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Didėja haimė, gausėja pianų
Washingtonas (Dena/INS). Grupė res- 

publikininkų senatorių, vadovaujama Balio, 
antradienį senatui pateikė prie Europos 
pagalbos programos siūlymą, kuriuo nori
ma sudaryti naują tarptautinį saugumo 
organą šalia Jungtinių Tautų. To organo 
tikslas būtų įveikti komunistų agresiją to
jų agitaciją; jis turėtų garantuoti Amerikos 
pagalbos programos pasisekimą Europoje ir 
ginti prie jo prisidėjusias valstybes nuo 
agresijos ir smurto.

Organo vadovybė privalėtų turėti aukš
čiausią tarybą, kurią sudarytų Saugumo 
Tarybos 11 tautų atstovai, bet niekas ne
turėtų veto teisės. Visi nutarimai turėtų 
būti daromi ne mažesne kaip 7 balsų dau
guma. Naujojo organo signatarai turėtų 
jam pavesti savo karines jėgas.

Ramina
Helsinkis (Dena/INS). Suomijos prezi

dentas J. Paasikivi yra numatęs sueiti į 
glaudesnius santykius su D. Britanija, kad 
sudarytų atsvarą prieš numatomą sutartį su 
Sovietų Sąjungą.

Britanijos užsienio reikalų ministerijos 
informatorius pareiškė, kad jis nieko neži
no apie jokį prezidento Paasikivio siūly
mą sudaryti Suomijos Britanijos paktą. Be 
to jis paabejojo, ar dabartinė politinė pa
dėtis Helsinkyje leistų Paasikiviui siūly
mą daryti.

Danija dementuoja '
Kopenhaga (Dena / Reuteris). Danijos 

įrišto apsaugos ministeris R. Hansenas 
pareiškė, kad Sovietų Sąjungos iškeltas 
kaltinimas Danijai, Švedijai ir Norvegijai 
dėl pasirašymo karinių sutarčių su D. Bri
tanija ir JAV neatitinka tikrovės.

Hansenas toliau Danijos parlamentui pa
reiškė, jog Danija yra gavusi ginklų iš D. 
Britanijos, Švedijos ir ankstyvesnio Vokie
tijos karinio turto ir iš JAV, bet tai ne
reiškia, kad Danija su šiais kraštais yra 
pasirašiusi slaptas karines sutartis. Taip 
pat sudaryta komisija, kuri nori pirkti 
ginklų Čekoslovakijoje, bet tai nereiškia, 
kad Danija pageidautų kokio nors slapto 
pakto su Čekoslovakija. Sovietų Sąjunga 
buvo viena iš pirmųjų valstybių, kurią Da
nija paklausė dėl ginklų pirkimo, deja, at
sakymas buvo neigiamai.

Sumažėjęs britų laivynas
Londųnas (Dena/Reuteris). Britų vyriau

sybė pirmą kartą nuo 1939 m. paskelbė 
duomenis apie savo laivyną. Pagal oficia
lius duomenis britų laivyną sudaro šie vie
netai: 2 kovos laivai, 4 vidutiniai lėktuvne
šiai, 16 kreiserių, 34 naikintuvai, 25 frega
tos, 26 povandeniniai laivai ir 12 minų ieš-. 
kotojų.

1939 metais britų laivynas turėjo 9 kovos 
laivus, 4 lėktuvnešius, -Ž6 kreiserius, 70 nai
kintuvu ir 39 povandeninius laivus.

Neįsileido Amerikos laivų
Teheranas (Dena/Reuteris). Persijos mi

nisteris pirmininkas I. 'Hakimis pareiškė, 
kad Persija nesutiko leisti įplaukti į savo 
teritorinius vandenis amerikiečių 27.000 to
nų lėktuvnešiui „Valley Forge” ir dviem 
naikintuvams.

Dėl gandų apie numatomus virš Persijos 
teritorijos skraidomųjų tvirtovių oro ma
nevrų ministeris pirmininkas pareiškė: 
„Svetimiems lėktuvams panašių skraidymų 
mes neleisime”.

Ekspliozija Haifoje
Jeruzalė (Dena). Trečiadienį Hailoje 

įvyko stipri ekspliozija, kurioje žuvo 17 
arabų, o gal žuvusių bus ir daugiau. 2ydų 
„Stern” organizacija paskelbė, kad tai esąs 
jos darbas.

Ekspliozija sukėlė gaisrų.
Jeruzalės senamiestin įsiveržė policinin

kais persirengusi grupė asmenų ir pasi
grobė didesnį kiekį šautuvų ir automatinių 
ginklų.

Prancūzijos ir Anglijos užsienio reikalų 
ministerial Diunkircheno savitarpio pagal
bos sutarties metinių proga pasikeitė svei
kinimo laiškais. (D).

Čilės ir Argentinos įgaliotiniai pasirašė 
sutartį dėl teisių Antarktifcoje. (D/R).

„Pergalė yra tuščias dalykas, kada Lietuvos gyventojams 
yra išplėštos teisės“

Sovietu Sąjunga varo planingą naikinimo politika

,Nebegalime toliau tylėdami ignoruoti šię nepakenčiama būklę“

JT turi tirti bolševikinj terorą Lietuvoje

Dabartine nevilti apvainikuos ateisiąs išvadavimas
Washingtonas (Spec, praneš). „Lietuvos 

ir kitų vidurinės Europos bei Pabaltijo 
tautų likvidacija yra viena iš mūsų meto 
tragedijų. Visai aišku, kad pergalė yra 
tuščias dalykas, kada Lietuvos gyventojams 
yra išplėštos civilinės teisės, spaudos, kal
bos ir susirinkimų laisvės bei teisė turėti 
savo religinius įsitikinimus. Informacijos iš 
už „geležinės uždangos” rodo, kad ten 
viešpatauja teroro režimas. Sovietų įstaigos 
areštų, tardymų ir trėmimų pagalba įstūmė 
Lietuvos gyventojus į tokį gyvenimą, kokio 
tas kraštas niekada nebuvo pažinojęs” — 
sakoma respublikininkų nacionalinio komi
teto rašte senatoriui Arthurui Vandenber- 
gui, kad jis patarpininkautų, idant Lietu
vos nepriklausomybės 30 m. sukaktis būtų 
viešai atžymėta atstovų rūmuose ir senate. 
To minėjimo iniciatorė yra respublikininkų 
partijos lietuvių grupė Chicagoje, kuriai 
pirmininkauja žinomas Amerikos lietuvių 
veikėjas Antanas A. Olis.

Ir tikrai Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis buvo paminėta atstovų rūmuose va
sario 16 d., o senate — rytojaus dieną.
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Benešąs nebūsiąs Hacha
Londonas (Dena/INS). Pasak londoniškį 

„Evening News” pranešama iš Prahos, kad 
prezidentas Benešąs, galimas dalykas, atsi
statydins artimiausiomis dienomis. Benešąs, 
pasak laikraštį, savo draugams pareiškęs, 
kad jis negalįs būti antru prezidentu 
Hacha.

Prezidentas Hacha 1939 metais buvo Hit
lerio pakviestas į Berchtesgadeną ir ten 
priverstas naciams parduoti savo tautą.

BENESĄS ATSISTATYDINĘS?
Londonas (Dena/INS). Londono Evening 

News laikraščiui paskelbus, kad atsistatys 
prez. Benešąs, Čekoslovakijos ambasado-

Helsinkis (Dena/Reuterią). Užsienio rei
kalų. ministerijos informatorius ketvirtadienį 
pareiškė, kad greičiausiai Suomija sutiks 
pasirašyti karinės pagalbos paktą su So
vietų Sąjunga. Galutinis šio klausimo spren
dimas yra respublikos prezidento Paasiki
vio ir parlamento rankose.

Helsinkis (Dena/Reuteris). Kaip pareiškė 
vienas Europos užsienio reikalų min. in
formatorius, Suomijos derybose su Sovietų 
Sąjunga dėl savitarpio pagalbos pakto su

Laisvės medali poniai Bidault prisega Amerikos ambasadorius Paryžiuje Jelfersonas 
’’aHerys. (Dena-INP-Bild)

Atstovas Jonkmanas (Michigano) savo 
kalboje pabrėžė: „Lietuvos nepriklausomy
bės 30 m. sukaktis tegali tik atkreipti kiek
vieno laisvę mylinčio amerikiečio simpa
tingą dėmesį. JAV tebepripažįsta Lietuvą 
nepriklausoma valstybe, iš kurios tas lais
vės atėmimas tėra tik laikinis. Jos būklės 
ironija yra neapsakomai traginga. Pasak 
patikimas žinias, „nepriklausoma Lietuva” 
yra valdoma tokiu žiauriu būdu, jog neį
manoma aprašyti. Pagal tas žinias Lietuva 
pasidarė to diktatoriaus (Stalino) auka, ne 
tik netekdama nepriklausomybės, ne tik 
nustodama spaudos, tikėjimo išpažinimo ir 
kitų žmogui įgimtų teisių, bet ji tapo ma
sinės likvidacijos ir į Rusijos koncentraci
jos stovyklas trėmimų auka, kas reiškia 
lėtą likvidaciją, sudarančią tokio masto 
genocidą (visuotinį tautų naikinimą), ku
rio istorijoje, 1ur būt, nėra buvę didesnio. 
JT pilnatis 1946 m. gruodžio mėn. paskelbė 
genocidą tarptautiniu nusikaltimu. Atrody
tų, kad vienas iš pirmųjų JT pilnaties at
sakingumo žygių turėtų būti ištyrimas kal
bamųjų žinių ir skundų prieš Sovietų Są
jungą.

rius Londone, tuojau 
neatitinka tikrovės.

pat pareiškė, kad tai

Pasak Evening News pranešimą, prezi
dentas Benešąs jau pereitą savaitę pasirašė 
pareiškimą, kuriuo jis atsisako savo parei
gų. Komunistai dar kol kas vengia tai pa
skelbti, kad išvengtų stiprios gyventojų 
reakcijos.

