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Rusai vis dėlto atsake
Londonas, tV. 3 d. Saugumo Taryba ati

dėjo savo posėdį ryt dienai 17 vai., tikslu 
išstudijuoti rusų vyriausybės atsakymą į 
notą Rusijos-Persljos klausimu, o taip pat ir 
persų vyriausybės atsakymą. * z

Rusų atstovas Gromyko ir šiandien po
sėdžiuose nedalyvavo. Persijos pasiuntinys 
pareiškė: jeigu tik rusų kariuomenės atitrau
kimas iš Persijos nebus surištas kokiomis 
nors sąlygomis, tai persų vyriausybė atsi
sakys reikalavimo toliau svarstyti Saugumo 
Taryboje persų-rusų klausimą.

Gromyko oficialiai pareiškė: rusų kariuo
menė bus atitraukta iš Persijos per 5—6 sa
vaites. Gi naftos klausimas paeinąs iš 1944 
metų. Persų atsakymas šias derybas lieči
ančiais klausimais neprivędęs prie jokių po
zityvių rezultatų.

Pareiškimuose iš persų pusės yra dėstoma 
tiesioginių persų-rusų derybų eiga chronolo
gine tvarka ir ypač pabrėžiama, kad rusų 
vyriausybė kišasi į Persijos vidaus reikalus.

Kovo 25 d. rusų pasiuntinys Teherane 
įteikė Persijos ministeriui pirmininkui 3 
notas:

1) kad rusų kariuomenė bus atitraukta iš 
"Persijos per 5—6 savaites, jeigu tik nesusi
darys kokių nors netikėtų kliūčių, 2) nota 
dėl žemės alyvos naudojimo, 3) dėl Azar- 
beidžano. Kovo 27 d. Persijos vyriausybė 
atsakė, kad ji su šiais pasiūlymai sutikti 
negalinti. Persijos ministeris pirfnininkas pa
reiškė, kad Azarbeidžano klausimas yra 
grynai Persijos vidaus reikalas.

Tokia buvusi ligšiolinė derybų eiga. Per
sija dabar stengiasi, kad rusų kariuomenės 
atitraukimas nebūtų surištas jokiomis sąly
gomis. Iki šiol tarp persų ir rusų vyriausybių 
jokio susitarimo dar nepasiekta.

Niurnbergo byla
Londonas, IV. 3. Šiandien buvo perskaity

tas 1944. VIII. 4 d. gen. Kluge pasirašytas 
laiškas, adresuotas Hitleriui. Siame laiške 
Kluge prašo “Fūhreri“ taikytis. Tuo pat 
laiku jis buvo • iš vakarų fronto vyriausio 
kariuomenės vado vietos atleistas. Savo rei
kalavimą gen. Kluge rėmė ypač tuo, kad

Vokiečiu policija neturi teises 
ieiti i DP stovyklas

Frankfurtas, III. 31. Dana. Vyriausias Į 
amerikiečių kariuomenės vadas Vo- : 
kietijai generolas Joseph T. Mc Nar- į 
ney išleido įsakymą, kuriame nuro- : 
doma, kad vokiečių policijos parei- : 
gūnams draudžiama įeiti į stovyklas. Į
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Vokietijos šarvuočių atsargos esančios išsi
baigusios. Sąjungininkai tiek žemėje, tiek 
ore turį didelę persvarą. Jis turįs viltį, kad 
jo įpėdinis šituos sunkumus nugalėsiąs.

Be to, jeigu slaptieji ir tolimojo šaudymo 
ginklai neturėtų pasisekimo, “Fūhreris“ turįs 
karą baigti. Raišką išsiuntęs, gen. Kluge 
nusižudė-

Šiandien buvo apklausinėjamas kaltinama
sis Keitelis. Jis yra kaltinamas išleidęs įsa
kymą sušaudyti iš III belaisvių stovyklos 
sugautus bebėgant sąjungininkų lakūnus. 
Keitelis pareiškė, kad, jis už visus nusikalti
mus atsakysiąs. Be to, jis tvirtino, kad jo 
paskyrimas vyriausiu kariuomenės vadu jį 
nustebinęs.

