą“ persekiojimu, pataikavimu tironams. 
Tokiose santvarkose visad bujoja melagystė, 
nelabai vertinama, dažnai paspiriama, dažni
ausiai suteikianti medžiaginės naudos.

Pagaliau XX amžius, kuriame viskas daroma 
pagal gigantiška mąstą, kuriame — jeigu skoli
nama, tai milijardai, jeigu žudoma, irgi milijo
nais, jeigu skraidoma, tai padangėmis, jeigu 
smogiama, tai atomine bomba —tas XX 
amžius pakėlė melą i pilietinės dorybės laipsni 
ir ja suvalstybino.

Toliau, prof. Einšteinas pareiškė, kad tarp
tautinės vyriausybės įgyvendinimo nereikia 
delsti, kol visose dargi svarbiausiose valstybėse 
bus sudarytos vidujinės laisvės ir demokratijos 
sąlygos. Dabar nėra dar galima ivesti Sov. 
Sąjungoj tokiu valdymo nuostatu, kurie yra 
JAV ar Didz. Britanijoj. SSSR gyventojai, 
prof. Einšteino nuomone, perdaug atsilikę ir 
neišauklėti politiniai, kad galėtu valdytis demo
kratiniu daugumos principu. Tuo atveju tarp
tautinė vyriausybė privalėtu palikti mažumos 
valdžios principą.

UNITAI ATSISKYRĖ NUO VATIKANO
Ryšium graiku-kataliku sinodo nutarimo Lvove 
susijungti su pravoslavu bažnyčia, Vatikanas 
pareiškė, kad ta nutarimą padarė tik keletas 
kunigu atskalūnu, pasidavusiu sovietu spaudi
mui. Popiežius savo enciklikoj, išleistoj paminė
ti 350 metu graiku-kataliku unijai su Romos 
katalikais, nurodęs apie unitu persekiojimus 
vakaru, t. y., buv. Lenkijos Ukrainoj ir 
graiku-kataliku bei Romos — kataliku depor
tacija i SSSR giluma.

BBC rusu kalba pranešimai
Per BBC, kur teikiamos radijo valandėlės veik 

visomis pasaulio kalbomis, britu vyriausybės 
įsakymu nutarė pradedant kovo mėn. 24 d. 
daryti ruąu kalbos valandėles. Ta fakta kelia 
visa britu spauda, pažymėdama, kad per Mask
vos radija jau nuo seniai yra valandėlės anglu 
kalba. Laikraščiu manymu, rusiskos BBC 
valandėlės, kurios teiks objektingas informaci
jas, žymiai prisidės prie britu gyvenimo ir poli
tikos išaiškinimo rusu tautai. Lig šiol, anot 
Londono laikraščiu, rusams tokios informacijos 
stigo, nes SSSR vyriausybė dažnai tendencingai 
ir vienašališkai informavo savo piliečius apie 
Didžiąją Britanija.

ŠVEICARIJOS DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI SU SSSR

Šveicarija lig šiol buvo viena is negausiu 
valstybių, kuri su SSSR nuo sovietu režimo 
įsikūrimo ir isistiprinimo nepalaikė jokiu 
diplomatiniu santykiu. Dabar Šveicarija savo 
ligšiolini nusistatymą pakeitė ir po daugiau

Hitleris, vienas didžiausiu visu laiku melagiu, 
pasikalbėjimuose su dr. Rausningu gyrė melą, 
kaip svarbu ginklą užkariautoju ginklu sandė
liuose. Tačiau kartu perspėdamas, kad melas, 
jeigu norima su jo pagalba atsiekti too % efekto, 
privalo būti toks gigantiškas, kad tiesiog kaip 
plyta kristū žmonėms ant galvos ir atimtu jiems 
sąmone. Tuomet jie yra linkę įtikėti.

Melo suvalstybinimas ir pakėlimas i valstybi
nės institucijos laipsni, i laipsni esminio sant
varkos elemento-kazkur kitur įvykdyta. Kada 
nors sociologai tikriausiai mėgins ištirti si 
idomu reiškinį.

Kinu „Kankinimu Darže" virs nuteistojo 
galvos pakabintas varpas, kurs skambina, ir 
skambina, ir vis tuo pačiu tonu be pertraukos...

Pasirodo, kad su tokiu pat pasisekimu virs 
visos tautos ar net eilės tautu gaivu, galima 
monotoniškai be pertraukos sukauti kartojant, 
pav. „demokratija“, „fašizmas“, „fašizmas", 
„demokratija" . . •. Ta suvalstybinta riksmą 
kartoja suvalstybinti garsiakalbiai, suvalsty
binti laikraščiai, suvalstybintos mokyklos, 
suvalstybinti teatrai, suvalstybintos bažnyčios. 
Pagal totalinio riksmo taktika marširuoja 
kareiviai, šoka balerinos, prakaituoja darbinin
kai, keikia valstiečiai, ir iki paskutinio ištvermės 
laso.

Kai kada užsukame plokštele su kitokiais 
sūkiais, pav. „sabotažas", „kontrorevoliucija" 
arba „špionažas“, „provokacija" . . .

Vienas i kita žvairuoja: tėvas netiki vaikui, 
brolis broliui, draugas draugui. I sirdis 

isiskverbia abejonė . . . Bet kur ieškoti 
teisybės, jeigu visi ir viskas aplink meluoja . . . 
vieningu, suvalstybintu, totaliniu melu.

Suvalstybinto melo santvarkoj Teisybė yra 
uz įstatymo ribų. Vienintelė teisybė yra 
melas. Vyriausybė budi ant sausumos ir juru 
sienų ir eteryj, kad kartais tikroji teisybė kuriuo 
nors būdu ir kur nors nejučiomis nepakliūtu i 
valstybės vidų. Pilietis gimsta, gyvena ir miršta, 
su tuo įsitikinimu, kad visas pasaulis, tai 
gigantiška melagystė. Ir Dievas, ir artimo meile, 
ir Tautu Sąjungą, ir gerovė, ir tai, kad garo 
masina, kad elektra išrasta vakaruose ir bend
rai .. .

Priešu jėgos skverbiasi is visur ant jo; nori 
is jo atimti . . . Ka? Ne ta, ka turi, — nes 
nieko neturi . . . Atseit, tai, ka jam žada, kad 
kada nors turės ...

O jis pats bijosi nuosavu itarimu, kad tie 
pažadai tiek kartu netesėti, tai irgi tik . . . 
melas . . . totalinis melas.
______  („DZ. P.“) 

kaip 20 metu užmezgė diplomatinius santykius 
su SSSR, tuo pačiu pripažindama sovietu 
režimą. Artimiausiu laiku Šveicarija ir SSSR 
pasikeis diplomatiniais atstovais.

TURKIJA GINKLUOJASI
BBC pranešimu, is Ankaros, Turkija gavo 

is JAV 4 500 000 doleriu statyti moderniems 
aerodromams. Tu aerodromu statybai vado
vaus žymūs amerikiečiu ekspertai. Pirmieji 
aerodromai bus pastatyti Ankaroj, Konstan
tinopoly, Simoj ir Adenuose.

PADĖKA
Alt-Garges stovyklos lietuviai ir Komite

tas su pirm. p. J. Smailiu „Laisves Varpui" 
paaukojo 400 RM.

Nuoširdžiai dėkojam.
PADĖKA

Liubeko Lietuviu Gimnazija dėkoja Klaipė
dos lietuvėms moterims uz paaukotus gim
nazijai pinigus — 453,50 RM.

GIMNAZIJOS DIREKTORIUS V.

REDAKCIJA 
C

2
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Sudie, Lietu
(I S KALINIO D I E N O R A S

KAUNO S.D. KALĖJIMAS 1943. IU. 17.
Kuris laikas, kai esu atkeltas i kamera Nr. 152. 

Tai viena is geriausiu ir svariausiu kamerų. 
Vietos taip pat pakanka, nes esame tik dvylika 
kaliniu. Dalis is kameros draugu išeina vieti
niams darbams. Ištisai dienai paliekame kameroje 
tik keletas. Dirbančiųjų kalėjimo bibliotekoje 
kolegų esame aprūpinami knygomis. Popietinė
mis valandomis sulaukiame ir „Ateiti".

Šiandien kiek rūpesčiu kelia „Ateityje" tilpes 
atsisaukimas, kuriame griežtai pasisakoma pries 
„nusipolitikavusi elementą“, kuris, kaip žalin
gas lietuviu tautai, šiandiena esąs izoliuojamas 
is visuomenės tarpo. Prie to uždaromas Vytauto 
Didžiojo Universitetas. Tai bausmė uz nepavy
kusia lietuviu mobilizacija i bandytus steigti 
lietuviškus SS dalinius. Nuo minėtu daliniu 
organizavimo tuo būdu atsisakoma. Bet kas 
tie čia minimi izoliuotieji? I Kauno kalėjimą 
dar niekas is ju nėra pristatytas. Gali būti, kad 
naujai areštuotieji čia is viso nebus patalpinti. 
Gal jie laikomi gestapo daboklėse, juk ju Lietu
voje yra pakankamai. Bandome pas tarnautojus 
— prižiūrėtojus si ta sužinoti, tačiau ir tie nieko 
nėra dar iki šiandien girdėję.

1943. IU. 18 d.
Kaip ir kiekviena diena švilpukas mus paža

dino 5 vai. ryto. Susitvarkė, uz pusvalandžio 
gavome kava ir ruošėmės tęsti diena toliau. O 
jos visos viena i kita panašios. Tik staiga prasi
veria mūsų kameros durys ir įsakoma man 
susirinkti savo „turtą" ir is kameros išsikraus
tyti.

— Paleidimas? — paklausiu prižiūrėtoja.
■— Nežinau, — atsako sis, — gestapo telefonu 

pranešė kalėjimo viršininkui, tuojau turi būti 
pristatytas i vokiškąją SD (Saugumo policija).

Po poros desimtu minuciu, atsiskaitęs galu
tinai su kalėjimu, sargybinio lydimas atsiduriu^ 
gestapo rūmuose. Užsukame i kambarį Nr.62. 
Ten, kaip ir visuomet, sėdi SS-Sturmfūhrer' 
Mūller. Jis pakelia akis nuo kažkokiu popierių 
krūvos ir, perzvelges nuo galvos iki kojų mane, 
sušunka:

— Jūs turėjote čia būti pristatytas viena va
landa anksčiau — supratai! ...

