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ITALUOS RINKIMUOSE LAIMĖJO VYRIAUSYBĖS BLOKAS
Senate gavo: krikščionys demokratai — 47,9°/o, liaudies frontas — 31°/0

Sovietus 
pagavo su pagrobta tremtine

Viena (Dena/Reuteris). Sovietų atstovai 
antradienį pagrasė visiškai nutraukti Aus
trijoje savo bendradarbiavimą, su amerikie- 
įii, jeigu paskutinieji nenubaus savo ka
rininkų, kurie provokavo sovietų karinin- 
hs, girdi, sovietų karininkai norėją pa
grobk žmonių JAV sektoriuje.

Tasso žinių agentūra paskelbė praneši
nu, kuriame sakoma, kad amerikiečių įstai
gos bus atsakingos, jei dėl jų elgesio nu
trinks bendradarbiavimas.

Trys sovietų karininkai, civiliškai apsi
rengę, buvo tarpzoninės policijas sulaikyti 
amerikiečių sektoriuje su sunkvežimiu ir vė
liau grąžinti sovietinėms įstaigoms. Jauna 
mergaitė iš vienos D P stovyklos, kurią so
netai buvo pasigrobę, amerikiečių buvo vėl 
paleista laisvėn. Minėtų sovietų karininkų 
sunkvežimyje rasta keletas šaunamųjų au
tomatinių ginklų.'-Sovietai sako, kad užuot 
sulaikę minėtus sovietų karininkus, ameri
kiečiai būtų kur kas geriau pasielgę, su
imdami minėtą mergaitę ir perduodami ją 
sovietų įstaigoms, o ne imtis tokių priemo
nių, kaip amerikiečiai, prieš tuos asmenis, 
kurie sugavo minėtą nusikaltėlę. Amerikie- 
tių įstaigos buvo sulaikę oficialų sovietų 
komendantūros atstovą kapitoną Kušiną, ku
ris buvo atvykęs išsiaiškinti šio atsitikimo.

Sovietų komendantūrą dėl savo oficialaus 
atstovo sulaikymo įteikė griežčiausią pro
testą.

Pabaltijo problemos studija
Belgų žurnalas „Rėvue Genėrale Belge” 

kovo m. numery paskelbė B. Chėvrier ir P. 
tatier studijėlę apie „Baltijos valstybių 
Skiną”. Po išsamios pastarųjų metų istori- 
lės apžvalgos, kurioj daugiausia operuo
jate Lietuvos pavyzdžiu, studijoj daroma 
išvada, kad trijų Baltijos kraštų nepriklau
somybė esmingai prisidėtų prie Rytų Eu
ropos pusiausvyros atstatymo ir Baltijos 
jūros laisvės konsolidavimo. Tų kraštų pa
likimas sovietų vergijoj „iš pat pagrindų 
sukrėstų visą taikos ir demokratijos struk
tūrą, Į kurią atremtos visos žmonijos 
riltys”. (E)
Člangkaišekas išrinktas prezidentu
Bad Nauheimas (Dena). Prancūzijos ra

dijo pranešimu, generalisimas Ciangkaiše- 
kas pirmadienį išrinktas Kinijos respūbli- 
kos konstituciniu prezidentu.

Iš pradžių Ciangkaišekas priešinosi sta
tyti savo kandidatūrą, bet vėliau sutiko ta 
sąlyga, kad ministeriu primininku būtų buv. 
Kinijos ambasadorius Washingtone Dr. Hu- 
šinas.

Nacionalinis susirinkimas respublikos 
prezidentui suteikė nepaprastus įgaliojimus 
visam pilietinio karo metui. Tuo būdu kon
stitucinė vyriausybės forma nustoja veikusi 
lig.pilietiniam karui pasibaigsiant.

Konstitucija numato, kad nacionalinis su
sirinkimas bus sukviestas prieš 1950 m. Ka
lėdas. Jis ta proga turės -persvarstyti kon
stitucijos pakeitimus ir nuspręsti, ar įgalio
jimus prezidentui pailginti, ar nutraukti.

Apsaugos priemonės
Washingtonas (Dena/Reuteris). Iš Wa- 

shingtono diplomatinių sluogsnių praneša
ma, jog Nikaraguos kariuomenė užėmė kai 
kuriuos strategiškai svarbius taškus Kosta- 
rikoje prie Nikaraguos sienos, kad apsau
gotų Nikaraguą nuo Kostarikos dalinių 
įsiveržimo.

Tai padaryta paprašius Kostarikos vy
riausybei, kuri jau visą mėnesį kovoja su 
sukilėliais.

Kovinga Afrika
Bad Nauheimas (Dena). Pietų Afrikos 

ministeris pirmininkas generolas Smutsas, 
pasak BBC, perspėjo dėl gresiančio komu
nizmo išsiplėtimo pavojaus ir todėl parei
kalavo, kad Pietų Afrikos kariuomenės ko
vingumas būtų išlaikomas atitinkamo lyg
mens.

Pasak Smutsą, Vokietija sekančiam šimt
mečiai nesudarys jokio pavojaus. Demokra
tija iš šio karo išėjo sutvirtėjusi ir šiuo 
meta ją remia stambios jėgos. Šiuo metu 
nėra toks didelis atviro karo pavojus. Di
desnį pavojų sudaro sklindanti penktosios 
kolonas liga.

Britų komisijos tyrinėjimų duomenys apie 
lėktuvų katastrofą Berlyne bus įteikti užsie- 
>io reikalų mrnisierrui BevinuL (D/R).

