
Naujas projektas
Londonas. Užsienių reikalų minister!ų 

kenferencijoje Paryžiuje Jugoslavijos Ita
lijos sienų nutatymo klausimas iš mirties 
taško buvo išjudintas šeštadienį, Prancūzi
jos užsienių reikalų ministeriui Bldault pa
siūlius naują projektą. Pagal tą siūlymą, 
ginčijamoji sritis turėtų būti autonominė. 
4 didžiųjų valstybių priežiūroje, į admini
stravimą telkiant jugoslavus ir italus. Jos 
neliečiamybę turinti laiduoti JT saugumo 
taryba. įstatymų leidžiamoji įstaiga'turė
tų būti sudaroma laisvų rinkimų būdu. 
Suteiksimoji autonomija turinti galioti 
10 m.

Naująjį projektą vakar delegacijos svar
stė skyrium. Užsienių reikalų ministerial 
posėdžio susirenka šiandien. Projektas pri
valąs papildymų ir pakeitimų. Dabartinėje 
jo formoje neminima nieko, koks turėtų 
būti autonominės srities likimas po 10 me
tų. Paties Bidault nuomone, šis klausimas 
būsiąs geriausiai spręsti referendumu.

Molotovas pareiškė, jog į autonominės 
Triesto srities administravimą turinti būti 
priimta ir Čekoslovakija, nes ji neturinti 
kito parankaus priėjimo prie jūros.

JAV užsienių reikalų ministeris Byrnes 
pasiūlė taikos konferenciją kviesti lie
pos 20 d. Prieš Šią datą pasisakė Moloto
vas. Jis pareiškė, jog sutinkąs tą klausimą 
diskutuoti pirmadienį.

APREKAVO LENKIJOS AMBASADORIŲ
Lenkijos ambasadorių Anglijai, vykstan

tį į „Varšuvą karo ir taikos metu“ parodą 
Edinburge, prie automobilio lydėjo poli
cija,* ir juos apsupo demonstrantai lenkai. 
Pasigirdo šūkiai:. „Sovietų agentas!“, „Tu 

• myli Staliną!“
Pats subruzdimas prasidėjo tada, kai 

ambasadorius ėmė skaityti atidaromąją 
kalbą. Tada aidėjo šūkiai: „Lenkijos vy
riausybė nėra rinktai“, „Ji nereprezentuoja 
mūsų“, „Kiek tūkstančių lenkų yra kon
centracijos stovyklose?“, „Grįžk atgal į 
Rusiją!“ •

Kai šūkautojus suėmė policija, jie skun
dėsi: „Juk čia demokratinė šalis, mes ga
lime sakyti, ką manome.“ „C. Daily Mail“ 
Nr. 16107.

2 TARYBINIAI LAIKRAŠČIAI 
PRANCŪZIJOJE

' Tarybų Sąjunga dabar platina Prancūzijoje 
2 laikraščius prancūzų kalba. „Vie Soviė- 
tiųue“ (Tarybinis gyvenimas) yra savai
traštis, o „Temps Nouvėaux“ (Naujieji lai
kai) — dvisavaitinis. Abiejuose smarkiai 
kritikuojama Amerikos ir Britanijos poli
tika, gyvenimo santvarka. Abu stengiasi pa
teikti prancūzų skaitytojui tarybines paži
ūras politiniais, socialiniais ir ūkiniais klau
simais. „N. Y. Herlad Tribūne“ Nr. 19717.

Triesto klausimu
- MONTGOMERYS VIZITAVO BAZES

Bagdadas (AP). Prieš vykdamas į Indiją, 
feldmaršalas Montgomerys vizitavo stra
teginius punktus Irake. Jis aplankė britų 
bazes Habanijoje, Sijaboje ir šiaurines Ira
ko sritis.

ANGLAI DUONA IR MILTUS NORMUOS
Londonas. Maitinimo ministeris paskel

bė, kad nuo liepos mėn. Anglijoje duonos 
ir miltų sunaudojimas bus normuojamas. 
Normali norma dienai nustatyta 255 gr, 
sunkiai, dirbantiems 425 gr, darbininkėms 
ir nėščioms moterims 300 gr ir valkams 
340 gr dienai.

Tramdo žydus Palestinoje
AUSTRIJAI PRAPLEČIA TEISESLondonas. Britų kąriuomenė ir Palestinos 

policija patruliuoja žydų gyvenamosiose vie
tovėse. Lig šiol areštuota 2.000 ^neramumo 
kėlėjų žydų. Jeruzalėje ir Tel-Aive ramu.

Mandatinė .vyriausybė buvo kreipusis į 
Jewish Agency, kad ji iš savo pusės pa
remtų krašto tramdymo žygius ir padarytų 
įtakos nėr a muito ų kėlėjams. Bet pasak Lon
dono radiją, ji ne tik neprisidėjo prie tram
dymo, bet dar pati skatino išsišokimus da
ryti. Ryšium su tu suimtas Jewish Agency 
darbo komitetas.

1300 ŽYDŲ ATVYKO PALESTINON
Haifa. Vakar į Halių atplaukė laivas su 

1300 žydų, kurie sargybos saugomi buvo pa
talpinti į stovyklą, kur lauks įvažiavimo pa
žymėjimų. Tai yra žydai buvę Vokietijos. 
KZ ir kilę iš Lenkijos, Rumunijos, Vengri
jos ir Graikijos.

— Iš Londono pranešama, k?d spauda nu
rodo, jog Tirolio priskirimas prie Austrijos 
be tautos atsiklausimo būtų pažeidimas At
lanto Chartos.

