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Churchillio atsisaukimas i Rusija del bendradarbiavimo su angliškai kal
bančiomis tautomis

Londonas, 3. 16. ChurchilliUi pagerbti su
ruoštame bankete, Churchillis, pasinaudoda
mas demokratine teise, kaip privatus asmuo, 
pasakė kalba. Kalbos klausėsi 2.000 kviestiniu 
svečiu, j u tarpe 40 diplomatu.

Savo kalboje Churchillis kreipėsi i Rusija, 
kviesdamas ja bendradarbiauti lygiomis tei
sėmis su angliškai kalbančiomis tautomis. 
Jeigu Sovietu Sąjungą si kvietimą atmestu, 
tai uz pasekmes ji viena butu atsakinga

Churchillis netiki, kad karas yra neišven
giamas arba, kad jis bus, arba kad Rusijos 

' valdovai norėtu karo.
Kalbėdamas apie Rusija, Churchillis pa

reiškė norą, kad rusu tauta užimtu tinkama 
vieta kitu tautu priešaky. Bet ar rusai tai 
darys, priklausys nuo mažo kiekio gudriu 
žmonių, kurie valdo dabar simtus milijonu 
rusu ir daug milijonu svetur.

Stalino interviu del Churchillio pasakytos 
Fultone kalbos kritikos Churchillis tik tiek 
paliete, jog pasakė, kad jis nekeičia anks
čiau pasakytos kalbos.

Liesdamas opiausius šio laiko klausimus, 
Churchillis pabrėžė, kad Sov. Rusijai yra 
atviras kelias problemoms isspresti dar pries 
susirenkant JTO Saugumo Tarybai.

Kaip aktualija, jis paminėjo Persija, nuro
dydamas, jog šia problema reikia isspresti, 
nes Teherane savo metu trijų valstybių buvo 
pasirašyta sutartis, kuria įsipareigota nusta
tytu laiku is Persijos išeiti visoms trims ka
riuomenėms. Anglai ir amerikiečiai is ten 
išėjo; bet rusai - priešingai, savo kariuomene 
Persijoje dar sustiprino. Jis tiki, kad arti
miausioje JTO Saugumo Tarybos sesijoje sis 

■ klausimas bus svarstomas. JTO yra geriausia 
vieta visiems ginčytiniems klausimams 
spręsti.

Liesdamas Turkija, Churchillis pasakė, kad 
Potsdame buvo garantuotas laisvas praplau- 
kimas pro Dardanelus visoms, prie Juoduju 
Juru esančioms valstybėms. Anglai ir ame- 
rikiecai pritarė Montro sutarties revizijai, 
su tuo sutiko ir Turkija. Tačiau dabar yra 
gautas rusu atsakymas, kad siems to jau 
nepakanka, nes jie nori turėti tvirtove Dar
daneluose, is kur galėtu valdyti Konstan
tinopoli ir uždaryti Dardanelus. Tat priešta
rauja laisvam vandens keliu Susikiemiui. Jei 
ir totiau bus tebedaromas toks spaudimas i 
Turkija, tai Turkijos klausimas turės būti 
įskeltas Saugumo. Taryboje.

Meinmingeno-Airport gyventoju 
dėmesiui.

Musu UNRRA-os Direktore pra
nešė, kad Airport stovyklos gyven
tojai pasilieka ir toliau gyventi šioje 
stovykloje ir žinios apie perkelima, 
paskelbtos pries tris savaites, atšau
kiamos.

Lietuviu- Tautine Taryba.

Palietes priekaištus del britu vyriausybes 
nedemokratiškumo, kad ji esanti sudaryta tik 
is vienos partijos, tuo metu kai Rumunijoje, 
Lenkijoje, Bulgarijoje šito nėra ir ten esan
čios koalicines vyriausybes, Churchillis pa
žymėjo, kad tokiuose isvedziuojimuose esąs 
vienas dalykas išleistas is akiu, tai tas, jog 
Anglijoje rinkimai buvo laisvi ir demo
kratiški, vargu ar tai galima butu pasakyti 
apie rinkimus ten, kur kandidatus statyti 
buvo leista tik vienai partijai.

Churchillis jo siūloma anglu ir amerikiečiu 
sąjungą taip charakterizavo, kad ji nėra jo
kia militarine sąjungą, bet ji remiasi broliš
ku tautu darniu bendradarbiavimu. Ir nieks 
neuztemdys šito bendradarbiavimo, nes šio 
bendradarbiavimo dėka, zęmeje bus pasekta 
gerove ir palaima. Churchillis esąs įsitikinės, 
kad jeigu bus ginami Chartos principai, tai 
pasaulio tautos anglus ir amerikiečius 
parems.