Rymas (Dena/Reuteris). Galutiniais Itali
jos senato rinkimo duomenimis krikščionys 
demokratai gavo 10.740.131 (47,9%) balsų, 
o liaudies frontas 7.955.229 (31%) balsų.

Socialistų unija 1.580.722 (7%) balsų, na
cionalinis blokas 1.364.471 (6,1%), respubli- 
kininkai 637.433 (2,9%), monarchists! 436.597 
(2%), nepriklausomieji 278.351 (1,2%), so
cialinis sąjūdis 244.646 (1,1%), Sardinijos 
partija 65.242 (0,3%), ūkininkų partija 61.377 
(0,3%), federacinis sąjūdis 53,262 (0,2%) 
Valsų.

Menamieji seimo duomenys
Remiantis suskaičiuotais balsais neoficia

liai spėjama, kad seime krikščionių demo
kratų, de Gasperio, partija turės 274—279 
vietas iš bendro 574 atstovų skaičiaus, liau
dies frontui tektų 194—196, Saragato socia
listams 40—41, nacionaliniam blokui 17—20, 
respublikihinkams 14—16, moharchistams 12 
—13, socialiniam sąjūdžiui 10—11 ir kitoms 
partijoms 5 vietos.

Oficialiu, bet dar nebaigtu balsų skaičia
vimu krikščionims demokratams lig abso
liučios daugumos seime trūksta 0,5—1%.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis iš 
antradienio vakaro, krikščionys demokratai 
į seimą buvo gavę 9.554.614 (48,5%) balsų, 
liaudies frontas 6.330.614 (32,1%) balsų.

Balsavimai baigti
Balsavimas Italijoje, kaip buvo nu

matyta, pirmadienį baigtas lygiai |4 
vai. vietos laiku. Po to buvo nustatytas 
balsavusiųjų skaičius. ' Atskirų rinkiminių 
apylinkių vadovai su įvairių partijų atsto
vais patikrinę balsavimų urnas, ar į jas 
sumestos tikrosios kortelės (senato ir at
stovų rūmų kandidatų kortelės buvo meta
mos į atskiras urnas).

Gausus dalyvavimas balsavime
Iš antrą rinkimų dieną atiduotų balsų ma

tyti, kad 1946 m. balsavusiųjų 86,68% šiemet 
pralenktas. Aplamai imant atrodo, kad rin
kimai vyko teisingai ir nepartiškai. Kad ap
sisaugotų nuo bandymų falsifikuoti, buvo 
griebtasi įvairių apsaugos priemonių.

Smūgis liaudies frontui
Balsavimo rezultatai renkant atstovų rū

mus parodė, kad, aplamai imant, Italija bal
savo į atstovų tumus taip pat, kaip ir į se
natą. Netikėtai stiprus krikščionių demo
kratų laimėjimas šiaurinėje Italijoje laiko
mas šių rinkimų būdinga žyme.

Didelis dėmesys skiriamas tam faktui, kad 
pramonės srityse Saragato socialistų parti
ja atėmė žymius balsų kiekius iš liaudies 
fronto. Pvz., Turine Saragato socialistų par
tija atėmė iš kairiosios pakraipos Nennio 
socialistų partijos 65.000 balsų senato rin
kimuose ir 60.000 balsų į atstovų rūmus. 
Ryšium su krikščionių demokratų laimėjimu 
visoje Italijoje vyksta džiaugsmingos iškil
mės. • -

*

Reikalaus lėktuvo nuostolių
Robertsonas tarėsi su Bevinu

Londonas (Dena). Britų karinis Vokieti
jos gubernatorius gen. Robertsonas pirma
dienį užsienio reikalų ministerijoje tarėsi 
su Bevinu. ' Manoma, kad buvo Svarstoma 
padėtis Berlyne, ypač lėktuvų susidūrimas 
ties Gatowu.

Reikalaus nuostolių
Britanijos užsienio reikalų ministeris pir

madienį žemuosiuose rūmuose pranešė, kad 
D. Britanija reikalaus iš Sovietų S-gos atlyų- 
ginti „Vikingo” keleivinio lėktuvo nuosto
lius, kuris balandžio 5. d. susidūrė su so
vietų naikintuvu.

Ištyrus lėktuvų nelaimę ties Gatowu, 
duomenys rodo, kad tai buvo „tik” nelai
mingas atsitikimas, bet kaltės dėl tos ne
laimės jokiu būdų negalima versti britų 
pilotui.

Britų tyrimo komisijos pranešime sako
ma, kad „susidūrimas įvyko dėl sovietų 
naikintuvo elgesio, kuris nesilaikęs aero- 
nautinių nuostatų ir pažeidęs keturių di
džiųjų valstybių, jų tarpe ir Sovietų, pasi
rašytas taisykles.”

Britų tyrimo komisija buvo sudaryta bri
tų karinio Vokietijos gubernatoriaus gen. 
Robertsono įsakymu. Iš pradžių sovietai su
tiko dalyvauti tyrime, tačiau vėliau atsisa

Išsišokimai po rinkimų
,11 Popolo” (krikščionių demokratų) pra

nešė, kad darbininkai komunistai pirmadie
nį užėmė Bredos plieno fabriko telefono 
centrinę, buvo rastas ’akymas visiems ko
munistams ’ būti pasi.'i.cšusiems užimti vi
sus fabrikus Sesto San Giovannio mieste.

