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Is Keturiu Konferencijos
Paryžiuje keturių didžiųjų valstybių už

sienio reikalų ministerial turėjo jau du po
sėdžius. Nutarta, jog sutarčių paruošime su 
Vokietijos vasalinėmis valstybėmis dalyvaus 
visi, nors sprendimus daryti teturės teisę tik 
tų didžiųjų valstybių ministerial, kurie pa
sirašys sutartis. Tad Prancūzija teturės 
sprendžiamąjį balsą tik sutarties sudaryme 
su Italija, Anglija ir Sovietų Sąjunga — vi
suose pasitarimuose. Gi Amerika taip pat 
visuose, išskyrus sutarties sudarymą su Suo- 
mija. Ar Vokietijos ir Austrijos klausimai 

L us paliesti, dar neaišku, nes Sovietų Są- 
"unga esamomis sąlygomis jų nenori svar

styti, nors Prancūzija ir būtinai to siekia. 
Manoma, jog posėdžiai užsitęs labai ilgą 
laiką. Vakar ministerial svečiavosi pas 
Gouin.

KADA IR KUR RUSIJA SUSTOS?
(Laiškas “Dally Mail“ žemyno laidos 

redaktoriui)
Daugelis domisi klausimu kada ir kur 

Rusija sustos.,
Kai gobšūs vokiečiai pradėjo siuntinėti 

ultimatumus, norėdami užgrobti svetimų, 
žemių, galų gale jiems pavyko gauti Sudetų 
kraštą. Tada mes visi tikėjomės, kad jie tuo 
ir pasitenkins. Tačiau 1939 m. jau kiekvienas 
galėjo matyti jų taktikos pasekmes.

Tas pat šiandien yra su Rusija. Daugelis 
mano, kad jeigu mes perleisime Rusijai 
Rytų Europą, dalį Turkijos ir Persiją, tai 
jie tuo ir pasitenkins. Didesni optimistai net 
tiki, kad jeigu Rusijai bus padovanota dalis 

I Suomijos, Pabaltijo valstybės ir dalis Lenki- 
,os, tai tada jie sustos.

Ne, jų rodomas pasitenkinimas būtų tik
paviršutinis. Rusų politikai dabar galvoja: 
karas pasibaigė, visos tautos yra karo išvar
gintos ir todėl dabar yra pats geriausias 
laikas paprašyti to, ko mes norime.

Mums tenka apgailestauti matant, kad ji 
gauna tai, ko nori, tačiau atrodo, kad niekas 
negali sutūrėti jos agresiją.

Nesidžiaugia jau daugiau mažosios Pabal
tijo valstybės, nedaug kas geriau yra 
Suomijoje ir Lenkijoje. Milijonai pabėgėlių iš 
šių beveik žlugusių valstybių negali grįžti 
namo. Daugumas jų gali būti šiam laiškui 
viską savo akimis matę liudininkai.

Kodėl Vakarų demokratijos leido visam 
tam įvykti? Kodėl jos leidžia visą laiką ru
sams save spausti? Ar jos negali juos su
laikyti ir paprašyti grąžinti atgal visaMtai, 
ką Rusija iš kitų atėmė.

Į klausimą, kur Rusija sustos, mes galime 
rasti atsakymą pažvelgę į raudoną penkia
kampę žvaigždę ant raudonarmiečio kepurės.

Penkiakampė reiškia penkias pasaulio 
dalis — nuo Azijos iki Amerikos. Rusija 
tuomet sustos, kai penkiakampė žvaigždė 
išsiplės visame pasaulyje.

Ed. Wood, Courbevoie (Seine).
“Daily Mail“ žemyno laida 1946. IV. 1$ d.

RUSAI LEIDO VEIKTI

Naujajai socialistinės vienybės partijai 
rusų okupacinė valdžia oficialiai leido 
veikti savo zonoje.

NEBEPOLITIKUOS ...

Buvusiam Bavarijos ministeriui pirminin
kui, krikščionių socialinės unijos steigėjui, 
dr. Scheffer, amerikiečių okupacinė valdžia 
atėmė teisę dalyvauti politiniame veikime.