Londonas (Dena / INS). Čekoslovakijos 
respublikos prezidentas Dr. 'Eduardas Be
nešąs, pagal Evening News telefoninį pra
nešimą iš Prahos, pasitraukė iš savo pa
reigų.

Suomiai pasirašys
darymo nepaims pagrindan Rumunijos ir 
Vengrijos paktų pavyzdį. Stalino laiške 
Paasikiviui žodį „analogiškai”, pareiškė 
informatorius, mes nevertiname tolygiai. 
Suomijos paktas neturi būti Rumunijos ir 
Vengrijos pakto fotokopija. Kol kas dar 
nė Suomijos min. kabinetas iš šešių minis- 
terių sudaromoji valdžios taryba oficialiai 
nėra svarstę Stalino siūlymo. į

Mes Suomijoje nesileidžiame skubinami.
Nors Helsinkio gyventojų sluogsniuose

Minėtasis Sovietų Sąjungos elgesys su 
Lietuva yra šiurkštus Atlanto chartos ir 
Jungtinių Tautų chartos pažeidimas, kuri^ 
šaukiasi dangaus pagalbos.

Amerikiečių tauta tegali tik remti tokią 
pagalbos akcija”

Po šio atstovo kalbėjęs Jacksonas (Kali
fornija) tarp kitko nurodė, kad Amerika 
visai teisętai daro, nepripažindama naujo 
Lietuvos režimo. Pabaltijo valstybių parda
vimas sovietų laimėjimų ambicijai yra 
šlykšti dėmė padoraus santykiavimo pobū
džiui, o jei sutiktume pripažinti jėgą in-
strumentu tarptautiniuose santykiuose, 
reikštų, kad neigtume patys savo gimimo 
teisę.

Lietuva vėl išdižiai ir garbingai atsikels, 
kaip tautų šeimos narys. Dabartinė neviltis 
bus apvainikuota ateisiančio išvadavimo, 
jei visi geros valios žmonės palaikys vil
ties liepsnelę ir .žmogaus vertybės svajonę.

McCormackas (Massachusset) savo kal
boje iškėlė, kad „Visoje Europoje nėra 
buvę tautos, kuri būtų labiau mylėjusi lais-

Valymas palietė šimtus tūkstančių
Praha (Dena / Reuteris). Neoficialiomis 

žiniomis Čekoslovakijoje valymo akcijos 
palietė iki antradienio keletą šimtų tūk
stančių asmenų, kurie arba buvo atleisti iš 
užimamų pareigų arba perkelti į že
mesnio atlyginimo klases. Iš vieno Mora
vijoje esančio plieno fabriko buvo atleista 
1100 asmenų vien tik dėl to, kad jie ne
sutiko pareikšti lojalumo naujai vyriau
sybei. Toliau pranešime sakoma, kad ko
munistai priešais laiko visus tuos, kurie be 
sąlygų nevykdo visų jų, nors ir mažiausių, 
reikalavimų. Jų sprendimu gali būti vergai 
arba priešai, trečio kelio nėra.

Komunistinis valdžios užgrobimas, pa
reiškiama toliau pranešime, užbaigia .vieną 
pokarinės istorijos laiko tarpą, ir tauta, 
kuri gyveno laisvės principais bei palin
kusi į parlamentinę demokratiją, pasku
tinių dešimties metų būvyje jau du kartus 
tapo auka užsieninės agresijos, kuri buvo 
remiama išdavikų viduje.

KOMITETAI - ABSOLIUTUS VIEŠPATS
Praha (Dena). Čekoslovakijos vidaus rei

kalų ministerija, pasak Reuterį, pareiškė, 
kad daugelis tautinės apsaugos narių turės 
atsakyti teisme dėl karinių nusikaltimų.

Čekoslovakijos saugumo policija, kaip 
sakoma pranešime, antradienį padarė kra

viešpatauja ramybė, tačiau kyla susirūpini
mas, kad po naujos sutarties su Sovietų 
Sąjunga Suomijoje bus įkurta naujų kari
nių bazių. «

Suomijos sostinėje sklinda pašaipa, kad 
naujuose 500 ir 1000 markių banknotuose 
palikta tuščia vieta Stalino paveikslui.

Austrijos vyriausybės posėdyje nutarta 
reikalauti Austrijai nepriklausomybės 1937 
metų valstybės ribose.

Tarp Ispanijos ir Prancūzijos vyksta pa
sitarimai dėl pasikeitimo prekėmis dar prieš 
prekybos sutarties pasirašymą. (D).

Arabų lyga grasina nutraukti JAV naftos 
koncesiją Artimuosiuose Rytuose, jeigu jie 
toliau rems Palestinos padalijinimą. (D/R)

Jei kelias komunistams bus atviras . . .
Washingtonas (Dena/Reuteris). Buvęs 

JAV ambasadorius Sovietų Sąjungoje Wil- 
liamas Bųllitas kalbėjo antradienį kongreso 
užsienio reikalų komisijai dėl 100.000.000 
dolerių vertės karinių reikmenų tiekimo 
Kinijai. Bullittas pareiškė, kad Kinija yra 
visų Tolimųjų Rytų raktas. Jeigu mūsų 
vyriausybė leis, kad visa Kinija atitektų į 
komunistų rankas, tai būtų bergždžios pas
tangos vėliau sulaikyti Stalino varomos 
milžiniškos vejgų masės užpuolimą ant mū
sų krašto. Mes negalime pasipriešinti ko
munistų siekimui užvaldyti pasaulį, jeigu 
mes priešinsimės komunizmui tiktai Euro
poje. Sovietų Sąjunga aprūpino Kinijos 
komunistus jafionų ginklais ir tebeduoda ir 
toliau japonų sistemos ginklus, kurie šiuo 
metu gaminami Korėjoje ir Sibire. Jeigu 

vę, kaip lietuvių tauta. Praėjusiems am
žiams nepasisekė jos pavergti. Lietuviai 
kartkartėmis įrodė ne tik turį teisę būti 
laisvi, bet ir savo nusistatymą tą teisę 
vykdyti”.

„Mūsų kraštas nepripažino komunistę 
veiksmų, kuriais sunaikino Lietuvos ne
priklausomybę. Turi būti sulaikytas komu
nizmo plitimas Europoje ir kitur, o paskum 
atstumtas atgal Europoje. Kai tat įvyks, 
bus atstatyta Lietuvos laisvė ir grąžintos 
žmonių teisės”.

„Lietuva, Amerikos širdis yra su tavim.*'
Senate kalbėdamas senatorius Lodgė pa- 

reiškė, kad visi su liūdesiu yra skaitę apie- 
masines deportacijas, areštus naktimis, 
tardymus paskubomis, šaudymus ir kitus 
sistemingo naikinimo simptomus, „šios Su
kakties proga tie įvykiai turi versti mus 
rimtai susimąstyti, ar mes, stipriausia pa
saulio valstybė, nebuvome patižę ir mora
liškai silpni, leisdami ir toliau egzistuoti 
tokioms sąlygoms”. (Tęsinys 2 pusi.) 

tą F. D. Roosevelto studentų bendrabutyje 
ir suėmė 6 studentus, kurie buvo aktyvūs 
liaudies socialistų ir katalikų liaudies par
tijų nariai.

Tautinio fronto vykdomieji komitetai yra 
aukščiausieji viešojo gyvenimo organai ir 
sprendžia visus kultūrinius ir politinius 
klausimus, pasak Ceteką, pareiškė Čekoslo
vakijos teisingumo ministeris Dr. Cepicka. 
Šių komitetų vyriausias tikslas yra „apšva
rinti” viešąjį gyvenimą, ypač politines 
partijas. >

•
Opozicijos nebėra

Praha (Dena). Čekoslovakijos pramonės 
ministeris Z. Fierlingeris ketvirtadienį pa
reiškė, kad naujoje tautinio fronto vyriau
sybėje nėra jokios opozicijos. Toliau jis 
pareiškė abejojimą, ar aplamai naujoji vy
riausybė pakęstų kokią nors opoziciją.

Čekoslovakijos švietimo ministeris Z. Ne- 
jedlis pažymėjo, kad įvykusioji studentų 
demonstracija, palyginti, su visais įvykiais 
krašte, yra buvusi juokinga. Negi galėjo 
200 studentų jmsiprješinti milijonų reikala
vimams.

(Studentai, dalyvavusieji demonstracijoje, 
demonstravusiųjų skaičių vertina 20.000 
žmonių).- 1945 m. gegužės mėn., kalbėjai 
Nejedlis toliau, Čekoslovakija buvo išva- 
duota nuo savo išorinio priešo — Vokie-
tijos, o dabar Čekoslovakija išsilaisvino ii 
savo vidaus priešų — reakcionierių.

VKP (b) ČEKŲ MOKYKLOSE
Praha (Dena/Reuteris). Cekosfovakijoa 

teisingumo ministeris ketvirtadienį paskel
bė, kad reikalinga pranešti kiekvieną atsiti
kimą apie bendradarbiavimą su vokiečiais 
okupacijos metu, jeigu tikima, jog bausmė 
bendradarbiavusiam paskirta per maža. 
Teismas peržiūrės iš naujo visų kolabo
rantų bylas.

Komunistinis auklėjimo ministeris Z. Ne
jedlis išleido potvarkį, kuriuo įsakoma mo
kyklose ir universitetuos? dėstyti Sovietų 
Sąjungos reikšmę ir apie broliškus santy
kius tarp Sovietų Sąjungos ir Čekoslovaki
jos.
------------------- t '

komunistai laimės Kinijoje, tai jie vėliau 
įsibraus į Azijos pietus, nugalės Indokiniją, 
Siamą, Malajus ir pagaliau Japoniją.'