Rezultatų belaukiant
Pradėjus skaičiuoti balsus, krikščionių 

demokratų partija atsidūrė pirmaujamoje 
padėtyje. „II Popolo” pirmadienį išleido 
ekstra laidą, kurioje skelbiama, kad iš pir
mųjų rezultatų galima tikėtis kr. dem. par
tiją gausiant stambų laimėjimą. ? ■

Prie Rymo radijo stoties abiejų angų po
licija pirmadienį išstatė sunkiuosius kulko
svaidžius, nes buvo pasklidę gandai, kad 
neofašistai ketiną užimti radiju stotį, norė-- 
dami, girdi, apsaugoti ją nuo komunistų 
užėmimo.

Miestų didžiosiose aikštėse žmonės rinko
si, norėdami išgirsti radijo praneš'mus apie 
rinkimų rezultatus. Daugumas gėrėjosi 
krikščionių demokratų .pergale, o liaudies 

NEPASOTINAMAS APETITAS 
Tačiau ne visur sekasi sėkmingai kopinėti

kė, kadangi nesutiko, kad būtų klausinėjami 
liudininkai amerikiečiai ir vokiečiai.

Kaip atsitikimą vaizduoja sovietai
Sovietų tyrimo duomenimis britų mašina 

išnirusi iš debesų, prasilenkdama su oro 
direktorato nuostatais. Sokolovskio prane
šime sakoma, kad britų aerodromo vadovy
bė laiku nepainformavusi Berlyno orinio 
saugumo įstaigos apie britų lėktuvo skri
dimą, o pastaroji nieko nepranešusi sovietų 
aerodromui.

Britų komentaras
Britų pareiškime į maršalo Sokolovskio 

pranešimą sakoma, kad vieninteliai korek- 
tingi duomenys tėra tik abiejų tipų nuro
dymas. Nesą nė šešėlio įrodymo, kad britų 
lėktuvas būtų pažeidęs kokius nors skridi
mo saugumo nuostatus. Priešingai, esą įro
dyta, kad sovietų lėktuvas didele sparta iš 
dešinės lenkęs ir nesilaikęs pakankamai 
atokiai, kas privalu kiekvienam pralenken- 
čiam lėktuvui. Be to, britų lėktuvas jokiu 
metu nebuvo dviejų mylių (3,2 km) spin
dulyje aplink sovietų Dalgowo aerodromą, 
Tat konstatuota pakankamais įrodymais. Be 
to, Berlyno orinio saugumo įstaiga apie 
britų lėktuvo skridimą buvusi painformuo
ta, kai lėktuvas tebebuvęs nuo Berlyno per 
45 skridimo minutes, vadinasi, daug aukš

fronto šalininkai guodėsi, sakydami „palau
kime iki rytojaus” (galutinių rezultatų).

Naktiniai pasikėsinimai
Vidaus reikalų ministerija gavo eilę pra

nešimų, pasak kuriuos nežinomi asmenys kai 
kame norėjo įsibrauti į rinkimines patal
pas. Keturiose vietovėse policija turėjo su 
tais naktiniais paukščiais susišaudyti.

Krašto apsaugos ministeris Facchinettis 
pirmadienį, buvo (sakęs kariuomenės dali
niams būti parengties būvyje visokiems 
eventualumams.

Džiaugsmas dėl privačios nuosavybės
Ryme ir Milane atidarius prekyvietes pra

sidėjo karštligiškas pirkimas. Piliečiai, pa
veikti komunistų pralaimėjimo ir žinodami, 
kad privatinė nuosavybė dabar'bus apsau
gota mažiausiai pekeriems metams, pakėlė 
visas kainas.

Vatikano sluogsniai antradienį išreiškė 
savo pasitenkinimą rinkimų rezultatais.

, Diktatūra pralaimėjo
Dešiniųjų socialistų pirmininkas Oiuseppė 

Saragatas antradienio vakare pareiškė, kad

čiau, nekaip reikalaujama. Ir sovietų skrD 
dimo kontroliuotojas buyęs painformuotas 
apie tai ir savo lape padaręs atitinkamą 
įrašą. _ .

Tačiau britų, amerikiečių ir sovietų skri
dimų kontrolieriai savo lapuose neturėjo 
jokių įrašų apie sovietų naikintuvą. Tuo
jau pat po susidūrimo sovietų kontrolierius 
griežtai pareiškęs, kad atitinkamoje oro 
erdvėje nėra jokio sovietų lėktuvo.

Nepasiduoti gąsdinimams
Sheffieldas (Dena/Reuteris). Buvęs Brita

nijos užsienio reikalų ministeris A. Edenas 
čia reikalavo Vakarų valstybes tvirtai lai
kytis ir nepasiduoti įgąsdinamoms. Jis af>- 
kaltino sovietų įstaigas Berlyne, jog' jos da
ro spaudimą kitiems trims Vokietijos kon
trolinės tarybos nariams, kad jų būklė Ber
lyne pasidarytų nepakenčiama.

Santykiai tarp Sovietų S-gos ir Vakarų 
valstybių būtų nenaudingi, jei Vakarų vals
tybės parodytų silpnybę; kada yra visiškas 
pagrindas skundui1.

Dabar galima visai pagrįstai tikėtis, pa
reiškė Edenas, kad Italijos rinkimai baigsis 
komunistams ne taip palankiai, kaip dar 
atrodė prieš kelias savaites. Italija, kaip 
ERP valstybė- ir numatomas kandidatas į 
padidintą Vakarų Europos Uniją, bus so
vietų spaudimo taikinys.

diktatūra Italijoje žiauriai pralaimėjo.
Žymiausias rinkimų bruožas esąs' „ne”, 

kurį visa italų tauta pasakiusi bet kurios 
formos totalizmui. Italų tauta, pareiškė Sa
ragatas, kuri turėjo skaudžių patyrimų iš 
tironiškos diktatūros, šį kartą nebesiduos ■ 
apgaunama.

