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Eina kasdien, isskyrus šventadienius." 
Redaguoja-redakcine kolegija, atsak. 
redaktorius J. Vasaitis.
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Prenumeratos kaina-menesiui 5 RM.

Lietuvos okupacijos paslaptis
Nors rusų prokuroras gen. Rudenko pro

testavo, bet teismas leido Ribentropui, kal
bėti apie slaptąją klauzulę 1939 metų vo
kiečių rusų sutartyje. Ta klauzule Lietuva 
buvo palikta SSSR įtakos sferoje.

Atomines bombos paslaptis
Los Angeles. Generolas Leslie Groves, 

kuris vadovauja atominių bombų gamybai 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, pareiškė, 
kad autominės bombos, paslapties išvogti esą 
neįmanoma ir kad šis darbas reikalautų iš 
šnipų daug energijos ir laiko.

Jis nurodė, kad atominės bombos projektą 
galima sulyginti su sunkiausiu rebusu ar 
kryžiažodžiu, kuris turėtų susidėti iš nema
žiau, kaip 100.000 įvairių atskirų dalelyčių, 
kurias reikėtų dar rankioti taip pat iš 
įvairiausių vietų.

Dėmesio vertas tvirtinimas
San Francisko. Dr. Irving , Langmuvir, 

kuris praeitais metais drauge su kitais 16 
Jungtinių Amerikos Valstybių mokslininkų 
lankėsi Sovietų Sąjungoje, pareiškė, kad 
dešimties metų būvyje Sovietų Sąjungą ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės turės pa
kankamą kiekį atominių bombų, kad galėtų 
viena kitą nuo žemės paviršiaus nušluoti.

Paslaptingas Petiot ginklas
Paryžius. “Stars and Stripes“ rašo, kad 

Saugumo Taryba turėtų susidomėti nauju 
ginklu, kuris atominę bombą gali padaryti 
muziejiniu eksponatu. Tam tikslui, nurodo 
laikraštis, reikia tik išteisinti Petiot. (Šiuo 
‘metu Paryžiuje vyksta procesas prieš dr. Pe
tiot, kuris neišaiškintomis aplinkybėmis ir 
priemonėmis yra nužudęs 26 asmenis. - Red.)

Užklaustas, ar jis sutiktų šį savo ginklą 
perduoti Jungtinių Tautų Organizacijai, Pe
tiot atsakė: “Savaime aišku, jeigu tik aš 
fiūsiu išteisintas“.

Bado streikas Barcelonoje
Barcelona. Praėjusį ketvirtadienį Barcelo

noje įvyko 4.000 tekstilės pramonės darbi
ninkų streikas. Darbininkai atsisakė vykti į 
darbą, nes esą išbadėję.

UNRRA’os konferencija pasibaigė
Atlantic City. Visų 48 valstybių atstovai 

UNRRA konferencijoje nutarė, kad yra bū
tina įvesti maisto produktų racionalizavimą, 
nes kitaip bado nebus galima išvengti. Taip 
pat konferencija aptarė ir kitas priemones, 
kurių tenka imtis, kad būtų galima kiek
vieną maisto gramą nukreipti tenai, kur jis 
būtų reikalingas.

Konfenrencijoje taip pat- pasireiškė balsų, 
kad Mrs. Roosveltienę reikėtų paskirti nau
josios tarptautinės organizacijos pirmininku, 
kuri turėtų rūpintis politiniais ir karo pa
bėgėliais bei DP. '

'. Hooveris keliauja
Helsinkis. Buvęs JAV prezidentas Hoove

ris, kuriam pavesta ištirti maitinimo būvį 
Europoje, praėjusį sekmadienį iš Varšuvos 
atvyko j Helsinkį, o iš čia vyksiąs į Stock- 
holmą.

“Saules sunaus“ kelione
Tokio. Japonijos imperatorius Hirohito, 

kuris praėjusį mėnesį aplankė vieną ligoninę, 
šilko dirbimo įmonę ir vieną fabriką, buvo 
visur gyventojų triukšmingai sutiktas.