NURODO PRALOSIMO PASEKMES

Washingtonas (Dena). JAV krašto apsau
gos ministeris J. Forestalls, pasak INS, 
kreipėsi J kongresą ir nurodė karines pa
sekmes, kurio kiltų, jeigu Oraikija ir Tur
kija prarastų savo, nepriklausomybes.

Forrestalis nedavė jokių tikslesnių pa
aiškinimų, kaip jis supranta karines pasek
mes, bet jį parėmė užsienio reikalų minis- 
teris Marshaflis, kuris priminė paskutinius 
įvykius Čekoslovakijoje
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MINTIS 1948 m. (.

TRUMPOS ŽI1IIOS
AUSTRIJA

Kurasovas Austrijoje reikalauja amnesti
jos visiems mažiau nusikaltusiems buv. na
ciams. (D).

DANIJA
„Pavojus slenka artyn”... ražo danų 

„National Tidende” sovietų pasiūlyto gy
nimosi pakto Suomijai proga. (D/R).

D. BRITANIJA
D. Britanija su Suomija pasirašė preky

bos sutartj. Suomija teiks mišką, D. Bri
tanija — plieną ir anglis. (D).

Anglijos orinių pajėgų ministeris A. Hen- 
dersonas pareikalavo kitiems metams avia
cijos stiprinimo reikalams 173 milijonus 
tvarų sterlingų (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
Notų skaiiius apyvartoje paskutinę sa

vaitę Čekoslovakijoje padidėjo 3764 milijo
nais, o aukso ir devizų atsargos sumažėjo 

'•346 milijonais kronų. (D).
• Už čekoslovakų ištekėjusios britų pilie
tės nori grįžti į savo tėvynę ir tuo tikslu 

• kasdien apie 50 moterų apsilanko britų pa
siuntinybėje Prahoje.

ITALIJA
Italijos užsienio reikalų min. gralas C. 

Sforza, pasak Paryįįaus radiją, pirmasis 
priėmė anglų prancūzų kvietimą dalyvauti 
naujoje konferencijoje Marshallio planui 
aptarti. I konferenciją Sforza vyks pats. (D).

Italijos — D. Britanijos draugiškumo su
tartis, Italijos užsienio reikalų ministerijos, 
pranešimu bus patikrinta abiejų Romoje. 

.Derybos šiuo tikslu tarp abiejų valstybių 
veikiai prasidės. (D/R).

Italijos prol. sąjungos nedalyvaus Lon
dono konferencijoje. Italijos prof, sąjungų 
pirmininkas, pasak AFP, pareiškė, kad da
lyvavimas Londone konferencijoje Marshallio 
planui aptarti buvo Italijos prof, sąjungų 
atmestas. (D).

J. A. VALSTYBES
Trumanas paprašė kongresą pratęsti 3 

met. (galiojimus, leidžiančius jam pasirašy
ti sutartis dėl muitų sumažinimo ir kitų 
prekybos kliūčių šalinimo. (D/K).

„Amerikos balsui” paskirti 28 milijonai 
dolerių. Tuo būdu Amerikos radijo propa
ganda bus sustiprinta. (D/INS).

Per 300 žymių Amerikos dvasininkų, mo
kytojų, rašytojų ir prof, sąjungų veikėjų 
reikalauja JT užkirsti kelią priverčiamie
siems darbams. Jie teigia, kad daoar apie 
20 milijonų žmonių yra vergijoje. Mažiau
sia pusė ,iš jų yra sovietų sferoje. (D/INS).

Jnngtinių A. V. komunistinis agentas Nr. I 
Gerhardas Eisleris ir try# kiti su juo drauge 
internuoti sėbrai paskelbė bado streiką. D.

KINIJA
Kinijos komunistų daliniai, pasak AFP, 

pasiekė Szepingkaso miesto priemiesčius. 
Minėta vietovė yra svarbus miestas prie 
geležinkelio Čatigchungo Mukdeno lini
jos. (D).

NORVEGIJA
Daugelis tūkstančių studentų dalyvavo, 

pasak NTB, pirmadienį Oslo mieste įvyku
sioje demonstracijoje prieš Čekoslovakijos 
pasiuntinybę. Šia demonstracija Norvegijos 
studentai išreiškė savo simpatijas perse
kiojamiesiems Čekoslovakijos studentams «ir 
profesoriams. (D).

PALESTINA
Jau 1300 užmuštų Palestinoje nuo nera

mumų pradžios. (D).
PRANCŪZIJA

Prancūzų užsienio reikalų min. informa
torius pareiškė, kad antroji Marshallio pla
ne dalyvaujančių 16 Europos valstybių kon
ferencija galutinai nutarta šaukti kovo 15 d. 
Paryžiuje. (D/R).

50.000 lenkų repatrijuos iš Prancūzijos į 
Lenkiją. (D).

RUMUNIJA
Rumunijos min. pirmininkas P. Groza pa

reiškė grįžęs iš Varšuvos, kad Rumunija 
ketina glaudžiau bendradarbiauti ūkiniais 
reikalais su Lenkija. (D).

Buvęs Rumunijos karalius Mykolas, pa
sak Reuterį, ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad jis ne savo noru at
sisakė nuo sosto, bet buvo svetimos jėgos 
priverstas tai padaryti. (D).

Sovietų Sąjungos atstovas Washingtone 
įteikė JAV vyriausybei antrą protesto notą, 
kuria protestuojama, kad' JAV pažeidusios 
laisvos laivininkystės tarptautinį įstaty
mą. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
Iš pareigų pašalintas sovietų prekybos 

ministeris Liubimovas. Jo t’ . ’
Zavoronovas. (D/R).

vieton paskirtas

TOL. RYTAI 
užpuolė pran- 

už 120 km nuo
Vietnamo karinės pajėgos 
cūzų auto koloną maždaug 
Saigono. Per kautynes žuvo pulkininkas De
Serjgne, vyriausias svetimšalių legijono 
vadas Indokinijoje. (D).

VOKIETIJA
Pabėgėlių iš Čekoslovakijos vis daugėja, 

praneša pasienio policija. Pabėgėliai bus 
iškvosti amerikiečiią karinės valdžios. (D).

Dujų karą norėjo pradėti arti Hitlerio 
stovį asmenys 1943 m., pareiškė O. Am
brasas I. G. Farben byloje. (D).

Iš Mikolaičiko atsiminimu
s Varšuva negauna pagalbos

Komunistė Wanda Wasilewska mums su
sitikus Maskvoje (tai buvo 1944 m. rug
pjūčio 6 d.) pažiūrėjo į mane tiesiai ir pa
sakė, kad Lenkijos krašto armija nesikauna 
su vokiečiais Varšuvoje.

— Ką tamsta sakai, yra nesąmone, — 
pasakiau ir parodžiau jai keletą didžiau
sioje neviltyje padiktuotų pranešimų, ku- 

i riuos buvau gavęs iš generolo Bor-Koma- 
rowskio britų tarpininkavimu, praslinkus 
savaitei nuo kautynių pradžios.

Ji paskubomis perskaitė juos.
— Puiku, — tarė ji pagaliau, — jei tai 

tiesa, tai veikiai ateis pagalba. Kaip galė
dami greičiau įsikursime tenai.

Aš atkartojau, kad prieš keletą dienų 
kalbėjausi su Stalinu Kremliuje. Jis ne tik 
domėjęsis krašto armijos būkle Varšuvoje, 
bet mes taip pat kalbėję ir 
Lenkijos busimąsias sienas.

— Jei mes galėsime čia 
manau, jog bendrai veikdami 
naudos padaryti Lenkijai, — aiškinau aš.

— Curzono linija yra 
singa Lenkijai, — atsakė 
tuo būdu joerleido Rusijai 
į kurią raudonoji armija 
1939 m. kaip Hitlerio sąjungininkė. — Gal 
būt, vėliau galėsime pasiekti, kad ji būtų 
joakeista, bet dabar ne metas tokiems 
kalavimatps!

Dabar prabilo Andriejus Witosas, 
mingas žmogelis.

— Atsiprašau, madam, — tarė jis 
niai, kuri 1939 m. sveikino Lenkijos žlugi
mą, o dabar buvo pastatyta, kad ateityje 
dalyvautų Lenkijos valdyme, — man rodo
si, kad Mikolaičikas teisus. Jei eisime pas 
jį (Staliną) visi kartu — kur tamstai nerei
kės už mus kalbėti — gal galėsime ...
■ Bet daugiau jis nieko nebepasakė. Norė
dami išvengti, kad aš nesužinočiau esant 
nuomonių skirtumų vadinamajame „Lenki
jos atvadavimo komitete”, verčiau staiga 
nutraukė prasėdį. Tačiau man pranešė, kad 

Varšuvoje nesą kovų ir kad tas žinias su
teikęs B. Bieruta, numatytas (Lenkijos pre-

kurie padeda ati

Maskvos dar kartą 
ir Stalinu. Mėtoto- 

lenkais nepasitikėjo

apie Rusijos

susitarti, tai 
galėsime tik

nepaprastai tet- 
Wanda šaltai ir 

milžinišką sritį, 
buvo įsiveržusi

rei-

bai-

PO-

klastą pagaliau sa- 
apie 200.000 Varšų-

darysiąs tuo reikalu

Ispanija grįžta j areną
• Jei dar praėjusį rudenį Ispanijos per

spektyvos tarptautiniuose santykiuose buvo 
itin miglotos, tai nepavykus Londono kon
ferencijai, jos reikalai pasitaisė per naktį. 
Ispanijos užsienio reikalų ministeris A. M. 
Artąją nepraleido patogios progos ofenzy
vai Washington© link pradėti.

