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Referendumas del konstitucijos 
Prancūzijoj

Vakar vakaro ir šios' dienos ryto Londono 
radijo pranešimai apie balsavimą Prancūzi
joje yra vienas kitam priešingi.

Vakar vakare buvo pranešta, kad Prancū
zijoj vyko balsavimas dėl konstitucijos pa
keitimo priėmimo. Neabejotinai konstatuota, 
kad dauguma pasisakė už priėmimą naujos 
konstitucijos, kuri numato tik vienus atstovų 
rūmus, be senato ir įstatymų leidžiamąją 
įstaigą iškelia į diktatorišką padėtį.

i. .'urint šio balsavimo rezultatus galvoj, ma
noma, kad būsimus rinkimus laimės socia
listai ir prisibijoma, kad komunistai gali 
užimti pirmaujančias vietas.

Naujausiomis šio ryto radijo žiniomis, re
ferendumo keliu prancūzų tauta atmetė nau
jos konstitucijos projektą. Už projektą pasi
sakė devyni milijonai balsuotojų, prieš-de- 
šimts milijonų.

Tlors dar negautos žinios iš kaikurių pro
vincijų, tačiau aiškiai matyti, kad jos le
miančios reikšmės į rinkimų rezultatus ne
galės turėti . . . Kova buvo arši. Abi pusės 
stengėsi kiekvieną balsuotoją privesti prie 
urnų. Už konstituciją parlamente pasisakė 
309, prieš — 249. Komunistai ir socialistai 
buvo už naują konstituciją. 'Priešingai nu
sistatę partijos aiškino, kad priėmimas nau
jos konstitucijos būtų komunistų laimėjimas 
ir privestų Prancūziją prie komunistų dikta
tūros.

ANGLIJOS IR JAV PASITARIMAI SU 
PORTUGALIJA DĖL BAZIŲ 

AZORŲ SALOSE

Naujorkas, V. 4 (Tass). Laikraščio „New 
York Times“ Vašingtono korespondentas 
Reston praneša, kad, kaip jis sužinojo, JAV 
ir Anglijos vyriausybės oficialiai pradėjo pa
sitarimus su Portugalijos vyriausybe dėl 
ilgalaikio karo aviacijos Ir laivyno bazių 
Azorų salose naudojimo. Matyt, kad numato
mas pasiekti susitarimas yra dalis plačioj 
sutarčių sistemos tarp Anglijos, Kanados, 
Olandijos, Australijos, Naujosios Zelandijos 
ir kaikurių Lotynų Amerikos valstybių.

Pasitarimai dėl Islandijos bazių naudojimo 
kol kas nedavė teigiamų rezultatų, rašo 
Reston, tačiau JAV tęsia savo mėginimus šia 
kryptimi. •

IŠ INDIJOS KONFERENCIJOS

Iš vykstančios Simla konferencijos Indijoje 
pranešama, kad numatoma sudaryti vieną 
Indijos vyriausybę, su kuria bendradarbiaus 
dar dvi atskiros regionalinės Hindu ir Mos
lem partijų vyriausybės. Tik krašto gynybos 
ir transporto reikalai bus tvarkomi bendrai, 
o visi kiti reikalai — atskirai. Pasitarimai 
vyksta draugiškoje atmosferoje.

KAIRIŲJŲ GRUPĖS PAŠALINIMAS IŠ 
PRANCŪZŲ RADIKALSOCIALISTŲ 

PARTIJOS
Paryžius, V. 4. (Tass). Radikalsocialistų par

tijos vykomasis komitetas posėdyje, kuriam 
vadovavo Heriot, nutarė pašalinti iš partijos 
grupę žymių veikėjų, kurie turėjo sprend-' 
žiamos-reikšmės paskutiniojo Liono radikalų 
partijos suvažiavimo sprendimams. Į paša
lintųjų skaičių įeina: buvęs partijos genera
linis administraoijos sekretorius Jacque 
Keiser, vienos prancūzų darbo konfederacijos 
sekretorius Pierre Lebrun, buvęs tautinės 
pasipriešinimo, tarybos narys Pierre Menier 
o taip pat Kassier, Gil, Leman .ir Cham- 
beiron. I

Visi pašalintieji viešai pasisakė už naujos 
konstitucijos priėmimą.

Rusai atitraukė savo kariuomene 
is Persijos

Kaip pranešama iš Teherano, sovietų 
kariuomenė vakar buvo beveik visiškai 
ęvakuavusi Persijos teritoriją. Persija ir So-, 
vietų Sąjunga turės padaryti pranešimą apie 
evakuavimą ryt dieną įvykstančiame Sau
gumo Tarybos posėdyje. Sovietų Sąjungos 
pranešimo laukiama dar šiandien.

Paryžiaus konferencijos sunkumai
Vakar svarstant Jugoslavijos-Italijos sienos 

klausimą neprieita jokio susitarimo. Mano
ma, kad pasiseks prieiti vieningos nuomonės 
atiduodant sį klausimą spręsti patiems gy
ventojams plebiscito keliu.

Molotovas rėmė Jugoslavijos reikalavimą, 
o Bevinas, Bedaulf ir Byrj-ies — Italijos. Mo
lotovas tarp kita ko nurodė, kad siena, kurią 
trys užs. reik, ministerial nori nustatyti, 
reiškia Jugoslavijos nubaudimą, o Jugosla
vija esanti sąjungininkė.