Atominės bombos
Londonas. Atominė bomba Bikinio įlan

koje numesta vakar 22.03 vai. vidur. Euro
pos laiku. Bandymui buvo paimta tokia 
pat bomba, kaip numestoji į Nagawakį. 
Oro sąlygos bandymui buvo visai palan
kios.

Bombai sprogus griausmas tebuvo paly
ginti menkas, kaip iš laivo 15 cm pabūklo. 
Ryšium su sprogimu nekilo jokių tornadų. 
Sprogimo padariniai laivynui šiokie: iš 73 
išrikiuotų laivų 2 transportiniai nukendo,, 
1 naikintojas apsivertė, 2 kreiseriai ir 1 
lėktuvnešis bei 1 povandeninis laivas sun
kiai sužaloti. „Nevados“ laivas, tiesioginis 
taikinys, ir keli kiti nešymiai sužaloti.

Numetus bomba įvyko dvi eks^'-ozijos, 
ir iškilo ugnies ir dūmų stulpas 5 km į 
viršų.

LAIKINIS PREZIDENTAS ITALIJOJE 
'Londonui. Šiandien paima pareigas laiki

nis Italijos prezidentas de Nicola. Ministeria 
pirmininkas de Gasperis {teiks jam savo 
kabineto atsisakymo pareiškimą. Bet kaip 
stipriausios partijos lyderiui jam bus. pa
vesta sudaryti naują vyriausybę.*

VICEKARALIUS RENGIA VYRIAUSY
BES SĄRAŠĄ

N. Dehli. Vicekaralius pradėjo rengti In
dijos patikėtinių vyriausybės sąrašą. Mu
sulmonų Lyga ir Kongreso partija pa
reiškė, kad bendradarbiausią parengiant 
vyriausybės sąrašą pravedant konstituci
nės atstovybės rinkimus.

Londonas. Sąjungininkų kontrolės taryba 
Austrijos vyriausybei suteikė naujų plačių 
įgaliojimų. Pastaroji dabar galės įeiti į, 
diplomatinius santykius su suvienytų tautųį 
vyriausybėmis.

' I
BALSAVIMAI LENKIJOJE

Londonas. Birželio 30 d. Lenkijoje buvo 
balsavimai. Iš pirmųjų įspūdžių sprendžiant 
juose dalyvavęs didelis balsuoti turinčiųjų 
teisę skaičius. Balsavimuose dalyvauti buvo 
leistos 6 partijos, iš jų 4 siūlė savo nariams 
į pateiktuosius klausimus atsakyti „taip**’ 
Tik Mikolaičiko partija siūlė pasisakyti 
prieš senato panaikinimą.

ŠVEDAI NUTRAUKĖ PAGALBĄ
Hamburgas (AP). Švedijos raudonasis kry

žius nuo metų sausio mėnesio ligi šiol mai
tinęs papildomai vokiečių vaikus anglų zo
noje, savo šalpą nutraukė, nes pasibaigė* 
ištekliai.

bandymas atliktas
Virš sprogimo vietos skrido robotiniai 

lėktuvai, kuriuose buvo įtaisyta specialių 
aparatų radijo aktyvių spindulių veikimui 
stebėti - Lėktuvai visai syeiki nuvairuoti 
žemėn ir galus suteikti įdomios medžiagos. 
Prieš bandymą bijotasi, kad patekę į sūku
rius tie robotiniai lėktuvai gali išsprūsti 
iš vairų kontrolės ir sudužti su užregistruo
tais daviniais.

Nė vienas bandyme dalyvavęs asmuo 
nesužeistas. Aplink įlanką augančios pal
mės tebestovi sveikos.

Lig šiol dar tebenustatinėjami bombos 
sprogimo padariniai. Įvairiuose laivuose 
buvo palikta 200 kiaulių, 200 ožkų ir 3000 
žiurkių. Kaip pasireikš sprogimo veikimas 

i gyvuliams, paaiškės ateityje.
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Baltijos valstybės turi teise gyventi
Rašo R. Barrat

— Paryžiuje leidžiamas savaitraštis „Te- 
moinage Chretien“, kuriame prieš pora me
nesių tilpo garsus straipsnis „Karas prie pat 
durų“, birželio m. 24 d. Nr. 108 straipsnyje 
aukščiau nurodyta antrašte rašo apie mus.

„Kad didesnės Europos dalies dabartinį 
padėtis žaloja ne tik grynos sąžinės dėsnius, 
bet net skiepija naujo konflikto daigus, 
paimkime pavyzdžiu susidariusių pradėtį, 
priešingą bet kokiai žmoniškumo teisei atž
vilgiu trijų tautų, kurios niekam nepastojo 
kelio, nebent tik tiek, kad turėjo galingus 
kaimynus, o taip pat nepadarė jokio nusi
kaitimo, kad dėjo pastangas gyventi laisvai 
ir nepriklausomai. Aš noriu kalbėti apie 
Baltijos valstybės. Apie jas pasaulio opini
joje jau dveji metai viešpatauja tyla, dėl 
kurios turėtų rausti iš gėdos visas civilizuo
tas pasaulis.

Savo etnografine kilme, savo kalba ir dva
sia Lietdva, Latvija ir Estija nepriklauso 
nei slavų, nei germanų pasauliams. Krikšči
oniškos civilizacijos kelyje Europos šiaurės 
rytų tolimiausias postas — Lietuva, žinoma 
ir garsi jau XIV—XVII amžiuje. Tada jos 
imperija tęsėsi nuo Baltijos pakraščių iki 
Juodųjų jūrų. Bet, 1569 m. susijungusi su 
Lenkija, jinai, kaip ir kitos iškamuotos tau- j 
tos, po 1772 ir 1795 m. padalinimo buvo 
jj ngta J caro imperiją.