Hitleris šiaip ar taip turėjęs visą valdžia 
savo rankose. Toliau Keitelis prisipažino, kad 
jo pasirašytieji įsakymai ir potvarkiai ne- 
visuomet sutiko su tarptautine teise. Tačiau 
didžia dauguma jo įsakymai buvo tik pa
kartojimas “Fūhrerlo“ dekretų.

Susisaudymas Stuttgarte
Stuttgartas, III. 29. Dana. Penktadienį rytą 

tarp vokiečių policijos ir DP asmenų, gyve
nančių Reinsburger gatvėje, įvyko susišau
dymas, kurio metu buvo nukautas lenkas 
Dancyzieris ir keli policijos pareigūnai bei

Konferencija pasaulio maitinimo 
klausimu

Londonas, IV. 3. Šiandien prasidėjo sunkios 
būklės konferencija javų trūkumui aptarti. 
Šioje konferencijoje dalyvavo 17 kraštų, mai
tinimo ir transporto organizacijų atstovai, 
o taip pat ir sąjungininkų kontrolės komi
sijos Berlyne atstovai. Konferencijos pirmi
ninkas nurodė į 2 šios konferencijos užda
vinius: 1) aptarti priemones nugalėti perei
namojo laikotarpio sunkums iki naujo der
liaus suvalymo, 2) maisto produktų paskir
stymo j vietas problemą po derliaus 
suvalymo.

Britų maitinimo ministeris Noel Baker 
buvo -išrinktas šios konferencijas pirmininku. 
Jis savo kalboje pareiškė, kad sušvelnius kri
tišką maitinimo padėtį, visi kraštai turi 
tiekti javų atsargas ir perteklius į sunkią 
būklę. patekusiems kraštams ir apriboti duo
nos suvartojimą pas save. Kad sutaupius 
daugiau pašarinių javų, turi būti imtasi bū
tino gyvulių skerdimo.

Prancūzijos maitinimo ministeris apibūdino 
dabartinę maitinimo padėtį Prancūzijoje. 
Prancūzija 5 metus sunkiai kentė maisto 
produktų nedatėklius. Dabartinės maisto pro
duktų normos esančios apgailėtinos ir kelia 
rimtą susirūpinimą.

Dėlto nepaprastai didėja vaikų mir- 

išvietintieji -sužeisti. Keturi vokiečių poli
cininkai po susišaudymo nebuvo surasti. .-

Stuttgarto vokiečių policija penktadienį 6 
vai. 15 min. ryto apsupo Reinsburger gatvę; 
tikslu padaryti visuose namuose kratą dėl 
vogtų daiktų ir spekuliatyvinių prekių.1 
Apsupime dalyvavo taįp pat 9 amerikiečių 
kariuomenės policininkai. Apie 6 vai. 45 minx 
įvairiose Reinsburger gatvės vietose įvyko 
pasipriėšinimai prieš policijos pareigūnų nu
rodymus. Kai vokiečių policininkas vedė tris 
išvietlntuosius, jis buvo vidury gatvės isvię- 
tintųjų apsuptas; suimtieji išvietintųjų išlais-. 
vinti, o policininkas su savo kolegomis užpul
tas ir nuginkluotas. Kad išvengus susidūrimų, 
vokiečių policija- pasitraukė. Tačiau gatvės 
gyventojai užpuolė vokiečių policininkus. 7 
vai. 07 min. iš vieno kampinio namo pasi
girdo šūviai. Vokiečių policija pradėjo taip 
pat šaudyti. Susišaudymo metu ir buvo nu
kautas Dancyzieris. Karo policija iššaukė 
pastiprinimus. 7 vai. 35 min. atvyko 1 šar
vuotas automobilis su 30—40 karo polici
ninkais.