Bendrom jėgom pavyks kara ir tironija pa
salinti ir pasiekti taikos ir laimes pergale.

Persu karo ministeris paneigia 
žinias

Londonas, 3. 16. Persu karo ministeris 
Amadis paneigė žinias, kurios yra kilusios is 
jo pareiškimo spaudos atstovams, kad rusai 
sudaro grėsmė Persijai, kad Teheranas bus 
ginamas iki paskutinio vyro ir kad Persijos 
klausimas kovo 25 d. bus įskeltas Saugumo 
Taryboje. Ministeris netaip pasakė*2 ir tai 
kilo del vertėjo nekorektingumo.

Is Vašingtono pranešama, kad Persijos 
klausimas vis tiek busiąs įskeltas Saugumo 
Taryboje, jei ne pačios Persijos, tai JAV.

Budinga pažymėti, kad jis turis patikimu 
žinių apie rusu kariuomenes judėjimą 
Persijoje.

Londonas, 3. 17. Persijos pasiuntinys Va
šingtone pareiškė, kad jis laukias is savo 
vyriausybes nurodymu del protesto įteikimo 
Saugumo Tarybai del rusu kariuomenes bu
vimo Persijoje ir rusu kišimosi i persu vi
daus reikalus.

Turkija siunčia i p
Londonas. “Daily Sketch“ korespondentas' 

is Turkijos praneša, kad prie Irano ir So
vietu Sąjungos sienos siunčiami turku kariuo
menes, ypatingai sunkiuju ginklo rusiu, pa
stiprinimai. Turkijos radio pareiškė, kad 
Turkija yra pasiruosusi viskam ir kad “prie- 
sinsis, nežiūrint kokios bebutu to pasiprieši
nimo pasėkos“.

“London Telegraph“ Teherano korespon
dentas praneša, kad šiuo metu Karajaus 
mieste yra ne mažiau, kaip viena sovietu 
divizija, nors “pries keletą dienu ten buvo 
ne daugiau kaip 50 sovietu kariu“.

Minėtas korespondentas taip pat nurodė, 
kad Bandar Shah mieste “sovietu kariuome
nes daliniai buvo bent tris kart padidinti“ 
ir kad “prie uosto pradėta statyti specialus 
istiprinimai“.

Trys rusu kariuomenes kolonos 
žygiuoja turku sienos link

Teheranas. Is.Teherano ketvirtadieni buvo 
pranešta, kad viena rusu kariuomenes ko
lona žygiuoja is Tabrico pro Maranda Turki
jos sienos link.

Kitos dvi kolonos, žygiuojančios dažniausia 
nakti, pastebėtos prie Miyandaub ir Miyanej 
taip pat traukiant Turkijos sienos link.

Taip pat pranešama, kad maršalas Bag
ramian, šarvuočiu ginklo rusies specialistas, 
buvo apsistojęs Tabrice dvi ar tris savaites 
ir dabar išvyko.

Užsienio kariniai stebėtojai nurodė, kad 
rusu okupaciniai daliniai Azerbaidžane, kuriu 
sudetin anksčiau iejo ne daugiau kaip 30.000 
vyru, šiuo metu yra bent du kart didesni.

Is Irano šaltiniu patirta, kad prie Karajaus 
miesto atvyko sovietu karinis traukinys is 
17 vagonu ir atveze i ten kariuomenes da
lini su amunicija ir maistu.

DP stovyklos uždaromos vasara
Miunchenas, 16. 3. Vakar uzs. reik. min. 

Byrnes pareiškė, kad amerikiečiu zonoje 
isvietintuju asmenų stovyklos bus uždarytos 
siu metu rugpiucio menesyje. Jo nuomone 
isvietintaisiais turės rūpintis UNRRA, ar 
kita kuri tarptautine organizacija. Amerikie
čiu zonoje esą 550 tukst. isvietintuju, is kuriu 
200 tukst. negali grizti i savo kraštus del 
politiniu sumetimu. Ryšium su šiuo, nuo
mone del isvietintuju asmenų esanti nepa
sikeitusi, t. y. niekas nebus prievarta gra
žinamas. Gris tik tie, kurie norės.