Kelionė vykusi sklandžiai ir be jokių inci
dentų. Tačiau amerikiečių žinių agentūra 
priduria, kad vienas valdininkas, kuris atsis
veikindamas buvo žemai nusilenkęs ir no
rėjo uždaryti imperatoriaus automobilio du
reles, jas iš vidaus atidarius, buvo par
blokštas ant žemės.

SPD prieš susijungimą su KPD
Sekmadienį Berlyne prancūzų, anglų ir 

amerikiečiu sektoriuose įvykdyti slapti bal- 
avimai SPD. nariu tarpe dėl susijungimo su 
komunistais davė tokius rezultatus: iš 71% 
balsavusių 82% balsavo prieš susijungimą. 
Ateinantį sekmadienį norima daryti balsa
vimus ir rusų sektoriaus tose vietose, kur 
partijos skyrių vadovybės to pageidautų, ta
čiau nežinoma, ar bus gautas leidimas, nes 
pereitą sekmadienį nebuvo gautas, girdi, 
dėl to, kad partijos centras to nenorįs. Ten, 
kur prieš urnų uždarymą buvo suspėta pra
dėti balsuoti, ir rusų sektoriuje įmesta balsų 
dauguma prieš susijungimą.

Nepuolimo paktas
Niurnbergas. Kaip "Stars and Stripes“ 

rašo, Hesso gynėjas Niurnbergo karo nusi
kaltėlių byloje pareikalavo pridėti prie 
įrodomosios medžiagos ir Sovietų Sąjungos- 
Vokietijos nepuolimo pakto, sudaryto 1939 
metais antrąjį slaptą protokolą. Šio protokolo 
tekstas buvo perduotas tik Associated Press 
agentūrai, tačiau žinoma, kad jame kalbama 
apie veiksmus, nukreiptus prieš Lenkiją ir 
Pabaltijo valstybes. Vokietija tuo protokolu 
leidžia Sovietų Sąjungai okupuoti Pabaltijo 
vajstybes ir dalį Lenkijos.

Antrasis protokolas, kurį minėjo Hesso 
gynėjas, kalba apie sovietų interesų apsaugą 
Lietuvos teritorijoje.

Toscaninis vėl La Scaloje
Naujorkas. Garsusis italų dirigentas Artu

ras Toscaninis ketina vykti iš JAV į Ita
liją ir ten diriguoti keletą koncertų.

Toscaninis, kuris turėjo palikti Italiją dėl 
savo antifašistiškų pažiūrų ir visą laiką gy
veno JAV, yra 79 metų amžiaus. Nuo 1898 
iki 1929 metų jis dirigavo garsiojoje La 
Scala-Milane. Pirmasis jo koncertas karo 
apgriautuose Milano operos rūmuose įvyks 
gegužės 4 dieną.

2000 kunigu nužudyta Dachaue
Londonas. Vatikano radijo žiniomis, Da

chau koncentracijos stoykloje buvo nužu
dyta ne mažiau kaip 2.000 kataliku kunigu. 
1945 metu kovo menesi stovykloje buvo 500 
kunigu is 25 valstybių.

Vaiduokliai Hirosimoje
karo laivo “Glenevirn“ karininku zi-
Hirosimos mieste, i kuri buvo nu-

Britu 
niomis, 
mesta pirmoji atomine bomba, tebejaučiamos 
baisios jos veikimo, dar neisaiskintos pasek
mes. Paskutiniu metu vis dažniau pastebimi 
kas diena pasiroda vaiduokliai.