—: Tai ne mano kaltė, kada mane paėmė is 
kameros, tada ir atvykau; Pagreitinti as nieko 
negalėjau ...

Gestapo karininkas kazka sumurmėjo po 
savo nosimi ir prie gretimo stalo sėdinčiam S D 
pareigūnui isakė mane nugabenti kamerom

Čia kameras pažinau visai gerai, nes beveik 
kiekvienoje is ju buvau jau po viena, kita nakti 
ir pernakvojęs. Kadangi čia buvau patalpintas 
vienas, atsigulęs ant aplūžusio suolo pradėjau 
galvoti, ka jie gali su manimi daryti toliau. 
Tačiau atsakymo neradau. Siek tiek buvo 
keistokas MūUerio ’priekaištas, kad as per vėlai 
pristatytas jo žinion.

Buvo apie n valanda, kai staiga prasiveria 
kameros durys ir pro jas suvirsta visa eile 
areštuotųjų. Ispuciu akis. Vadinasi, būsiu jau 
ne vienas. Pasirodo, visi vilniečiai. Tik cia- 
issi aiškinama, kad tai esama to „nusipoliti kia 
avusio ir izoliuojamo elemento". Is viso ju 23, 
as 24-ta s: Tumėnas Algirdas, Rakūnas Kazys, 
Kantvilas Aleksandras, Ciuberkis Jonas, Grigas 
Bronius, Buragas Petras, Liūdzius Antanas, 
Blažys Vincas, Mackonis Rapolas, prof. dr. 
Balys Sruoga, Tumėnas Vytautas, prof. Jurgu
tis Vladas, Malinauskas Jonas, Sernas Jonas, 
Butkus Vladas, Palubinskas Juozas, Kiskis Pet
ras, Valiukevičius Jurgis, Masiulis Petras, 
Darginaviciai, Adolfas ir Vladas, Kerpė Petras, 
prof. kun. Lipniūnas Alfonsas, Lenktaitis ir 
šiaulietis Jonas Noreika. Jiems visiems, kaip 

ir man, niekas dar nebuvo nieko sakes. Dabar 
visi kartu laukėme, kas bus toliau. Netrukus 
gavome visiškai puikius pietus, o vakare ir 
vakariene. Tikru žinių apie savo padėti dar vis 
nesumedziojame.

Turime žinių, kad Kaune areštuota taip pat 
visa eilė asmenų, ju tarpe Mečislovas Macke
vičius, Juozas Narakaš, prof. dr. Antanas 
Starkus, prof. kun. Stasys Yla ir kiti. Tačiau, 
kur jie yra dinge, nežinom.

Su nekantrumu laukiame ryt dienos,
1943. III. 19 d.
Is savo vargingu guoliu sukylame gana 

anksti. Gauname pusryčius. Po ju mums 
pranešama, kad dar šiandien turime atsidurti 
Tilžėje.

Prasivėrus didžiulėms durims, pro kurias 
turime is gestapo rumu išeiti i Kęstučio gatve, 
išgirstame:

— I salis dairytis griežtai drauziama. I bet 
koki mėginimą pasisalinti bus reaguota ginklu. 
Supratote?*...,

I paskutini klausima mes nė vienas neatsa- , 
kome. Žinome, kad esame kaliniai ir jie, visa
galio gestapo ponai, gali mus susaudyti ir be to.

Is saliu stovėjo su paruostais automatais dvi 
eilės SS vyru, kuriu tarpu turėjome pereiti 
šaligatvi ir'sulipti i čia pat stovinčia masina. 
Vietos pakako visiems. Pagaliau riedame Kauno 
gatvėmis. Ankstoka. Žmonių beveik nematyti. 
Prabėga senamiestis, Aleksoto tiltas, riedame 
toliau Suvalkijos sostinės Marijampolės link. 
Pakelyje sutinkame būri vaiku, traukiančiu i 
mokykla... Jie ilgai atsigręžę stebi mūsų 
masina. Kas jiems krenta i akis, nežinome.

•— Jie užaugę atidirbs uz mus, — sako vil
nietis rašytojas Rapolas Mackonis, — mums 
jau gana — paragausime kitokios duonos...

Likimo draugui pritariame. Taip, jie užaugę 
dirbs uz mus, jei svetima ranka nepalies kada 
nors juos, kaip kad šiandiena yra palietusi mus. 
Mūsų masina stabteli ties Marijampolės kalė
jimo vartais. Čia ilipa dar penketas — tai 
marijampoliečiai: Valentą, Puskunigis, Budrys, 
Janusevicius ir Masaitis. Esame dabar jau 29. 
Suūžia motoras ir Marijampolė pamažėle tolsta. 
Is paskos neatsilieka mėlynos spalvos auto
mobilis. Prie jo vairo — i mus atgręžtas kul
kosvaidis —■ kai kas nervinasi...

Taip paliekame savo gimtąjį krasta. Kas žino, 
gal daugiau jau nebeisvysime jo. 9 vai. 30 mi n 
privažiuojame Vokietijos — Lietuvos siena.. 
Mūsų masina sustoja. Kontrolė. Sargybos 
vyresnysis kontroliuojančiam rodo doku
mentus. Pakyla sienos kartis, ir mūsų masina 
pajuda. Visi nusiimame kepures. Tyla, bet 
kiekvieno sirdis dešimtis kartu kartoja:

— Sudie, tu mūsų brangioji Lietuva...
Salia manes sėdi vilnietis prof. kun. Alfonsas

BRITU KARINĖS VALDŽIOS 
PRANEŠIMAS

1. Britu Karinė Valdžia sudaro nauja organi
zacija, kuri apims visu Pabaltijo tautiniu komi
tetu, Pabaltijo Raudonųjų Kryžių veikla. Bus 
leista veikti tik tiems komitetams ir organizaci
joms, kurios atitiks naujai sudaromos organi
zacijos reikalavimus. Visi esantieji Pabaltijo 
valstybių komitetai, neatsižvelgiant i ju rūsi 
privalo kreiptis i kompetetingus Karinės Vald
žios organus, kad patirtu, kokiu būdu jie gali 
būti ijungti i nauja organizacija.

2. Visi veikiantieji komitetai, kurie nepaisys 
šio parėdymo, bus paskelbti nelegalūs ir privalės 
tuoj likviduotis.
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Lipniūnas. Jis, kaip ir visuomet, nėra palūžės 
ir sypsodamasis sako man:

— Ištrems, sukis i kalėjimus, bet mūs vietoje 
bus tūkstančiai, bus visa tauta. Jos niekas 
napajėgs sukisti i kalėjimus ar koncentracijos 
lagerius...

—- Taip, kunige Alfonsai, — pritariu jam, — 
bet juk vokiškasis gestapo turi pakankamai 
vietos milijonams... Mes esame tik lasas, tik 
dulkė... '

— Taip, as tai suprantu, bet tai jiems nepa
vyks. ..

Mūsų pašnekėsi kažkas nutraukia.
Sėdime tylėdami. Tiesiog nerandame temų. 

Kalbėti dabar apie tai, kas mums visiems yra 
brangiausia ir ko šiandiena netenkame, yra 
daugiau negu skaudu...

Masina rieda Tilžės gatvėmis. Čia pat ir 
teismo kalėjimas. Pasitinka keletas gestapo ir 
kalėjimo pareigūnu. įsako visiems išlipti. Is 
visu pusiu apsupta aukšta mūro siena ir gele
žiniu virbu tvora. Čia pat koridoriuje esame 
išrikiuojami ir ~ supažindinami su kalėjimo 
tvarka. Po to laiptais vedami i viršų. Patal
pinami kameroje Nr. no. Tai buvusios bažny
čios patalpa. Dar ryški yra altoriaus vieta ir ant 
sienos išrašyti žodžiai: „Ateikite pas mane jūs, 
kurie vargstate ir esate apsunkinti, as jus 
atgaivinsiu"...

Kalbos nesimezga. Kiekvienas, užsidaręs 
savame pasauly, paskęsta mintyse. Visi dar 
tebegyvename tenai, kur palikome ateinanti 
pavasari, kur liko gimtinės, mūsų kojomis 
ištrypti keliai ir pilkieji vieškeliai. Ar grįsime 
jais dar karta — nežinome. Gal grisime, bet... 
ne visi... Kažkas lūpine armonikėle užgroja 
pažįstama melodija:

„Nurimk, sesut, gana raudoti, 
nušluostyk asams gailias..

Pro grotomis apkalta langa i vidų veržiasi 
pietų saulės spinduliai, girdime kai sucirskia 
uz lango kregždės. Mes joms pavydime. 
Pavydime laisvės ir erdvės...

JONAS RIMASAUSKAS.

TARPTAUTINIS TRIBUNOLAS 
JAPONIJOJ

Tokio mieste sudarytas panašus i Nūrnbergo 
teismą, tarptautinis tribunolas, kurs teis japonu 
karo nusikaltėlius.

Teisėju kolegija sudaro: kanadietis Dougol, 
kinietis Juono Mai, prancūzas Rentburger, 
olandas Roling, zelandietis Northeroft, sovietas 
Zarianow, anglas Lordas Petrick ir amerikietis 
Higgins.

Tribunolas teis 100 japonu karo nusikaltėliu, 
ju tarpe 7 generolus. Visi tie nusikaltėliai dabar
tiniu metu sėdi Tokio kalėjimuose. Dauguma 
suimtuju yra garsiajame Sugcmo kalėjime, kuri 
sudaro eilė baltu pastatu siaurinėje, bombų 
sunaikintoje Tokio dalyje. Vienas japonu 
karininkas, paleistas is Sugcmo kalėjimo, dien
raštyje „Asahi“ aprašo kaliniu gyvenimą.

Kasdien 6 vai. ryto i celes ateina amerikiečiu 
sargyba ir saukia: „Ei Toju, kelkis". Visi keliasi 
ir pradeda tvarkyti satfo cėles. Celėse sėdi po 
sesis kalinius. Visi jie be jokiu privilegijų 
privalo eilėje laukti maisto davinio. Tiktai 
japonu imperatoriaus giminaitis, kunigaikštis 
Nashimoto yra atleistas nuo cėlės valymo ir 
plovimo. Kaliniai dažniausiai žaidžia kortomis 
ir šachmatais.