Persija kreipsis i Saugumo Taryba
Londonas. Persija JTO Saugumo Tarybos 

posėdyje kaltins Sov. S-ga del kišimosi i 
jos vidaus reikalus. Jeigu to nepadarysianti 
Persija, tai si klausima iskelsiancios JAV.

tsieni sustiprinimus
Tuo tarpu Didžiosios Britanijos užsieniu 

reikalu ministeris Bevinas ketvirtadieni po 
pietų atstovu rūmuose pareiškė, kad ne
žiūri unt aliarmuojančiu pranešimu apie so
vietu kariuomenes judėjimą Irane, britu vy
riausybe nenumato gražinti savo is ten jau 
anksčiau atitrauktos kariuomenes atgal.

“As noriu pabrėžti“ — pasakė Bevinas, 
“kad mes esame gave kategorišku patikinimu 
is Stalino ir Sovietu Sąjungos vyriausybes, 
kad Persijos integralumas bus respektuoja
mas ir kad neturima jokiu agresyviu tikslu 
jos atžvilgiu“.

Tai sakydamas Bevinas turėjo galvoje so
vietu pareiskima Didžiajai Britanijai, duota 
pereitu metu lapkričio menesi.
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Raudonieji kaltina Irana antisovietisku nusistatymu
Londonas. Sovietu oficiozas “Izvestia“ kal

tina Irana, kad jisai “remia visa savo poli
tika viltimi, kad ivyks konfliktas tarp So
vietu Sąjungos ir kitu didžiųjų valstybių“.

Per Maskvos radi j a skaitomas ciklas pas
kaitų, kuriu tikslas pateisinti sovietu ve
dama politika Irano atžvilgiu. Ciklas pra
dėtas paskaita, kurios tema “Agresyvus Irano 
reakcionierių planai“.

“Izvestia“ rašo: “Po pirmojo pasaulinio 
karo Irana valdanti klika, remiama is už
sienio, sieke įsijungti Sovietu Sąjungos teri
torijas, apgyvendintas turkmėnu, azerbaid- 
zianieciu, kurdu, armėnu ir kitu tautu ir 
artimiausiu laiku tikisi paversti Kaspijos 
jura savo valstybes ežeru.

Šio agresyvaus plano minty? vadovauja ir 
dabar Irano užsienio politikai.

Šie .iraniečiai nėra taip naivus, kad galvotu, 
jog galėtu statyti siuos teritorinius reikala
vimus niekeno neremiami. Žinodami “tai, jie

Kaltinimai isvietintiems
“Daily Herold“ isspausdino Reuterio pra

nešima is Frankfurto a M. — “Aukšto laips
nio JAV karininkas pareiškęs, jog JAV Ar
mijos vadovybe Vokietijoje rengia griežta 
tyrinėjimą apie. 90.000 lietuviu, estu ir. lat
viu kurie gauna pagerinta islaikyma, kaip 
isvietinti asmenys. Daugelis ju dar tebedevi 
Wermachto uniformas, kuriose jie buvo 
paimti i belaisve. Visi jie gauna 2300 kolo- 
riju maisto per diena UNRRA sakaiton. Mes 
negalime laikyti pronaciu stovyklose su 
tikraisiais DP, kurie kentėjo nuo naciu. Jei 
mes turėsim pasiusti juos atgal jėga, mes 
tai padarysime“.

(“Laisve Varpas“ Nr. 4/7.)

Dar apie mus
Žiniomis is Frankfurto, gen. McNarney pa

reiškė, kad Baltijos valstybių piliečiai nebus 
prievarta gražinami i savo .kraštus. Gražinami 
bus tik tie, kuriems bus įrodyta karo nusi
kaltimas arba bendradarbiavimas su Hitleriu.

Sąryšyje su Prancuzu-Sovietu pasitarimais 
Baltijos valstybių piliečiu repatriacijos klau
simu, tie žmones nelegaliai pereina amerikie
čiu valdomos Vokietijos dalies siena ir 
vyksta i amerikiečiu zona.

“Žinios“, Regensburg, Nr. 35.

Amerikos laikraštis apie 
Churchillio kalba

“New. York Times“ vedamajame rašo: 
“Naujorke 'laike iškilmingo banketo Chur- 
chillis paliete savo ankstyvesne kalba, ragin
damas Amerika bendradarbiauti su D. Bri
tanija. Kaikurie dienraščiai Churchillio kal
ba kritikuoja pareiksdami, kad Churchillis 
nori privesti pasauli prie hegemonijos. Tokie 
išvedžiojimai yra neteisingi-sako New York 
Times-Churchillis nenori karo, tik jis kvie
čia i kova visus uz žmogaus teises ir laisve. 
Rusija turinti ne jėga jieskoti taip vadinamos 
laisves, bet pildyti savo pasižadėjimus bend
radarbiaudama su kitomis valstybėmis. Jeigu 
ji pildys savo pasižadėjimus, tai visi neaiš
kumai isnyks. Kol kas prie paro dar ne
prieita, bet kad jo nebus-negalima tvirtinti. 
Jeigu Rusija iki šiol dar neprivedė prie ne
susipratimu, tai ateityj tas gali Įvykti“.