-atviję ir* Estija jau nuo XII amž. buvo 
norvegų, anglo-saksų, vokiečių ir rusų kau
tynių laukas. Greitai jos pateko j Petro 
Didžiojo rankas.

1919 metų sutartimi šitoms trims tautoms 
grąžinta nepriklausomybė. Dvidešimties me
tų bėgyje jos parodė, kad tai nebuvo tik 
Versalio diplomatų fantazija, bet tikrai gy
va realybė. Per kelis laisvo gyvenimo metus 
šios tautos pasiekė tokio gyvenimo lygio, 
kurio negalima net lyginti su buvusiuoju 
prieš pirmąjį Pausaulinį karą. Jų pasiekti 
švietimo, sveikatos, darbo ir socialinio sau
gumo srityse laimėjimai stebina net Va
karų kraštų turistus. Trumpai: bė kaimynų 
šios trys tautos galėjo gražiai ir laimingai 
gyventi. Bet 1939 m. pasaulinis gaisras buvo 
tų trijų tautų skausmo kalvarijos pradžia. 
Ir mūsų žiniomis galima drąsiai tvirtinti, 
kad tai toli gražu dar ne pabaiga.

19.19. Po 1939 metų vokiečių-rusų sutarties 
šlm'as sovietų divizijų užėmė tris Baltijos 
valstybės. Suorganizuotas rytietiško stiliaus 
plebisčitas: tik iš komunistų kandidatų buvo 
sudarytas vienintėlis sąrašas, iš nebalsuo
jančiųjų atimant asmens dokumentus ir 
leidžiant balsuoti sovietų kariams. Šitokio
mis sąlygomis be ypatingo vargo galima 
gauti didelę balsų daugumą už prijungimą. 
Tuojau po to prasidėjo persekiojimas visų 
naujojo režimo priešininkų: intelektualai, 
tarnautojai, kariai ir kunigai buvo masė
mis vežami į Sibirą. 1941 m. birželio mėn. 
14—17 dienomis gyvuliniuose vagonuose už
kalta 40.000 asmenų ir be' maisto bei van
dens išvežta į Rytus. Pagal vėliau atrastus 
dokumentus nustatyta, kad Maskva buvo 
suplanavusi išvežti 700.000 lietuvių.

Todėl nesunku suprasti, kodėl nacių žy
gio metu 1941 m. birželio 22—25 d., baltai 
pakėlė ginklus prieš rusus. Bet jų nelaimei 
pasikeitė tik šeimininkai. Ir vėl dingo visos 
viltys atgauti nepriklausomybę. Su vokie
čių okupacija prasidėto naujas kryžiaus ke

Per 1945 m. daugiau kaip 50.000 asmenų 
išvežta į Uralą. Pereitų metų pavasarį 60.000 
lietuvių — nuo 19-18 metų amžiaus jaunuo
lių — deportuota į Rusiją pretekstu pasiųsti 
juos į sovietinės technikos mokyklas.

Prie to pridėkite dar 800.000 sovietų oku
pacinės kariuomenės, kurią reikia aprūpinti 
ir maitinti, o susidarysite vaizdą baisaus 
skurdo, siaučiančio šitose trijose mažose 
valstybėse.!

Tačiau, nežiūrint persekiojimų, išvežimų 
ir sušaudymų,, estai, latviai ir lietuviai ne
nustoja vilties atgauti tautinę ir politinę 
laisvę bei atstatyti nepriklausomas valsty
bės.

Susidarė nauji pasipriešinimo būriai, apie 
30.000 partizanų dieną slapstosi miškuose ir 
pelkėse, 0 naktį puldinėja sovietų karius. 
To pasipriešinimo tikslą geriausiai išreiškia 
sena lietuvių daina: nenoriu, kad mane 
dievintų, nenoriu, kad mane žemintų, tik 
noriu būti lygus tarp lygių žmonių“.

„Mums atrodo, kad tikriausias kelias j 
tiflką, tai Atlanto charta ir Krymo konfe
rencijos deklaracija, kur trys didieji drauge 
pareiškė norą atstatyti tautų suverenumo ir 
autonomines teises.

Ar gali keturi didieji šiandien suprasti 
savo atsakomybę prieš istoriją".

® ■ . -Pabaltijo išlaisvinimai

lias: šimtas tūkstančių asmenų išvežta J 
nacių stovyklas. Trejus metus, kaip ir viso
je okupuotoje Europoje, siautė teroras, 
slopindamas atkaklų baltų pasiryžimą *lr 
laisvės pastangas.