Bevinas pareiškė, kad provizoriškai dėl jo 
siūlomos sienos buvę susitarta Londono kon
ferencijoje. i

Anglų nusistatymas yra Triesto uoątą pa
vesti tarptautinei kontrolei. Sovietų gi noras 
yra Jugoslavijos sieną perkelti žymiai į 
Vakarus.

Iš keturių ministerių konferencijos eigos 
aiškėja, kad Prancūzija, Anglija ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės laikosi vieningai nuomo
nės, kad Taikos sutartis su Italija neturi būti 
peraštri. Sovietų Sąjunga gi stengiasi stabi
lizuoti dabartirtę padėtį Rytų Europoje, pa
laikydama ir stiprindama sovietams paklus
nias vyriausybes.

Britų užs. reik. min. Bevinas tarp kita ko 
konferencijoje yra pareiškęs, kad žmonių

KARO NUSIKALTĖLIŲ BYLA 
RUMUNIJOJ

Bukarešte pras'idėjo svarbiausių Rumunijos 
karo nusikaltėlių byla. Svarbiausi kalti
namieji yra buvęs diktatorius Antonescu ir 

geležinės gvardijos vadas Horia Simą. Jie 
kaltinami dėl karo teisės laužymo, teroro 
aktų ir dėl krašto privedimo prie katastrofos.

REIKALAUS IŠDUOTI LEONĄ DEGRELLĮ

Belgijos užs. reik. min. Spaakas pareiškė, 
kad Belgijos vyriausybė kartu su Ispanijos 
klausimo iškėlimu Saugumo Taryboj reika
laus svarstyti ir reksistų vado Leono De- 
grellio išdavimo klausimų.

PIRMENYBĖ ĮVAŽIUOTI Į JAV

Iš Amerikos pranešama, kad Įvažiavimo J 
Ameriką pirmenybę turi išvietintieji iš 
amerikiečių zonos ir Austrijos, ypač žydai. 
Numatoma, kad jie sudarys 3O’/o visos kvotos.

IRAKO VYRIAUSYBĖS PROTESTAS
Irako vyriausybė pareiškė protestą prieš 

britų-amerikiečių korfusijos pasiūlymą įsi
leisti tam tikromis sąlygomis Į Palestiną 
106.000 žydų. Ji nurodo, kad toks pasielgimas 
pažeidžiąs tarptautinę teisę.

gyvybės negali būti mainų objektu.

Šeštadienį keturių užs. reik. min. posėdyje 
JAV užs. reik. min. Byrnes įteikė memoran
dumą dėl taikos sutarties su Austrija suda
rymo, kuriame siūlė atstatjrti Austriją kaip 
nepriklausomą valstybę. Memorandume rei
kalaujama išvesti iš Austrijos okupacines 
kariuomenes, apibrėžti austrų kariuomenės 
skaičių ir suteikti Austrijai lygias teises da
lyvauti Dunojaus laivininkkystėje. Moloto
vas atmetė diskusijas šiuo klausimu.

Užs. reik. min. konferencija savo posėdį 
sšeštadienį nutraukė neprėjus susitarimo. Bu
vo paskirtas privatus susitikimas pas pran
cūzų užs. reik. min. Bidault.

Svarbiausiu nesutarimo objektu buvo Trie
sto klausimas. Molotovas pasakė, kad Trie
stas ilgam negali būti atskirtas nuo Jugosla
vijos. Jei konferencija pripažintų Triestą 
Jugoslavijai, tai galima būtų laukti nuolaidų 
kitais klausimais. Tą Molotovo pareiškimą 
visi ministrai sutiko tyla.