Buvęs teisingumo ministeris Hiromasha 
Mahuzaka, kuriam ministeriaujant pastatytas 
Sugomo kalėjimas, pasakė: „Jeigu anksčiau 
būčiau žinojęs, kad sėdėsiu šitam kalėjime, 
tikriausiai būčiau liepes padaryti daugiau 
patogumu.**
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Lenku kariuomenės užsieny demobilizacija
Britu ūz. reik. min. Bevinas kovo 20 d. 

britu parlamente padarė pranešima apie 
lenku kariuomenės dalinius, kurie lig šiol yra 
britu karinės vadovybės žinioje. Bevinas 
pareiškė, kad pastaruoju laiku britu ministeris 
pirmininkas Attlee ir jisai pats turėjo išsamiu 
ir atviru pasitarimu su lenku gen. Andersu ir 
kitais aukštais karininkais, lenku kariuomenės 
daliniu ateities reikalu. Tu pasitarimu metu 
prieita išvados, kad toliau lenku kariuomenės 
daliniai negalės likti tokioj padėtyj, kaip dabar, 
tai not Bevino, pripažinęs ir gemAndersas.Todėl 
britu vyriausybė nutarė kiekvienam lenku 
kareiviui iteikti rastus: britu užsienio ministerio 
laiska ir laikinosios lenku vyriausybės Varšuvoj 
pareiskima. Bevinas savo laiške lenku kareivius 
ragino grizti i tėvyne, kad prisidėtu prie at
statymo. Kartu betgi pareiškiama, kad tie, kurie 
atsisakys grizti, bus demobilizuoti ir britu 
vyriausybe jiems bei ju seimons ir giminėms 
padės įsikurti britu imperijoj, kad jie galėtu 
pradėti nauja gyvenimą. Varšuvos vyriausybes 
rašte, kuri Bevinas apibudino kaip patenkinama, 
pareiškiama, kad griztanciu is užsienio lenku 
kareiviu atžvilgiu nebusiančios taikomos jokios 
represijos ir bausmės, iskiriant tuos kareivius,
1) kurie tarnavo anksčiau vokiečiu kariuomenėj,
2) yra kaltinami kaip išdavikai ir 3) yra padare 
kuriu nors kriminaliniu musikaltimu. Tie, 
kuriem netaikomi nei vienas is tu punktu, bus 
lygiai traktuojami su kitais demobilizuotais

12000 sąjungininku stebės Graikijos rinkimus
Kovo 31 d. Graikijos visuotinius rinkimus 

stebės 12000 britu, amerikiečiu ir prancūzu 
specialiu valdininku. Buvo ir SSSR vyriausybė 
pakviesta pasiusti savo stebėtojus, bet pak
vietimo nepriėmė. Sąjungininku stebėtojai, 
kuriems vadovauja speciali komisija, suskirstyti 
i 240 grupiu, kurios patikrina rinkimu teisin
gumą ir besaliskuma 3000 vietovių.

Graikijos kairieji ekstremistai, vadovaujami 
komunistu partijos, rinkimus boikotuoja todėl, 
kad rinkimai nebuvo atidėti dar dviems mėne
siams. Nežiūrint boikoto, Graikijos vyriausybė, 
patariama Britu uz; reik, ministerio Bevino, 
nutarė rinkimus ivydyti kovo 31 d. Graikijos 
min. pirmininkas pareiškė, kad jeigu neįvyks 
kokie nors nuo vyriausybės nepriklausą dalykai, 

Jaunimas pavasari.,.

lenku kariuomenės daliniais, kovojusiais SSSR 
armijoj.

Toliau Bevinas kalboje, pareiškė, kad Bri
tanija, kaip Jaltos konvencijos signitaras, ne
nustos interesavusi padėtimi Lenkijoj ir 
Lenkijos atstatymu. Be to, Bevinas pabrėžė 
lenku kariuomenės daliniu, kurie buvo pir
mutiniai D. Britanijos sąjungininkai, nepa
prastu didvyruskumu, kovoj uz bendra reikalą 
ir viso parlamento vardu išreiškė iškilminga 
pagerbima, pažymėdamas,kad tu kariu atžvilgiu 
britu tauta yra isipareigavusi ir privalanti jiems 
visokeriopai padėti. Kartu Bevinas kreipėsi i 
parlamento atstovus, prašydamas, kad jie 
neagituotu lenku kariu negrįžti i savo tėvynė 
ir pabrėžė, kad nutarimas apie demobilizacija, 
esą, padarytas ne vieno kieno nors spaudimo 
ar svetimu agitacijos įtakoj, bet išeinant is 
bendru britu politikos nuostatu. Jeigu lenku 
kariai butu britu piliečiai, tai jie butu buvę 
jau seniai demobilizuoti, kaip tai padaryta su 
daugeliu britu kariu.

Visa britu spauda su „The Times'' priešaky 
apibudino Bevino pareiskima, kaipo protinga 
ir sveikintina.

Demobilizacija palies 300.000 lenku kariu ir 
užsitęs keletą mėnesiu. Kartu su demobili
zacija bus likviduota ir lenku kariuomenės 
daliniu spauda, susidedanti is keliolikos dien
raščiu, savaitraščiu ir mėnesiniu žurnalu.

kurie galėtu rinkimus sutrukdyti, tai Tihki- 
mai bus įvykdyti numatytu laiku.

La Guardia — vyr. UNRRA 
direktorius

Buv. New-York Gubernator ius La Guardia 
paskirtas UNRRA vyriausiu direktorium vietoj 
dėl nesveikatos pasitraukusio Herbert Leh- 
mano.

BBC pranešimu, Britu okup. Vokietijos 
zonoje nuo balandžio mėn. r d. bus padidintos 
mėsos, žuvies ir cukraus normos, o sumažinta 
kavos ir marmelado. Apie duonos ir miltu 
bei kruopu normas bus paskelbta vėliau.

Šiurpus skaidai
„Le Monde Illustrė“ paskelbė labai įdomiu 

skaičių, vaizduojančiu būkle, kurioj yra didži
ausios pasaulio valstybės, karui pasibaigus.

Gyventoju skaičius:
Kinija — 460 miljonu
SSSR — 170 ,,
JAV — 132 „
D. Britanija — 46 „
Prancūzija — 40 ,,

Žmonių nuostoliai per kara:
SSSR —7,5 mil. kariu ir 10 mil. civiliu
Kinija — 2 „ ,, ,, 3 ,, ,,
D. Britanija ■— 250 tūkst. ,, ,, 60 tūkst. „
(be imperijos)
Prancūzija — 60 ,, ,, ,, 160 ,, „
(be imperijos)
JAV — 300 „ „ — — —

Sunaikinimo rezultatai:
SSSR visai išdeginta 2 mil. kv. km., 1,8 

tūkst. kv. km plota užimančiu fabriku, mokyklų 
ir gyvenamųjų namu miestuose, 2 mil. gyvena
mųjų namu kaimuose. D. Britanijoj 210 tūkst. 
namu visiškai sunaikinta, 260 tūkst. namu tiek 
sunaikinta, kad netinka naudoti, ir 4,1 mil. 
namu apnaikinta.

Prancūzijoj 47 tūkst. pastatu visiškai sunai
kinta, 1,4 mil. pastatu is dalies apnaikinta.

JAV 
SSSR
D. Britanija 
Prancūzija 
Kinija

Karo išlaidos:
— 240 milijardu doleriu
— 525 ,, rubliu
— 25 ,, svaru

— 600 ,, franku
— suma dar nenustatyta

BERLYNAS. Kovo mėn. 17 d. Kontrolinė 
Taryba nutarė ivesti Vokietijoje 8 vai. darbo 
diena (48 vai. per savaite). Tai neliečia darbi
ninku ūkiuose ir karinės valdžios ištaigose.

LENKU ŽURNALISTU SUVAŽIAVIMAS 
VOKIETIJOJE

Eppsteine, netoli Frankfurto prie Maino, 
tur yra Vokietijoj, esančiu lenku žurnalistu 
namai, ivyko lenku žurnalistu iškilmingas susi
važiavimas. Suvažiavimas isteigė lenku zuma 
listu sąjungą, kurios pirmininku išrinko Klaud i- 
jus Hrobyk. Suvažiavimas priėmė sąjungos 
statutą ir visa eile politiniai-ideologinio pobūd
žio nutarimu, kuriuose pasižadėjo ir toliau 
kovoti uz Lenkijos laisve ir nepriklausomybe. 
Tose nutarimuose vienintelė ir teisėta lenku 
tautos reprezentacija pripažinta tik lenku emi
grantine vyriausybe Londone, kurios parla
mentui Rackeviciui ir ministeriui pirmininkui 
Areisevskiui pasiusti sveikinimai bei ištikimy
bes ir lojalumo patikimai.

Suvažiavimo dalyviai—daugiausiai tai vaka— 
ryksciaivokieciu koncentracijosstovyklu kaliniai 
ir lenku nelegalios spaudos buvusieji vadovai 
ir bendradarbiai. Lig šiol lenku tautos kovose 
uz laisve ir nepriklausomybe žuvo per 300 
lenku žurnalistu.

LIETUVIŠKOS UŽGAVĖNĖS
Kovo 5 d. Sievershuetteno lietuviu stovyklos 

kalbu kursu klausytojai su savo lektoriais atš
ventė lietuviskasias užgavėnes. Svečiai buvo 
sutikti lietuviška muzika. Mokyt, v. Ant. Min— 
gėla priminė Tėvynėje anksčiau praleistas 
užgavėnes ir ju papročius. Svečiams besi- 
vaisinant, jaunimas atliko proprama. Ypač 
sužavėjo mazuju-Nikolės Pankauskaitės ir 
Giedrės Jankonytės pašoktas suktinis. Skam
baus juoko audra palydėta kursantu Alg. 
Masiulio ir Ed. Vylūno improvizuota daina 
„Ant kalno karklai siūbavo". Padeklamavo- 
Jonas Maciūnas, I. Pizarevaitė, Giedrė Jan- 
konytė ir sesutės Nijolė ir Zita Penkauskaitės. 
Pabaigai paskaitytas jumoristinis laikraštėlis.

(G. J,)
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A.J ASAS
Apie nakti ir tėvyne SIS BEI TAS

Plauk, naktie, i kalnus,glusk i nykiazeme, 
kur zfiiogus is vargo vargui kraiti krovė... 
Svetimoj pastogėj, taip aklai suleme, 
supasi i vaizdo sapnas ir tikrovė.

Jau visi klajūnai nakvynėle rado: 
pauksciai-virbo gūžta, zmonės-lino guoli. 
Gliaudo amžių misle tyluma be žado ... 
Budi laisvės mintys baily ir drąsuoly.