•
RINKIMAI LENKIJOJ ATEINANTĮ 

RUDENĮ

Lenkijos ministerio pirmininko pareiškimų, 
rinkimai į parlamentą numatomi ateinantį 
rudenį.

AŠIES VALSTYBIŲ LAIVYNŲ 
NUOSTOLIAI

Jungtinių Amerikos Valstybių laivyno mi
nisterija pranešė, kad Vokietija ir Italija 
karo metu nustojo viso 1.110 povandeninių 
laivų ir 1.062 kitų karo laivyno vienetų.

Vokietija neteko daugiausia, būtent 6 ko
vos laivų, 1 lėktuvnešio, 6 sunkiųjų krei
serių, 6 lengvų kreiserių, 53 naikintuvų ir 
949 povandeninių laivų.

DEZINFEKUOTI „ISVIETINTIEJI“

Vieno Prancūzijos cirko direktorius atsiėmė 
iš Austrijos nacių pavogtus jo cirko 2 dramb
lius, 2 liūtus ir 1 žirafą ir su jais' išvyko 
tėvynėn. Pasienyje prievarta išvietintieji 
buvo dezinfektuoti.

JTO Jspanijos Klausimu
JTO Saugumo Taryba po trumpiausio savo 

egzistencijoj posėdžio šiandien Ispanijos 
klausimu priėmė Australijos pasiūlijimą, su 
mažomis Lenkijos ir Prancūzijos įneštomis 
pataisomis, sudaryti penkių pakomisiją nuo
dugniam reikalo ištyrimui. Posėdžiai per
traukti iki ateinančio pirmadienio 21 vai.

TARNAŪTOJŲ STREIKAS PALESTINOJE

Jeruzalė. Prieš porą savaičių prasidėjęs 
tarnautojų streikas Palestinoje tebesitęsia, 
nes pasitarimai tarp britų valdžios įstaigų 
ir tarnautojų atstovų nedavė jokių rezultatų. 
Tarnautojų atstovai nurodė, kad streikuojan
tieji neturi jokių politinių tikslų, o siekia tik 
atlyginimų padidinimo, nes pragyvenimo iš
laidos yra pakilusios. Kitų įmonių tarnau
tojai, kaip tekstilės ir tabako fabrikų bei 
naftos rafinerijų Haifoje, grąso taip pat pra
dėti streiką, jei tarnautojų reikalavimai ne
bus patenkinti. Manoma, kad streiko sukelti 
nuostoliai siekia ne mažiau 20 milijonų 
markių.

D. BRITANIJOJE APIE 3 MIL. KARIŲ!

Anglijoje patvirtintas karo biudžetas, pa- 
bartinio meto britų kariuomenė susideda iš 
2.900.000 karių, jų tarpe 188.000 lenkų.

„Biuletyn Informacyjny“ Nr. 284.

VOKIEČIŲ BOMBOS LONDONE 
SPROGDINAMOS

Londonas. Šiandien Londone turi sprogti 
paskutinė iš trijų vokiečių laikinių bombų, 
numestų 1941 m. į vieną Londono parką. 
Bombos yra kiekviena 500 kg svorio ir ran
dasi 10 metrų gilumoje. Paskutiniosios bom
bos mechanizmas vakar vakare buvo palei
stas. Kitos dvi išsprogdintos ankščiau.

BRITŲ KVIEČIAI VOKIETIJAI

Londonas. Šiomis dienomis D. Britanija 
išsiuntė j Vokietiją 60.000 tonų kviečių. Tai 
dalis iš tų 200.000 tonų, kuriuos anglų vy
riausybė pažadėjo duoti Vokietijai iš savo 
atsargų. Išsemtas atsargas amerikiečiai 
pažadėjo papildyti. Nutarus Anglijoje neį
vesti duonos racionavimo, Atlee kreipėsi į 
tautą, prašydamas gera valia duonos varto
jimą sumažinti.