Jugoslavijos atstovo reikalavimas eina to
liau, negu ta linija, kurią siūlo Molotovas. 
Jugoslavijos atstovas pareiškė, kad jeigu jo 
pretenzijos nebus patenkintos, tai tas ateityje 
gali privesti prie negeistinų pasėkų.
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Pearl BuckPRIESASDr. Sadao Hokio' namas buvo pastatyta toje i Japonijos pajūrio vietoje, kur jis dažnai žais- Į davo vaikas būdamas. Žemas ketvirtainis mūrinis statinys stūksojo ant uolų ties siaura įlanka, kuriai apybraižą teikė susikūprinusios pušys. Dar vaikas Sado laipiodavo į pušis, užsikabindamas savo basomis kojomis, kaip buvo matęs žmones darant Okeanijoje, kai “jie kopdavo kokoso riešutų. Tėvas dažnai pasiimdavo jį į tenykštės salas ir niekąda nepraleisdavo nepriminęs rimtam berniukui šalia savęs:— Anapus esamosios salos yra pakopos Japonijos ateičiai.— O kur mes žengsime nuo jų? — Sadao teiraudavosi rimtai— Kas žino? — atsakydavo tėvas. — Kas gali nustatyti ribas mūsų ateičiai? Priklauso nuo to, kaip ją kursime. - 'Sadao įsidėjo tą dalyką į širdį, kaip ir bet ką kitą, tėvo pasakytą, savo tėvo, kuris niekada nejuokaudavo ir nežaidavo su juo, bet kuris be galo rūpinosi savo vienturčiu sūneliu. Sadao žinojo, kad jo auklėjimas tėvui buvo svarbiausias dalykas. Kaip tik dėl to jis buvo dvidešimt dviejų metų pasiųstas į Ameriką mokytis viso to, kas galima išmokti chirurgijos ir medicinos srityj. Grįžo sukakęs trisdešimt, ir prieš mirtį jo tėvas pamatė Sadao pasidarant garsų ne tik kaip gydytoją, bet ir kaip mokslininką. Kadangi jis dabar tobulino išradimą, kurio dėka žaizdos buvo palaikomos visai švarios, jis nebuvo išsiųstas svetur su kariuomene. Jis taip pat žinojo, jog buvo šioks toks pavojus, kad senis generolas gali privalėti operacijos dėl negalavimo, nuo kurio dabar buvo gydomas, ir dėl šitos galimybės Sadao buvo paliktas Japonijoje.Jš vandenyno dabar kilo debesys. Netikėta pastarųjų kelių dienų šiluma naktį sukėlė tirštą rūką nuo šaltų bangų. Sadao stebėjo miglą, kuri ėmė slėpti netoli kranto esančios, salutės kontūrus, o- paskum slinkti į įlanką žemiau namo, apgaubdama pušis. Po kelių minučių rūkas bus apsiautus ir namą. Tada jis eis j kambarį, kur jo lauks Hana, jo žmona, su dviem vaikais.Bet tą akimirką atsivėrė durys, ir ji apsidairė, ant savo kimono užsisiautusi tamsiai mėlyną vilnonį haorį. Meiliai priėjo prie jo ir pasikišo ranką po vyro ranka, šypsojosi ir nieko nesakė. Jis susitiko Haną Amerikoje, bet įsimylėti ją palaukė lig tol, kol įsitikino ją esant japone. Jo tėvas nebūtų jos niekada įsileidęs, jei nebūtų buvusi grynos rasės. Jis dažnai stebėdavosi, ką būtų vedęs, jei nebūtų susitikęs Hanos, ir kokios laimės dėka atsitiktiniausiu būdu, tiesiog aklai, rado ją vieno Amerikos profesoriaus namuose. Profesorius ir jo žmona buvo malonūs žmonės, stengėsi kuo nors padėti savo nedaugeliui studentų užsieniečių, o studentai nors ir nuobodžiaudami, tą malonę priimdavo. Sadao dažnai papasakodavo Hanai, kad tą vakarą tik tik nelikęs nenuėjęs pas profesorių Harleyį — kambariai tokie maži, valgis toks blogas, profesorienė tokia tauškale. Bet jis nuėjo ir ten rado Haną, naują studentę ir jautė, jog mylėtų ją, jei aplamai būtų įmanoma.

Gegužės mėn. 3 dieną narsioji lenkų tauta atšventė savo tautos šventę. Ir šiais metais lenkai savo iškilmingąją tautos dieną minėjo nenormalėse sąlygose, būdami išblaškyti po visą pasaulį. Ne eilinė ši diena buvo ir *DP lenkams. Daugelyje vietų ir stovyklų, kur lietuviai gyvena drauge su lenkais, lietuviškoji visuomenė turėjo progos pasveikinti savo pietų kaimyną ir pareikšti jam Savo nuoširdumo jausmus.§ia proga mes, bent apgraibomis, per- verskime lenkų tautos istorijos lapus. Pamatysime, kad amžių bėgyje ji yra surišta su lietuviškąją.Keturiolikto amžiaus pabaigoje mes padovanojome lenkams Jogailaičių dinastiją, kuri iškėlė Lenkiją f didžiųjų Europos valstybių skaičių. 1569 metais mes sudarėme su lenkais uniją, kuri dviems šimtams metų mus dar glaudžiau surišo. O po to sekė tos pačios nelaimės. 1772—1795 metais mus drauge dalijosi taip „malonūs“ rytų ir yakarų kaimynai. Nuo dabar mes gyvename sunkias nelaisvės dienas. Šios dienos buvo taip panašios ir jų atsipindžiai literatūroje yra tiek vienodi, kad sunku dabar beatskirti, mums ar lenkams priderėjo toki kilniaširdžiai rašytojai kaip Ad. Mickevičius, Kraševskis, T. Narbutas ir daugelis kitų. Gal neperdėsim pasakę, kad jie yra abiejų tautų nuosavybė.Didžiojo karo metu ir vieni ir antri tapome I^ro lauku. Po to lietuviai ir lenkai kariavo dėl savo kraštų laisvės. Ir priešai buvo tie patys. Deja, nuo čia ir prasidėjo mūsų nesutikimai. Gal todėl, kad Vilniaus žemė ir vieniems ir antriems buvo perdaug šventa.Kai 1939 metais įvyko ketvirtasis Lenkijos padalijimas, visiems buvo aišku, kad ir Lietuvos dienos nebus ilgos. Mus 1940 metais okupavo tie, kurie jau laikė- užėmę pusę Lenkijos žemių. Nuo čia šios dvi tautos pradėjo vėl savo tuos pačius vargus rašyti į savo istorijos lapus. Dachau, Stutthofo, Bu- chenwaldo ir kitose KZ stovyklose Lietuvos