Franco pastangos susimedžioti kreditų 
benzinui, kaučukui ir mašinoms būtų pasi
baigusios nesėkmingai ir šį kartą, jei JAV 
nebūtų sumaniusios Pirinėjų pusiasalio iš
vesti iš mirties taško ir padaryti partnerį 
kitoms pagalbos privalančioms valstybėms 
politiškai ir ūkiškai grasomoje Europoje. 
Tad Amerikos chargė d’affaires Madride P. 
Culbertsonas su mieliausiu noru priėmė 

■ Artajos kvietimą atvykti „privačios” me
džioklės. Ir tarp dviejų šūvių Culbertsonas 

-nustebusiam užsienio reikalų ministeriui 
padiktavo Washington© sąlygas, kurias 
(vykdžiusi Ispanija būtų priimta į Mar
shallio piaiją: būtent, įvesti parlamentinę 
santvarką, grąžinti spaudos laisvę. Nei dau
giau nei mažiau.

ūkio srityje bendradarbiauti su Ispanija. 
Netrukus po to Prancūzija atidarė Pirinėjų 
sieną. Kitas ženklas, kad į Franco režimą 
žiūrima atlaidžiai, yra beviltiška ispanų eg- 
zilinės vyriausybės būklė. Per dešimtį me
tų savo tarpe besiriedami pražiopsoję visas 
progas, vyriausybės nariai, yra atsidūrę 
ne tik piniginiuose sunkumuose, bet taip 
pat turi dairytis naujos buveinės. Ir ligšio
linė jos globėja, Meksika, ketina JAV pa
vyzdžiu užmegsti santykius su ” 
panija.

Bet visos šios paraiškos tėra 
vojimas” pagrindiniam motyvui, 
ratinis štabas mažiau tesidomi Francu, kaip 
pačia Ispanija, kad dėl užkulisinių kovų ne
prarastų krašto karinės vertės. Didėjant 
(tampai tarp Maskvos ir Washington©, ne
galima atmesti eventualumo, kad rusų pra
siveržimas f>er Vakarų Europą galėtų būti 
sustabdytas tik prie natūralaus Pirinėjų 
pylimo, o Ispanijai tektų amerikiečių prie
tilčio vaidmuo. Amerikiečiai, dabar vyk
dydami ginklų demonstraciją Viduržemio

ruomenės dalinių, jei 
nors amerikiečių bazę 
žemio jūros erdvėje 
Geresnio susitarimo,
būklei, beveik negalima nė įsivaizduoti.

(Schweiz. .Allg. Volksz.)

jie vyksta į kurią 
Europoje ar Vidur- 
arba iš ten grįžta, 
tinkančio šių dienų

krašto armijos narius, 
riauti Lenkiją.

Jis nieko neatsakė.
Prieš išvykdamas iš 

kalbėjausi su Molotovu 
vas, matyti, Liublino
tiek, jog būtų taręs sužinosiąs iš jų Visą 
teisybę. Todėl mane, kartu su jais, pakvie
tė į savo kabinetą, kad savo ausimis iš
girstų mano nuomonę.

O Stalinas buvo dar mažiau vaišingesoii 
kaip pirma.

— Ar galite duoti man garbės žodį, - 
paklausė mane, — kad Varšuvoj vyksta 
kovos? Liublino lenkai informuoja mane, 
kad ten aplamai nėra jokių kovų. — Jis, 
be abejo, žinojo iš savo atstovų Varšuvoje, 
kad tenai vyksta beviltiškiausios gatvių ko
vos, kokių būta 2. D. kare.

— Galiu duoti tamstai savo garbės žodį: 
tenai kovojama, — atsakiau jam. — Kova 
yra beviltiška ir prašau jus, esančius geroje 
strateginėje pozicijoje, paremti mus.

Iš Washington© ir Londono buvau suži
nojęs, kad rusai buvo kreipęsi į bendrus 
generalinių štabų viršininkus, prašydami 
neteikti Varšuvai pagalbos. Vakarų sąjun
gininkai tą reikalavimą atmetė. Aš vis tikė
jausi galėsiąs sujaudinti Stalino širdį, nes 
žinojau jį nepaprastai trokštant sumušti 
vokiečius.

— Po pasikalbėjimo prieš kelias dieta 
įsakiau Varšuvai nuleisti du mano žvalgy
bos karininkus, — tarė jis rūkydamas 
pypkę, — bet vokiečiai abu juos nugalabijo.

Po kelių dienų sužinojau, kad abu jie 
buvo laimingai nusileidę ir iš pogrindžio 
vyriausiojo štabo atsiuntę daug telegramų.

Bet tuo metu aš ničnieko apie tai neži
nojau ir tik pareiškiau apgailestavimą. 
Stalinas atsiduso.

— Vis dėlto pabandysiu daryti ką galė
damas, kad padėtumėme Varšuvai, — tarė 
jis. — Vokiečiai sudaro mums didesnių 
sunkenybių, nekaip tikėjome. Bet veikiai 
atvaduosime miestą.

Prieš išeidamas iš Stalino kabineto, ne- 
galėjau iškentėti nepapasakojęs jam keietos 
įvykių iš Varšuvos pogrindžio judėjimą 
Reikalas buvo dėl trijų į nelaisvę paimtų 
vokiečių ir jų pažiūrų dėl Vokietijos atei
ties. Vienas iš belaisvių su visišku puili- 
kėjimu pranašavo, kad pokario VoMjt 
taip uoliai pulsianti komunizmui į glėbį, 
jog Vokietija veikiai pasidarysianti vado
vaujama komunistinė valstybė, o pasknm 
stengsiantis! paimt pasaulinę hegemoniją.

Stalinas buvo pasipiktinęs.
— Komunizmas tetinka vokiečiui, taip

zidentus, kuris pats ten buvęs. Žinoma, jis 
ten nebuvo, bet ką reiškia komunistui pa
meluoti!

Po pirmojo susitikimo su Liublino len
kais išsirinkau iš jų vieną, būtent, gene
rolą Mykolą Zymierskį, kurio žinioje buvo 
lenkų daliniai įskirti į raudonąją armiją. Aš 
jam teisingai atvaizdavau gen. Bor-Koma- 
rowskio dalinių karinę būkle, kurie klastos 
pagalba buvo įvilioti į atvirą kovą su vo
kiečiais Varšuvoje. Tą 
vo galvomis apmokėjo 
vos patriotų.

Jis patikino ką nors
ir pažadėjo paleisti generolą Filipowskį, 
sumanų krašto armijos karį, kurį rusai su
ėmė po to,"kai buvo padėjęs atvaduoti 
Lwową. Bet Filipowskio nebemačiau. Niekas 
nebematė jo niekada, nebent jo budeliai 
rusai.

Kitą dieną, rugpiūčio 7 d., susitikau su 
Bieruta, senosios gvardijos komunistu, ku
ris prieš kiek metų buvo atsisakęs Lenkijos 
pilietybės. Spyriau, kad jis vadovautųsi 
lenko jausmais ir apeliuotų Į Staliną, idant 
jis neatimtų iš mūsų, sąjungininkų, pusės 
mūsų krašto.

— Mūsų santykiai su Sovietų Sąjunga 
yra svarbesni už sienas, — atsakė jis.

Paskum jis padarė man siūlymą, kuris 
liudijo ypatingą cinizmą. Jei aš sutiksiąs 
po Varšuvos atvadavimo ten grįžti kaip 
Lenkijos kontroliuojamos vyriausybės mi
nisteris pirmininkas, jis duosiąs toje vy
riausybėje mažesnes vietas trims kitiems 
nepriklausomiems partijos vadams: vyriau
sybė būsianti sudaryta iš 18 narių, iš ku
rių 14 būsią Liublino lenkų.

— To negaliu nė diskutuot su tamsta, — 
tariau jam. — Pirma, aš jau esu legaliai 
sudarytos vyriausybės ministeris pirminin
kas, kuri kartu su savo jx>grindžio judė
jimu kovojo su vokiečiais jau tada, kai 
tamsta, kaip komunistas, buvai susidėjęs su 
Hitleriu. Mūsų vyriausybė buvo sudaryta 
pagal tokią konstituciją, kurią aš ne taip 
labai temėgstu. Bet vis tiek ji buvo legali
zuotos vyriausybės konstitucija. Mano vy
riausybė yra prisidėjusi prie Atlanto char- 
tos, ftasirašiusi nuomojimo skolinimo su
tartis, įstojimą j UNRRĄ ir kitas sutartis. 
Ko tamsta iš manęs reikalauji, tai būtų 
lenkų tautos išdavimas. Aš dar šiandien pat 
grįžčiau į Lenkiją, jeigu žinočiau, kad ga
lėsim drauge su Lenkijos pogrindžio seimu 
sudaryti sutartį, kuri atitiktų konstituciją ir 
geriausiai patarnautų Lenkijos interesams. ,

Bieruta žiūrėjo į mane nedraugiškai.
— Jei tamsta nori vykti į Lenkiją kaip balnas karvei, — pasakė jis. Paskum pri-

Franco Is-

tik „tūra- 
JAV gene-

Vokiečiu policija veržiasi J DP 
stovyklas

Stuttgartas (Dena). Paskutinėje spaudos 
konferencijoje, tarp kita ko, vienas žurna
listas pateikė gęnerolui Clayui klausimą, ar, 
atsižvelgiant į atsikartojančius DP antpuo
lius ant vokiečių, galėtų gauti vokiečių po
licija leidimą įžengti į DP stovyklas.

Generolas Clayus į tai atsakė, kad jis 
turėtų paabejoti teigimais, iškeltais ryšium 
su tuo klausimu. Tas klausimas jau buvo 
svarstytas su ministeriais pirmininkais. Jis 
pavešiąs amerikiečių karinės valdžios vie
šojo saugumo skyriui 
ištirti.

tuos duomenis

draugas ir visiškai sutikdamas su mumis, 
būsi pageidaujamas,—pasakė jis. — Bet 
tamsta bandytum vykti kaip Lenkijos 
riausybės ministeris pirmininkas, kuri 
bepripažįstama Sovietų Sąjungos, būsi 
imtas.