Britanijoje pasitenkinimas
Politiniai Londono sluogsniai, be komu

nistų, antradienį išreiškė didelį pasitenkini
mą rinkimų rezultatais Italijoje. Pažymima, 
kad rinkimų rezultatai bus labai naudingi 
Vakarų Europos Unijos bendrajai idėjai.

Komunistų j vyriausybę neįsileis
Rymas (Dena/Reuteris). „Aš buvau tikras, 

kad mes gausime reliatyvią daugumą, bet aš 
niekada ir nesapnavau apie absoliučią dau
gumą, kaip to tikėjosi mano priešai”, antra
dienį pareiškė Italijos ministeris pirminin
kas A. de Gasperis.

Spaudos pasisakymai apie krikščionių de
mokratų šansus rinkimuose buvo perdaug 
pesimistiški, sakė de Gasperis.

Italijos vidaus reikalų ministeris M. Scel- 
ba antradienio rytą spaudai pareiškė, kad 
yra visai tikra, jog krikščionys demokratai 
į naują vyriausybę komunistų nepakviestų. 
Jis pareiškė esąs įsitikinęs, kad krikščionys 
demokratai rinkimuose laimės absoliučią, 
daugumą.

Nesitrauks, nors ir kažin kas j vykti) (
Londonas (Dena/INS). Oficialus JAV in

formatorius, pasibaigus Londone šešių vals
tybių pasitarimams Vokietijos atstatymo 
klausimais pareiškė, kad amerikiečiai jo
kiu būdu nugalvoja pasitraukti iš Berlyno, 
nors ir kaži. kas įvyktų. Minėtas informa
torius toliau nurodė, kad keturių valstybių 
valdžia dabartiniame Berlyne yra ne kas 
kita, kaip paprasta fikcija, bet jis atsisakė 
ką nors pareikšti, kada ir kur bus sudaryta 
provizorinė Vakarų Vokietijos vyriausybė.

Konferencijoje buvo nagrinėjami šie svar
būs klausimai: Vakarų Vokietijos ir okupa
cinių valstybių santykiai Marshallio plano 
ribose, Vokietijos reparacijos ir tarptautinė ~ 
Ruhro srities kontrolė.

Svetima kariuomenė Kostarlkoje?
Bogota (Dena/Reuteris). Pirmadienį Pa- 

namerikos konferencijoje Venecuela pasiūlė1 
antradienį susirinkti ypatingo posėdžio, ku
riame būtų išklausytas Amerikos užsienio 
reikalų ministerijos pranešimas apie Nika
raguos dalinių invaziją į Kostariką.

Nikaraguos užsienio reikalų ministeris M. 
de Baylė atsakydamas pareiškė, kad jo kraš- \ 
to daliniai įėjo į Kostariką saugumo sume- 
timais. Konferencijos pirmininkas pareiškė, 
kad nepaprastas posėdis būtų sušauktas, jei 
žibios apie kariuomenės įžengimą pasitviri 
tintų. - ,

Pirmadienį Panamerikos konferencija iš
sirinko patariamąją Amerikės žemyno gy
nimo komisiją. Tą komisiją sudaro aukš
čiausieji žemyno kariuomenės, aviacijos ir 
laivyno kariai. Ta komisija renkasi tais at
vejais, kada bus užpulta bet kuri Amerikos 
respublika arba dviem trečdaliams valsty
bių pageidaujant. Tos komisijos sudarymas 
laikomas iki šiol svarbiausiu konferencijos 
sprendimu. . ,

Pacifiknojdsl
' Stuttgartas (Dena). „Laisvasis jaunuome
nės sąjūdis”, - „Katalikiškasis jaunimas” ir 
„Sakalai” ' Mannheime gegužės 1 d. išreikš 
savo pritarimą Stuttgarto jaunimo parla
mentui dėl nutarimo atsisakyti nuo karo 
tarnybos.

Stuttgarto jaunimo parlamenįas prieš ke
lias savaites pareikalavo Wiirfembergo-Ba- 
deno landtagą į konstituciją įtraukti straips-, 
nį, kuris įgalintų atsisakyti nuo karo tar
nybos. Nepatenkinus to reikalavimo grasi
nama demonstracijomis.

Kaltina arabų rėmimu
New Yorkas (Dena/Reuteris). Jewish 

Agency įteikė antradienį saugumo tarybai 
skundą, kuriame iškeliamas Transjordanijos 
arabų legiono buvimas Palestinoje. Pagal 
Jewish Agency parodymus, šis legionas, 
sudėtas iš dalies iš britų karių, sudaro pa
vojų žydų gyventojams. Atsakingumas už šį 
legioną krenta ant britų vyriausybės. Šiam 
legionui vadovauja aukštas britų karininkas 1 
ir jam teikiama parama iš D. Britanijos iž
do,.

1
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TRUMPOS ŽINIOS Ar gali JAV apginti Vakaru Europą?
ARGENTINA

Argentinos policija informuoja, kad Ar
gentinos moterų sąjungos surengtame kon
certe buvo areštuotos 92 moterys. Moterų 
sąjunga telkė narius komunistų partijai.

BELGIJA
Princas regentas po savo dvieju mėnesių 

lankymosi Kanadoje ir JAV oro keliu grį
žo į Briuselį. (D).