Anglu žurnalistas A. Noyes Thomas tuojau 
išvyko i Hirosima stebėti keistu vaiduokliu. 
Vaiduokliai pasirodo kaip slenka žmogaus 
seseliai. Ir žurnalistui teko toki vaizda ma
tyti. Kaip jis pamate mokyklinio amžiaus 
mergaites seseli, beslenkanti per miesto dy
kuma, jam plaukai pasisiause. Mergaites 
seselis buvo toks, kaip paprastai gyvos, kad 
is mokyklos vaikai eina po pažastim pasikišę 
knygas. Deja, pačios mergaites nebuvo. 
Dar jam teko matyti jaunavedžiu poros

1 seseli.
j Žurnalistas Thomas mano, kad tai yra ato
mines bombos sprogimo spinduliu pasekmes, 
kuri i si miestą buvo numesta. Spinduliai, 
kūne atvaizduoja žmogaus seselius, mokslui 
dar nėra žinomi. Be to, daugumai šio miesto 
gyventoju, kurie išliko gyvi, dabar pradeda 
ataugti dantys ir plaukai, kurie jiems buvo 
iškritę. Del vaiduokliu pasirodymu, miesto 
gyventojai yra nuolatinėje baimėje.

Naciu areštai tebevyksta
Slaptos nacių organizacijos narių areštai 

tebevyksta; apie 20% ieškomų nebuvo rasta 
namie.

Nacionalistai laimi Graikijoje
Turimomis žiniomis Graikijoje per įvy

kusius rinkimus absoliutinę daugumą yra 
laimėjęs . nacionalistų blokas, pasivadinęs 
populistais. Kiek leidžia ligšiolinis (dar ne
baigtas) balsų skaičiavimas spręsti, jie iš 350 
vietų greičiausiai bus gavę 200.
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Karo grėsmė
Tarp JAV.ir STRSWalter LIPPMANN, “N. Y. Herald Tr.“Karui pasibaigus mes, amerikiečiai, netekome realios bendradarbiavimo su sovietais bazės, būtent, objektyvios karo būtinybės.Dabar abiejų šalių, taip pat ir Britanijos, politiniai vadai davė ženklą pradėti ginklavimosi lenktynes, kurios, jeigu nebus ryžtingai sustabdytos, logiškai prives prie kata- strofiškiausio konflikto žmonijos istorijoje. Šios lenktynės negali būti sustabdytos politiniais debatais ar teisiniais argumentais. Jos gali būti' sustabdytos valdančių vyrų kariniu įsisąmoninimu, paremtu turimų ginklų realumu, taktika ir moderniojo karo strategija.Tačiau vis labiau darosi aišku, kad karinis šių trijų valstybių galvojimas po karo pabaigos daugiau šlubuoja. Politiniai vadai vadovaujasi savo veikloje paviršutiniškomis, pasenusiomis, nepirmaeilės reikšmės karinėmis idėjomis. Mums, žinoma, lengviausia tai pastebėti pas rusus, kiek sunkiau pas britus, ir visų sunkiausia pas save.Rusų satelitinių kaimynų sistema gali būti gera apsigynimo priemonė prieš atsikūrusią Vokietijos kariuomenę, bet vis dėlto tai, yra labai silpnas apsigynimas prieš tikrąjį pavojų, kurio rusai, kaip jie patys prisipažįsta, bijo. Būtent, jie bijo apsupimo, blokados, ir vadinamų kapitalistinių valstybių užpuolimo. Mažosios valstybės nebėra jokia kliūtis prieš tokias toli siekiančias jūrų ir oro pajėgas, kurias mes turime. Mes galėtume tas valstybes pereiti, kada tik norėtume, trumpiausiu laiku.Prieš mūsų jūros ir oro pajėgas Rusija negali niekada gauti laisvo išėjimo į jūras. Tokį išėjimą ji galėtų gauti tik sutartimis. Tegu ji paimtų Dardanelus, Dodekaneso salas, Triestą, Persijos įlanką ir ten įsistiprintų, ir tadd ji dar neturėtų laisvo išėjimo į jūras, jeigu jo negautų sutartimis su mumis, nes jūros ir oro pajėgos neleistų jų laivams išplaukti. Dėl to viena Rusija niekada negalės turėti atviro kelio Dardaneluose, taip pat Sueco kanale ir Gibraltare. Dardanelus praktiškai mes galėtume uždaryti net neturėdami jokios bazės ar laivo arčiau kaip per tūkstantį mylių. Taigi rusų laivai saugiai gali praplaukti pro sąsiaurius tik karine sutartimi, sudaryta su mumis.Matome, koks apgaulingas rusų karinis galvojimas, tariant, jog Sovietų Sąjunga galinti išeiti į jūras prieš mūsų norą ir be mūsų bendradarbiavimo. Tačiau ir mūsų panašus galvojimas nėra tikslus. Tai paaiškėja svarstant atominės bombos problemą. Mes, pavyzdžiui, esame labai sujaudinti Kanados vyriausybės pareiškimu, kad Sovietams buvo išduotos karinės paslaptys. Tai parodo, kad net karo metu, nežiūrint didžiausių gen. Groves ir Saugumo įstaigų pastangų, angliškai kalbančiose valstybėse nebuvo galima išlaikyti šios paslapties. Taigi kaip galima ją išlaikyti taikos metu, kada mokslininkų ir inžinierių kontrolė neišvengiamai turės būti sušvelninta.Buvo tikima, kad Gen. Groves garantuotai saugo atominės bombos paslaptį, tačiau tai nepasitvirtino. Tai rodo Kanados afera. Taigi nėra vilties, kad saugumas būtų užtikrintas stengiantis monopolizuoti atominę paslaptį. Tada lieka tik dvi realios galimybės: viena, 