8 vai. 25 min. karo policija, sulaukusi dar 
3 šarvuotus automobilius, įsake vokiečių po
licijai pasitraukti. Amerikiečių policija,' 
atstatė tvarką. Stuttgarto policijos juriskon
sultas pareiškė,- kad 4 vokiečių policininkai 
dingo be žinios. Sužeistų asmenų skaičius 
iki šiol dar nenuštatytas.

tingumas, o taip pat ir susirgimai tuber- 
kuloze. Balandžio, gegužės ir liepos mėne
siams Prancūzija turinti gauti po 30.000 to 
javų. Kitaip padėtis galinti pasidaryti pasi
baisėtinai sunki.

Taikos Konferencijos reikalu
Prancūzijos vyriausybė užklausė Sovietų 

Rusijos ir Didž. Britanijos vyriausybes, ar 
kvietimai į gegužės 1 d. numatytą konferen
ciją galima pradėti išsiuntinėti. Britų vy
riausybė atsakė teigiamai. Sovietų Sąjungos 
atsakymo dar nesulaukta.

Nuteisti du komunistai
Londonas, IV. 3 d. Iš Berlyno pranešama, 

kad amerikiečių kariuomenės teismas nu
teisė du Berlyno komunistus po 5 metus 
sunk, darbų kalėjimo už tarnautojų prie
vartavimą.

Panaikintas draudimas vaikščioti 
vėliau nustatyto laiko

Frankfurtas, III. 30. Dana. Amerikiečių 
karo valdžia praneša, kad visoje amerikiečių 
zonoje šeštadienį, kovo 30 d., įsigaliojo įsa
kymas, kuriuo panaikinamas draudimas 
vaikščioti vėliau nustatyto laiko.
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Nei sejame, nei piauname 

arba kaip gyvena lietuviai Illertisseno stovyklojePries 7 mėnesius išėjome mes iš barakų •bei sandėlių. Amerikiečių karinė valdžia mus apgyvendino viešbutyje “Zu Hirsch“. Atseit, atkeliavome “pas briedį“. Briedis juk lietuviškas gyvulys, primena Lietuvą, ypač Baltijos pajūrį. Taigi, kaip ir namie esame.Iki tol gulėjome lovose be čiužinių. Amerikiečiai suteikė mums kitą kraštutinumą: paguldė ant švabiskų matracų. Perdaug jau patogu buvo. Keletą nakčių net užmigti negalėjome: nesupratom, kaip gali lova prisitaikyti prie žmogaus kūno, kai iki šiol mūsų ' kaulai turėdavo taikytis prie nuogu lentų...UNRRA’os čia neturime: atvažiuoja iš Memmingeno. UNRRA mūsų gera, o jos direktore Ponia Churchill tai ne teta — tiesiog motina. Žinome, kad ir kitur DP asmenys gyvena kaip danguje, viską gaudami nemokamai, bet pas mus tas viskas vyksta kaž kaip dar gražiau, švelniau — motiniškai.Kiek gi mūsų stovykloje gyventojų?Skautų — 28, sportininkų — 30, šachmatininkų — 10, Liet. Raud. K. narių — 10, mokinių — 12.Turime dar mokytojų, šeimininkių, ūkišką vadovybę, teismą. Be to, dar yra prekybininkų, filatelistų, proferansininkų, ir kitų profesijų žmonių (paskutinėmis dienomis, deja, netekome “namų pramonės“ darbininkų). Nežiūrint to, stovyklos gyventojų skaičius, ar šiaip ar taip skaičiuojant, neprašoka 80. Pakalbėsime ir apie juos.Mūsų sportininkai daužo stalo bei oro teniso sviedinukus ir daug žada. Šachmatininkai dažnai užmiršta barzdas nusiskusti: taip jau jie užimti, nors niekad savo turnyro nebaigia. ,O skautai jukx nejudėti negali: tokia jau tos organizacijos prigimtis ir taip jau jų įstatai liepia. Čia, žiūrėk, jie po Alpių kalnus keliauja, kabančiais traukiniais važinėjasi, aukščiausias Vokietijos vietas aplanko, tai vėl muziejus, meno vertybes ir gražiausias bažnyčias kokiame nors Ottobeureno miestelyje žiūrinėja, tai į aukščiausios pasaulyje bažnyčios bokštą (Ulme) karstosi. O ir stovyklos sienose vis ką nors naują išgalvoja: tai sieninį laikrašti “Pradalgę“ pakabina, tai kiemą pašluoja, dainininkus' organizuoja, tai tautiškų šokių šokti mokosi ir dar būtinai kas antra diena į vietinį mišką gryno oro parsigabenti ištraukia.“Politikai“ vis radijo aparatą čirškina ir vieni kitiems pranešimus Saro ’ bei kitokiu būdu tautiečius apšviečia. Jie nėra dideli pesimistai, bet ir ne toki optimistai, kaip kempteniečiai . . . Gauname visus Vokietijoje išleidžiamus liet, laikraščius, knygas, net laiškus iš Amerikos mums parašo (kaip gaila, kad dolerių neatsiunčia). Bet bene daugiausia .mus apšviečia Memmingeno “Mintis“. Perskaitome jos visus numerius iš eilės,' linkėdami redaktoriams pataisyti tai, kas dar šiame laikraštyje nėra tobula, o taip pat ilgiausių metų!Neužmirštame ir meniškosios pusės. Savieji solistai “treniruojasi“.- Masinių chorų betgi neturime: jeigu visi išeitumėm į sceną, nebūtų kam ir klausyti.