BULGARIJA
Bulgarijos ministeris pirmininkas G. Di

mitrovas ir kiti 6 ministerial antradienį iš
vyko į Prahą pasirašyti draugiškumo ir sa
vitarpio pagalbos pakto. (D).

D. BRITANIJA

Prasimanymas. Britų valstybės ministeris 
H. McNeills žemuosiuose rūmuose pareiš
kė kad jis abejojąs (,M” protokolo auten
tiškumu. Jo nuomonei pritaria ir Bevinas.

„Evening Standard” rašo, kad britų RAF 
ir Amerikos aviacijos vadovybės tiria pla
ną dėl savitarpio pasikeitimo pilotais. Tai 
būtų naudinga susipažinti valdyti bet kurio 
krašto lėktuvus. (D/R).

Pasitarimai Vokietijos klausimais prasi
dėjo antradienj Londone. Tie pasitarimai 
kovo mėn. 6 d. buvo nutraukti,' dabar vėl 
bus tęsiami. Dalyvaus britai, amerikiečiai, 
prancūzai ir Benelukso atstovai. (D/R).

32 britų politikai, kariai, dvasininkai ir 
rašytojai paskelbė pareiškimą, kuriuo jie 
reikalauja tuojau sudaryti karinę sąjungą 
tarp Vakarų Europos, visos Amerikos vals
tybių ir visų britų imperijos dalių. (UP).

Bažnyčia nedraudžia. Anglikonų Bažny
čios komisija, sudaryta Canterburyo ir Yor- 
ko arkivyskupų, paskelbė pranešimą, ku
riame konstatuojama, kad pateisinamas ato
minių ginklų vartojimas gynybai nuo skru
pulingo agresoriaus. Todėl valstybei gali
ma gaminti atomines bombas ir laikyti jas 
tinkamas pavartoti. (UP).

ČEKOSLOVAKIJA
Partijai neprisaikdinę. Vokietijos laikraš

čiuose buvo paskelbta žinia, kad Čekoslo
vakijos karininkai (apie 500, tarp jų 3 ge
nerolai) turėję prisiekti komunistų partijai. 
Ceteka tai paneigė, kaip „šiurkštų ir tenden
cingą” faktų iškraipymą. (D). DANIjA

Laikinai atidėtas pabėgėlių grąžinimas iš 
Danijos į Vokietiją. Danijoje šiuo metu, dar 
yra apie 60.000 vokiečių pabėgėlį (D).^

Komunistų daliniai iš 30.000 vyrų užėmė 
Cengkavo miestą, esantį už 220 km. į šiau
rę nuo Cungkingo. Komunistų daliniai į tą 
sritį įsiveržė pirmą kartą. (D/R). VISUR

Benelukso valstybėms stengiantis, Euro
pos tautų ūkinio atstatymo programoje Vo
kietijai numatyta didžiausio palankumo klau
zulė prekyboje su kitomis 16 valstybių. (D).

Pirmadienį pirmą kartą susirinko"’Euro
pos atstatymo tarybos vykdomoji komisija, 

i Marshallio plano administratorius „Hoff- 
tnanas praneša, kad Italijai, Prancūzijai ir 
Olandijai vėl pasiųsta maisto, anglių ir ki
tų gėrybių siuntos-už 20.424.000 dol. (D/R).

Penkios Vakarų pakto valstybės sudarė 
pastovią karinę komisiją, kuri bus organi
nė dalis pastovios tų valstybių tarybos, ku
rios pareiga yra sekti, kad būtų vykdomi 
pakto uždaviniai.- (D/R). ,

Žvalgyba prieš savaitę pirm. Bogotos 
konferencijos žinojusi, kad Kolutiibijos ko
munistai ketina daryti nemalonumų JAV 
delegacijai Apie tai buvęs jaainformuotas 
Marshallis, bet nenorėdamas kelti nerimo, 
jis nieko nepranešęs užsienio reikalų mi
nisterijai. (UP).

Nužudytojo Kolumbijos liberalų vado bro
lis J. Gaitanas pareiškė, kad nekomunistai, 
bet konservatoriai nužudė jo brolį, ir tie 
žmonės ir dabar yra vyriausybėje. (D/R).

Cenzūra. Kolumbijos vyriausybė, pasak 
AFP, nuo pirmadienio įvedė spaudos karo 
cenzūrą. (D).

ITALIJA
Garsiojo Garibaldžio vaikaitis, generolas 

P. Garibaldis, Romos vyriausiajam burmis
trui įteikė raštą su 195.000 parašų, kur pra
šoma Triestą ir Venezią Julią vėl prijungti 
prie Italijos. (D/R).

Sv. Tėvas Pijus XII jwiėmė prezidento 
Trumano asmeninį pasiuntinį Vatikane Tay- 
lorą. Tikimasi, jog Tayloras išreikš popie
žiui savo pasitenkinimą rinkimų rezultatais 
Italjoje. (D/R).

J. A. VALSTYBES
JAV Charge d’affaires Madride šeštadienį 

Ispanijos vyriausybei įteikė griežtą protes
tą, 4ėl falangistų ,,Cordoba” laikraštyje įdė
to straipsnio, kuriame buvo puolamas pre
zidentas Trumanas. (D/INS).

Apie 300 Amerikos rašytojų, menininkų ir 
mokslininkų sekmadienį viename savo suva
žiavime New Yorke sudarė Italijos, Prancū
zijos ir kitų Europos kraštų inteligentams 
paramos planą. (D).