Bevino pareiškimas
Britu uzs. reik. min. Bevinas padare pra

nešima Z. Rūmuose užsienio politikos klau
simais, kuriame pabrėžė, kad jo tikslas yra 
išlaikyti taika visame pasaulyje. Sunkus tai 
esąs uždavinys, tačiau reikia kantrybes. Nesą 

stengiaisi sukurstyti pries Sovietu Sąjungą 
kitas didziasias jėgas ir tokiu budu pasiekti 
savo tikslu“.

Kaip žinoma, Sovietu Sąjungą dar nėra 
atsakiusi i Vašingtono ir Londono notas 
Irano klausimu o taip pat ir i pakartotinus 
užklausimus. Taip pat nėra dar atsakyta ir 
i Jungtiniu Amerikos Valstybių užklausima 
del padidinto sovietu kariuomenes judėjimo 
Irane.

Kadangi iki šiol Sovietu Sąjungos visuo
mene apie įvykius Irane nebuvo iriformuo- 
jama, tenka manyti, kad siais straipsniais 
“Izvęstija“ siekia paruosti Sovietu Sąjungos 
gyventojus tai naujai politikos krypčiai, kuri 
numatoma vesti Irano Atžvilgiu. 1

Stebėtojai mano, kad Rusija siekia pa
keisti Teherano vyriausybe nauja — mariff- 
netine arba, mažu mažiausia, besąlyginiai 
draugiška Sovietu Sąjungai.

geresniu draugu kaip jis su Višinskiu. Be
vinas, kreipdamasis i tuos, kurie ji pajuokė 
del 50 metu draugiškumo sutarties su Sov. 
S-ga pasiūlymo, pareiškė, kad jis ta pasiu- 
lyma padaręs nuoširdžiai.

Rankos paspaudimas
“Kaesurve“ — Rankos paspaudimas — taip 

vadinasi nauja estu poeto Aleksio Rannit’o 
knyga. Didele knygos dalis yra paskirta Lie
tuvai, kurios senu mylėtoju A. Rannit’a mes 
jau senai žinome. Jis rašo apie Lietuva, Ne
muną, Nida, musu kryžius. Paskutiniame 
eilerastyje “Leedu“ (Lietuva) sakoma — “Ne. 
Netikiu as. Dar nėra mirusi. Nemirs nie
kuomet savo siela ..."

A. Rannit, pries kara išvertė i estu kalba 
K. Binkio “Atžalyną“, Santvaro “Žvejus“ ir 
P. Vaičiūno “Prisikėlimą“. Karo metu žuvo 
lietuviu poezijos antologijos estu kalba rank
raštis — rašo A. S. Laisves Varpe“ (Nr. 4/7).

Stovyklos pinigai
Pagal Regensbųrgeno DP stovyklos lietu

viu “Žinių“ laikrašti siose stovyklose įvesti 
savo pinigai - stovyklos doleriai. Štai prekių 
kainos stovyklos kantynose: amer. cigarečių 
dezute (20 st.) — 2 dol., vokišku — 1 dol., 
belgišku — 1,20 dol., degtuku dezute — 
0,10 dol.

Dar viena musu organizacija
Regensburgo lietuviu kolonijose isisteige 

Ekonomistu Draugijos Apylinke. Centras — 
Lietuviu Tremtiniu Ekonomistu Draugija — 
yra Augsburge.

, “Žinios“, Regensburg, Nr. 39.

' Mirė kpt. A. Jakintas
Regensburge pasimirė dim. aviacijos kpt. 

Antanas Jakimas, marijampolietis, 60 m. 
amžiaus. Velionis ištarnavo 4 metus Rusijos 
Imperijos kariuomeneje ir 16 metu Lietuvos 
Karo Aviacijoje.

“Žinios“, Regensburg, Nr. 38.