Naujos aukos. 1944 m. liepos mėn. trage
dija prasidėjo is naujo. Pirmųjų sovietų da
linių veiksmai išsklaidė visas abejones ir 
patvirtino norą užloplntl bet kurias tauti
nes nepriklausomybės viltis. Tarp liepos 
12 d. ir rugpiūčio 6 d. Kalsnavoje ir Lauda- 
noje (Latvijoje) masiniai išžudyti visi vieti
niai gyventojai. Kloogoj prie Talino ant 
didžiųjų laužų gyvi sudeginti keli tūkstan
čiai asmenų, o jų tarpe 700 inteligentų, ku
riuos vokiečiai buvo sulaikę, o estų partiza
nai vėl išvadavo. 40% gyventoju bandė 
bėgti į Vakarus, bet jų dauguma buvo už
klupti prie Dancigo, Drezdeno ir Berlyno. 
250.000 asmenų pavyko pabėgti į prancūzų 
ir anglo-saksų. zonas. Kiti grąžinti į Rusiją. 
Šių trijų mažų tautų kančios tęsiasi jau 
antri metai. Okupantai griebėsi tas tautas 
asimiliuoti, jėga. NKVD teroras siaučia 
miestuose ir kaimuose. Griežčiausiomis prie
monėmis užgniaužlamas bet koks laisvės 
žodis. Leidžiamos tik komunistų brošiūros, 
uždarytos kultūrinės draugijos ir sambūriai, 
panaikintos religinės organizacijos. Kunigai 
priversti pasirašyti pasižadėjimus, kad ne
mokys katekizmo nei privačia,!, nei bažny
čiose.

Meksikoj ispanų emigrantų respublikonų 
leidžiamas mėnesinis žurnalas „Estudios So- 
ciales“ viename savo paskutiniųjų- numerių 
išspausdino ilgą Martyno Gudelio straipsnį 
apie tris Pabaltijo tautas. Straipsnyje ap
rašyti trys lietuvių, latvių ir estų „išlaisvi
nimai", pabrėžiant, kad kiekvieną kartą 
„išlaisvinamos“ tautos visomis jėgomis ieš
kojo priemonių, kaip tikrai išsilaisvinti nuo 
tų nekviestų „išlaisvintojų“.

Minėtasis žuranals yra plačiai skaitomas 
Pietų ir Centrinėje Amerikoje. Jis gerai pa
žįstamas mokslo centruose, universitetuose 
ir demokratinio pažangiojo jaunimo tarpe. 
Ispanai ir Pietų Amerikos tautos labai ma
žai turi žinių apie tikrą padėtį Pabaltijo 
valstybėse. Sovietų Ambasados bando už
versti redakcijas Maskvoje gamintomis in
formacijos, bet ispanai jomis netiki, nes tu
rėjo progos įsitikinti, jog tai tėra tiktai pro- 
poganda. ,.

M. Gudelio straipsnis apie Pabaltijo 'tau
tas supažindino tūkstančius ispanų su Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų išken
tėtais vargais ir nupasakojo jiems tikruosius 
baltiečių rūpesčius.

BALTIJOS VALSTYBES — BOJUS 
RAUDONARMIEČIAMS

Kaip „Izvestija“ Nr. 48 praneša, vien tik 
pašalpų ir pensijų raudonosios armijos ka
riams Estijoje per 1945 m. išmokėta iš viso, 
jungtinio biudžeto .milijonai ir iš vietinio 
(Estijos TSR) biudžeto 1 milijonas rublių. 
Taigi, galima pręsti, klek ten tų raudonar
miečių prigrūsta. Be to, raud. .armijos ka
riams ir karininkams Estijoje pavesta 46.027 

ha. žemės. 3.331 raudonarmiečių šeima gavo 
Estijoje po sodybą, su visu ūkio inventoriu
mi. Jiems buvo duota .karvių, arklių, kiaulių 
ir paukščių. Mašinų, — traktorių stotys rau
donarmiečių ūkiams padeda išarti bei ap
sėti laukus ir nuimti derlių. Valsčiuose, vie
tiniai žmonės varomi dirbti raudonarmiečių 
ūkiuose. Be to, estai ūkininkai turi privežti 
raudonarmiečiams malkų. 1945 m. jiems, bu
vo atvežta net 15.000 kub. metrų malkų.

Kaip žinome, Baltijos kraštus Hitleris bu
vo numatęs kolonizuoti pasižymėjusiems 
wehrmachto kariams, atiduoti jiems lietu
vių, latvių ir estų ūkius su visu gyvų ir 
negyvu inventoriumi, o pačius tų ūkių savi
ninkus paversti kumečiais arba Iškeldinti 
kur nors toliau į rytus. Dabar šis planas 
sąžiningai vykdomas. -~

LIETUVOJE STIPRI OPOZICIJA
„Pravda" Nr. 34 išspausdino Lietuvos ko

munistų partijos generalinio sekretoriaus 
A. Sniečkaus., priešrinkiminę kalbą, kurios 
didžioji dalis paskirta išgirti Staliną, Rusi
ją ir raud. Armiją. Bet antrojoj kalbos daly 
Sniečkus pažymėjo, kad Lietuvoje žmonių 
opozicija sovietams esanti stipri, nes likvi
duoti „buržuažinius įsitikinimus žmonių są
monėje“, girdi, esą sunku.

Tos pat „Pravdos“ Nr. 29 rašo, kad Vil
niuje, Kaime, Klaipėdoje, Šiauliuose ir ki
tuose Lietuvos miestuose buvę suorganizuoti 
specialus priešrinkiminiai raud. armijos da
linių paradai.
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Lenkijos tragizmas
1. Vieniems nugalėtojams pergalės šven