ne tik gaminti, bet ir panaudoti atomines bombas prieš tai, kol rusai jos dar neturi. Antra, kontroliuoti atominę paslaptį susitarimais. Žiūrėdami į visą dalyką grubiai ir teisingai, mes turime arba griebtis preventy- vinio karo artimiausioje ateityje arba turime ieškoti kelių ir už geležinės uždangos karinei sutarčiai su rusais sudaryti, nes jei mes nepradėsime karo, užbėgdami priešui už akių ir jei nepasieksime susitarimo, mes galų gale turėsime visa naikinantį karą, kuris bus tiek pat netikras, kiek ir baisus.Kadangi' kelias, kuriuo trijų kraštų vyriausybės dabar eina, galų gale veda j karą, jos turi apsvarstyti tokio karo pobūdį prieš eidamos toliau. Rusai turi suprasti, kad mes galime juos užblokuoti ir iš oro sunaikinti jų svarbiausius pramonės centrus. Jie negali apsisaugoti nuo tolimo skridimo bombonešių su atominėmis bombomis. Viskas, ką jie bedarytų Irane, Turkijoje ar Mandžuri- joj, jų apsigynimui nieko nepadės.Iš antros pusės, nemažiau svarbu mums įsisąmoninti, kad atominė bomba negali garantuoti pergalės ir net nežada jos. Yra tikra, kaip iš viso kas nors gali būti tikra karo moksle, kad juo didesnė valstybė, tuo ji magiau pažeidžiama žaibiniu karu. Joks atominis bombardavimas Raudonosios Armijos negalės sūnaikinti, jis galės sunaikinti tik pramonės Įrengimus. Kaip rusai ginsis atominio puolimo atveju, yra savaime aišku. Jiems teks šturmu užimti Europos kontinentą ir priversti mus mesti atomines bombas į Lenkija, Čekoslovakiją, Austriją, Šveicariją, Prancūziją, Belgiją. Olandiją ir Švediją. Juo daugiau mes grėsime sunaikinti Rusijos miestus, juo daugiau rusai stengsis įsitvirtinti Europos miestuose, kurių mes negalėsime sugriauti ’neišžudydaml šimtų tūkstančių mūsų pačių draugų.Kur gi tada dėsis Britanija? Iš viso pasaulio valstybių vien Britanija yra labiausiai pažeidžiama atominių bombų. Ji yra idealus taikinys. Iš viso to išvada aiški: visi objektyviai apsvarstę karinį saugumo klausimą, neišvengiamai matome, jog politiniam susitarimui jokios realios galimybės nėra.(“AIDU“ D. INFORM?)
Ruoša 3 karui