ANGLIJOJ TAUPOMAS MAISTAS

Londone šiandien paskeblti parėdymai 
maisto taupymo reikalais. Parduodamos nor
muotos duonos svoris sumažinamas */s, pa
liekant tą pat kainą. Išmalimo procentas 
padidintas. Drauge paskelbta, jog Anglija, 
visomis priemonėmis rems sunkioje maiti
nimo būklėje esančius kraštas, nežiūrint, jog 
ir pati laikosi tik iš importuoto maisto.

IŠ NIURNBERGS BYLOS

Šiandien Niurnbergo byloje, pradėdamas 
apsigynimo kalbą, Julius Streichėris puolė 
savo gynėją, primesdamas jam bailumą pa
kliūti rusų nemalonėn, dėl kurio labai svar
būs apsigynimui dokumentai teismui nepa
tiekti. Gynėjas, protestuodamas prieš tokį 
kaltinimą, prašė teismą atleisti nuo gynimo 
pareigų. Tačiau teismas nesutiko.

KEITELIS MULKINĘS HITLERĮ

Liudininkas Niurnbergo byloje dr. Gisevius, 
kalbėdamas dėl Keitelio atsakomybės, pa
reiškė, jog Keitelis net Hitlerį mulkinęs dau
gelį svarbių informacijų sąmoningai neper
duodamas. Jis turėjęs Wehrmachto informa
cijų skirtų Hitleriui monopolį ir grąsinęs 
atleidimu iš kariuomenės ir perdavimu Ge
stapui visų tų, kurie bandytų Hitlerį tiesio
giniai informuoti. Jis draudė bet kokį kri
tikavimą partijos ir Gestapo veiksmų užim
tose srityse.
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Izidorius Kurklietis - kovotojas 
del Lietuvos laisves

Šiomis dienomis sukanka vieneri metai, kai 
nacių kalėjime, Bayreute, žuvo Izidorius 
Kurklietis. Jis yra viena iš daugelio nacių 
aukų, kurios neatlaikė žiauraus, brutalaus, 
sadistinio rėžimo, siekusio fiziškai sunaikinti 
kiekvieną laisvės kovotoją. O velionis buvo 
atkaklus, kietas kovotojas dėl Lietuvos tei
sių ir suveremumo.

Izidorius Kurklietis, gimęs šio amžiaus 
pradžioje, aukštaitis, Strazdelio kaimynas, 
buvo išėjęs lietuviškąją Nepriklausomybės 
mokyklą ir subrendęs grynosios lietuviškos 
kultūros dvasioje. Jis, kilęs iš smulkių ūki
ninkų, gyvenime mušėsi Į priekį savo jėgo
mis. Pažinau .jį. iš mažatvės, kada paaugęs 
bemiokėlis atbėgdavo pas mane smalsiomis 
mokslo akimis ruoštis į gimnaziją. Užsispy
rusiai jis savo .tikslo — mokslo siekė. Baigęs 
4 klases ir neturėdamas paramos iš namų, 
jis nuėjo į karo mokyklą, kurią jis baigė, 
gaudamas kartu ir brandos atestatą. Ka
riuomenėje jis taip pat nepasitenkino nei 
alga, nei laipsniais, nei smagia kraišku gyve
nimu, o siekė vis daugiau, veržėsi'} mokslą, 
studijavo teisę. Baigęs aukštuosius teisės 
mokslus, jis vėl nepasitenkino, vis sielojosi 
visuomeniniais tautiniais, politiniais, kultūri
niais reikalais.