tėt o kitiems susirūpinimo diena. Didi. Bri
tanijos vyriausybė per radiją, o visuomenė 
per spaudą pareiškė dideli apgailestavimą, 
kad pergalės šventėje Londone nedalyvavo 
Lenkijos karinių pajėgų atstovai. Šiuo ap
gailestavimu apimamas netiesiogiai tas 
Lenkijos tragizmas, kurį ji dabar pergy
vena ir dėl kurio nedalyvavo toje šven
tėje. Visiems aišku, kad dėl susidariusios 
politinės padėties Didž. Britanijai „nepa
togu“ buvo kviesti j šventą gen. Anders 
dalinius, nors iš tikrųjų tik jie galėjo at
stovauti Lenkiją toje šventėje. ' O Var
šuvos vyriausybė, kuri ne tik gavo kvieti
mą j šventą, bet buvo netgi pranešusi šven
tės -dalyvhj sąrašą ir jų atvykimo laiką, 
staigiai nusprendė šventėje nedalyvąųtidėl 
priežasčių, kurios pranešamos atskiru me
morandumu. Kokios priežastys tame me
morandume be būtų nurodytos, vis tiek 
svarbiausioji jų paliks ta, kad taip „pata
rė“ jos galingasis rytinis kaimynas, kuris 
ne tik apsiėmė aprūpinti Lenkijos kariuo
menę reikalinga karo medžiaga, modemiš- 
kaisias ginklais apranga, bet taip pat ap
mokyti ją. Didž. Britanijos tikrą viešąją 
nuomonę šiuo reikalu atvirai išreiškė 
aštuoni parlamento nariai, įdėdami „Daily 
Telegraph“ atvirą laišką, kuriame tarp kit
ko sakoma, kad gen. Anders dalinių ne- 
pakvientimas į pergalės šventę yra tų karių 
didvyriškumo ir pasiaukojimo įžeidimas, 
padidintas dar tuo, kad buvo pakviesti 
Varšuvos vyriausybės žinioje esantieji ka- 
r, lomenės daliniai.

Taip praėjo didžioji pergalės šventė 
Londone, nedalyvaujant joje tiems, kurie 
pirmieji pasipriešino agresoriui, kurie taip 
didvyriškai gynė savo kraštą, o vėliau sve
timose žemėsi sąjungininkų pusėje, kurie 
labiausiai nukentėjo antrajame pasaulinia
me kare, kurie pagaliau iš karo išėjo nu
galėtojais, bet dabar yra blogesnėje padė- 
t ,e, negu, kai kurie nugalėtieji kraštai, 
pv., Italija. Lenkų tautai pergalės šventė 
buvo ne džiaugsmo, bet susirūpinimo, susi
kaupimo, pasiryžimo ir naujų vilčių diena, 
primenanti jos karių narsumą ir didvyriš
kumą, ju karinius laimėjimus, bet taip pat 
didelį politinį pralaimėjimą.. > •

2. Dramos užuomazga ir esmė. Visa Len
kijos drama sukasi apie jos rytinių sričių 
atplėšimą kompensacijos titulu vakaruose 
didžiųjų plotų prijungimą negalėtos Vokie
tijos sąskaitoi ir dabartinę padėti krašte, 
kur vyksta kova dėl santvarkos pasirin
kimo bei valdžios pavedimo tiems, ku
riems tauta norėtų ją patikėti.

’.939 m. rugpiūcio 25 d. abipusės pagal
bos sutartis su' Didž. Britanija, tai tas 
pagrindas, kuriuo lenkų tauta 1939 m. rug
sėjo 1 d. stojo ginti savo teritorijos inte
gralumo ir valstybės suverenumo.

Per 17 dienų nugalėta ir Ribbentrop- 
Molotov susitarimu ketvirtą kartą pada
linta, ji nenustojo vilties, o vedė kovą už 
tuos pačius idealus toliau net dviem fron
tais. Kai dalis tautos grūmėsi su priešu 
Afrikoje, Italijoje ir kitose svetimose že
mėse, krašto viduje veikė partizanai, su
simetę į vad. „Armja Krajowa“, kuri suor
ganizavo Varšuvos sukilimą. Visam judė

jimui vadovavo konstitucinė vyriausybė, 
kuri veikė iš Londono.

Bet karas pasibaigė. Trys didieji. pra
dėjo tartis dėl pokarinės santvarkos, šalia 
Londone veikusios Lenkijos konstitucinės 
vyriausybės Liubline sudaryta antroji vy
riausybe, Teherane nubrėžtais, Jaltoje pat
virtintais, o Potsdame įgyvendintais nuta
rimais be tautos valios sutikimo priimama 
Lenkijos rytinė siena Ribbentrop-Molotov 
linija, pavadinta senuoju „Curzono linijos“ 
vardu, prie vakarinės Lenkijos prijungiami 
didžiuliai Vokietijos plotai, o abidvi vy
riausybės sujungiamos taip, kad į Liublino 
vyriausybę įeina Iš. Londono vyriausybės 
Mykolą j czyk Ir prof. Grabski. Tuo būdu

STASYS SANTVARAS

Du ėriukai
Du ėriukai bliauna, du našlaičiai verkia — 
Kam pašovė motiną kareiviai svetimi? 
Saulė dideles, giedrias akis atmerkė
Ir gyvent, gyvent dar vos imi . . .

Jt
Varo mus į šlaito pievą —
Kas parodys mum, katra žolė gardi?
Argi žmonės turi Dievą, 
Ar jie turi gailesčio širdy?

Naktį, niaurią šaltą naktį,
Ak, prie ko galvelė prisiglaus! . . 
Viešpatie, gal Tu ateisi pasaką pasekti? 
Varge, neateiki tik pavidale žmogausl

Likom du (Paliko daug tokių kaip mudu).. 
O atkrantė, kur mes raudame - pilna žvėrių- 
Jie ir pjauna, jie ir žudo,
Kas dar nūdien gali pasigirt gėriu? . .