Aš pakilau.
— Man nebėra čia ko ieškoti, — tariau 

aš. — Mano vienintelis noras yra dabai 
grįžti j Londoną ir pranešti savo vyriausy
bei, ką mačiau ir girdėjau.

Prie durų dar kartą apsigręžiau, nes ne
norėjau nustoti menkos vjlties, kad Varšu
vai gali būti šiaip ar taip suteikta pagalba.

— Prašau jus dviejų dalykų, — tariau aš.
— Pagelbėkit Varšuvai ... ir padarykit 
įtakos sovietams, kad jie liautųsi suiminėję

jei 
vy- 
ne- 
su-

dūrė, kad Sovietų Sąjunga, J. A. Valstybės, 
D. Britanija, ir Prancūzija ilgus metus po 
karo turėsią likti geri draugai, — nes rei
kia tikėtis, kad maždaug po 25 metų Vo
kietija ir vėl pradės karą.

Rugpjūčio 10 d. mažas būrelis mano paly
dovų ir aš pats pradėjau abejoti, ar mes 
patyliukais nepasidarėme komunistų be
laisviais. Prieš dvi dienas buvome prašą 
lėktuvo, bet lig tol nebuvome gavę jokio 
atsakymo.

Tačiau rugpjūčio 11 d. 2 vai. (nakties) 
staiga mums paskambina. Mums pranešė, 
kad 4 vai. išskrisime iš Maskvos aerodro
mo ( Teheraną.

Mes rūpinomės laiku patekti į aerodro
mą. (B. d.)

Artaja atsargiai bandė Amerikos diplo
matui nurodyti sunkenybes, kurias sudary
tų tokios permainos Ispanijos vidaus poli
tikoje. Ispanija sutiksianti plačiausiai atsi
žvelgti ( Amerikos interesus Pirinėjuose, 
bet taip staiga (vesti* visišką spaudos lais
vę... Politinės medžioklės galutinis rezul
tatas vis dėlto pasirodė patenkinamas abiem 
pusėms.

Užsienio reikalų ministeris Marshallis 
reikšmingai pasakė, kad ■ Amerika nepasto
sianti kelio Vakarų Europai, jei ji norės

jūroje, J’irinėjų pusiasalį įkalkuliuoja kaip 
pirmos eilės strateginę sparno apsaugą.

Franco didžiausias koziris yra ne labai 
žymi sutartis su Amerikos aviacija, suda
ryta 1945 m., kurios dėka turėjo būti pa
lengvintas JAV kariuomenės dalinių gabe
nimas namo. Pagal šią sutartj kaip kom
pensacija Francui buvo pažadėta, kad ame
rikiečiai duos inžinierius ir medžiagą ae
rodromams Ispanijoje statyti. Be to, JAV 
turi teisę ne tik perskristi Ispanijos terito
riją, bet taip pat kiek nori iškelti ir ka-

* Diplomatija ir ginklavimasis
Kaip žinoma, prezidentas Trumanas oro 

pajėgų didinimo žeikalams sudarė komisi
ją, kurios pirmininku yra T. K. Finletteris. 
Ta komisija numato, kad JAV strateginis 
oro laivyno išplėtimas įvyks maždaug perą 
metus, bet jau j>er pirmuosius 2 metus, t. y. 
nuo 1948 m. sausio iki 1949 m. gruodžio, 
jo smogiamoji galia bus nepaprastai padi
dėjusi, ir tai pareikalaus 5 milijardų do
lerių išlaidų.

Dabartinėje būklėje, dvejų metų būvyje, 
kuriame turi būti įgyvendyti Finletterio 
komisijos siūlymai, strateginis oro pajėgų 
išvystymas yra geriausia priemonė pa
veikti Kremliui, kad susitaikytų nuo rusų 
dalinių žygio Į Vakarų Europą ir Viduri
nius Rytus. Tačiau dėl sugyvenimo su Titu, 
Markosu ir jų sėbrais Trieste ar Graikijos 
kalnuose, amerikiečių laivynas yra labiau 
pritaikomas ir labiau momentui tinkamas 
įrankis įspėjimui ir apsaugai.

Modernusis amerikiečių laivynas yra 
įvairių ginklo rūšių kombinacija, bet tokio 
masto, kuris atitinka mūsų gyvenamą me
tą, kuriame’ diplomatijai reikalinga karinės 
jėgos pademonstravimo, tačiau ne tokios 
persveriančios jėgos, kuri būtų panaudota 
visai atsisakant nuo diplomatuos.

Amerikiečių karinis laivynas visai atitin
ka tą tarmenj. Nors ir negalima laivyno 
aviacijos palyginti su stipriu oro laivynu, 
aprūpintu atominėmis bombomis, tačiau ji 
yra pajėgi dominuoti Belgradą, Sofiją ir 
susisiekimo kelius su šiaursfe Graikiją. O 
laivyno pajėgos gali įvykdyti išsilaipinimą, 
kad aiškiai parodytų, jog mūsų (spėjimai 
yra rimtai apgalvoti. Savaime suprantama, 
kad pats laivynas yra įgalintas bet kuriuo 
metu sekti laivus jūroje ir uostuose, o taip 
pat salas ir pusiasalius. (Iš W. Lippmano 
str.)

Toliau Clayus pareiškė, kad DP likimas 
yra labai sunkus, nes jie čia nenori likti 
ir iki savo naujo įsikūrimo jie neturi tė
vynės. „Aš tikiu”, kalbėjo generolas Clayus, 
„kad daugelis iš vokiečių neįvertina laisvės, 
kuria jie naudojasi amerikiečių okupaci
joje”.

JALTA — ANTRASIS MONCHENAS
Paryžius (Dena/Reuteris). G. Palevskis, 

gen. de Oaullės „dešinioji ranka” ir pran
cūzų tautinės unijos vadovybės narys, Jal
tos sutartį pavadino antruoju Mūnchenu. 
To pakto pasekmė yra ir komunistų įsi
galėjimas Čekoslovakijoje.

Sovietų ekspansijai pasipriešinti, kuri 
grasina pasaulio taikai, Palevskis siūlo su
daryti Europos tautų federaciją, kuri pri
valo būti gana stipri, kad galėtų laiduoti 
ūkinį atkutimą ir sudarytų stiprų strategi
nį bloką.

AFERA SU SUNKIUOJU VANDENIU
Po kapituliacijos Ammersee vienas che

mikas buvo užkasęs 8 puslitrinius butelius 
sunkiojo vandens. Tas vanduo buvo atga
bentas iš Norvegijos į Mūncheno universi
tetą, ir jis buvo labai vertingas atominės 
energijos tyrinėjimams. Vandenį užkasus is 
chemikas mirė, o jo žmona panoro tą „lo
bį” parduoti. Užsieniečiai siūlė už vieną 
butelį iki 40.000 RM, o Šveicarijoje būtų 
gauta jx> 60.000 fr. Kriminalinė policija su
sekė tos prekybos pėdsakus ir suėmė 11 
dalyvių, jų tarpe 2 užsieniečius. Ryšium su 
tuo buvo konfiskuota milijoninės vertės me
no paveikslų ir &L (Sūdd. Ztg.)

PASAULIS TURĖS
Atkelta iš 1 pusi.)

Paminėjęs, kad Lietuvos ministerio J. A. 
Valstybėse praėjusį rudenį JT pilnačiai 
įteiktas skundas nerado tinkamo atgarsio, 
senatorius sako, kad „mes, kaip amerikie
čiai, nebegalime toliau tylėdami ignoruoti 
šią nejoakenčiamą būklę. Iš mūsų pusės 
nebuvo jokio oficialaus komentaro nuo 1941 
m., kada užsienio ' reikalų ministerija pa
skelbė smerkianti, kad sovietai okupavo 
Lietuvą. Savo tylėjimu toliau didžiuotis 
negalime.”

Toliau senatorius paprašė leisti ir nie
kam neprieštaraujant buvo nutarta į kon
greso aktus („Congressional Record”) 
(rašyti vasario 16 d. „New York Times” 
dienraštyje išspausdintą vedamąjį „Lietu
vos nepriklausomybė”.

Atpasakojęs Lietuvos ilgą kovą dėl ne
priklausomybės ir paminėjęs Sovietų Są
jungos amžiną atsisakymą nuo lietuvių 
tautos ir žemių, laikraštis akcentuoja, kad 
„Rusija, grįždama prie „grobuonių impe
rialistų” politikos, sutrempė visus savo 
pareiškimus bei įsipareigojimus sutartimis 
ir savavališkai okupavo Lietuvą ir kitas 
dvi Pabaltijo respublikas. Be teroro ir 
priespaudos, kurią lietuviai kenčia, kaip ir 
kitos ta n tos Maskvos valdžioje, Sovietų Są
junga ten varo planingą naikinimo ir de
portacijų politiką, stengdamasi „nedraugiš
kus” vietos gyventojus pakeisti patikimais 
rusų komunistais”

„Lietuvių tauta tebekovoja dėl savo ne
priklausomybės. Visų pirma Lietuviai ko
voja, kad pabudintų pasaulio sąžinę, svar
biausia — Jungtinių Tautų, kurioms yra 
įteikę prašymą apsaugoti nuo genocido, 
Įjraktikuojamo jų gimtinėje. Anksčiau ar 
vėliau pasaulis turės atkreipti dėmesį j jų 
kovą ir suteikti jai deramą pagalbą”, - 
baigia dienraštis.