Kariuomenėje būdamas gusarų pulko vado 
adjutantu, viešai negalėjo veikti visuomeniš
kai, politiškai, tai slpatai jis dalyvavo visuo
meniniuose sąjūdžiuose, kurie siekė pažan
gos, socialinių reformų, lietuvių gerovės. Jis 
pats, gerai aprūpintas, jaunas pasiekęs kapi
tono ir adjutanto laipsnį ir pareigas, galėjo 
būti patenkintas, bet jis gyveno ne sau, o 
amžinai savo širdy nešiojosi kitų žmonių ge
rovės idėją, dėl kurios jis ir kovojo. Vėliau, 
pažemintas, iš kariuomenės išmestas, be 
laipsnio, atsidūrė vėl savo vienkiemy, pas 
vargingus tėvus ūkininkus, kurie sūnaus 
skausmus ir kančią, suprato. Bet amžinai 
kaime negyvensi, kur ir taip žmonėms 
ankšta. Vargais negalais jis gauna Teisingu
mo Ministerijos žinioj vietą, kur bedirb
damas specializuojasi ir gilina savo juri
dines žinias. Dažnai jį tenka matyti Kaune, 
jis vėl dalyvauja visuomeninėj veikloj ir 
spaudoj.

Okupacijų laikais jis išgyvena didžiausį 
sukrėtimą: bolševikų laikais — jis fašis
tas“, vokiečių — jis lietuvis nacionalistas, 
antivokietininkas, trukdąs germanistų pla
nus. Kaip pavojingas vokiečių politikai, 
1944 m. jis suimamas ir padedamas į kalė
jimą Kaune, o paskui išvežamas į Vokietiją, 
kur išgyvena baisiausias kančias, badą, ligas, 
mušimus, jausdamasis paniekintas, apleistas, 
nepakeldamas nei fizinės, nei dvasinės de
presijos, miršta keliąs savaites prieš ameri
kiečių išlaisvinimą, toli nuo Lietuvos.

Atkaklusis lietuvi, kovotojau dėl Lietuvos, 
Tavo dvasia testiprina likusius, kad jie eitų 
tuo pačiu drąsos, rizikos, pasiaukojimo ir 
veržlumo keliu.

Stp. Vykintas.

RAVENSBURGO TEATRALAI 
MEMMINGENE

Šiandien Stovyklos Teatre įvyksta Ravens- 
burgo Lietuvių Dramos Ratelio gaslrolė. 
Vaidinama P. Vaičiūno „NUODĖMINGAS 
ANGELAS“. Pradžia 19 vai. 30 min.

SUSIRŪPINKIME DARŽAIS
Rėgensburge ir kitur išvietintųjų asmenų 

stovyklose labai energingai tvarkomi daržai. 
Gauta sėklų ir paskirstyta gyventojams. 
„Žinių“ laikraštis (Nr. 67) teikia smulkių nu
rodymų, kaip reikia sėti darždves. Gal būt 
gėlynai stovyklos rajone ir gražiau atrodys, 
bet po UNRRA-os ir maitinimo konferencijų 
reikėtų ir mums labiau susirūpinti daržais.

Anglu laikraščiai puola 
Sovietu Sąjungą

Paskutinėmis dienomis Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Anglija ėmėsi visų taupymo 
priemonių, kad būtų galima bado pavojaus 
ištiktiems kraštams padėti. Deja, nesigirdi 
visiškai nieko apie tai, kokių pagalbos prie
monių ėmėsi Sovietų Sąjunga. Anglų lai
kraštis „Daily Telegraph“ nusiskundžia tuo, 
kad Sovietų Sąjunga, perleidusi Prancūzijai 
400.000 tonų javų, šioje naujoje „sotaus“ pa
saulio akcijoje badaujantiems padėti visiškai 
nedalyvauja. Dar griežčiau pasisako liberalų 
„Manchester Guardian“, nagrinėdamas rusų 
pažiūras į maitinimo padėtį vakarų alijantų 
zonose. Laikraštis rašo: „Labai nemaloniai, 
o taip pat ir aliarmuojančiai mus nuteikia 
tas faktas, kad paskutinių dienų rusų spauda 
vėl aštriai puola vakarų valstybės. Ji tvir
tina, kad maitinimo krizė vakarų zonose kilo 
ne dėl maisto trūkumo, bet dėl neteisingo 
jo paskirstymo. O maistas neteisingai skir
stomas dėl to, kad esą pareigose palikti va
dinamieji „fašistai“. Visa tai, apie ką šian
dien rašo „Izvėstija“, rytoj apie tai rašys 
visi rusų zonos laikraščiai ir kartos komu
nistų laikraščiai vakarų zonose.^ Taigi „Iz- 
vestijos“ nuomone, bado priežastimi vakarų 
zonose yra vakarų alijantai. Kaip priešingą 
faktą šiam „Izvėstija“ nurodo į maisto normų 
padidinimą rusų zonoje. Žinoma, visiškai ne
minėdama apie tai, kad šis padidinimas ir 
teliks popieryje. Tačiau, jeigu mes nuodug
niai ištirsime maisto trūkumo priežastis 
Europoje, tai turėsim konstatuoti, kad toks 
bandymas išnaudoti žmonijos vargą politi
niams tikslams atsiekti tėra tik pavojingas 
lengvapėdiškumas. Faktiškai vakarų zonų 
gyventojai šiandien maitinami tik įvežamais 
maisto produktais.