Saulė dideles giedrias akis atmerkė, 
O visa buitis tokia sprangi, kimi —
Du ėriukai bliauna, du našlaičiai verkia — 
Kam pašovė motiną kareiviai svetimi . , . 
Tiubingen, 1945. X. 20.

naujoji Lenkijos Valstybės teritorija pave
dama valdyti laikiniajai vyriausybei, o eg- 
zilinė vyriausybė Londone likviduojama. 
Šiuose momentuose glūdi pagrindiniai dra
mos elementai.

3. Curzono linijos klaida. Jei rytinių 
Lenkijos sričių nustojimas yra aiškus ir 
galutinis, tai vakarinės sienos klausimas 
sudaro atskirą problemą, kuri ateityje dar 
ne kartą iškils labai aštria forma. Abejo
tina, ar ateityje atsigavusi Vokietija sutiks 
su nustojimu savo rytinių sričių, kurių rei
kalavo ne tiek pati Lenkija, kiek jos už
tarėjas iš Rytų. Sis klausimo išsprendimas 
gali ’ dar labiau sukomplikuoti Lenkijos 
problemą. Suradusi sų Vokietija modus 
vivendi, Sovietų Sąjunga galės šiuo triuku 
daryti didelę itaką tiek Lenkijai, tiek Vo
kietijai. Lenkų tauta tatai puikiai supran
ta ir jaučia.

Dėl vad. Curzono linijos, palietusios 
Lenkiją, o taip pat dėl Baltijos kraštų da
bartinės padėties išreiškia didelį apgaile
stavimą Didž. Britanijos žemuosiuose rū
muose užsienio politikos diskusijų metu 

paskutinėje savo kalboje Churchill, kuris 
jaučiasi dėl tos padėties atsakingas. Jis 
pažymėjo, kad tuž Curzono linijos ir Balti
jos kraštų reikalų klaidas šiandien jis 
gali būti teisiamas, tačiau tokiu atveju 
turi būti atsižvelgta į tą aplinkybę, kad tų 
klaidų padarymo metu buvo reikalas jung
ti visas galimas jėgas kovai su didžiausiu 
irpavojingiausiu priešu. Kai dabar ta ap
linkybė neaktuali, reikia žiūrėti į tuos 
klausimus kitomis akimis, juo labiau, kad 
tuose kraštuose paliko tik šešėlis tų gyven
tojų, kurie ten buvo prieš antrąjį pasaulinį 
karą. Užsininęs Ispanijos reikalus, Chur- 
chillis pažymėjo, kad reakcinėje Ispanijoje 
šiuo metu daugiau yra laisvių negu da
bartinėje Lenkijoje.

4. Padėtis Lenkijoje. Kas dedasi pačioje 
Lenkijoje, aiškiai matyti iš fakto, kad len
kų kariai iš Vakarų ir išvežtieji į Vokie
tiją darbams lenkai nenori grįžti namo, 
o taip pat iš tų žinių, kurias oficialiai skel
bia Varšuvos vyriausybė, lenkų emigran
tiniai organai Vakaruose Vakarinių demo
kratinių kraštų vyriausybės jau kelis kar
tus kreipėsi į dabartinę Varšuvos vyriau
sybę notomis, reikalaudamos kuo greičiau
siai įvykdyti savo duotus pasižadėjimus ir 
pravesti krašte rinkimus į parlamentą. 
Be to, JAV vyriausybė dėl pažadų neįvyk
dymo, t. y. dėl rinkimų atidėliojimo ir as
mens, sąžinės bei spaudos laisvių nęsutai- 
kimo krašto gyventojams sustabdė Lenki
jai pripažintus 90 milijonų dolerių kreditų. 
Ryšium su tuo lenku leidžiamas Paryžiuje 
laikraštis „Sztandar Polski“ rašo: Aišku, 
kad Berutos režimui visiškai nerūpi už
sienio kreditai ir Lenkijos ūkio atstatymas. 
Kaip ugnies jis bijo laisvų rinkimų. Už iš
silaikymą valdžioje jis yra pasiryžęs paau
koti kiekvieną užsienio paramą, nors ji 
būtų visuomenei reikalinga tokiame laips
nyje, kaip dabar, kai kraštas yra sunaikin
tas ir apiplėštas. O Amerika privalo sup
rasti, kad tuo atveju, jei įi nori Lenkijai 
garantuoti demokratinę ir laisvą santvar
ką, turi imtis kitų metodų, negu ūkinis 
spaudimas. Berutovcų gąsdinimas paskolos 
nedavimu yra manevras, iš kurio Liublino 
diktatoriai juokiasi ligi plyšimo." Paduo
damas žinią apie referendumą dėl monar
chijos Italijoje, tas pats laikraštis pažymi: 
„Matome, kad Italija, kuri karą pralai
mėjo, pilnai naudojasi demokratinėmis 
laisvėmis, nes gali laisvai spręsti apie val
stybės santvarką. Sunku šia proga nepa
žymėti, kad Lenkija, kuri tariamai karą 
laimėjo , visiškai neturi tų laisvių. Kas 
atsitiktų, jai taip Lenkijoje būtų plebisci
tas klausimu: „Norime Berutos ar ne?" 
Vadinasi, jau tuoj sueis metai, kai Lenki
jos vyriausybė pripažinta su sąlyga, kad 
greit praves rinkimus, o tų rinkimų vis 
nėra. Du kartus įvykę rinkimai Prancū
zijoje, Graikijoje, Italijoje, Belgijoje ir 
Olandijoje įrodo, kad tokius rinkimus prie 
geros valios galima lengvai pravesti. Ta
čiau matyti yra reikalas, kad jie delsiami.