Respublikininkų atstovas G. Batesas šeš
tadienį pareiškė, jog kongresas painformuo
tas, kad JAV ketina patvirtinti prekybos su- 

. tartį su komunistine Čekoslovakijos vyriau
sybe. Prekybas sutartis buvusi pradėta 
svarstyti prieš vyriausybės perorganizavimą 
Čekoslovakijoje. (D/INS).

Goebbelso propagandai dirbus) amerikie
tį R. H. Bestą Amerikos federacinis teismas 
pripažino kaltu. Bausmė dar nenustatyta. D.

Amerikos teismui pripažinus kaltu anglia
kasių vadą J. Lewisą, tarp angliakasių pra
sidėjo didėjąs neramumas. Trys kasyklos 
sustreikavo. Bijoma streiko išsiplėtimo.

80 žymių amerikiečių iš kultūrinio ir ūki
nio gyvenimo sritie* prezidentui Trumanui 
pasiuntė protesto telegramą dėl „Amerikos 
Kišimosi Į demokratinius Italijos rinkimus”. 
Telegramų nuorašai buvo pasiųsti didžiau
sioms Italijos partijoms ir profesinėms są
jungoms. (AP). /

LENKIJA
Žydų organizacijų afsfovaTTš 20 kraštų 

Bu Lenkijos žydų centriniu komitetu sekma
dienį pagerbė atminimą 500.000 žydų, žu
vusių Varšuvos gete nacių okupacijos metu.

* PALESTINA
Jewish Agency informalbrTus griežtai pa

neigė arabų sluogsnių paskleistą žinią, kad, 
. -esą, žydų pusėje Palestinoje kovoją sovie

tų karininkai (D/R).

PRANCŪZIJA

Sprogimas kasykloje. Vienoje anglies ka
sykloje prie Lens įvyko stiprus sprogimas. 
Iškviestos skubiai gelbėjimo komandos. Ma
noma, kad kasykloje užgriauti 200 darbi
ninkų yra jau žuvę. (D).

Prancūzų okupacinės zonos vadas gene
rolas P. Konigas, pakviestas Olandijos ge
neralinio štabo viršininko, išvyko penkių 
dienų vizito į Olandiją. (D).

„Aurore” laikraštis reikalauja padaryti 
tautos atsiklausimą (referendumą) dėl toles
nio maršalo P. Petaino kalinimo. Šiuo metu 
maršalas yra Yeu saloje, kur atlieka jam iki 
gyvos galvos skirtą bausmę. (D).

Tarp komunistų ir golininkų de Gaullės 
kalbos metu, kurios klausėsi 100.000 žmo
nių, Įvyko susidūrimas, kai pro šalį, ėjo ko
munistų demonstracija ir pradėjo užgaulin
gai šūkauti. (D/R).

TURKIJA
Pirmadienį Turkijoje vėl iškrauta 3000 to(- 

nų amerikiečių pagalbos tiekinių: tankų, 
patrankų, transporto priemonių ir šaudme
nų. (D/R).

Užsienio reikalų ministeris Sadakas, sei
me darydamas pranešimą apie- savo kelio
nę Europoje, nurodė, kad tiek D. Britanija, 
tiek Prancūzija ir Graikija džiaugiasi glau
džiu bendradarbiavimu su Turkija. Visų šių 
valstybių pažiūros dėl dabartinių politikos 
klausimų yra vienodos. (AP).

VOKIETIJA

Eucomas patvarkė, kad visi amerikiečių 
vyriausiai būstinei priklausą kariai-ar ci
viliai, privačiai perėję britų zonos sieną, 
vokiečių policijai turi parodyti dokumentus 
ir nešulius. (D). »,

Priekabiauja. Sovietų pasienio sargyba 
vėl sulaikė 3 britų sunkvežimius, kurie vežė 
britų kontrolinės tarybos bylas į britų zoną. 
Sunkvežimiai grąžinti į Berlyną.-. (D).

DP skaičius. Pagal JAV vyriausiosios 
būstinės Europoje pranešimą kovo mėn. ga
le išvietintųjų asmenų stovyklose ir už jų 
ribų gyveno iš viso 464.334 asmenys. (D).

Britų ir amerikiečių karinė valdžia pa
skelbė, kad užsienio bankams leidžiama 
steigti Vokietijoje savo skyrius. Tie sky
riai gali pradėti veikti tik nuo liepos 1. 
dienos. (D/R).

Sovietų okupacinės įstaigos šeštadienį pa
šalino gatvių užtvaras Į britų kontroliuoja
mą aerodromą Schwechate. Nežinoma, ar 
šita prinmonė yra laikinio pobūdžio, ar nuo
latinė. (D/R).

Savaitinė politikos apžvalga

Konferencijų pavėsyje
Praėjusi savaitė buvo gausi konferencijų. 

Bogotoje jau antrą savaitę su dramatiško
mis kliūtimis posėdžiauja Panamerikos kon
ferencija. Paryžiuje vėl buvo susirinkę „16- 
ka.” Ten pat kartu 'posėdžiavo „5-ki.” New 
Yorke tariasi JT visuotinis susirinkimas ir 
pagaliau Ženevoje savo darbus baigia 
tarptautinė spaudos ir informacijų laisvių 
konferencija. Visų šitų konfereųcijų darbus 
galima lengvai subendrinti. Visos jos siekia 
taikos, tačiau ne bet kokios taikos, ne tai
kos kiekviena kaina, bet taikos, laisvos nuo 
baimės ir medžiaginio skurdo, taikos, kuri 
remiasi atskiro žmogaus laisve ir gerove. 
Radę toms visonts konferencijoms bendrą 
vardiklį, peržiūrėkim jas dar atskirai.