Ten, kur drengė audros Nemunėlio kranto, 
laisvo lauko smėly vargo neuzarus, 
mūsų broliai rašo kraujo testamenta, 
kad Kančia ir Meilė-du vardai nemarūs.

JONAS NEVARDAUSKAS

Žiemos vakaro egzotika
O kas nusvies minčių si mano kelia l 
Paskendo debesuos mėnulio pilnatis. 
Jau baigia degt pravirkusį žvakelė. 
Suklups ramybe nesanti naktis.

Skubėkite jausmai palike viską.
Širdies gelmių ateikit mintys čia. 
Ten kur laukai Tėvynės meile tviska, 
Nuskryskite svajonės ilgesio nakčia.

Prieikit tyliai, tyliai jus prie lango, — 
Praskleidė ledo rožes žvelkite stiklan. 
Jei bus užkeltos plieno stangos, 
Geriau jau nepraneškit man.

Dabartinė pramonė Lietuvoje
1944 m. karo veiksmu metu Lietuvoje dauge

lis pramoniniu imoniu buvo sugriauta.
Bėję, tekstilės pramonė liko beveik sveika. 

Tekstilės pramone Lietuvoje šiuo metu sudaro 
apie 80 imoniu ir dirbtuvių su apytikriai 6000 
darbininku. 90 procentu „siu imoniu sudaro 
verpimo ir mezgimo dirbtuvės su 5—50 dar
bininku. Stambiausios imonės Kaune yra: 
„Litex“ (vilnoniu audiniu fabrikas) su apie 800 
darbininku, „Kauno Audiniai'j (šilko audiniu 
fabrikas) su apie 1400 darbininku, „Drobė" 
(vilnų audiniu fabrikas) iki 1945. XII. 1. 
neveikes, dėl vokiečiu padarytu sugadinimu, 
bet nuo 1946. I. 1. turėjęs pradėti darba) dirba 
apie 800 darbininku, „Flora" (kojiniu ir triko
tažo fabrikas) apie 400 darbininku, „Silva" 
apie 400 darb., „Lima“ apie 300 darb. Rokiškio 
apskr. veikia: „Juodupėj' (vilnoniu ir med
vilnės audiniu fabrikas) su apie 400 darbininku, 
o Plungėje, linu audiniu ir verpalų fabrikas 
apie 300 darbininku.

Ajjie 80 procentu visu tekstilės gaminiu 
(vilnoniai, medvilniniai, dirbtino šilko, ir 
lininiai audiniai, trikotažiniai, gaminiai, kojinės,

Žemesnioji technikos mokykla Liubeke
Artillerie Kasernė Baltijos tautu stovykloje 

steigiama žemesnioji technikos mokykla. Ten 
pat gautos patalpos klasėms ir dirbtuvėms 
Prašymu paduota apie 120. Numatomi šie 
skyriai: statybos, su stalių, dailydziu, mūrininku 
poskyriais; mechanikos su saltkaviu ir auto- 
mechanikos poskyriais ir elektro-technikos su 
elektra instaliacijos ir elektro-mechanikos pos
kyriais. Mokslas pradedamas dar šia savaite. 
Mokykla energingai organizavo inz. St. Nai- 
kauskas, kurs yra josios direktorius.

Ąžuolu šešėliuos juodos varnos plazda, 
tartum pakaruokliu vėlės susirinkę. 
Pasidėk kuprine ir keleivio lazda, 
sios daineles žodžiu, mielas dalininke!

Ten, kur silas gaudžia, o erškėčiai gelia, 
kurGiedraiciu žygiui juodbėrio ieško jais, 
per laukus, per pievas, per kapu kalneli 
i namus sugrisim kraujo uogienojais ...

Svetimoj pastogėj taip šiurpu ilsėtis, 
kai sirdis lig skausmo tėviškėn panūdo! 
Naujo kraičio laukia po kleveliais klėtys; 
ilgis sodai žiedo, laukia dirvos grūdo.

Ten uzbarstykil sidabrinėm snaigėm, 
Krauju nulietus vargo lakelius.
Kur prie upelio-akmenėliais žaidėm, 
Papuoškit svyruonėlius berželius.

Kai moterys gris vieškeliu snieguotu;
Kai aidas nuaidės Bernelio Mišių, 
Suklaupkit prie smuikelio apšarmoto, 
Gimti laukai pajus, kad gyvas as esu.

Išvydę motina ar broli gyva, 
Juos isbuciuokit mano tremtinio vardu. 
Varpais sutikę rytmetį ankstyva, 
Jam prižadėkite pavasario žiedu.

Lubeck, 1915 m.

pirštinės, vilnoniai baltiniai, megztiniai) išvež
ama.

Be to, apie 3000 to. linu pluošto irgi ekspor
tuojama.

Išliko ir metalo apdirbimo pramonė bei odos 
pramonė (du dideli fabrikai Siaubu mieste). 
Sunaikintas elektrotechnikos fabrikas Vilniuje, 
celiuliozo ir medžio apdirbimo fabrikai Klaipė
doje, modemiškas popieriaus fabrikas Petraši
ūnuose prie Kauno, du cukraus fabrikai (is 
4-iu), 2 modemiški mėsos fabrikai Tauragėje 
ir Šiauliuose. Sugriauta istisa eilė pieniniu. 
Neveikia spirito gamybos imonės. Tabako ir 
alaus imonės teveikia 50 procentu prieškarinio 
masto.

Apskritai, paėmus Lietuvos pramonės pajė
gumas (gamybos prasme) tesiekia 50—60 pro
centu prieškarinio meto. 90 procentu gamybos 
eksportuojama. Reikia manyti, kad pramonės 
pajėgumas gali padidėti atstačius dali sugriautu 
imoniu ir pristačius is Rusijos reikalingu žaliavų 
bei kuro. Sis gamybos padidėjimas nepakels 
Lietuvos ūkio našumo, nes, kaip minėta, 90 pro
centu gamybos išvežama.

Kovo 20 d. lietuviu gimnazija baigė antraji 
mokslo trimestrą.

IS LŪBECKO STOVYKLŲ GYVENIMO
Lietuviu stovykla „Lithuania 4" teturėjusi 

apiel 30—50 gyventoju uždaryta. Stovykloje 
gyvene lietuviai apgyvendinti Baltijos tautu 
stovykloje. Artillerie Kaserne, kuri šiuo 
metu yra didžiausia lietuviu stovykla Lūbecjte.

Lūbecko stovykloje „Meesen" Kaserne 
įsteigta siuvykla. UNRRA „Meesen“ Kaserne 

SV. KAZIMIERO GARBEI AKADEMIJA
Lietuvos Globėjo Sv. Kazimiero garbei 

Itzehoe lietuviu stovykloje kovo 4 d. suruošta 
akademija. Paskaita laikė J. Eidukas.

DP UNIVERSITETAS MŪNCHENE
Munchene atidarytas pirmasis UNRRA-uni- 

versitetas DP asmenims Vokietijoje. Burger 
Brau Keller vykusiose iškilmėse dalyvavo 
karinės valdžios, UNRRA-os ir civiliniai parei
gūnai ir gausi auditorija įvairiu tautybių klausy
toju. Gen.lt. Lucian K. Truscott ir prof. 
Otmar Pirkmajer pasirasė universiteto akta. 
UNRRA-os universiteto steigimą suplanavo 
uzs. studentu liga, kuri atstovauja 13 tautybių 
studentus ir mokomąjį personala. _

HAMBURGE
Kovo 14 d. naujai įsteigtame Pabaltijos tautu 

universitete oficialiai pradėtos paskaitos.
LITERATŪROS VAKARAS MEER- 

BECKE
Kovo mėn. 5 d. Meerbecko skautu iniciatyva 

buvo suruoštas literatūros vakaras. Savo 
kūrinius skaitė is Cellės literatai St. Laucius, 
J. Kuzmickis ir vietos literatūros mėgėjai V. 
Ramūnienė ir P. Eskaitis. Kuzmickio kūrinius 
paskaitė Valentinas.

KULTŪROS SAVAITĖ
Kovo pradžioj Wuerzburgo lietuviai suruošė 

kultūrine savaite. Buvo vaidintas Kazio Binkio 
„Atžalynas“, be to, gastroliavo latviu baleto 
trupė, koncertavo lietuviu meno trupė ir kt.

GASTROLĖS PO BAVARIJA
Wiesbadeno lietuviu meno trupė išvyko gast

rolių po Bavarija. Gastrolės truks visa mėnesi. 
Amerikiečiu karinė valdžia šiai trupei kelionės 
metu leido naudotisdviem keleiviniai^ vagonais.

LATVIO OPERA
Latviu kompozitorius Norvil parašė opera, 

vaizduojančia lietuviu ir latviu kovas su vokie
čiu okupantais.

IS NEUMUENSTERIO
Pradžios mokyklai vadovauja mokyt. Matu

laitis. Veikia visi 4 skyriai. Pradžios mokslas 
Neumuensteryje privalomas.

Nuo nauju metu čia veikia progimnazija, 
vadovaujama p. Ciziūno, žinomo pedagogo. 
Moko 10 mokytoju.

Dažnai stovyklose rengiamos paskaitos. 
Pernai tokiu paskaitų buvo 19. Mišriam chorui 
vadovauja Beinortus, vaidybos būreliui — 
Vilniaus teatro aktorė Ks. Dauguvietytė, o 
tautiniu šokiu grupei — J. Kviecinskaitė.

(K. T.) 
MEERBECKO ŠACHMATU TURNYRAS

Meerbecke baigtos įdomios platesnio masto 
šachmatu varžybos, kuriose dalyvavo: 6 latviai, 
4 lietuviai, 2 estai, 1 ukrainietis ir kt. Is žino
mesnių šachmatininku buvo šie: Arlauskas, 
Škėma, Tautvaisa, Bogenko ir kt. Pirmoji vieta 
pelnytai teko Bogenko, antra ir trecia-Arlauskui 
ir Endzilinui.

LIETUVIAI ESPERANTININKAI
Esperanto kalba vėl leista vartoti Vokietijoje. 

Tad yra reikalas įsteigti Vokietijoj gyvenančiu 
lietuviu esperantininku draugija, uzmegsti 
ryšius su Tarptautine Esperanto Lyga (IEL), 
Londone ir Universaline Esperanto Sąjungą 
(UEA), Šveicarijoj.

Visusesperantininkusprasauregistruotissiuo 
adresu: Pakstaitis Stasys, (16) Allmenfeld ūber 
Gemsheim, Kreis GroB-Gerau (Hessen).

stovyklos gyventojams suorganizavo prancūzu 
kalbos kursus.