J. Petrulis.
• • * •

RAKETINIŲ BOMBŲ POLIGONAS 
. AUSTRALIJOJE

Sidney (Reuteris). Australijoje lankėsi Bri
tanijos raketinių bombų misija. Ryšium su 
tuo įsteigtas bandymų poligonas.
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įspūdžiai i
— „The Bulletin" reportere Mary Cava- 

piagh po kelionės Į Lenkiją rašė: Prieš 3 
pavartes Lenkijoje kalbėjausi su žmonėmis, 
Iturie, negali būt abejojimo, dabar jau yra 
įnirę. Tai valstiečiai, seniau Buvę mažų, bet 
Įišsiverčiančių ūkių savininkai, šiandie — 
elgetos. Lenkija lyg dykuma. Pražygiavo 
|vairios armijos, ir plėšė, ir degino, ir prie
vartavo. Armijoms parėjus, iš slėptuvių ir 
iš girių paršliaužė žmogus į savo žemės 
uždarėlį, bet iš ko gyventi, kur gyvuliai, kur 
padargai? Nuo rugsėjo nesame ragavę duo
bos, kalbėjo jie. Ir tai teisybė. Katiliukai 
tušti. Sandėliuke nieko nėra. Vyriausybė 
Cepagelbi. UNRRA-os parama eina šios 
dienos valdovų politiniams tikslams, tokį 
gavau įsitikinimą, — rašo reporterė. Ji ap
lankius lūšnas ir landynes, netikėtai buvo 
pakviesta pas apygardos dignitarą: lašiša, 
kumpis, kiaušiniai, viščiukai, ledai, pyragai
čiai ir kava. Viskas aišku, iš šunbiržės, kur 
siaučia astronomiškos kainos, bet komu
nistui tai jokia kliūtis.

ĮDOMUS PLEBISCITAS
Išeinantis Varšuvoje dienraštis „Dziennik 

Ludowy“ savo skaitytojams paskelbė labai 
būdingą plebisčitą — septynių kiekvienam 
lenkui svarbių klausimų anketą. Žemiau 
talpinami minėti klausimai labai ryškiai 
nusako šio meto, lenkų tautos politinio 
auklėjimo tendencijas ir kryptį. _

1. Kur glūdi vokiečių valstybės atstatymo 
pavojus?

Kultūrinės
Literatūra; Prancūzų rašytojų kongresas. 

Birželio 29 d. Paryžiuje įvyks prancūzų 
rašytojų kongresas. Jame dalyvaus ir kitų 
tautų rašytojų atstovai. Tuo pačiu metu 
(vyks prancūzų intelektualų: mokslininkų, 
dailininkų, muzikų suvažiavimas.

PEN-CLUB POSĖDŽIAUS STOCKHOLME
.18 Pen-Klubo kongresas įvyko Stock- 

holme. Dalyvavo 27 tautų 300 atstovų. Svar
biausiu darbotvarkės ^klausimu buvo spau
dos laisvė.

PRANCŪZŲ LITERATŪROS PREMIJOS
Prancūzų akademija praeitą savaitę pas

kyrė literatūros premiją Daniel-Rops; ro
mano premija Jean Orieux už veikalą „Fon- 
tagre“. Yoes Gandon, žinomas literatūros 
kritikas, stilistas, romanistas gavo premiją 
už veikalą „Dernier Bleme“.

Jean Orieux yra jaunas, 34 m. rašytojas. 
Jis mėgsta aprašyti realų savo krašto Li
mousin gyvenimą. Šiuo metu rašytojas gy
vena Marike.

Dailė. Petit Palais Paryžiuje atidaryta 
didžiulė prancūzų dailės paroda. Joje daly
vauja visi prancūzų meno korifėjai: prade
dant nuo Clonet ir Fougret baigiant Cour
bet ir Manet.

Atskiros salės yra paskirtos Ingres, Della- 
oro'x, Corot.

K.igpos apie dailę. Paryžiuje išėjo dvi 
įdomias knygos apie dailę. German Bazin 
„La Crepuscule dės • Images" ir Bernard

s Lenkijos . . •
2. ’ Kodėl Lenkijai yra naudingas bendra

darbiavimas su slavų tautomis?
3. Kodėl pasaulinei taikai yra būtina pa

šalinti Ispanijoje gen. Franco valdžią?
4. Kuriuos visuomninius ir ūkiškus įvy

kius Lenkijoje 1945 metais skaitau svar- 
baiusiais?

Kas turi būti nubaustas už 1939 metų 
rugsėjo mėn. pralaimėjimą?

6. Kuo remiasi kenksmingas valstybei 
esančių miško grupių buvimas?

7. Kaip. reikalinga ūkiškai pertvarkyti 
Lenkijos kaimą?

Už geriausius ir teisingiausius atsakymus 
ir dovanos numatytos: kolektyvinės dova
nos — arklys, karvė, avis, . paršas, radijo 
aparatas ir t. t. ir individualinės — maišas 
cukraus, druska, cementas, skarda, pakink
tai, baltiniai, batai, knygos ir t. t.

Tikrai būtų įdomu žinoti šito plebiscito 
išdavas. K.

„ŽINAU, KAD TURIU BALSUOTI 
— „TAIP“

Varšuva. Lenkijos radijo transliuoja mi
tingus ir įvairią programą, kuri yra surišta 
su birželio mėn. 30 d. įvykstančiu referen
dumu.