Naujorkas. (New York Daily News.) “Trečiasis pasaulinis karas prasidėsiąs balandžio — gegužės mėnesį, — rašo amerikiečių žurnalistas Danton Walker. Tas pats laikraštis praneša, jog abipus Beringo Sąsiaurio — Sovietai Sibire, amerikiečiai Aliaskoje — sparčiai stato įtvirtinimus.(“AIDŲ“ D. INFORM.)
Demokratija tik i naudaAmerikos okupacine karine vadovybe suteikė japonams demokratine laisve, kuria gyventojai uoliai naudojasi. Lig šiol japonai isteige jau 19 politiniu partijų. Žeme atimta is stambiųjų savininku. Sėkmingai veikia automobiliu ir namu apyvokos dalyku pramone. Nors japonai dabar gyvena sunku pokario meta, bet nepadidėjo nei ligotumas nei nusikaltimu skaičius. Dabar esama apie 3 mil. bedarbiu.

Lietuviu leidinis anglu kalbaHanau išleistas informacinis apie Lietuvą leidinėlis anglų kalba, redaguotas Albino Tarulio.
Lietuviskai-angliskas žodynas 'iOldenburge atspausdintas lietuvių-anglų žodyno pirmasis sąsiuvinis. Iš viso žodynas susidarys iš 5 sąsiuvinių.(“Laisvės Varpas“ Nr. 5.)♦

Anglu zonoje lietuviai 
perorganizuojami“Laisves Varpo“ Nr. 5 pranešimu, britų karinė valdžia sudaro naują organizaciją, kuri apims visą Pabaltijo tautinių komitetų ir raudonųjų kryžių veiklą. Numatoma perorganizuoti juos į Pabaltijo Tautų Labdaros ir Darbo Organizaciją (Baltic Welfare and Employment Organisation). Bus leista veikti tik tiems komitetams ir organizacijoms, kurie atitiks naujai sudaromos organizacijos reikalavimus. Komitetai, kurie nevykdys šio potvarkio, bus paskelbti nelegaliais ir privalės tuojau likviduotis.

Berlyne žuvo 14 lietuviuBerlyne žuvo 3790 užsieniečių, jų tarpe, 14 lietuvių ir 27 latviai. Apie juos galima sužinoti šiuo adresu: Zentralnachweisamt fūr Kriegergraber, Berliri-Charlottenburg 2, Har- denbergstrasse 10.
Permaza vyru . , .Perdaug moterų Vokietijoje. Net 17 moterų tenka dešimčiai vyrų visuose didesniuose miestuose. Tai yra pagrindine priežastis tiesiog katastrofiško dorovės nusmukime vokiečių visuomenėje, rašo Berlyno “Kriminal- Polizei“ laikraštis. , (“Laisvės Varpas“ Nr. 5.)

Lietuviai - ne slavai!JAV katalikų organe “The Miror“ kpt. A. Richards rašo dėl Pabaltijo tautų — “vieną dalyką dar galime padaryti — paneigti tą begėdišką melą, kad Pabaltijo žmonės yra si viškos kilmės ir kad jie su džiaugsmu grįžta prie “matuškos Rusijos“, kad mažosios tautos yra tik painiava ir priežastis nuolatinių karų. Sovietų politika nieku būdu nepateisinama.(“Kelyje Tėvynėn“ Nr. 9.)
Asmenų paieškojimas per radijaUNRRA’os Welfare ištaiga praneša, kad ieškomu asmenų pavardes ir adresai yra UNRRA’os perduodami radijo programos metu per sias radijo stotis : Frankfurto a. M.siųstuvo tarp 23.30—24 vai. 251 pi banga,Mūncheno“siųstuvo tarp 23.30—24 vai. 405 m banga,Stuttgartosiųstuvo tarp 13.30—14 vai. 523 m banga- Be to, kreipiamas stovyklų gyventoju dėmesys, kad Frankfurto radijo stoties programa kita diena yra atkartojama per Stuttgarto radijo stoti 13.30 vai. Taip pat pranešama, kad ieškomu asmenų sarasas yra II bloke, 39 kamb; Suinteresuotieji gali tuos sarasus matyti kasdien tarp 14—17 vai.
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