DIDELE KRATA FRANKFURTE
Frankfurtas (Dena). Amerikiečių daliniai, 

karo policija ir vokiečių policija miestepa- 
darė plataus masto kratą, norėdami susekti 
JAV kariuomenės dezertyrus, gyvenančius 
nelegaliai vokiečių privačiuose butuose, ir 
rasti juodosios rinkos prekių. JAV okupa
cinės kariuomenės vyr. būstinės policijos 
viršininkas pranešė, kad kratos metu buvo 
suimti 74 asmenys, priklausą amerikiečių 
armijai, 4 amerikiečių civiliai asmenys, S 
vokiečiai ir 11 dezertyrų.
MARSHALLIO PLANAS ABSOLIUČIAI 

TAIKINGAS
Rymas (Dena). Italijos užsienio reikalų 

ministeris Grafas C. Sforza ministerių ta
rybai padarė pranešimą apie Italijos užsie
nio politiką Marshallio plano ribose. Euro
pos atstatymo planas, pareiškė Sforza, yra 
veiksnys, kurio tikslai yra ūkiniai ir abso
liučiai taikingi. Italija gali didžiuotis sa
vo dalyvavimu Marshallio plane, nes jis 
vėl atstatys taikią ir demokratinę Europą.
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Prancūzijoje leista veikti Pabaltijo atstovybėms AKIMIRKSNIU KRONIKA
Estų tautos 30 metų nepriklausomybės 

sukakties proga (vasario 24 d.) šveicariš- 
kis „Die Tat” įdėjo D. von Uxkullio 
straipsnį, kuriame 
Pabaltijo valstybės, 
nio santrauką.

Prieš 7 metus ir
tuos tris kraštus ir tuo būdu 
trumpą nepriklausomybės isto-

paliečiamos visos trys 
Čia pateikiame straips-

8 mėn. raudonoji armi-

tautos abiejų pirmųjų savo lai-

negu

nepalankiose sąlygose jis prasi-

Rusijoje, kaip užnugaryje, būtų 
galima pardavimo rinka ir būtų

ja okupavo 
užbaigė jų 

. riją.
Tos trys

tnės dešimtmečių neturi gėdytis.
Jos daug geriau patenkino „tautų laisvo 

apsisprendimo” skelbėjų lūkesčius, 
daugelis kitų Wilsono eroje sukurtų vals
tybių. Jos ne tik suklestėjo politiškai, ūkiš
kai ir kultūriškai, bet, kas dar nuostabiau, 
labai tolerantingai ir išmaningai elgėsi su 
savo tautinėmis mažumomis.

ūkinis tų trijų rytų kraštų klestėjimas 
yra Jiesiog stebuklingas, kada pagalvoji, 
kokiose 
dėjo.

Jeigu 
buvus
prieinami žaliavų šaltiniai, tai tas ūkinis 
klestėjimas būtų buvęs dar greitesnis ir 
dar labiau imponuojąs.

Svariausias argumentas tų trijų Pabaltijo 
kraštų aneksijai pateisinti yra tariamasis 
-reikalas prieiti prie jūros ir turėti neuž- 
šalamus uostus. Tai galima girdėti iš įvai
rių tautybių vadinamųjų geopolitikų. Bel
gija ir Olandija Vokietijai irgi užtveria 
priėjimą prie jūros, tačiau nė vienam 
Hitlerio geopolitikui neatėjo į galvą min
tis tas dvi „Šiaurės jūros provincijas” to
kiais sumetamais aneksuoti.

Daugumas kraštų Pabaltijo aneksiją yra 
pripažinę „de facto”. Vienintelės valstybės, 
norėjusios pripažinti de jure, buvo 
ja ir Vokietija.

Anglosaksų rusų medaus mėnesio 
Vakarai tuos tris kraštus buvo jau 
nurašę, ir tik dabar atrodo, kad tas pro
cesas turi būti atmainytas. Pavyzdžiui, 
maždaug prieš tris savaites Prancūzija, be

Švedi-

metu 
viduje

didelio triukšmo, trims Pabaltijo kraštų 
ministeriams Paryžiuje grąžino diplomatų 
statusą, o taip pat grąžino ir tų kraštų 
viešąją nuosavybę.

Kiti kraštai seka Anglijos praktika: pri
pažino aneksiją de facto, bet nepripažino 
jokių diplomatinių teisių, arba JAV pavyz
džiu: nepripažino nei de facto nei de jure 
ir paliko tų kraštų diplomatams jų teises.

Į akis krenta faktas, kad visi kraštai kaip 
katinai slankioja aplink karštą košę, ir nie
kam iš to nėra naudos: nei nelaimingiems 
Pabaltijo tautų likučiams sovietų kontrolėje, 
kurie, gali būti, gyvena klaidingomis vilti-

Anglu žurnalas apie
Populiarus anglų savaitraštis „Specta

tor” š. m. vasario 27 d. numeryje atspaus
dino žinomo savo komentatoriaus Haroldo 
Nicolsono straipsnį, paskirtą lietuviškiems 
reikalams. Straipsnio autorius, pasinaudo
damas Anglijoje leidžiamo lietuviško sa
vaitraščio medžiaga, duoda įdomios ir sim
patiškos informacijos apie Lietuvos praei
tį, sunkią kovą dėl nepriklausomybės, 1940 
m. įvykius ir apie baltiečių tremtinių liki
mą. „Kiekvienas, kuris aplankė tas stovyk
las, buvo nustebintas baltiečių tremtinių ti
kėjimu, pasiryžimu ir drausme. Jie pasi
stengė suorganizuoti savo švietimo sistemą, 
muziką ir šokius, ir duoda savo vaikams 
suaugusių fvarumo, linksmumo ir drąsos 
pavyzdį. Jie sugalvojo patrauklią teoriją, 
kad D. P. ’nereiškia „Displaced Persons”, 
bet lietuviškai reiškia „Dievo Paukšteliai” 
(tie pastarieji žodžiai originale parašyti 
lietuviškai ir pabraukti). „Nieko nuosta
baus, rašo toliau H. Nicolsonas, kad britų 
ir amerikiečių inspektoriai grįžta 'iš tų 
stovyklų giliai sujaudinti energija ir drąsa, 
sugalvojusia tokį linksmą vardą takioms 
liūdnoms sąlygoms. Ligi šiol daug lietuvių 
ir kitų atvyko į Angliją kaip savanoriai 
darbininkai. Esu nuomonės, kad mes turi
me viską padaryti, ką tik galime, kad su-

A. A. pulk. Alfonsas Sklėrius-Sklėris

Prieš kurį laiką pulkininko šeimą, gyve
nančią prancūzų okupacinėj - zonoj, pasie
kė žinia, kad puikininkas Alfonsas Sklėrius- 
Šklėris, 1941 m. vasarą mirė nežinomoj Ru
sijos vietoj, susirgęs plaučių uždegimu. 
Sunku ir nerimta būtų minimą ligą laikyti 
mirties priežastimi, kadangi žinios išeina 
iš komunistų lūpų, o velionis buvo vienas 
iš tų, kurie aplamai, nepažįsta, kas tai yra 
ligos.

Alfonsas Sklėrius-Šklėris gimė 1890 m. 
birželio mėn. 17 d., Rokiškio apskr., Svė
dasų valsčiuj, Kunigiškių kaime, šviesių, 
susipratusių ūkininkų šeimoj. Su rusiška 
mokykla lygiagrečiai išmoko Alfonsas iš 
tėvo lietuviškai skaityti ' ir rašyti. Iš pat 
vaikystės pamilo savo t&iynę. Ypatingai 
graži, viena gražiausių Lietuvoj, tėviškės 
gamta, su už poros kilometrų didingai stūk- 

'✓sančiu Juodonių piliakalniu, pušimis 
apaugusiomis Smėlėtomis kalvomis :r 
netoliese tyvuliuojančiu Dviragiu ežeru (ku
riuos vaizdžiai aprašė Vaižgantas, gimęs 
ir augęs vieno kilometro atstume nuo Al
fonso tėviškės — Malaišiuose), jaunam Al
fonsui įdiegė meninius polinkius ir stiprino 
tėvynės meilę.

Būdamas gausios, bet neperturtingiau- 
sios šeimos narys, mokslus pradeda Alfon
sas kiek pavėluotai, materialiai remiamas 
vyriausiojo brolio, anuomet studijuojančio 
ir uždarbiaujančio Rusijoj, vėliau tapusio 
žymiu menininku — akvarelistu, skulpto
rium, Kajetono. Didelėm pastangom 1912 
m. baigia komercinę mokyklą Liepojuje. 
Tais pat metais išvažiuoja į Maskvą, sto
ja į žemės tvarkymo ir matavimo institu
tą. Nemiela jam ta' mokslo šaka, jis norėtų 
studijuoti tapybą, kaip Kajetonas, bet to
kios, anais laikais prabangios, mokyklos 
negali sau leisti.

Kada tėvynėj suliepsnoja laisvės kovos, 
niekieno neraginamas Alfonsas grįžta į 
Lietuvą ir savanoriu stoja į besiorganizuo
jančią kariuomenę. Ties širvintais'ir Gied
raičiais, vadovaudamas vienai artilerijos 
baterijai, narsiai kovoja prieš lenkus, o ties 
Radviliškiu ir Šiauliais pasižymi partizani
nėse kovose prieš bolševikus. Nepriklauso
mybės kovų metu apdovanojamas Vyčio 
Kryžium, kitais pasižymėjimų ženklais ir 
pakeliamas J kapitono laipsnį.

Kaip patyręs karys, Alfonsas Sklėrius- 
Šklėris, ir pasibaigus nepriklausomybės 
kovoms, kviečiamas pasilikti kariuomenėj.

Vėliau jo vadovybėn paskiriamas ,1-mas ar
tilerijos pulkas. Tose pareigose išbūna iki 
bolševikų invazijos, savo ginklo draugų, 
nuo eilinio kareivio, iki aukštųjų karinin
kų, gerbiamas ir mylimas, nes visur pasi
žymi dideliu sumanumu, teisingumu, darbš
tumu, optimizmu.