Dabar jis jautė jos plaštaką ant savo rankos ir suprato jo teikiamą malonumą, nors susituokę gyveno pakankamai metų, kad ■turėtų du vaikus. Mat, jie nesusituokė Amerikoje, kaip galvos netekę. Baigę studijas mokykloje ir sugrįžo į Japoniją, o kai tėvas pamate ją, vestuves iškėlė' senais japonų papročiais, nors Sadao ir Hana buvo viską apsvarstę iš anksto. Jie buvo tikrai laimingi. Ji priglaudė savo skruostą prie jo rankos.Kaip tik tą akimirką jie išvydo kažin ką juodą išlendant iš rūko. Tai buvo vyriškis. Jį išsviedė iš vandenyno — rodėsi, išsviedė sudužusi banga ties jo kojomis. Jis pašlitiniavo keletą žingsnių, jo figūra buvo matyti prieš miglą, ėjo susikalęs rankas virš galvos. Paskum garbanotos miglos jį vėl paslėpė.— Kas gi tai? sušuko Hana. Ji paleido Sadao ranką ir abu persikvempė per verandos šalinę. Dabar vėl jį išvydo. Žmogus ropojo rankomis ir keliais. Paskum pamatė ji krentant kniupščiį ir gulint ten.(tęsinys sekančiame numeryje)

LIETUVIŲ KONCERTAS LENKŲ KARIAMS >Memmingeno stovykloje lenkų tautinės šventės proga lietuvių visuomenė surengė koncertą lenkų kariams. Į koncertą atsilankė lenkų apsaugos dalįnio 4092 karininkai ir kariai, UNRRA-os vice-direktorius p. Belina- Brzozowski ir daugelis lietuvių.'Programos pradžioje stovyklos lietuvių tremtinių bendruomenės pirmininkas pasveikino svečius jų tautinės šventės proga ir palinkėjo pamatyti greit savo kraštą laisvą, tokį, dėl kurio jie kovojo. Pačią programą atliko stovyklos choras, sudainavęs kelias tautines ir žygio dainas o- taip pat ir tautinių šokių grupė, pašokusi kelis tautinius'-šokius. Baigiant svečius pasveikino ir stovyklos rusų-emigrantų grupės atstovai.Širdingoje kalboje dalinio vadas poručni- kas R. padėkojo, už paruoštą lenkų kariams malonų netikėtumą ir išreiškė viltį, kad bendro likimo ištiktoms lietuvių ir lenkų tautoms vėl grįš visa tai,, ko jos nustojo, kas joms, tačiau, teisėtai priklauso ir ko j yta tikrai vertos. . ' • 
Lenku tautos švente atsventussūnūs buvo drauge pūdomi su Lenkijos vyrais. Sibire, Urale ar Altajaus krašte lietuvis drauge šąlo’ ir leido nevilties dienas su lenku. Vokietijos nacių darbo pragare mds plakė tas pats skaudus bizūnas. Ir šiandien, lygiai kaip prie Nemuno bei Neries, taip ir prie Vyslo bei Būgo yra užsileidusi geležinė uždanga. Kas už jos vyksta, gal nežino ar nenori žinoti pasaulis, bet tą gerai supranta lietuvis ar lenkas.Kai Vokietijoje mes dabar pamatome lenką, neįžiūrime jame priešo. Tai toki pat sunkaus likimo broliai, kaip ir mes, gal dar daugiau kartų savo bičiulių pamiršti . . . Už, lenkų kraują Europos laisvės grąžiniinui juk dar nebuvo užmokėta. Pasaulis tebėra lenkams skolingas. Jų milijoninės gyvybių aukos dr > tebėra nepateisinusios savo žuvimo. Beroo ta kryptimi nė neinama.Tik vargšas vargšą supranta.Suprantame ir mes lenkus geriau, kaip kas nors kitas. Manau, kad ’ ir jie mus supranta. Ar ne juokingi šiandien atrodo mūsų ginčai dėl teritorijos, dėl žemių, kurios ir vieni ir kiti po savo kojų neturime. Ar yra prasmė pyktis dėl sienų, kada mūsų ir jų „išvaduotojai“ išvedė tokius šių „naujųjų valstybių“ i rubežius, kad vieni su kitais, rodos, ir šie- I nos sausuma neturime. Vadinasi, šiandien ir pyktis nebėra ko. Laikas išspręs ginčytinas j problemas. O jų sprendime, reikia manyti, i tiek lenkai, tiek mes būsime protingesni.Kraujas visada gražiai augina laisvės medį. Mes, lietuviai, šventai tikime, kad Lenkijos Nepriklausomybė, lygiai kaip ir mūsiškė, sužydės. Išvargintos tautos po ilgų teroro metų kelsis gyventi kiekviena sau ir švies kaip Europos žvaigždės. Jas abi riš nuoširdi viena kitos meilė. Artimi kaimynai turi būti atlaidūs ir gerai sugyventi.Lenkijos tautos šventės proga mes linkime kilniai, garbingai, drąsiai ir narsiai lenkų tautai sulaukti tai, ko ji, o drauge ir mes patys, neturime, — tikrosios, žmoniškosios, demokratiškosios žmogaus ir tautos laisvės!
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Estu laisves kovaTrys Pabaltijo tautos — estai, latviai ir lietuvai— yra ilgai kovojusios dėl savo lais- vjs. Jų paskutiniosios šimtmečio pusės istorija yra taip panaši, kad galima būtų sakyti, jog šių tautų likimas yra vienodas. Jos savo laisvę atgavo • rusų revoliucijos sūkury ir grūdinosi laisvės kovpše, kurios atnešė pergalę. Tų tautų nepriklausomybės metai parodė didelį idealizmą ir veiklumą, kurie visose srityse privedė prie labai gerų rezultatų. Bendri visoms trims tautoms buvo ir tragiški istoriniai įvykiai, atėmę joms laisvę ir nuvedę jas skausmingais erškėčių keliais.Viena tų trijų Pabaltijo valstybių — Estija randasi ypatingoje geopolitineje padėtyje, nes jai priklauso ilgas pajūris ir jos uostai per ilgds šimtmečius buvo rytų ir vakarų valstybių siekimų objektas.Estai priklauso suomių-ugrių tautų grupei. Be to, jų kalba liudija apie artimą giminystę su suomiais. Jie nėra neseniai atsikraustę į 