Dvasiniai reikalai taip pat ne paskutinėje vietoje: turime savo parapiją, keboną, net zakristijoną? Ir bažnyčion einame, ir poterius kalbame, prašome laimingo grįžimo tėvynėn. Kryžiaus kelifls ta intencija kės penktadienį einame, šventas giesmes giedame.— Ko mes nemėgstame? — Pirmiausia tai komitetų, valdybų, ir aplamai, dirbančių visų labui žmonių. Verčiame “valdžias", renkame naujas ir vis jos negeros. Retkarčiais nepatinka ir mokytojos: kam jos be jokio atlyginimo mūsų vaikus moko. Plautų sau grindis ir viskas. O dabar — tik laiko gaišinimas.Bet nėra namų be dūmų: pasibarame ir mes, vienok prie muštynių kaip ir neprieiname. Kaip ir visose DP stoyklose, taip ir čia, vengiame anksti kelti, nenorime darbo dirbti. Mėgstame visada kritikuoti dirbančiu^.Būna nuobodžių dienų. Ot, nusibosta pyragas, tikroji kava, šokoladas, žuvelės ar, pagaliau, koks nors persikų marmaladas. Kad taip būtų ko nors . . . (na, patys nežinome ko).Turime ir vargšų. Tai kai kurios mūsų moterys. Kiekviena jų turi kartą per porą savaičių išplauti koridorių ir atidirbti 3—4 valands virtuvėje. Tai nežmoniška! Galima sakyti, katorga! Kodėl gi to negalėtų padaryti stovyklos vadovybė?Taip slenka dienos mūsų stovykloje, prie sraunaus Illerio kranto . . . Br. Kviklys.

D. Britanijos lietuviu 
pareiškimas“Išeivių Draugas“ rašo: Imperializmą pamėgusi Rusija vėl uždėjo vergijos jungą Lietuvai ir jos geriems kaimynams - latviams ir estams. Padaryta didelė neteisybė ir skriauda. Lietuva nori būti laisva ir nepriklausoma, kaip visos kitos pasaulio laisvos tautos. Be savos valstybės tauta negali augti ir klestėti, kaip neauga gėlė be oro.Mes, D. Britanijo gyveną lietuviai, reikalaujame, kad Sovietų Rusija atitrauktų iš Lietuvos savo armiją ir policiją, ir kad patys Lietuvos žmonės per laisvai demokratiškai išrinktus atstovus laisvoje ir nepriklausomoje savo valstybėje įsivestų sau patinkamą santvarką“. (“Kelyje Tėvynėn Nr. 9.)
Lietuva de jure tebepripazistaŽios valstybės Lietuvą tebepripažįsta de jure: Jungtinės Amerikos Valstybės, Vatikanas, Didžioji Britanija, Afganistanas, Argentina, Australija, Belgija, Bolivija, Brazilija, Kanada, Cili, Kinija, Kolumbija, Kostarika, Kūba, Danija, Domininkonų respublika, Ekvadoras, Egiptas, Graikija, Etiopija, Gvatemala, Haiti, Honduras, Islandija, Iranas, Airija, Libanas, Liuksemburgas, Meksika, Olandija, Naujoji Zelandija, Nikarągua, Panama, Paragvajus, Peru, Filipinai, Salvadoras, Ispanija, Sirija, Turkija, Pietų Afrikos Unija, Uragvajus ir Venecuela.Jei Lietuvos , valstybinio integralumo ir