Nežiūrint daugybės tiesioginių pareigų 
ir rūpesčių, Alfonsas Sklėrius-Šklėris ne
pamiršta savo mielo palinkimo J meną: 
kiekvieną laisvo laiko valandą išnaudoja 
tapydamas. 1927—29 m. lanko meno mo
kyklą Kaune, o 1930 — 40 m. laikotarpy 
suruošia keletą savo kūrinių parodų Kaune, 
Panevėžy, Kėdainiuose. Susilaukia šiltos 
kritikos, o kaikuriais jo kūriniais žavisi net 
priekabingi meno žinovai. Jo nuosavam 
name Kėdainiuose visų kambarių sienos 
išpuoštos nuosavais paveikslais. Be to, Al
fonsas Sklėrius-Sklėris buvo vienas iš ne
daugelio Lietuvos foto mėgėjų, padaręs 
šimtus tikrai meniškų nuotraukų, kurias 
išstatydavo mėgėjų parodose ir būdavo 
tinkamai vertinamas. Alfonsas neatsiliko nė 
visuomeniniam gyvenime, ištisą metų eil£ 
vadovaudamas Panevėžio skautams. Taipo
gi jis išrado aparatą fiktyviam šaudymui, 
apie kurį, neturėdami smulkesnių davinių, 
deja, plačiau negalim paaiškinti. Laisvalai
kio, kaip tai kaikas supranta, Alfonsas ne
turėdavo. „Laisvalaikį turėsim po mirties”, 
sakydavo juokaudamas.

1941 m. birželio mėn. 14 d., su daugeliu 
aukštųjų karininkų, bolševikai pulkininką 
Alfonsą Sklėrių-Sklėrį išgabeno Į Rusiją. 
Įsakyme buvo nekaltai pažymėta, būk 
tremtiniai vežami į Maskvą... „pasitobu
linti”. Velionies šeima prieš pat vokiečiams 
užeinant dar gavo trumpą laiškutį iš kaž
kurios Latvijos vietos, iš kurio galima bu
vo spręsti, kad jie vežami link Leningrado, 
gal link Maskvos. Vėliau jokių žinių ne
buvo ir apie jo mirtį šeimą painformavo 
likę Lietuvoj giminės tik dabar.

Netekome dar vieno nepriklausomybės 
kovų veterano, tauraus lietuvio ir tikro 
žmogaus. Netekome Kario iš didžiosios rai
dės. Kario, kuris ne puolė ir žudė begin
klius, bet gynė tėvynę nuo užpuolikų, ku
ris iki paskutinės minutės su ginklu rankoj 
stovėjo Tautos- Laisvės sargyboj. Tebūna 
jam garbė už tai ir tebūna šviesus prisi
minimas ir pavyzdys pulkininkas Alfonsas 
Sklėris - Šklėrius mums, mūsų kovoj dėl 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. A. N.

Tobulėjimui nėra ribų .
3 pusi.) 
labai patarnautų ne 
ir iš viso būtų dl- 

sunkiame gyvenime.
pasirodęs moterų 

ir siauras, jog jis

(Atkelta iš 
gyvybiškai svarbus ir 
vien tik moterims, bet 
delis ramstis mūsų 
„Žiburiuose” kartais 
skyrius yra tiek retas 
vos stengia pranešti tik pačias svarbiąsias 
moterų gyvenimo aktualijas ir trumputę 
kroniką, jog jis, toli gražu, negali pava
duoti čia keliamo svarbaus tikslo. Be to, jis 
yra nepopuliarus, neaprėpia plačiųjų mote
riško pasaulio reikalų.

Turint galvoje, kad mūsų gyvenimas ir 
(o sąlygos gali labai pasikeisti, tokie visa
pusiškai universalūs laikraščiai, būtų tik
tieji vadovai ir-mokytojai. Jie padėtų nau
joje vietoje tvarkytis ir naujose sąlygose 
per daug neužmiršti mūsų visų bendro tiks-

lo ir uždavinių. Juose taip pat galima būtų 
tuojau aptarti, kas yra žali'nga ir kas nau
dinga naujoje aplinkumoje. Juk laikraštis 
yra labai mūsų kasdieną laukiamas sve
čias, tai kodėl jis negali pasistengti būti 
skaitytojams vispusiškai mielas ir visiems 
paslaugus, Įdomus, nenuobodus.

Straipsnio autorius nenori daryti niekam 
priekaištų. Tos kad ir palaidai besiveržian
čios mintys kyla kaip išvada objektyviai 
iš šalies mūsų gyvenimą stebint ir norint, 
kad mūsų vienintelis dar galimas kultūrinis 
ramstis, mūsų laikraštinė spauda, kiek ga
lima daugiau turėtų gyvenimui įtakos ir 
dar tiksliau atliktų jai atitekusias, atsakin
gas, svarbias savo tautai ir jos žmo
nėms, pareigas. E. P.

mis, nei rusams, kurie nežino, ar jie gali 
ramiai džiaugtis savo grobiu, pagaliau, nei 
baltų emigrantams, kuriems kyla klausimas, 
ar jie turi ieškotis naujos tėvynės.

Būtų natūraliausia Pabaltijo klausimą 
pateikti Jungtinėms Tautoms ir leisti joms 
objektyviai ir nešališkai jį išspręsti. Jei 
nebūtų tokio forumo, kas liktų tiems, kurie 
yra tos nuomonės, kad Pabaltijyje įvyko 
šiurkščiausias teisės pažeidimas ir kurie su 
tuo faktu negali taip lengvai susigyventi: 
gal jiems nebeliktų nieko kito, kaip žengti 
konspiracijos arba, kaip Rusijoje sakoma, 
„karo kurstymo” keliu.

iu
„Dievo paukštelius" 
švelnintume tą tragediją ir pakeltume 
tremties nuotaikas”. Toliau pasiremdamas
paprasto darbininko K. Vitkausko pasako
jimu iš to lietuviško 
supranta, kodėl jie 
Nors esą išvietintieji 
kaštuoja britų iždui, 
niška daryti priekaištus, 
giems žmonėms dėl jų desperatiško prisi
rišimo prie laisvės ir gyvenimo. Rūpini
masis tų daugelių milijonų sunkiu likimu 
nėra vien tik meilė, bet darbas ir įkurdini
mas. Tai, kad mes patys turime sunkilmų ir 
nepatogumų, negalėtų gundyti mus nukreip
ti akis nuo tų nelaimingųjų vargo. Jei pri
imsime juos su meile, jie nebus laikinis ap
sunkinimas, bet ateities kapitalas. Jei mes 
priimsime juos linksmai o ne susiraukę, jie 
nustos buvę D.P., bet taps tikrais „Dievo 
paukšteliais”, baigia H. Nicolsonas.

Tokių ir panašių balsų Vakarų spaudoje 
užtinkame vis dažniau. Mes juos su pasi
tenkinimu registruojame. Tai jau yra ne
mažai palyginus su tuo tylos boikotu ir 
šmeižtais, kuriuos mes girdėjome 1945—7 
metais. Bet tai nėra viskas. Mes esame 
tikri', kad ateis, ir tai neužilgo, laikas, ka
da visas Vakarų pasaulis įsitikins, kad mes 
giname ne tik savo laisvę ir gyvybę, bet ir 
kovojame už savo kraštų laisvę 
prasme mūsų kova yra bendro 
prieš blogąsias pasaulio jėgas, 
pasiryžimo netrūko ligi šiol, 
mums ir toliau. V.

SUSIORGANIZAVO LIETUVIAI FAL 
LINGBOSTELIO

Fallingbostęlis. 
į Fallingbostelio 
skaičiui lietuvių, 
monių, suorganizuoti kokį nors komitetą. 
Tuo būdu buvo išrinktas „Gerbūvio komi
tetas”, su pirmininku St. Aneliūnu ir švieti
mo reikalams R. Simonavičium. Stovyklą, 
aprūpinti spauda, buvo pakviestas V. Pa- 
šilys.

Vasario 16-jai paniinėti, buvo suvaidinta 
„Pabaigtuvės” ir atliktas iškilmingas aktas.

Dabar stovykla aprūpinama, beveik visais 
tremtyje išeinančiais laikraščiais, bei kny
gomis, o jaunimas — mažieji greit turės 
pradžios mokyklą. V. P-ys.

savaitraščio, autorius 
nenori grįžti namo, 
asmenys ir brangiai 
„tačiau būtų nežmo- 

, tiems nelaimin-

ir kad šia 
gėrio kova 
Drąsos ir 
netruks jų 

T.

PEREIN. STOVYKLOJ
S. m. sausio 4 d. atvykus 

perein. stov. didesniam 
tuojau buvo imtasi1 prie-

VOKIEČIŲ TECHNIKAI Į JUGOSLAVIJĄ
Berlynas (Dena). Iš Berlyno į Belgradą 

turėjo išvykti transportas su 280 Vokiečių 
technikų. Tie technikai yra iš visų Berly
no sektorių ir iš Sovietų okupacinės zonos.

Didysis kultūrinis įvykis
įdomią anketą buvo paskelbęs vokiečių laikraštis „Die neue Zeitung”. 
spaudos darbuotojų visose zonose buvo pastatytas klausimas: koks gi 
žymiausias kultūrinis įvykis Vokietijoje nuo karo pabaigos ligi )iol? 
laikraštis, žinoma, susilaukė labai daug ir didelę jų dalį paskelbė vie-

sis
se

Labai 
Visai eilei 
yra buvęs 
Atsakymų 
Šurnai. Nors kai kurie tų atsakymų ir iškrinta iš bendrosios tematikos, tačiau dau
guma kalba apie teatrą, rašytojų pasaulį ir dailę.