f ’Itijos pajūrį, bet sprendžiant iš istorinių V romėnų, gyvena šitame krašte jau daugelį tūkstančių metų. ,, Jie turėjo palyginamai aukštą kultūrą ir glaudžiai santykiavo su vakarais. Kad senovės estai buvo drąsūs jūrininkai, apie tai liudija švedų miesto Sigtu- nos sugriovimas 1187 metais.Po ilgų laisvės kovų XIII šimtmetyje estai tapo vokiečių ordino pavergti. Dar kartą estų tėvynė buvo pavadinta “namu pakelėje“, nes, pradedant XIII šimtmečiu, ji buvo daugelio svetimųjų išvaikščiota. Vokiečių ordino kariai, moskovitai, danai, lenkai, švedai, rusai, vokiečiai ir vėl rusai yra pasirašę šio “namelio“ svečių knygoje. Estų tauta buvo priversta svetimuosius pakęsti, tačiau estų širdžių gilumoje augo neapykanta. Geriausi prisiminimai yra likę tik iš švedų laikų, apie kitus prisimenama tik su visai teisėta pagieža. Svetimieji nebuvo atėję estų kultūros ir ūkio kelti; jie užkariavo, kraštą, viešpatavo jame, apdėdami mokesčiais, pavergdami ir išnaudodami estų tautą savo interesams.Beveik 700 metų buvo estai pavergti, ta- riau juose neužgeso vilties kibirkštis: jie vis tikėjo vėl kada nors išsikovosią laisvę. Šita laiminga proga pasitaikė tada, kai pirmojo Pasaulinio Kairo ir po jo įvykusios revoliucijos pasėkoje sugriuvo carinė Rusija.Pirmas faktiškas žingsnis į Estijos nepriklausomybę buvo 1917 metais įvykęs viso krašto sujungimas į‘ vieną administracinį vienetą. Caro laikais pietinė Estija buvo Liv- landijos Gubernijos dalis, o šiaurinė — vadinosi Estijos gubernija.Suvienytame estų krašte buvo išrinkta Krašto Taryba ir Krašto Vyriausybė.Tuo pat laiku ant carinės Rusijos griuvėsių vyko įvykiai savu keliu. Estams teko rinktis! eiti nežinomais takais į pražūtį ir chaosą, arba žengti senuoju estiškumo keliu. Iš Rytų estams niekados nieko gero nebuvo atėję. Todėl buvo savaime suprantama, kad estų tauta pasuko kita linkme. Taip pasielgė \estų tauta savo instinkto vedama. Ji pasielgė teisingai.1917 metų lapkričio 28 dieną Estų Krašto Taryba pasiskelbė aukščiausia jėga krašte, remdamasi rusų tautos komisarų nutarimu, kuris davė teisę kiekvienai tautai laisvai 

apsispręsti. Nors bolševikai ir panaikino Krašto Tarybą, bet jos pavieniai asmenys ir toliau slaptai veikė ir 1918 metais sausio 6 dieną nutarė oficialiai paskelbti Estijos nepriklausomybę. 1918 m. vasario 28 dieną buvo daugelyje miestų perskaitytas Nepriklausomybės Manifestas. Tai buvo estų nepriklausomybės gimimo diena.Paskelbus nepriklausomybę, Estijos vyriausybė, vadovaujama ministro pirmininko K. Pats, pradėjo veikti. Po kelių dienų vokiečių okupaciniai daliniai užėmė kraštą, rado jame savarankiškos valstybės santvarką. Jau pradžioje vokiečiai priešinosi bet kokiems estų laisvės siekimams. Estų laikinosios vyriausybės veikla buvo sustabdyta, tautiniai daliniai paleisti. Prasidėjo sunkus priespaudos laikotarpis. Pagal to meto programą vokiečiai norėjo iš Pabaltijo padaryti kunigaikštiją ir vėliau asmeninės unijos pagalba prijungti prie Vokietijos. Norėdami šiam tikslui tautą palenkti į savo pusę, sušaukė Rygoje valščių viršaičių susirinkimą. Tačiau to susirinkimo metu P. Koemets estų valščių viršaičių vardu įteikė vokiečiams protesto raštą, visiškai sugriovusį vokiečių planus. Po šio įvykio priespauda dar pasunkėjo. Provizorinės vyriausybės ministeris pirmininkas K. Pats, protesto rašto autorius, buvo suimtas ir išvežtas į' koncentracijos stovyklą, iš kurios jis'buvo paleistas tik po sąjungininkų pergalės.Tuo tarpu užsieny esą estai paruošė užsieniuose puikią dirvą ir 1918 metais Anglija, Italija ir Prancūzija pripažino Estijos valstybę de facto. 2Iugus vokiečių karinei jėgai vakaruose, Estijos provizorinė vyriausybė susidūrė su nauja sunkia problema: traukiantis vokiečiams bolševikų daliniai tvino per Estijos sieną, norėdami ginklu užimti kraštą. Jaunai Estijai prasidėjo įtemptas ir kritiškas sunkių laisvės kovų laikotarpis.Estų tautiniams daliniams trūko organizacijos. Be to, vokiečiai nebuvo palikę estams jokių ginklų savisaugai, net gi ankščiau iš estų pagrobtus ginklus sunaikino arba pas-* kandino. Rusai gi veržėsi pirmyn, užėmė beveik du trečdaliu Estijos teritorijos ir artinosi prie sostinės Tallino. Tuo tarpu pasisekė suorganizuoti estų „tautinius dalinius ir sulaukti pagalbos iš anglų karo laivyno bei iš Suomijos. Kariuomenės vadovavimas buvo prityrusio ir energingo generolo J. Lai- doner rankose. Pirmomis 1919 metų dienomis prasidėjo estų priešpuolis, ir maždaug už mėnesio priešas buvo iš krašto išvarytas ir karo veiksmai permesti už Estijos sienų.1919 metų vasarą estų padėtis pasidarė labai kritiška, nes tuo metu, kai estų daliniai stovėjo pasiruošę ginti rytinę sieną, iš užnugario juos puolė iš vokiečių sudaryti Krašto Gynybos daliniai. Šitie vokiški daliniai Latvijoje buvo padėję iškilti vokiečiams draugingai sauvalingai valdžiai ir traukė dabar Estijos kryptimi. Tačiau ir šiam antram priešui estų daliniai sudavė mirtiną smūgį prie Vbennu. Estai prasiveržė iki Rygos vartų, kur vokiečius nuo galutino sumušimo išgelbėjo sąjungininkai, pareikalavę padaryti paliaubas.Taikos derybos tarp Estijos ir Rusijos prasidėjo 1919 metų pabaigoj. 1920 metų vasario 