Lietuviu stovykloje„Lithuaniay“ (Moltke ra) 
veikia anglu kalbos kursai. Kursuose moko 
p. Didzienė.
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RALPH HEWINS

Ivano ke
Puskarininkis Ivanas Ivanovicius jau baigia 

savo ilga kelione įs Vakaru Europos i Rusija, kur 
dalyvaus „rinkimuose“ i auksciausiaja taryba, 
paskirtuose sekmadieni, vasario io diena.

Ivanas Ivanovicius yra 23 metu amžiaus. 
Jis kovbjo nuo Stalingrado iki Berlyno, o dabar 
yra demobilizacijos laikotarpyje. Buvo did
vyris: raudonosios armijos politrukai nuolatos 
kalbėdavo, kad save laikytu didvyriu. Panašiai, 
kaip ir jo ginklo draugai — vakariečiai sąjungi
ninkai, Ivanas Ivanovicius, būdamas kariuo
menėj nedaug teturėjo kasdieniniu rūpesčiu. 
Bet uz tai, tapes civiliu, ju turi daug. Kariuo
menėj nereikėdavo savarankiškai galvoti: pakako 
klausyti įsakymu, ir tau nei maistas, nei drabu
žis, nei pastogė nerūpi. Dargi alga reguliariai 
mokėdavo. O, be to, buvo galima penėtis is 
tu gėrybių, kurias Hitleris paliko Europoje.

BERGŽDI LŪKESČIAI
Ivana lydėjo laimė: jis nebuvo viena is tu 

septyniolikos milijonu karo arba koncentracijos 
stovyklų auku. Jis liko gyvas, sveikas ir nuo 
gegužės mėnesio gyvena pasipuoses didvyrio- 
nugalėtojo garbe. Dabar visa tai baigiasi, —■ 
galvojo Ivanas, ir klausia saves, kas toliau bus. 
Is nuosavo turto nedaug liko: beveik tiek, kiek 
su savim nešiojasi. Juk ji nuodugniai apvalė. 
Didžiai nustebės, jisai žiūrėjo, kaip politrukai 
is demobilizaciniu stovyklų pasisavino visus, 
Vokietijoj įsigytus, daiktus: matraca, puiku 
vokiška radija ir dvirati. Visus tuos daiktus, 
su tokiu vargu gabentus is Berlyno. Nuo 
politruku pavyko išsaugoti tiktai rinkini laikro
dėli ir auksini žiedą . . .

Tėvynėje Ivanas negavo ne tik drabužiu, 
kuriais galėtu pakeisti sudriskusia uniforma, 
bet ir reikalingiausiu daiktu, kad atstatytu Rytu 
fronte karo sunaikinta butą. Valdžios organai 
dargi nesugebėjo suieškoti jo dingusios seimos, 
apie kuria težinojo tik tiek, kad pries vienerius 
metus ji buvusi „kažkur Azijoj,,. Todėl juo 
labiau Ivanas artėja susalusiu keliu i gimtaji 
sodžių, tuo labiau jaučiasi vienišas ir nusivylęs. 
Is demobilizacinės stovyklos tikėjosi išeiti po 
2 ar 3 savaičių, o tuo tarpu, ten išlaikė nuo 
rugsėjo mėn. iki Kalėdų.

NEMALONUS NUBUDIMAS
Po pirmo ir antro tardymo, tikrinančio jo 

įspūdžius is Vakaru Europos ir jo tikėjimą 
komunizmo stiprumu, Ivanui reikėjo kasti 
žeme sustiprinimams, daromiems išilgai Kur- 
zono linijos. Reikėjo kasti beveik taip pat, 
kaip ir vokiečiu karo belaisviams. Tai buvo 
žiaurus nubudimas . . .

Dabar, norėdamas siek tiek atsikvošėti ir 
atgauti dvasios stiprybės, susalusia ranka 
čiupinėjo milinės kišenėje sudėtus per kara 
gautus medalius. Pasijunta siek tiek geriau. 
Toj pat milinės kišenėj užčiumpa ir too rubliu, 
kuriuos iteikė kartu su demobilizaciniais popieri
ais stovykloje. Tiesa sakant, tai nedidelė suma, 
bet uz ja galima gauti degtinės stikliuką. Artimi
ausioj pakelės smuklėj isgers ...

Gurkšnodamas degtine, Ivanas žvalgosi po 
smuklės sienas. Visur spalvoti plakatai, skelbia, 
kad kiekvienas privalo balsuoti. O plakatuos 
su Stalino atvaizdu irasas: „Sovietu Sąjungos 
išgelbėtojas nuo fašizmo.“ Sugniaužytam „Iz- 
vestiju" numery Ivanas randa kandidatu i 
Aukse. Taryba pavardes. Aišku, Stalinas, 
Molotovas, Berija ir visi kiti politbiuro nariai. 
O toliau ilgas generolu sąrasas. O dar toliau- 
intelektualai.

INTRIGUOJANČIOS PAVARDĖS
Daugelis pavardžių Ivanui žinomos. Tačiau 

truputi intriguoja 30 policijos generolu, ren
kamu i Aukse. Taryba, pavardės. Daugelis tu 
6

lias atgal
pavardžių pirma karta girdimos. Ivanas atsi
mena, kad pirmojoj Aukse. Taryboj buvo tiktai 
vienas policijos generolas, būtent GPU sefas 
Nikalojus Jerovas, 1938 m. atleistas is pareigu. 
O šiandien, berods, negyvas arba uždarytas 
beprotnamy. Po jo sekė mars. Lavrentijus 
Pavlovicius Berija, paskirtas pastaruoju metu 
tiksliau nežinomon vieton „labai svarbiems 
darbams". Dabar gi Ivanas mato, kaip po 
Berijos karjera daro jo įpėdinis gen. pulk. 
Sergejus Nikolajevicius Kruglevas, taip pat 
irasytas i kandidatu sarasa. Tai atrodo visiškai 
aišku ir suprantama. Tačiau ka gi tame sarase 
veikia kiti policijos generolai? Be to, kas tie 
žmonės? Maskva, Leningradas, Gudija ir Vid., 
Azija žada būti Aukse. Taryboj atstovaujamos 
2 policijos generolu is kiekvienos apygardos. 
Tai atrodo protinga, -galvoja Ivanas. Tur
tingiausia'Rusijos provincija Ukraina, beveik 
dominija, turinti savo atstovą UNO, bus atsto
vaujama vieno policijos generolo, -skaito toliau 
Ivanas. Tai nevisai telpa* Ivano galvoj, bet 
pagaliau sutinka ir su tuo, ir mano, kad tokia 
jau, matyt, laiko dvasia. Toliau „Izvestijose“, 
rašoma apie mažas salis, kurios neseniai su 
„džiaugsmu ir entuziazmu" prisijungė prie 
Sovietu Sąjungos. Kiekviena tu saliu žada 
pasiusti i Aukse. Taryba po viena ar du policijos 
generolu. Tos salys-Estija, Latvija ir Lietuva. 
Gal būt, tai, atsitiktinumas, kad mažos pasienio 
respublikos pietuose, kaip Gruzija, bus atsto
vaujamos vieno policijos generolo, o Azerbeid- 
zanas, apie kuri tiek sovietu spaudoj rašyta, 
pasius net tris policijos generolus.

Ivanas jokiu būdu negali susigaudyti toj 
keistoj painiavoj ir pagaliau mano, kad juk 
jisai neturi nieko bendro su visa tuo. Tai yra 
didžiųjų sovietu vadu reikalas. Patyrimai, 
igyti demobilizeijos stovykloje, Ivana išmokė, 
kad politika — pavojingas dalykas. Vienintelė, 
jo pareiga, tai balsuoti ir tuo būdu atsikratyti 
visu tu bėdų. O pagaliau, argi is esmės yra 
koks skirtumas? Aukse. Taryba sušaukiama 
karta per metus kad, plojimais priimtu vyriausy
bės pateiktus įstatymu projektus. Kiekviena 
tekia sesija trunka neilgiau trijų savaičių. 
Nepaprastos gi sesijos, kurios labai retai suk
viečiamos, priima tiktai tokius įstatymus, kaip 
pav. praeitu metu birželio mėn. įstatymas apie 
pirmąją demobilizacija *

Tokiose mintyse paskendęs, Ivanas atsik
vošėjo tiktai tada, kaip kažkoks partijos narys 
įspraudė i ranka atsisaukima. Tinkamu pareigos 
supratimu Ivanas ima skaityti: „Pas mus nėra 
klasių nei grupiu, kurios gintu nuosavus, ego
istinius interesus visuomenes saskaiton. Balsa
vimas pirmiausia privalo būti sovietu visuo
menės vieningumo manifestacija". Toks klausi
mo nustatymas atpalaiduoja Ivana nuo perdaug 
sunkaus ir itempto galvojimo: viskas, kas nuo 
jo priklauso, tai atidavimas balso uz Stalina ir 
komunistu partija. Kitokio pasirinkimo nėra.

O po to, kai Ivanas važiavo per Maskva, tai 
kiekvienam žingsny tiesiog kalta i galva apie 
balsavimo pareiga. Agituota diena ir trakti. 
Kiekvienam 1500—2000 balsuotųjų sudaryti 
agitaciniai centrai. Is propogandiniu šaltiniu

Sovietuose — ministerial
Posėdžiaujanti Kremliuje Aukščiausioji Tary

ba, naujai išrinkta, be kitko, padarė ir Sovietu 
konstitucijoje pakeitimu. Panaikinta spaliu 
revoliucijos 1917 m. sukurta liaudies komisaru 
institucija ir jos vietoj įsteigiama ministeriu 
institucija. Naujai sudaryto SSSR-ministeriu 
kabineto pirmininku paskirtas Stalinas, kurs 
kartu eis ir krašto apsaugos ministerio pareigas. 
Be to, Stalinas ir toliau lieka generaliniu SSSR 
komunistu partijos Centro Komiteto sekre- 

Ivanas sužino, kad visi 100 milijonu rinkiku 
painformuoti, jog kandidatus i Aukse.' Taryba 
gali isstatyti įvairios organizacijos, darbininku 
tarybos fabrikuose, kolchozai, prof, sąjungos, 
kooperatyvai, jaunimo organizacijos ir kultūri
nės draugijos. Tačiau Ivanas negali suprasti, 
kuriems galams tiek daug žodžiu, juk kiek
vienam žinoma, kad kiekvienas kandidatas 
privalo būti komunistu partijos patvirtintas. 
Kuriems galams visa ta procedūra?