Atsakymuose, galima teigti, pačią pirmąją vietą užima teatras. Nors naują 
originalių dramos veikalų vokiečių pokariniame teatre ir nedaug, bet anketos da
lyviai dideliu kultūriniu laimėjimu laiko tai, jog po dvylikos metų slogučio Vo
kietijos teatran su verstiniais veikalais atėjo Vakarų Europos teatro dvasia su 
visomis savo filosofinėmis ir formalinėmis problemomis. Dideliais įvykiais laiko
mi Jean Paul Sartre „Musių” pastatymas, Paul Claudel „Šilkinio batelio” ir 
Thornton Wilder „Mes dar kartą iš ten sugrįžome” spektakliai. Aišku savaime, 
kalbant apie Jean Paul Sartre, atiduodama duoklė ir egzistencializmui, apie kurį 
pabrėžiama, jog jis baisus, bet kalba apie daiktus tikrąją teisybę, nes šiandieną 
žmogus tikrai yra toks, kokį jį egzistencializmas vaizduoja, — į nieką paverstas, 
prakeiktas, apleistas, vienišas. Iš originalių dramaturgijos laimėjimų daugybė bal
sų įvertina kaip vieną didžiausių kultūrinių įvykių Carl Zuckmayer „Velnio ge- 
nerolo” pastatymus.

Rašytojų pasaulyje didelė reikšmė atiduodama pernai metais Berlyne Įvyku
siam visos Vokietijos rašytojų kongresui. Nors, kaip žinome, vieningos kalbos ra
šytojai tame kongrese nesurado ir išsiskirstė gerokai nusivylę, spaudoje paskelb
dami eilę gana pesimistinių straipsnių, tačiau, anot anketos atsakytojų, tat buvęs 
pirmas kartas po ilgo laikotarpio, kada Vokietijos rašytojas prabilo visai šaliai 
per visas zonines užtvaras.

Dailės pasaulyje pirmaeiliu kultūriniu įvykiu laikoma moderniosios prancūzą 
tapybos paroda MUnchene, kurią per 14 dienų aplankė 55.000 žiūrovų. Tai buvęs 
atsakymas dvylikai diktatūros metų, kurie klasikus, kaip van Goghas, išniekino, pa
keldami Į aukštumas „atvirųlinj meną’/. Toji paroda parodžiusi vokiečiams, kokią 
reikšmę pasauliniam dailės menui yra turėjęs ir tebeturi Paryžius.

Besidomint vokiečių kultūrinio gyvenimo didžiaisiais įvykiais, savaime ateina 
klausimas — o .mes? Juk mūsų tremties gyvenime kultūrinis pasaulis vaidina, jei 
ne patį svarbiausią, tai tikrai didžiai reikšmingą vaidmenį. Koks gi mūsų didy- 

kultūrinis įvykis kad ir pereitų metų gyvenime? Jo, tur būt, reikia ieškoti ta
pačiose kultūrinio gyvenimo apraiškose, kur jį yra suradę vokiečiai.
Deja, su skaudama širdimi tenka prisipažinti, kad teatro mene tokio įvykio

ieškoti neprisieina. Mūsų visų sričių teatralai gyveno ir tebegyvena iš tų kapi
talų, kuriuos jie į tremtį atsivežė iš namų. Teatro menas, matyti, yra perdaug su
dėtingas, perdaug reikalingas fizinių aplinkybių, kad elgetos būklėje, be specia
lios paramos, galėtų kurti naujas ir didžios reikšmės ateičiai menines vertybes.

Visais kitas jausmas apima ir kiti žodžiai plaukia, kai pažvelgi į mūsų laimė
jimus dailės mene. Mūsų grafika, nekalbant apie įvairias parodas, Pauliaus Au
giams, V. K. Jonyno leidiniais, Viktoro Petravičiaus naujais darbais padarė didelį 
žingsnį Į priekį nuo to lygmens, kurį mes palikome savo namuose. Mūsų grafikai 
su savitu veidu, su lietuviška dvasia ir forma sugebėjo tremtyje išeiti į tuos vieš
kelius, kuriais šiandieną keliauja Vakarų .Europos grafikos menas. O tas faktas, kad 
mūsų visuomet jaunas didis kolorito meistras, tapybos poetas Adomas Galdikas 
(vertintas ne tik mūsų pačių, bet ir tų kurie ilgas metas taria, gal, patį svariau
sią žodį šio meno pasaulyje — prancūzų, mums teikia pasididžiavimo.

Rašytojų pasaulyje didis kultūros gyvenimo įvykis gimė pereito rašytojų su
važiavimo metu. Tai mūsų kultūros fondo įsteigimas. Dėl šitos institucijos daug 
sielotasi, kalbėta ir rašyta dar namuose. Tačiau vis neprieita prie konkretaus re
alizavimo. Šiandieną, gal, net simboliška, kad tas organizmas gimsta tuomet, kai 
mes esame tokioje apverktinoje būklėje, kai mes tokie n^aimingi, o griebiatnės už 
tokio galingo ginklo, kuris, be abejonės, yra vienas iš skaidriausių tautos----
bės šaltinių. Tiesa, kultūros fondas dar tebėra organizacinėje būklėje, ir 
visų pareiga, kad šis jaunas medelis išaugtų į galingą ąžuolą.

Rašytojų gyvenime yra dar ir kitas didysis įvykis, tai knyga, kuri gimė 
ties sąlygose, bet taria visai naują žodį rašytinėje lietuvių kūryboje, turinio ir 
formos atžvilgiu. Tai knyga, kuri atsistoja greta pačių geriausiųjų mūsų groži
nės literatūros veikalų, afsinešdama j mūsų knygų pasaulį naują ir perdėm origi
nalų veidą. Tai — Pulgio Andriušio „Anoj pusėj ežero”. Atrodo, pats autorius nu
stebo parašęs tokią knygą, nes visai nereikalingoje prakalboje ėmė aiškintis skai
tytojui, lyg atsiprašinėdamas, jog braunasi ne į savo sritį. Mielas autoriau, ne 
priekaištų susilauksi iš skaitytojų, bet didelį, didelį dėkingumą. Ir labai nemalonu 
buvo skaityti kažkurio laikraščio 
feljetonistui Pulgiui Andriušiui”. Ne, Pone redaktoriau, klysti. Premija paskirta 
dideliam lyrikui, subtilios formos meistrui, naujo lietuvių žodinės kūrybos lapo 
autoriui — Pulgiui Andriušiui.

gyvy- 
mūsų

frem-

kronikoje, kad „premija paskirta publicistai 'ir

A. ROKAS

IRO technikinio lavinimo mokykloje apsilankius
Iš mūsų pirmųjų emigrantų patyrimo ži

nome, kad pirmas dalykas su kuriuo tenka 
susidurti kur nors išemigravus yra darbas. 
Pats darbo gavimas, ir ypač pelningesnio, 
priklauso nuo turimos specialybės. Kažkaip 
keistai skamba girdint, kad emigraciniai 
kraštai nepageidauja intelektualų. Ir mes 
matome keistą reiškinį — intelektualai ra
šosi miško kirtėjais ir kasyklų darbinin
kais. Nedaug raumeningų intelektualų taip 
gali padaryti, bet iš tikrųjų vargu ar verta 
taip elgtis. Kur kas gerfau būtų tokiems 
įsigyti platesnio pareikalavimo specialybę.

Kaip tik tokią specialybę galima išmokti 
IRO Technikinio lavinimo mokykloje (IRO 
Technical Training school) Offenbache/M., 
Waldstr. 294. Mokyklos uždavinys duoti 
pradžią suaugusiam žmogui naujoje specia
lybėje.

Mokykla turi pakankamai priemonių ir 
būtų naudinga, kad ja daugiau susidomėtų 
lietuviai. Pažymėtina, kad mokyklos moko
mąjį personalą daugiausia sudaro lietuviai, 
prityrę savo srities specialistai.
Z Šiuo metu mokyklą baigia apie 28 asme
nys. Naujoji grupė mokslą pradeda š. m. 
kovo mėn. 8 d. Mokslas trunka 3 mėne
sius.

Mokykloje dirbama 44 vai. per savaitę, 
kurių 20’/o skiriama teorijai. Rašomomis 
priemonėmis ir darbo drabužiais apsirū
pina patys lankytojai.

Mokyklos lankytojams yra bendrabutis, 
maitinimasis bendroje valgykloje. Sąlygos 
geros. Baigimo diplomas duoda II klasės 
amatininko vardą pagal IRO klasifikaciją.

S-kas.

DAR NEKETINA
Londonas (Dena). Dėl Čekoslovakijos 

diplomatinių atstovų atsistatydinimo JAV, 
Kanadoje ir Olandijoje Čekoslovakijos pa
siuntinybės informatorius Londone pareiškė, 
kad nė vienas pasiuntinybės narys Lon
done neketina atsistatydinti.

PAIEŠKOJIMAS
Petronė Muraškaitė-Minet, kilusi iš Pil

viškių vlsč., dabar gyvenanti — 43 th 
South 10 Str. Brooklyn N. Y. U.S.A., prašo 
atsiliepti Joną Murašką, iš Pilviškių vlsč., 
ir kitus gimines.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alė Rūta-Nakaitė, LIKIMO KELIU. 

Novelės. Viršeliai dail. G. Firinauskienės. 
Išleido „Atžalynas”, 1947 m. Kaina Rm. 6.—

B. Babrauskas, LIETUVOS KELIU. Skai
tiniai lietuviškai ištrėmimo mokyklai, I-jt 
dalis. Išleido „Atžalynas”.

„T h e Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by Headquaters European Com
mand Civil Affairs Division * Appears 3 
times weekly * Editor — in — Chief and 
authorised licensee: J. Vasaitis * Printed 
by Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 

G.m.b.H., Memmingen

Keletas duomenų norintiems į tą mo
kyklą įstoti: mokykloje veikia šios klasės 
(skyriai): šaltkalvių, metalo tekintojų, 
vand. instoliatorių, kalvių, šveisuotuojų, 
elektroinstaliatorių, autoelektrikų, dailidžių 
ir kinomechanikų. Į mokyklą priimami as
menys turį DP statusą ir galį sekti kursą 
vokiečių kalba.

Skaudaus liūdesio valandoje, tra
giškai žuvus mylimam ir brangiam 
sūnui RAIMONDUI,

Jonui ir Onai Pakalniams
L.

reiškiame širdingą užuojautą.
Elena Baranauskaitė

Genovaitė ir Vladas Orlauskai
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