mėnesio 2 dieną tarp Estijos ir .Rusijos buvo pasirašyta taikos sutartis, pagal kurią Rusija besąlyginiai pripažino Estijos nepriklausomybę ir visiems laikams atsisakė suvereninių teisių, kurias ji turėjo į estų kraštą ir tautą.Laisvės kovos sudarė pamatą Estijos nepriklausomybei. Buvę pravesta plati žemės reforma. Taip pat buvo padaryta daug atnaujinimų. Estijoje vystėsi ir, modernėjo žemės ūkis ir pramonė, ypatingai mineraliftio aliejaus gamyba, nes dideli degančiojo skalūno kiekiai sudarė tam palankias sąlygas. Paskutiniaisiais nepriklausomybės metais žemės ūkis buvo tiek toli pažengęs, kad Estija žemės ūkio gaminiais, proporcingai gyventojų skaičiui, užėmė po Danijos antrą vietą pasaulyje. Javų užteko ir eksportui, o pramonė įstengė patenkinti didesniąją dalį savų reikalavimų. Tuo pat metu buvo pastatyta beveik 500 naujų pastatų mokykloms, buvo ugdomas menas ir mokslas, taip kad Estija kultūringumo atžvilgiu buvo lygiateisė su kitomis kultūringomis tautomis.Antrasis Pasaulinis Karas staiga užkirto kelią į tolimesnę savarankišką ir kultūringą ateitį. Estų tauta dar kartą neteko savo laisvės. Tūkstančiai jos dukterų ir sūnų neteko gyvybės, dešimtys tūkstančių buvo prievarta išvežti į Sibirą ir išblaškyti ten, .iš kur nėra dar jokia žinia atėjusi. Išvežtųjų tarpe yra ir pirmasis estų ministeris pirmininkas ir Estijos Respublikos Pirmasis Prezidentas Konstantin Paets, Vyriausiasis Kariuomenės Vadas generolas Laidoner, daugelis kitų ministrų, visuomeniniam gyvenimui vadovavusių asmenybių ir t. t.Du kartus per Estiją persirito karo mašina. Miestai buvo paversti griuvėsiais, sodybos sudegintos ir išgriautos. Tauta neteko ne tik savo laisvės, bet ir savo materialinių gėrybių ir kultūros laimėjimų. Dešimtys tūkstančių buvo priversti gelbėtis bėgant į Švediją arba į Vokietiją.Šie estai — pabėgėliai jau daugiau kaip metus eina politinių pabėgėlių keliais, bet jie dar nėra nustoję vilties, kad teisė ir teisingumas dar kartą laimės ir kad jiems vėl bus įmanoma savo laisvoje tėvynėje tęsti tą darbą, kurį neleido baigti nekviestieji svečiai.•
Lietuva,Tu šalie, smūtkelių ir rūtų!Tu sesių darželiais išdabinta.Tu išgarbinta ir numylėta poetų,Tu mūs vargeliais apipinta.Lietuva, Tavo lankos taip žaliosIr Nemunėlių vanderis skaidrūs.O ' graudžios vakarais dainos seseliųIr šilų ošimai tylūs.Lietuva, Tu pamėgai vargo dalelę;Tavo sūnūs išblaškė vėjai. 'Lig laimės ilgas ir sunktis kelias, Bet laimės Tau laumė nuspėjo.

Memmingenas, 1946.
A. Venys.
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Anglu spauda apie ministeriukonferencija
Šio ryto anglų spauda gvildena min konfe

rencijos Paryžiuje darbus. Sakoma, kad visų 
klausimų sprendimas remiasi teze duoti — 
gauti. Laikraštis Times nurodo konferencijos 
pasidalinimą j dvi koncepcijų grupes — ru
sų ir anglų, kas ypač ryškėja svarstant Ita
lijos klausimą. Times nuomone vėsą galima 
daryti nuolaidų nustatant Julija provincijos 
sienas, tačiau jokiu būdu nesutinka pripa
žinti Triesto Jugoslavijai. Laikraščio nuomone 
šios problemos išprendimas vis dėlto atbu
siąs toks sunkus, kaip Vokietijos ateities su
tvarkymo klausimas.