KAIP REPATRIJUOJAMI LENKAI
UNRRA-os vyr. būstinės duomenimis 

šiemet lenkų repatrijantų skaičius buvo 
toks:

Laikotarpyje
Zona I. 1 — II. 28 d. III. 1 — 14 d
Britų 21.146 10.357
Prancūzų — 932 ■
Amerikiečių • 5.187 553

Viso 26.333 11.842
Iš viso 38.175

Liko lenkų: britų zonoje — 315.654, pran
cūzų zonoje — 46.709, amerikiečių zonoje — 
169.297, viso 531.660.

„UNRRA Team News“ Nr. 8.

POPIEŽIAUS PARAMA LIETUVIAMS
Lietuviams tremtiniams šelpti Šv. Tėvas 

įsteigė “Caritas Lituania in Germania et 
Austria“, vyr. šefu paskirdamas nuncijų 
Šveicarijoje Pilypą Bernardinį.

„Mūsų Žinios“ Nr. 16

Žinodami šiuos faktus, komunistai nieko 
geresnio nesugalvoja, kaip pasakoti apie tai, 
jog amerikiečiai ir anglai atima vokiečiams 
maistą. Šių naujų puolimų yra du motyvai: 
•vienas gynimosi pobūdžio, o kitas - puolimo. 
Geriausias motyvas yra šis: kiekvienas žmo
gus Vokietijoje žino, jog Vokietijos padalini
mas j zonas tik apsunkina Vokietijos maiti
nimo reikalą. Vokietijos rytų kraštai visuo
met buvo jos žemės ūkio' produktų gamybos 
sritis. Tačiau šiandien vakarų Vokietijai jie 
neduoda nieko. Tenka abejoti, ar iš viso 
rytų zona turi kokį nors maisto perteklių. 
Priešingai vakarų zonoms, rrytą zona turi pati 
išmaitinti dideles rusą okupacines pajėgas. 
Be to, šios zonos produkcija yra smarki 
kritus, nes rusai išvežė daug gyvulių ii 
žemės ūkio mašinų, o taip pat galvotrūkčiais 
pravedė žemės roformą. Tačiau, nežiūrint ir 
šių faktorių, maisto produktų turėtų likti. 
Tenka todėl prileisti, kad rusų sąžinė nėra 
švari.

Pagaliau antrasis puolimo motyvas yra šis: 
kaltindami vakarų valstybes, rusai nori pa
lenkti į savo pusę vdkiečių kairiąsias parti
jas. Toliau laikraštis nurodo į Vokietijos 
pramonės sutvarkymą, kurį „Izvėstija“ laiko 
per švelniu ir perdaug vokiečiams paliekan
čiu. „Tai tikra likimo ironija“ — rašo lai
kraštis, „kad komunistai primeta vakarų ali- 
jaatams, jog šie badu numarins Vokietiją, o 
iš kitos pusės puola tuos asmenis Anglijoje 
ir Amerikoje, kurie norėdami apsaugoti Vo
kietiją nuo bado, buvo linkę palikti Vokie
tijai gana plačius gamybos galimumus.
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