Savaitės pradžioje daugiausia demėsio 
traukė Bogotoj konferencija. Ne dėl savo 
dienotvarkės, bet dėl Kolumbijos valstybėje 
įvykusios revoliucijos. Sakoma, kad suirutę, 
kuri kainavo beveik 1.000 žmonių gyvybių 
ir pridarė madžioginių nuostolių už 20 mil. 
dol., sukėlę komunistai, kurie tuo būdu no
rėją demonstratyviai nutraukti tą konferen
ciją. Šveicarų radijo komentatorius Dr. 
Mayerhansas tokį aiškinintą randa esant 
truputį perdėtą. Ir štai kodėl. Kolumbija 
yra plotu didžiulė valstybė, beveik 15 kartų 
didesnė už Lietuvą, (apima 1.000.000 kv. 
km), tačiau turi tik 10.000.000 gyventojų, 
kurių civiįjzacijos lygmuo yra labai žemas, 
o socialinės sąlygos' jokiu būdu nepavydė- 
.tinos. Kraštą 16 metų iš eilės (iki 1946 m.) 
valdė liberalai, o nuo tada konservatorių 
liberalų koalicija, kuri šių metų kovo mėn. 
2 d. iširo. Prie valdžios vairo liko konser
vatoriai, o liberalai visu pietietišku tempe
ramentu pradėjo varyti savo propagandą 
prieš vyriausybę. Revoliucijos Pietų Ameri
koje dažnas reiškinys, ir dabar betrūko ki
birkšties, kad sukeltų sprogimą. Balandžio 
9 d. buvo nužudytas liberalų vadas Jorgė 
Gaitanas. Kilęs pasipiktinimas virto re
voliucija, kuriai vadovavo liberalai. Tačiau 
nuo pirmo išgąsčio atsipeikėję, konservato
riai su prezidentu Perezu .priešakyje pa
matė, kad jų pozicijos nėra tokios jau la
bai blogos. Tiek liberalų, tiek ir konserva
torių jėgos buvo vertinamos maždaug ly
giai ... todėl jiems neliko nieko kito, kaip 
susitaikyti. Taip padaryti juos vertė ir bai
mė prieš trečiąją krašto jėgą, būtent, ko
munistus. Krašte,' kurio kultūra yra labai 
maža, o plačiosios masės yra saujelės ka
pitalistų išnaudojamos, komunizmas turi 
labai palankią dirvą. Kokią jie ten įtaką 
turi iš tikrųjų, sunku pasakyti. Šiaip ar taip, 
normaliose aplinkybėse jie valdžią pagrobti 
j savo rankas neturi jokių galimybių. _ Bet 
kaltė už įvykusią nemalonią revoliuciją bu
vo jiems suversta. Teigiama, jog jų agen
tas nužudęs Gaitaną, kad sukeltų revoliu
ciją, kurią jie norėję išnaudoti savo naudai

»

Belgijos princo regento Karaliaus ir mi- 
nisterio pirmininko Spaako pasikalbėjimai 
su vadovaujamais JAV krašto apsaugos mi
nisterijos ir užsienio reikalų ministerijos 
asmenimis buvo daugiau ka;p prieš dvi sa
vaites paruošti nuomonių pasikeitimu tarp 
Washingtono ir Vakarų pakto užsienio rei
kalų ministerijų. Kaip žinoma, ypač iš bel
gų ir prancūzų _ pusės buvo stengiamasi, 
kad JAV formaliai prisidėtų prie Vakarų 
pakto ir oficialiai sudarytų karinį aliansą. 
Tačiau šiuo metu atrodo, kad JAV nenori 
susisaistyti tokiais toli siekiančiais įsipa
reigojimais.

Galima tikėtis, kad amerikiečiai at
gaivins skolinimo ir nuomos įstaty
mą, duodami ginklus Vakarų pakto 
valstybėms, kurie Vakarų Europą įga
lintų gintis nuo eventualaus antpuolio 
iš vidaus arba išorės. Be to, galima 
tikėtis, kad JAV, Vakarų pakto vals
tybėse laikys savo karines bazes ir 
transporto linijas ir, galimas dalykas, 
talkininkaus patarimais sudarant ge

neralinių štabų planus.

Moterų policija Indijoje, kuri šiomis dienomis įsteigta New Delhyje. Policininkė
mis priimamos 35—45 m. moterys. Policininkas tikrina kolegių ginklus. (Dena—INP)

Įš tikrųjų ,vėliau paaiškėjo, kad Gaitanas 
krito kaip asmeninio keršto auka, ir jo mir
tis su politika nieko bendro neturi. Žinia, 
kad Kolumbija nutraukė su Sovietų Sąjun
gą diplomatinius santykius, buvo paneigta. 
Tačiau visa ta proga komunizmui parodyta 
neapykanta yra mūsų laikams labai cha
rakteringa, ypač ji, yra būdinga Amerikoje 
viešpataujančioms nuotaikoms. Jei Kolum
bijos sukilime komunistai suVaidino mažes
nę rolę, negu iš pradžių buvo manoma, tai 
vis tiek tos riaušės atitiko jų pageidavi
mus.