Is okupuotosios Lietuvos1. Tasso žiniomis, Lietuvoje į aukščiausiąją TSRS tarybą balsavo 95% gyventojų. BBC radijo komentatoriaus nuomone, Tarybų Sąjungoje ir jos kontroliuojamuosiuos kraštuose visi balsavimai vyksta “veidu į šimtą“. O kur teisybė? — Jų, turbūt, patirs istorikai ar balsavimų komisijų nariai, — šitaip* Luvo baigta trumputė pastaba apie rinkimus LTSR.“Pravdos“ pranešimu, pasiruošimą balsavimams ir pačią balsavimų eigą “bandė drumsti buožės ir suakmenėję nacionalizmo figūros“.Apie tąjį “tarybinio entuziazmo ir plebiscito drumstėją“ užsiminė ir Varšuvos radijas. Praėjusią savaitę korespondencijoje iš LTSR, aptariant LTSR mokslo akademijos narių telegramą Stalinui — ’‘kiekvieno darbo pradai“, užsiminta, kad “atvirame mūšyje parblokštas lietuviškos laidos hitler izmas“. Kuo tas žygis pasireiškė? Korespondentas paaiškino: — per rinkimus buožės ir šauliai terorizavo ramų, su “naujaja demokratija“ einantį, elementą, čia nudraskydami, rinkimų plakatus, čia iškabindami tautini j spalvų transparentus.Vilniaus radijo pranešimu, Rokiškio partiniai darbuotojai, pasidžiaugę, kad rinkimuose dalyvavo 98,9 visų balsuotojų, nutarė sustiprinti tarybinį budrumą ir . . . nubausti tuos, kurie patys nėjo balsuoti ir dar kitus viešai ir slaptai atkalbinėjo, kai kur panaudodami “iš okupantų vokiečių išmoktą smurtą ir terorą.“ (“Kelyje Tėvynėn Nr. 9.)
Belgai valdys dali Vokietijos

Londonas, IV. 2. Dvi belgų divizijos užėmė tam tikrą Vokietijos teritorijos dalį iš buvusios anglų zonos.
Prancūzu britu sąjungą?Londonas, IV. Paryžiuje veikiai bus 5 didžiųjų valstybių užsienio reikalų ministerių konferencija. Ta proga Bevinas svarstys Anglijos Prancūzijos sąjungą.

Sudaryta Belgijos vyriausybe
Londonas, IV. 3. Belgų ministeris pirmininkas van Acker pristatė savo kabinetą parlamentui. Be to, jis rekomendavo monarchijos, t. y. karaliaus grįžimo, klausimą atidėti. Parlamentas turįs nuspręsti, ar šis klausimas turįs būti sprendžiamas tautos atsiklausimu, ar ne.

suverenumo reikalas atsidurtų JTO saugumo taryboje, pagal tarptautinę teisę už mūsų tėvynę iš vienuolikos narių turėtų pasisakyti 8, būtent: D. Britanija JAV, Kinija, Brazilija. Australija, Meksika, Olandija ir Egiptas.(“Kelyje Tėvynėn Nr. 9.)
Tremtiniu mokestisPagal Lietuvių Tremtinių Bendruomenės atstovų suvažiavime priimtą nutarimą visi lietuviai mokės po 2 RM tautinio solidarumo mokesčio. Sį mokestį turės mokėti kiekvienas vyras ir moteris, suėję 21 metų amžiaus.("Kelyje Tėvynėn“ Nr. 9.)
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