Taip galvojo Ivanas pakeliui i savo gimtaji 
kaima, kuris yra kitoj Maskvos upės pusėj. 
Kaime tuo tarpu pasldinda žinia apie Ivano 
grizima. Kaimynai nutaria surengti Ivanui ir 
keletui jo draugu iškilminga sutikima su degtine, 
muzika ir prakalbomis.

Ryto meta po sutikimo Ivanas atsibudo su 
skaudančia galva nekūrentoj ir su kiauru stogu 
troboj. Dar kažkokios dvi seimos gyvena toj 
troboj, o kiekvienam kambarėlyj miegojo po 
tris — keturis žmones. Tačiau Ivanas nesis
kundė. Juk pats Stalinas pareiškė, kad Europos 
Rusijoj milijonai žmonių neturi'pastogės. Tiesa, 
netgi ir vietinė spauda pilna skundu ant pasi
pūtusios biurokratijos apskrityse uz bloga 
demobilizuotu kareiviu traktavima. Tačiau 
Ivanas nori išmėgint savo laime.
RINKIMAI — PIRMUTINĖ PAREIGA
Visu pirma Ivanas ieško savo daiktu likučiu, 

bet užgriuvusioj troboj randa kažkokiu azija- 
tiskū tipu rinkini, kurie dedasi jo naujais 
seimininkais. Dėl to nueina pasiteirauti i in- 
formacijų skyrių, kur išlaukęs keletą dienu 
atsakymo, sužinojo, kad pažadėta ilgalaikė 
paskola namo-remontui. Tai Ivanui liko 
truputi vilties, bet daugiau nieko, nes liko 
neispresti statybinės medžiagos klausimai. O 
medžiagos, kaip Ivanas patyrė, nei kiek nėra. 
Tuo tarpu Ivanui liko tiktai viena pareiga: 
balsuoti. Ivanas nepažįsta kandidata bet vis- 
tiek privalo uz ji balsuoti. Balsuos, nes visa 
sovietu propogandos masina liepia balsuoti, 
o „namu komitetas“ veda tikslia nebalsuojančiu 
registracija. O be to, atsimena, kad po 1937 
m. rinkimu tie, kurie nebalsavo, daug vargo, 
isgaudami maisto korteles. Rinkimu komisijoj 
antspauduojamas kiekvieno balsuotojo pasas ir 
įteikiama spalvota kortelė su kandidatu pavarde. 
Ta kortele balsuojantis imeta i urna, kuri taip 
padaryta, kad kortelė kristų ant pries jos įmestos 
korteles. Tuo būdu apskaitant balsus labai 
lengva atrasti eventualu autorių, padariusi 
-kritiška pastaba apie kandidata arba soviet u 
vyriausybe.

STALINO TIKRAI NELIKVIDUOS
Ivanas, kaip tipiškas rusu valstietis, imes savo 

kortele be jokiu prierašu. Tuose rinkimuose 
vienas dalykas yra absoliutiškai tikras, kad 
Stalino taip nesulikviduos, kaip sulikvidavo 
Churchili. Vistiek, ka galvoja apie krašto. 
atstatyma visi ivanai ir ivanovnos. Jie visu 
100 procentu balsuos uz Stalina ir komunistu 
partija, renkant i Aukse. Taryba ir tautybių 
taryba. Visai galima, kad Ivanas nebus paten
kintas sąlygomis, kurias jis čia rado kaip civilis. 
Nežiūrint to, jis balsuos uz rėžimą. Ir gal 
didžiausia pamoka, kuria Ivanas turės is tu 
rinkimu, tai susipažinimas, jeigu ne su praktika, 
tai bent su demokratiniu institucijų forma. Tuo 
požiūriu sovietu rinkimai yra naujas etapas 
pakeliui i tikra pasauline demokratija . . .

„Daily Mail“ 1946 vasario pradžia.

torium, kuriuo nuo 1924 metu. Pirmininko 
pavad. ir ugs. reik, ministeris yra Molo
tovas. Sovietu parlamentas, vietoj pasit
raukusio dėl nesveikatos SSSR prezidento 
Kalinino išrinko SSSR prezidentu ligšiolini 
sovietu profsajungu pirm. Nikaloju Svemika. 
Parlamentas taipgi priėmė trecio „penkmečio“ 
plana, kur be kitko numato SSSR kariniu pajė
gu pagrindini perginklavimą ir ja žada apgin
kluoti modemiskiausiais karo pabūklais, ata- 
tinkanciais naujiems karo technikos atsieki- 
mams.
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Indija pakeliui i nepriklausomybe
Indija, vad. Indian Empire, yra viena didži

ausiu Britu Imperijos provincijų, apimanti 
4°79 37O kv- km- Plow ir turi 338188154 
gyventojus. Indija yra tiesioginiai Britu vald
žioje, gi Anglijos karalius yra kartu Indian 
Empire karalium. Indijos administracija prik
lauso valstybės sekretoriui Indijai, kurio bu
veinė yra Londone. Prie jo sudarytas 8—12 
nariu patariamasis organas. To patariamojo 
organo nariais skiriami asmens, išgyvenę nema
žiau kaip 10 metu Indijoj ir išvykę is jos 
neseniau, kaip pries 5 metus. Anglu karalių 
Indijoj atstovauja penkeriems metams skiri
amas vicekaralius, kurio buveinė yra Kalkutoj. 
Britu administruojama Indija kartu naudojasi 
gan plačia savivalda įvairiose gyvenimo srityse. 
Bet gi Indija, kuri yra ivairiu tautu ir religijų 
mišinys, britu duodama savivalda nebuvo 
patenkinta ir siekė vis didesniu laisvių. įvairios 
Britu vyriausybės jau nuo seniai tuo reikalu 
derėjosi su Indijos įtakingiausiais veikėjais, bet 
galutino susitarimo neprieita.

Pagaliau dabartinė darbieciu vyriausybė, kaip 
pareiškė min. pirm. Attlee, Britu parlamente 
nutarė suteikti Indijai visiška nepriklausomybe. 
Indija, pasak Attlee, gavus nepriklausomybe, 
galės laisvai ir nevaržomai apsispręsti, ar ji 
nori likti Britu Imperijos tautu šeimoje, ar

Popiežius palaimino milijoną kareiviu
Nuo to laiko, kai sąjungininku kariai užėmė 

Roma, popiežius Pijus XII, kasdien specialiose 
audiencijose priiminėjo sąjungininku karius. 
Iki 1946 m. kovo m. I d. popiežius suteikė 
palaiminimus lygiai vienam milijonu kareiviu.

SLAPTA JALTOJ SUTARTIS 
DĖL TREMTINIU IR PABĖGĖLIU 

GRAŽINIMO?
Neseniai kalbėdamas PopieziusPijus XII visu 

griežtumu pasmerkė priverstina grazinima tu 
pabėgėliu ir tremtiniu, kurie nenori grizti i 
savo kraštus. Popiežiaus kalba buvo įvertinta, 
kaip pasisakymas pries JAV ir Didžiąją Britani-

Dailininkas.
„Life Magazine" išleido 8-niu puslapiu 

specialu priedą, kuriame idetos Churchillio 
piestu paveikslu reprodukcijos. Is 18-kos 
paveikslu, kurie persiunčiant juos i JAV buvo 
apdrausti 100 000 svaru suma, — 12-ka Chur- 
chillis piešė praėjusiais metais Italijoj, kur 
važinėjo pasislėpęs pik. Warden pavarde. 
Likusieji buvo nupiešti pries keliolika metu 
Pietų Prancūzijoje. Tie paveikslai visai

Is margo pasaulio
MOTERIS PASKIRTA AVIACIJOS 

KAPELIONU
Karališkoj britu aviacijoj moteris paskirta 

aviacijos kapelionu. Tai pirmutinis ivykis RAF 
istorijoj.

MASKVAI 800 METU
1947 m. balandžio mėn. Maskva iškilmingai 

sves savo 800 metu jubilieju. Jau dabar tam 
jubiliejui karstai ruošiamasi. Maskvos Mokslo 
Akademija ruošia spaudai 6 tomu SSSR 
sostinės istorija, kuri iseis is spaudos jubiliejaus 
dienomis.
PANAMOS KANALAS LAISVAS BRITU 

LAIVAMS
Draudimas naudotis britu laivams Panamos 

kanalu vėl atšauktas. Buvo uždrausta, .panai
kinus lend-lėase'o sistema, kai Didžiajai Bri
tanijai pristigo doleriu užmokėti uz pervazia- 
vima. To draudimo metu britu laivai, nori 

visiškai nuo jos atsiskirti. Dargi tuo atveju, 
anot Attlee, Britu vyriausybė neatsistos Indijai 
skersai kelio; bet jai padės, kad visi tie pert
varkymai įvyktu kuo sklandžiausiai, be jokiu 
sukrėtimu. Kartu Attlee pranešė, kad tuos 
tikslus realizuoti artimiausiu laiku išvyksta 
Indijon speciali komisija, sudaryta is trijų Britu 
ministeriu.

Attlee pareiškimas, kaip pranešė BBC is 
Indijos, buvo sutiktas Indijoj su lyg tol nema
tytu entuziazmu. Indusu nacionalistu vadas 
Nehru, sveikindamas Attlee pareiskima, pasi
sakė uz sudarymą vienalytės nepriklausomos 
Indusu valstybės. Tuo tarpu, kai vad. Moslem 
Ligos vadas nori, kad is 70 milijonu indusu, 
Mahometo tikėjimo, būtu sudaryta atskira 
valstybė.

Kaip tas reikalas bus sutvarkytas galutinai-tai 
ne taip svarbu. Svarbu yra tai, kad Britu 
vyriausybės Indijos politika visam pasauliui 
rodo, jog Britu Imperijai yra svetimas tautu 
spaudimas ir prievartavimo principas. Tai yra 
tikrai demokratiška Imperija, kurioj laisvu 
noru priklauso įvairios tautos, salys ir net 
kontinentai. Veikiausiai ir Indija, kuri šiandien 
yra pakely i Nepri klausomybe, ja atsiekus taps 
pilnateisiu Britu Imperijos seimos nariu, kaip 
Kanada, Naujoji Zelandija ar Australija.

ja, kuriu atstovai Jaltoje sudarė slapta sutarti 
tremtiniu ir pabėgėliu repatrijacijos reikalu. 
Britu radijo diplomatinis korespondentas pa
reiškė, kad Jaltoj pasirašyta sutartis liečia tik 
sovietu piliečiu repatrijacija. Korespondentas 
tvirtina, kad pagal ta sutarti prievarta bus 
repatrijuojami visi tie asmenys, kurie 1939 m. 
rugsėjo 1 d. gyveno teritorijose, priklausančiose 
SSSR, arba po 1939 m. rugsėjo I d. isigijo 
sovietu pilietybe. Kiti asmens bus prievarta 
gražinami tik tuo atveju, jeigu bus įrodyta, 
kad yra karo nusikaltėliai arba bendradarbiavo 
su okupantais.