Lengvo žanro vienas solistas, lydimas 
muzikos, dainavę šitaip: „Žinau, kad turiu 
balsuoti — „taip“ ir: „Žinau, kad balsuo
siu — „taip“ ir kiekvieną posmą užbaigė: 
„Taip .. taip taip taip“.

naujienos r
Dorival „Les Etapes de la peinture fran- 
caise contemporaine“.

Prancūzų dailės paroda Romoje Šiuo me
tu Romoje* vyksta prancūzų dailės paroda. 
Joje be kitų yra išstatyti Cėzanne, Bonnard,- 
Renoir, Modigliani kūriniai.

GRAŽI DOVANELĖ MUŠI] MAŽIESIEMS
Mūsų mažieji skaitytojai ir net lie, kurie 

dar nemoka skaityti, labai apsidžiaugs su
laukę išeivijoje pirmosios gražios dovanė
lės: dali. Pov. Osmolskis, nekartą Lietuvo
je gražiai iliustravęs keletą knygučių, šiuo 
kartu padovanojo vaikučiams gražų, origi
nalų veikaliuką „DU GAIDELIAI". Tai vi
siems murBs žinoma lietuviška eilituota pa
sakėlė spalvuotuose vaizdeliuose. Per visą 
12 psl. autorius kalba į mažųjų vaizduotę vi
sais atžvilgiais tobulais paveikslėliais, kuri^ 
čia ras: gaidelius, baltus žirnius klibančius, 
višteles, į malūną vežančias, malantį ožį, 

' pikliavojančią ožką, pyragą maišančią musę, 
uodą vandenį nešantį, pagaliau saulę su 
mėnesėliu . . .

Spaudos darbas atliktas gana vykusiai.. Ži
noma, tokius dalykėlius mažieji skaitytojai 
savo Tėvynėje buvo- pratę vartyti geres
niame popieriuje (ploname jie greit sus
kaito), bet garbė leidėjams kad ir tokį išrū
pino.

Reikia manyti, kad tiek mažieji skaityto
jai, tiek jų tėveliai, autoriui bus labai dė
kingi.

Išleista Kirchheim’e und Teck, 1948 mt 
Kaina nepažymėta. Br. Kv.

TRUMPOS žinios
,;Pravda“ Nr. 54 praneša, kąd Vilniuje 

filharmonijos salėje koncertavo Pskovo ar
tistai. Napoleono rūmuose (dabar raudono
sios armijos karininkų klubas) įvyko Mask
vos raudonarmiečių artistų pasirodymas.

• « *

„Ižviestija" Nr. 64 praneša, kad paruošų 
darbai (grūdų, bulvių, sviesto ir t. t.) ir jų 
atlikimas praklauso visasąjunginiam komi
sariatui.
. Amerikos lietuvių spaudos žiniomis, iš 
JAV siunčiama paramos siuntinį lietuviai 
tremtiniai turi išpirkti nuo specialaus mui
to. P5>z., viena lietuvė tremtinė iš Sibiro 
praneša, kad už siuntinuką (dėžutę konser
vų, dvi nosines, 8 muilo gabalėlius, siūlų gi
jas ir popierių laiškams, visa kita buvo iš
vogta) turėjo sumokėti 297 rublius.

„Išeivių Draugas“ rašo, kad į Lietuvą iš 
TSRS plūsta minios elgetų ir įvairaus su- 
demoralizuoto gaivalo. Maldauja .valgio. 
Lietuva jie vadina mažąja Amerika. NKVD 
į šį „turizmą“ žiūri pro pirštus, o gal būt, 
mato, kad jėga badaujančių TSRS piliečių 
nesuvaldys. 

• ♦ *

„Novoje Vremia“ (TSRS užsienių reikalų 
ministerijos organas) rašo:'Artimiausia atei
tis parodys, kuo būdu tvarkysis tarptautinis 
gyvenimas. Laikraščio teigimu, anglo-saksų 
ir TSRS bendradarbiavimas vargu įmano
mas. '

• ♦ •

Maskvos „Pravda“ apie min. Bevino kalbą 
šitaip rašė: Tai yra psichologinis pasiruoši
mas atsisakyti nuo bendradarbiavimo su 
TSRS. Tai tolimesnis bandymas grąsinimais, 
ir presija padaryti įtaką Tarybų Sąjungai. 
Tai Chu^chillio kalbos Fultone tęsinys. 

...

„Polska žbrojna“ praneša, kad Lenkijos 
vidaus saugumo korpas (šitaip vadinasi len- 
kiškasai NKVD) per metus atliko šitokius 
darbus: įvykdyta 745 operatyviniai žygiai, 
likviduota 81 gauja, išblaškyta 14 gaujų, ko
vose nužudyta 580 banditų, sužeista 166 ban
ditai ir suimta 11.190 banditų. Iš viso iš ban
ditų (kas tie banditai? — žinomą iš LTSR 
praktikos) atimta: 2013 šautuvų, 671 automa
tinių pistoletų. 686 pistoletų, 20 sunk, kul
kosvaidžių, 242 lengv. kulkosvaidžių, 5 pa- 
trankėlės ir daug kitokios karo medžiagos.

PADĖKA
Augsburgo’ Lietuvių Dramos Teatras 

nuoširdžiai dėkoja Memmingeno lietuvių 
visuomenei, o ypač ponui Gediminui Oren- 
tui, už jų aukas teatro susisiekimo priemo
nei įsrigyti.

Augsburgo lietuvių Dramos Teatras.
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