Šios dienos anglų spauda skirta prancūzų 
referendumui ir Paryžiaus konferenciją 
“Daily Mail“ tarp kita ko rašo: . . . joje ne
susitarta dar nei vienu svarbesniu klausimu 
ir jei taip eis toliau, tai ji baigsis visišku 
nepasisekimu. Svarbiausia nesutarimų kliū
tis yra rusų stiprus užsispyrimas nenusileisti 
del savo reikalavimų. Tuo jie demonstruoja

NAUJASIS KARDINOLAS UŽ LENKIJOS 
LAISVĘ

Naujai įšventintas kardinolas Griffit, kalbė
damas lenkų tautos šventės proga, gegužės 
3 d. pareiškė savo nusitebėjimą, kodėl pagal 
Krimo sutartį rinkimai Lenkijoje yra atidėti 
rudeniui. Lenkijoje iki šiol, nėra pilietinių 
laisvių. O kaip tik dėl šitų laisvių lenkų ka
riai kovojo. Kardinolas nurodė, kad kituose 
sąjungininkų kraštuose, kaip Prancūzijoj, 
Belgijoj. Olandijoj yra atstatytos demokra
tinės laisvės, laisvai išrinkti parlamentai ir 
pačių piliečių valia nustatyti režimai.

RESPUBLIKA AR MONARCHIJA ITALIJOJ
Italijos spaudoje pasirodė žinia apie galimą 

karaliaus Emanuelio III abdikacija. Manoma, 
kad šis klausimas bus sprendžiamas referen
dumo keliu — bus atsiklausta pačios tautos.

Nuo to ir priklausys, ar Italija bus mo
narchija ar respublika.

SPROGIMAI MUNICIJOS SANDĘLIUOSE
Regenbache prie Niurnbergo sprogdina

muose municijos sandėliuose įvyko didelių 
eksplozijų. Eksplozijos prasidėjo šeštadienio 
vakarą ir tęsėsi # visą riaktį. Sprogo daug 
raktetinių bombų po 10-tį iš karto. Prie 
sprogimų vietos sustabdytas susisiekimas va
kar popiet vėl leistas. Rankinių ginklų san
dėlis dar tebesproginėja. Iki šiol apie nu- 
kentėjimus bei žymesnius nuostolius ne
pranešta.

DOVANOS MEDVILNĖJE
Kulmbachas. Atidarius medvilnės siunti

nius, kurie prieš kelias dienas buvo atvežti 
į Kulmbacho verpyklas buvo rasta siuntinė
liai su biskvitais, saldainiais ir kramtomąja 
guma, kurios draugiškumo ženklan atsiuntė 
Amerikos darbininkai vokiečių darbininkams.

IR PAUKŠTELIAMS MAŽINAMOS 
NORMOS

Anglijoje pabrėžiama, kad paukščiams ir 
kt. smulkiems gyviams grūdų sunaudojama 
tik */• ankščiau naudojamo kiekio.

BELAISVIAI SUGRĮŠ IŠ RUSIJOS
Numatoma, kad iš Sovietų Sąjungos sugrįš 

Austrijos karo belaisviai. 

savo jėgą. Tai matyti ir sąryšyje su Triesto 
klausimu, už kurĮ jie siūlo nuolaidas kitais 
klausimais. Bet konferencija tai nesąs turgus 
ir kiekvienas klausimas turįs būti išspręstas 
taip, kaip to reikalauja tikroji jo prasmė.

Toks sovietų elgesys veda prie pasaulio pa
dalinimo į dvi sferas. Tai matyti ir iš to, kad 
sovietai neleidžia kalbėti apie jų okupuotus 
kraštus kaip pav. Austrija. Taip pat jie lai
ko okupavę Balkanus ir mano, kad tie kraš
tai yra išimtinai jų įtakos sferoje. Laikraš
tis mano, kad tokia būklė negalinti ilgai 
tęstis.

Anglų laikraštis “Observer“ rašo, kad rusai 
okupacijos būdu plečia savo veikimą ir įta
ką. Jie didina savo karo pajėgas ir demon 
struoja savo jėgą. Tuo tarpu Amerika savo 
kariuomenę nuolat mažina. Kaip elgiasi So
vietai, taip turėtų elgtis ir Amerika su Aus- 
lija.

„VIENYBĖ — GALYBĖ!
San-Francisko įlankos vienoje saloje esan

čiam kalėjime sukilo kaliniai. Vienam sky
riuje administracijos Įkaitai išlaisvinti. Kiti 
skyriai tebesilaiko. Karo laivai budi prieš 
salą, kad sukliudytų eventualiai galimą 
stambiausių Amerikos nusikaltėlių pabė
gimą. '

KRAUJO PUOTA BAIGĖSI LIŪDNAI
Britų karinis teismas paskelbė sprendimą 

Neunheimo koncentracijos lagerio byloje. 
Vienuolika kaltinamųjų nubausti mirtimi, 
trys ilgalaikiu laisvės atėmimu. Kaltinamieji 
yra. išžudę apie 14 tūkstančių žmonių.