.Church i Uis
nežinomi platesnei publikai, nes Churchillis, 
būdamas is prigimties labai kuklus, niekuomet 
nenorėjo leisti ju parodyti pasauliui.

Dabar gi aiškėja, kad tas genialus politikas 
ir žurnalistas yra taipogi didelis dailininkas. 
Reikia tik stebėtis, is kur Churchilliui yra tiek 
laiko ir energijos greta politikos . . . paveiks
lams piešti.

pasiekti Naujaja Zelendija, turėjo plaukti aplink 
Cap Hom iškyšuli. 1940 m. D. Britanija 
sumokėjo JAV 5 milijonus doleriu uz teise 
naudotis kanalu. Taikos metu kanala kasmet 
perplaukdavo 5500 laivu. JAV Panamos 
kanalas iškasti kainavo per 400 milijonu 
doleriu. _

MOUNTBLANCO TUNELIS
Po aukščiausiuoju Europoj kalnu Mounte 

blanc pradėtas kasti tunelis. Prie tunelio kasimo 
ir statymo darbu dirba 5000 darbininku. Staty
ba truks keletą metu. Tunelis bus pavadintas 
Motinteblanco tuneliu.
KNUT HAMSUNAS SUNKIAI SERGA

Žinomas Norvegu rašytojas Knut Hamsunas, 
Nobelio premijos laureatas, paskutiniu laiku 
tyrinėtas psichiatru ir pripažintas psichiniai 
sergančiu. Tuo būdu numarinta byla, kuri 
buvo pries 87 metu amžiaus Hamsuna iškelta 
uz priklausymą Quislingo partijai.

Radijo bangomis
TEHERANAS. Kovo mėn. 21 d. ivyko 

Persijos ministeriu kabineto posėdis, kur susi
pažinta su Stalino laišku, atvežtu naujo SSSR 
pasiuntinio Persijai. L aisko turinys dar nepas, 
kelbtas.

BRŪSSEL. Nauja kabinėta sudaryti pavesta 
Sryver.

FRANKFURT a. M. JAV karinė valdžia, 
patikrinusi vokiečiu socialdemokratu partijos 
programa, rado, kad socialdemokratu partija 
propaguoja tas pačias idėjas, kokias turėjusi 
pradžioje NSDAP.

PARYŽIUS. Hoveris kovo 22 d. is Paryžiaus 
išvyko i Roma. Is Romos vėl gris i Paryžių, 
o is ten vyks i Vokietija, Lenkija, Kinija ir 
kitus kraštus susipažinti su maitinimo padėtimi.

VAŠINGTONAS. Atlantic City vyksta 
UNRRA atstoyu suvažiavimas. Dalyvauja 47 
tautu atstovai. UNRRA direktorius Lehmann 
kovo mėn. 21 d. pranešė, kad jo vietoje direk
toriumi paskirtas La Guardia, New-Yorko 
burmistras.

VAŠINGTONAS. Persijos klausimas Pasau
lio saugumo Taryboje, kaip oficialiai pranešta, 
svarstomas treciuoju dienotvarkes punktu.

SOFIJA. Kovo mėn. 20 d. atsistatydino Bul
garijos ministeriu kabinetas.

BRIUSELIS. Kovo mėn. 19 d. susirinko 
naujai išrinktas Belgijos parlamentas.

LONDONAS. D. Britanijos vyriausybė 
pranese, kad nesutinkanti rinkimu Graikijoj 
atidėti 2 mėn.

VAŠINGTONAS. Kovo mėn. 21 d. Chur- 
chilis laivu „Queen Mary" išplaukė i Anglija.

MASKVA. Kovo 15 d. Voznesenskis, dary
damas pranešima apie penkeriu metu plana 
pažymėjo, kad per ateinanti penkmeti bus 
raud. armija apginkluota modemiskiausiais 
ginklais. Be to, bus įsteigtos moderniškiausios 
labaratorijos atominei energijai tirti. Baig
damas Voznesenskis pabrėžė, kad SSSR turi 
ginkluotis, nes kapitalistinės valstybės ruošiasi 
karui.

MASKVA. Kovo 18 d. per Maskvos radija 
pareikšta, kad naujas penkeriu metu planas 
turis tarnauti sovietu taikiam darbui ir kraštui 
atstatyti. Sov. Sąjungą neturinti tikslo pavergti 
kitas tautas, ji norinti tik glaudaus bendra
darbiavimo su kitais.

ATĖNAI. Kovo 17 d. Graikijos min. pir
mininkas Sofulis, kaip liberalu partijos lyderis, 
pradėdamas rinkimu vaju, pasakė kalba. Kal- 
bojė pabrėžė, kad komunizmas arba monarchiz- 
mas reikštu Graikijai pražūti.

VARŠUVA. Lenkijos prezidentas Moravsk 
ir maršalas Tito pasirasė 20 m. tarpusavio 
draugiškumo sutarti. Be to, maršalas Tito 
kalbėjosi su lenku vyrjausybe apie lenku kariuo
menės dalinius, esančius Italijoje.

SOFIJA. Bulgarijos min. pirmininkas pra
nešė, kad derybos dėl papildymo vyriausybės 
2 opozicijos nariais nepavykusios. Vyriausybė 
nesutikusi priimti opozicijos statomu sąlygų. 
Tolimesnios derybos nenumatomos. Toliau 
buvo kaltintas JAV pasiuntinys Bulgarijai, 
kuris, kisdamasis i opozicijos reikalus, derybas 
padare neįmanomas.

OT AVA. Kovo mėn. 18 d. vakare Kanados 
min. pirmininkas pranešė, kad painformavęs 
Stalina apie SSSR atstovybės Otavoje dalyva- 
vima špionaže. Esą, špionažas vykęs pries 
3—4 metus pries atominės bombos atradimą. 
Toliau pabrėžta, kad yra balsu, reikalaujančiu, 
jog Kanada nutrauktu diplomatinius santykius 
su SSSR.

VAŠINGTONAS. JAV davė SSSR laivus 
pervežti 5—600000 to javu is Sovietu Sąjungos 
i Prancūzija.
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įvykiu rululiojimosi eiga
Kai 1941 m. užpuolė Hitlerio armija SSSR, 

apie Persija buvo nemažiau garsu pasauly, kaip 
šiandien. Tuomet Hitleris labai stengėsi įsisti
printi Persijoj penktosios kolonos pagalba, kad 
paimtu i savo rankas turtingiausius pasauly 
naftos Šaltinius Persijoj ir panaudotu juos vokiš
kojo karo tikslams. Hitleriui nepavyko savo 
planu igyvendinti. 1941 m. rugsėjo men. 
Didžioji Britanija ir Sovietu Rusija, susitarusios 
su Persijos vyriausybe, i Persija sutraukė savo 
kariuomene, kad apsaugotu ja karo metu nuo 
Treciojo Reicho agresijos. Pagal sudarytąja 
sutarti, prie kurios 1942 m. prisijungė ir JAV, 
ir taipgi pasiuntusi savo kariuomenės dalinius 
i Persija,—alijantai pasižadėjo savo kariuomenės 
dalinius atitraukti isPersijos sesiems mėnesiams 
praėjus nuo karo su Japonija užbaigimo, tai 
yra, 1946 metais kovo 2 d.

Betgi pasibaigus karui su Japonija, kai- 
kuriose Persijos provincijose pradėjo dėtis keisti 
dalykai. Būtent, persu Azerbeidzane, kur kaip 
tik stovi Sovietu kariuomenės daliniai, praeitu 
metu pabaigoj ivyko lig tol negirdėtu azarbeid- 
zaniskuju separatistu ir „demokratu" sukilimas, 
nukreiptas pries Teherano vyriausybe. Nors 
'Maskva pareiškė, kad ji su tuo sukilimu neturi 
nieko bendro, bet kuomet persu vyriausybė 
panorėjo maistininkus sutvarkyti, tai esą Azar- 
beidzano provincijoje Sovietu daliniai neleido. 
Sovietu ginami maistininkai pagaliau isistiprino 
Azarbeidzano provincijos sostinėje Tibrise ir 
sudarė autonomine vyriausybe, kuri atsisakė 
klausyti centrinės Teherano vyriausybės.

Persu vyriausybė, nematydama kitos išeities, 
1946 m. sausio mėn. kreipėsi su skundu i UNO, 

■prasydama apsaugoti jos suverenumą ir neprik
lausomybe nuo Maskvos. Pasižadėjus Sovietu 
delegacijai betarpiškose derybose su Teheranu 
isspresti visus sovietu-persu nesusipratimus. 
Persijos vyriausybė laikinai savo skunda is 
UNO atsiėmė. Abi salys pasižadėjo informuoti 
UNO Saugumo Taryba apie derybų eiga ir 
atsiektus vaisius.

Vasario mėn. persu delegacija, vadovaujama 
min. pirmininko Sultaneh, išvyko i Maskva 
derybų. Derybos užsitęsė iki 1945 m. kovo, 
2, kai alijantai privalėjo atitraukti savo kariuo
menes is Persijos.

Kovo 2 d. anglai ir amerikiečiai, laikyda- 
miesis susitarimo, atitraukė savo kariuomenes 
js Persijos. Tuo tarpu Sovietai paliko savo 
kariuomenes. Kovo 3 d. Vašingtonas ir Lon
donas pasiuntė Maskvai griežtas notas, kuriose 
priminė visu sąjungininku susitarimą ir griežtai 
pareikalavo, kad Sovietu vyriausybė taipgi kuo 
skubiausiai atitrauktu. Grizes gi is Maskvos 
persu ministeris pirmininkasSultaneh,spaudos 
atstovams pareiškė, kad su rusais neprieita 
jokio susitarimo. Gi tuo tarpu vadinamoji Udet 
partija, kuri yra rusofiliska, pradėjo akcija pries 
vyriausybe ir pareikalavo nauju persu parla
mento rinkimu. Sultaneh parlamenta paleido, 
bet nauju rinkimu nepaskyrė, pareikšdamas, 
kad Persijos įstatymai neleidžia daryti rinkimu, 
kol Persijos teritorijoj yra svetima kariuomenė.