Apie muso spaudos paroda
Britu zonoje žurnalisto Jeronimo Cicėno 

redaguojamame laikraštyje “Kelyje Tėvynėn“ 
Nr. 8 paminėta Memmingeno stovykloje su
rengta spaudos paroda, kurioje buvo ir 
dipl.-ekonomisto B. Kviklio paskolinta ko
lekcija nelegalios lietuviu spaudos, leidžiamos 
vokiečiu okupacijos laikais 1943—1944 metais 
Lietuvoje. Redaktorius nuo saves pridėjo: 
“Šios parodos paraštėje skverbiasi mintis: — 

parodykime ja ko platesniems saviškiu ir 
UNRRA bei kariniu vadovybių sluoksniams. 
Si autentiška medžiaga parodo musu tautos 
ištikimybe laisvei ir vakaru demokratijoms“.

Lenkijoje 15.000.000, užsienyje, 
' 10.000.000 lenku

Okupaciniu kariniu organu duomenimis 
lenku tremtiniu Vokietijoje yra 1.090.000. 
Austrijoje, Svaicarijoje, Norvegijoje, Če
koslovakijoje, Jugoslavijoje ir Italijoj^ — 
253.000, Belgijoje, Prancūzijoje, Olandijoje 
Didz. Britanijoje ir kituose Europos ir už
jūrio kraštuose — 970.000. Dar apie 2.500.000 
lenku yra Sov. Sąjungoje, 4.000.000 Siaurės 
Amerikoje ir apie 1.000.000 Pietų Amerikoje. 
Taigi apie 10.000.000 lenku yra užsienyje, o 
krašte tik apie 15.000.000 lenku-raso.

(“Laisves Varpas“ Nr. 4/7.)

Naujorkas, 17. 3. I Vasingtona atvyko is 
Kinijos generolas-Marshal, kuris painforma
vo prezidentą Trumana apie kritiška padėti 
Kinijoje. Is 39 divizijų amerikiečiu paruosta 
kinu kariuomene yra pasiruosusi vykti i 
Mandzurija. Bus stengiamasi sujungti i 
bendra vienetą kinu komunistu kariuomene, 
kuri randasi Mandzurijoje.

Naujorko radijo • komentatorius Stefan 
Warta, kalbėdamas užsienio politikos klau
simais, sako; “Paskutinis karas pamokino 
JAV. Kiekvienas amerikietis dabar žino, kad 
nuo užsienio politikos priklauso kiekvieno 
amerikiečio ir jo vaiku bei anuku ateitis. 
Valstybes D-tas kiekviena diena garma .po 
400 laišku is savo piliečiu, kurie teiraujasi 
apie užsienio politika“.

Dorverden’o stovykloje (anglu zonoje) 
skautu tuntas pradėjo leisti priedu prie 
“Ausros belaukiant“ laikraštėli “Budėki“, 
kuri redaguoja skautas vytis vyr. lt. Albinas 
Pocius.

Dorverden’o (anglu zonoje) Montgomery 
vardo lietuviu stovykloje sudaryta prie Lie
tuviu Tremtiniu Bendruomenes Komiteto 
spaudos sekcija, kuri rūpinsis kitose stovyk
lose einančiu lietuviu laiksrasciu užsakymu 
Montgomery stovyklai.

“Ausros belaukiant“ Nr. 6.

“Laisves Varpas“ (Nr. 4/7) rašo, kad is 
viso lenku kariu britu karinėje tarnyboje 
yra 200.000 vyru. Gen. Anders pareiškė, kad 
per pirmuosius menesius laisvai pasisakė 
nori grizti apie 15.000 kariu, bet nuo s. m. 
sausio men. norinčiu grizti nebesusidaro ne 
100 asmenų per menesi. Is tu 50.000 vyru, su 
kuriais gen. Anders atvyko i Italija ir su 
kuriais jis kovėsi prie Monte Casino, tik 
310 sutiko grizti i Lenkija.

Romos spąuda praneša, kad kard. Spellman 
buvo apvogtas laike savo buvimo Romoje. 
Jam pavogta vyskupiskas kryžius ir k. bran
gios insignijos, kurias jis atveze popi^iui 
pašventinti. Policijos pastangos rasti kalti
ninką dar .nedave jokiu pasekmių.

-----°------ *

Kun. Antanas Dapkus, gyv. Memmingen- 
Fliegerhorst, Litauisches Lager, jiesko savo 
tėvo Tomo Dapkaus.

----- o------

Lietuviu reprezentaciniam chorui, vadovau
jamam dirigento Juliaus Starkas, jieskoma 
visu balsu, ypač pirmųjų tenoru, dainininkai. 
Kreiptis-Dillingen a. d. D. Litauisches Lager, 
Liet. Tremt. Bendruomenes Apyl. Komitetas.
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