TEIS JAPONŲ KARO NUSIKALTĖLIUS
Tokio. Japonijoje prasidėjo teismas 28 ja

ponų karo nusikaltėlių.

KREMATORIUMAS DROBĖJE J
Miunchene Vokietijos koncentracijos sto

vyklų lenkų politinių kalinių sąjunga ren
gia J. Zielenskjo ir M. Porulskio paveikslų 
parodą. Joje bus atvaizduotas gyvenimas ir 
darbas stovyklose. Paroda bus atidaryta kas
dien 10—16 vai. lenkų informacijos biuro pa
talpose, Pienzenauerstr. Nr. 15.

„Agencja Informacyjna“ Nr. 5.

IŠLAISVINIMO METINĖS DACHAU
Dachau. Balandžio 28 ir 29 dienomis Dachau 

buvo paminėtos stovyklos išlaisvinimo me
tinės. Kapinėse buvo pašventintas paminklas, 
kurio šventinimo iškilmėse dalyvavo 40 tautų 
atstovai, laikyti Dachau koncentracijos sto
vykloje.

DARBININKŲ NELENGVA SURASTI
Britų žem. Rūmai, norėdami paskatinti 

vokiečių belaisvius (darbams žemės ūkyje, 
nutarė, jog dalį uždarbio belaisviai galės 
pasiųsti tėvynėn.

„Slapti ir demokratiški" rinkimai Lenkijoj 
busią ...

Lenkijos vyriausybė, patikino Amerikos 
vyriausybę, kad rudenį Lenkijoje^ įvyks 
slapti ir demokratiški rinkimai.

VAKAR KALBĖJO ATLEE
Vakar per nukeltas į sekmadienį gegužės 

1 d. iškilmes kalbėjo Atlee. Jis pažymėjo, 
kad svarbiausios demokratinės laisvės, dėl 
kurių D. Britanija kariavo, šiandien dar 
nėra įgyvendintos.

GRAIKŲ VYRIAUSYBĖ VALYS 
NUOTAIKOS DRUMSTĖJUS

Maskvos radio pranešė, kad Graikijos vy
riausybė ruošia naujus įstatymus kovai su 
anarchistais. Numatoma įsteigti specialias 
saugumo komisijas, kurių sprendimais „ne
pageidaujami elementai“ be tardymo ir teismo 
bus išsiunčiami į tolimąsias salas. Vyriausybė 
taip pat numato pakeisti 1924 metų įstaty
mą kovai su banditizmu. Esą krašte egzi
stuoja virš 130 fašistiškai monarchistinių 
bandų. Tačiau vyriausybė, sako <radijas, 
nukreips šias priemones ne prieš tas bandas, o 
prieš kaimų gyventojus, kurie slapstosi nuo 
ginkluotų monarchistų teroro kalnuose. 
Sklinda gandai, kad vyriausybė numato pla
čiai’- pasinaudoti monarchistų bandomis, 
norėdama sunaikinti anarchistinį elementą.

rr
AĖABŲ LYGOS POSĖDIS

Arabų Lygos sekretorius pranešė, kad lyga 
susirinks gegužės 18 d. nutarti kokių kon
krečių žygių imtis prieš nutarimą Pale
stinoje apgyvendinti daugiau žydų.

SKAUTŲ VADŲ SUVAŽIAVIMAS 
Augsburge

Balandžio 28—30 dienomis Augsburge įvyko 
skautų vadų suvažiavimas. Suvažiavimo tiks
las buvo galutinai sudaryti aukščiausiąją 
lietuvių skautų vadovybę emigracijoje.

Pirmąją dieną suvažiavimas išklausė Ta
rybos Pirmijos Pirmininko vyr. sktn. Ku- 
prionio ir Vyriausio Skautininko vyr. sktn. 
Čepo pranešimų.

Kitą dieną atskiruose skautų vadų ir skau
čių vadovių posėdžiuose buvo išrinkti vy
riausi skautininkai ir, skautų tarybos nariai, 
garbės teismas, garbės gynėjai ir kontroles 
komisija.

Vyriausiu Skautininku išrinktas iki šiol ta. 
pareigas ėjęs it skautų organizaciją išeivijoje 
atgaivinęs doc. dr. Vytautas Čepas. Vyriau
sia Skautininke išrinkta rašytoja J. Augustai- 
tytė — Vaičiūnienė. Į skautų sąjungos'tarybą 
išrinkti 24 asmens, visuomenės veikėjai ir 
skautų vadai. Tarybos Pirmija ir Pirminin
kas bus išrinkti tarybai susirinkus.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kurioje 
pabrėžė reikalą besąlygiškai laikytis skautų 
obalsio „Dievui, Tėvynei ir Artimui“ ir 
remti visą auklėjimo darbą krikščioniškosios 
dorovės pagrindais.

Suvažiavimas nutarė pasveikinti lietuviškų 
organizacijų Vokietijoje vadovybes, dvasinę 
vadovybę, Lietuvos Raudonąjį Kryžių. 
UNRRĄ, tarptautinius skautų biurus, karinę 
vadovybę ir Amerikos lietuvius.

Tenka pasidžiaugti, kad skautų organiza
cija galutinai sudarė savo vadovybę ir tikė
tis, kad iki šiol taip' gražiai ir darniai vykęs 
jaunimo auklėjimo darbas visose stovyklose 
dar labiau sutvirtės. '

K. J-
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