Besiplečiant vidaus krizei Persijoj, Vašing
toną ir Londoną pasiekė sensacingos žinios apie 
paslaptingus sovietu kariuomenės judėjimus 
persu teritorijoj. BBC pranešimu, i Tibrisa, 
Azarbeidzano provincijos sostine, atvykęs sovie
tu tankinės kariuomenės specialistas maršalas 
Bagranovas, gi i Azarbeidzano uostus susti
prinimai esantiems sovietu daliniams Persijoj. 
Be to, tas pats radijo praneša, kad sovietu 
kariuomenės daliniai juda Turkijos ir Irako 
pasieniu link. Tos žinios Vašingtone ir Lon
done sukėlė suprantamo nerimu ir susirūpini
mą. Prezidentas Trumanas buvo pas save 
iškvietęs stabo viršininką gen. Eisenhoweri ir 

uzs. reik, minister! Bymes. USA vyriausybė, 
po to išsiuntė ekstra nota Maskvai, reikalaudama 
paaiškinimu dėl sovietu kariuomenes paslap
tingu judėjimu Persijoj.

Bymes ir Bevinas, BBC pranešimu, esą 
nuolatiniame telefoniniame kontakte. Kovo 14 
diena Bevinas padarė žemesniuose Rūmuose 
specialu pareiskima Persijos reikalu, pažy
mėdamas, kad savo laiku Stalinas ir Molotovas 
davė kuo iškilmingiausius pasižadėjimus, kad 
SSSR gerbsPersijos integrahima.su vereniteta ir 
nepriklausomybe. Gi trijų uzs. reik, ministeriu 
konferencijos metu Londone, kalbėjo Bevinas, 
Molotovas dar karta patvirtino iškilmingus 
sovietu pasižadėjimus ir kategoriškai pareiškė, 
kad Sovietu Sąjungą kovo 2 d. atitrauks savo 
kariuomene is Persijos. Akivaizdoj tu iškil
mingu Sovietu vyriausybės pasižadėjimu, pab
rėžė Bevinas, Maskvos neatsakymas i Britu nota 
ir sovietu kariuomenės judėjimai britu vyriau
sybei yra visiškai nesuprantami. Britu vyriau
sybei sunku tikėti, kad Rusijos vyriausybė 
sulaužytu savo iškilmingus pasižadėjimus ir 
įsipareigojimus. Todėl britu vyriausybė labai 
apgailestautu, jeigu SSSR esančios kariuo
menės Persijoj nepaisytu Persu vyriausybės ir 
priverstu ja padaryti bent kokiu koncesijų 
SSSR.

Jau po Bevino pareiškimo, kaip praneša BBC, 
„Tasso“ paskelbė komunikatą, kuriame 
trumpai pažymima, kad žinios apie sovietu 
kariuomenės judėjimus Persijoj neatitinka tik
renybei ir yra neteisingos.

Kovo 17 d. JAV uz. min. Bymes spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad žinios apie sovietu 
kariuomenės judėjimus ir sustiprinimusPersijoj 
kilusios is geriausiu JAV uz. reikalu ir karo 
ministerijų šaltiniu. Ta pat diena JAV uz. 
reikalu ministerija pazmėjo, kad JAV vyriausybė 
laukia, jog Persijos vyriausybė dėl ivykiu Persi
joje įteiktu UNO Saugumo Tarybai skunda.

SSSR atstovas Teherane, kaip pranešė BBC, 
pareiškęs Persijos ministeriui pirmininkui Sul
taneh, kad Maskva, persu vyriausybės skundi
mas! i UNO Saugumo Taryba laikys SSSR 
atžvilgiu nedraugišku žygiu ir is to padarys 
atatinkamu išvadų.

Kovo 18 d. persu ambasadorius Vašingtone 
Hussein Ala, gavės is Teherano instrukcijų, 
iteikė UNO generaliniam sekretoriui Trygve 
Lie Persijos protesta-skunda, kuriame SSSR 
kaltinama, sulaužiusi anglu-sovietu-persu su
tarti, pagal kuria SSSR buvo pasižadėjusi ati
traukti savo kariuomene is Persijos 1946 m. 
kovo mėn. 2 d., ir del SSSR kišimosi i Per
sijos vidaus reikalus. x

Kovo 19 d. i Teheraną atvyko naujas sovietu 
ambasadorius, kuris gan ilgai kalbėjosi su 
persu ministeriu pirmininku. Ta pat diena, 
kaip BBC praneša, Maskvos radijo smarkiai 
puolė persu valdžios sluoksnius, kaltindama 
tuo, kad jb jau nuo seniai žibalo konces.ji 
politika labai nedraugiskaSSSR atžvilgiu. Persu 
vyriausybė kovo 19 d. areštavo persu dešiniųjų 
partijų vada ir buvusi Persijos min. Madvey, 
kuri sovietu spauda apibudino kaip reak
cionierių. BBC pranešimu, įtempta padėtis 
Persijoj, dar labiau paaštrėjo, kai kovo 20 d. 
Teheraną pasiekė žinios, kad- Irako 3000 gink
luotu kurdu, kuriems vadovaująs savo laiku i 
SSSR pabėgės kurdu vadas Tobanokoj, užpuolė 
tris persu igulas. Susirėmimas tarp kurdu ir 
persu vyksta toliau. Is Teherano i kautynių 
vieta išvyko speciali komisija, kuriai išakyta 
išaiškinti padėti.

Kovo 20 d. SSSR ambasadorius Vašingtone 
Gromyko, kurs kartu yra sovietu delegacijos 
vadovas UNO Saugumo Taryboj, iteikė UNO 

generaliniam sekretoriui sovietu vyriausybės 
nota, kurioj reikalaujama UNO Saugumo 
Tarybos posėdžio atidėti iki balandžio 
mėn. 10 d. Ta reitralavima SSSR vyriausybė 
grindžia tuo, kad nesitikėjusi, jog, besitęsiant 
sovietu-persu deryboms, butu iškeltas Persijos 
klausimas UNO Saugumo Taryboj ir todėl 
nesanti pasiryžusi to klausimo diskutuoti Tary
bos posėdy, paskirtam kovo 25 d.

UNO generalinis sekretorius Trygve Lię, 
valandai praėjus po Gromyko notos gavimo; 
gavo JAV delegacijos šefo P. Saugumo Tarybai 
Stetiniaus nota, kurioj JAV vyriausybė reika
lauja, kad Persijos skundas butu Saugumo 
Taryboj svarstomas skubiausiai, kaip pirmas 
klausimas. Be to Sietinius savo notoj pabrėžė, 
kad JAV delegacija reikalaus, kad Saugumo 
Tarybai butu patiektas issamus pranešimas, 
apie sovietu-persu derybas, kaip Saugumo 
Tarybos nutarta sausio mėn. Londone. BBC 
is kompetetingu šaltiniu praneša, kad britu 
delegacija parems Stetiniaus nota, del persu 
klausimo svarstymo skubotumo, taipgi ir dėl 
apyskaitos palikimo P. Saugumo Tarybai apie 
sovietu-persu derybų eiga.

Kovo 21 d. persu ambasadorius Vašingtone 
generaliniam UNO sekretoriui pasiuntė antra 
nota, kurioj persu vyriausybės vardu neigiamai 
pasisako pries sovietu reikalavima atidėti UNO 
Saugumo Tarybos posėdi ir prašo persu skunda 
kuo skubiausiai svarstyti. Be to, persu ambasa
dorius notoj pareiškė tvirta vilti, kad persu- 
sovietu nesusipratimai bus isspresti teisingai 
ir greitai, nes SSSR savo politika privedė 
Rusijoj priepolitinio įtempimo, kad kiekvienas 
tolimesnis atidėliojimas Persijoj gali turėti kata
strofišku vaisiu.

BBC pranešimu, SSSR ambasadorius JAV 
Gromyko Vašingtone nepaprastai stengėsi, kad 
nuteiktu JAV palankiai Persijos klausimu. 
Tačiau pastangos, kaip spėjama, buvusios 
tuscios. Kovo 21 d. JAV uz. reik, min. Bymes 
priėmė Gromyko. Pasikalbėjimas tesėsi tik 
20 min. Po atsilankymo Gromyko pareiškęs 
spaudos atstovams, kad, jo manymu. Persijos 
skundai UNO Saugumo Tarybai tiktai kom
plikuoja padėti, o tu skundu skubotas nagrinė
jimas gali dar labiau jau ir taip sukomplikuota 
padėti įtempti ir turėti nepageidaujamu vaisiu.

Kovo 21 d. pasisakė ir JAV prez. Trumanas, 
pabrėždamas, kad UNO Saugumo Tarybos 
posėdis nebus atidėtas ir ivyks nustatytu laiku, 
t. y. kovo 25 d. Kartu prezidentas pasisakė 
pries „Trijų Didžiųjų" pasitarimą Persijos ar 
kokiais nors kitais politiniais klausimais. Visos 
tarptautinės politinės problemos, prez.Trumano 
nuomone, privalo būti svarstytos ir sprendži
amos vien UNO.

Tuo būdu atsidūrus Persijos reikalams UNO 
Saugumo Taryboj ir aiškiai bei greitai parėmus 
Persija JAV, užsibaigė viena Persijos krizės 
fazė. Dabar prasidėjusi kita, kuri ta krize taip 
ar kitaip turės isspresti UNO Saugumo Ta
ryba. Tos krizės sprendimas turi būti egza
minai UNO Saugumo Tarybai.

PIRMAS DARBININKU DIENRAŠTIS 
N. ZELANDIJOJ

Naujojoj Zelandijoj, kurios ministeris pir
mininkas Fraseris, pasižymėjęs mazuju tautu 
ir tremtiniu ginimu UNO konferencijoj Lon
done, pasirodė pirmutinis darbininku dien
raštis „Southern Cross'. D. Britanijos min. 
pirmininkas Attlee pasiuntė dienraščio redak
cijai sveikinimus, linkėdamas geriausios setanės.

Šio nr. kaina 1 RM.

Leidėjas- ats. redaktorius Faustas Kirs a 
Adr. Lūbeck, MoltkestraBe la, telef. 3 30 59. 
Lūbecker Zeitung Verlags- und Druckerei-KG.
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