Ta kryptimi galvojant ir visur matant 
komunistų pragaištingą ranką, kartais nu
einama į šunkelius, ir tuo būdu kova su 
šiuo iš tikrųjų rimtu pavojumi yra su
kompromituojama. Panašus atsitikimas Eu
ropoje buvo su garsiuoju kominlormo pro
tokolu „M” kuris, girdi, numatė komunistų 
taktiką Vakarų Vokietijoje ir dabar ‘pasi
rodė esąs suklastotas. Komunizmą gerai 
pažįstantieji iš karto galėjo abejoti jo tikru
mu, nes sunku patikėti, kad komunistų tak
tiką Vokietijoje nustatytų Belgrado komin- 
formas, o ne Kremlius, kuriam kominfor- 
mas yra tik naiviems žmonėms mulkinti iš
kaba. įdomu tik tai; kad šiandien komunizmo 
kėslai taip jau visiems yra aiškūs, jog 
jiems paaiškinti nereikalingi jokie protoko
lai. Protokolas „M” yra falsifikatas, Ko
lumbijos revoliucija gal ir , ne komunistų 
sukelta, tačiau'niekas neabejoja, kad komu
nizmo užmačios toliau siekia, negu kad iš
dėstyta protokole „M”. Dabar visos konfe
rencijos vis labiau ir labiau įgyja prieš- 
komunistinį charakterį. Štai dar vienas jų 
bendras bruožas. ,

Paryžiuje pereitos savaitės gale įvykusios 
„16-kos” ir „5-kių” konferencijos palaidojo 
Maskvos komunizmo viltis Vakarų Europo
je. Tos dvi konferencijos paliko savo nuo
latines organizacijas. „16-ka” — ūkinę ta
rybą, kuri derins Vakarų Europos ūkinį 
gyvenimą, „5-kių” konferencija paliko Va
karų Europos Unijos užuomazgos politinį 
organą — užsienių reikalų ministerių tary
bą, kuri kas 3 niėn. rinksis Londone. D. Bri
tanija, Prancūzija, Beneluksas suauga į vie
ną kūną, likusieji „16-kos” nariai prie to 
kūno dar delsia prisidėti, jie pasitenkina 
ūkinių pastangų derinimu. Tenka sutikti 
Leonu Blumu, kuris sako:

„Pirmasis mūšis yra (laimėtas. Euro
pos valstybių sąjunga virto faktu. 
Tiesa, jam dar trūksta tam tikrų tei
sinių nuostatų, jis dar nėra politinė 
realybė. Tačiau jis jau yra vedamoji 
mintis ir žymi tarptautinės pasaulė
žiūros dalis. Taip, jis jau yra gyvas 
ir gajus. Pasikeitimas atėjo staiga. 
Dar prieš keletą menėsių ta idėja bu-

su

Bet visa tai nėra dar jokia formali ka
rinė sąjunga ir rfeįpareigotų JAV siųsti 
savo ekspedicinės kariuomenės Vakarų Eu
ropos ginti. ,Ul

To rezervuotumo pagrindas yra strategi
nio pobūdžio. Krašto apsaugos ministerija 
šiandien laikosi nuomonės, kad

neįmanoma Vakarų Europos apginti 
ir kad mūšio dėl Vakarų Europos jos 
turinčios vengti vien dėl to, kad 
kautynėse žūtų milijonai Vakarų eu

ropiečių ir kultūriniai turtai.
Kilus karui su Rusija amerikiečių stra

tegai nori panaudoti tą pačią taktiką, kaip 
prieš Japoniją: iš rytinės Azijos ir Afrikos 
bazių

tiesioginiais smūgiais kirsti | Sovietų 
S-gos širdį ir vengti atvirų kovų su 
sovietų žemyno kariuomene, kuri yra 
pranašesnė prieš amerikiečių tos rū

šies pajėgas.
Oriniais puolimais ir blokados pagalba 

Rusija turės būti paklupdyta, o ne gyni
mus! Europos' žemyne, kuris čia laikomas 
beprasmišku.

vo tik šimtametės iliuzijos šešėlis. 
Šiandien mes išgyvename, kad ji mū
sų akyse įgyja formas, auga, žydi ir 

klesti kaip pavasario gėlė”.
Ta svajonė įsikūnijo, Europos valstybių są
junga tapo .faktu tik komunizmo grėsmės 
dėka. Tik ta grėsmė sugriovė šimtmečių 
išugdytus tautinių nesutikimų prietarus. 
Šiandien Vakarų Europa susibūrė gintis, 
tačiau jau ir dabar, iš konferencijos daly
vių kalbų, aiškėja, kad Vakarų Europa, jei 
ji iš tikrųjų nori klestėti, negalės išsiversti 
eiti be Rytų Europos. Ateityje Vakarų Eu
ropa turės vis daugiau ir daugiau, ūkinių 
sumetimų verčiama, žiūrėti į Rytus ... kas 

-toli gražu nesumažins dabartinio politinio 
įtempimo.

Jei JT visuotinio susirinkimo rezultatus 
dar sunku įvertinti, galima jau kalbėti apie 
besibaigiančios spaudos ir informacijų lais
vės konferencijos pasekmes. Ten britų ir 
ypač amerikiečių delegatai komunizmui ne
pasigailėjo karčių teisybės žodžių. Jie kal
bėjo taip, kaip kalbėtumėtri mes, patys ant 
savo kailio patyrę komunizmo „palaimą”. 
Sovietų delegacija, ambasadoriaus ’Paryžiu
je Bogomolpvo vedama, Vakarų spaudą pa
vadino fašistinių spaudos magnatų verge. 
Londono „The Times” tarp tų kaltinimų ran
da tik tokį skirtumą, kad Vakarai Bogomo- 
lovo „kritiką’ išgirs, o rusai Anglijos ir 
Amerikos nuomonės apie „Pravdą” ir 
Maskvos radiją nepatirs, net jei ir patirtų, 
tai nieko nesuprastų. Girdi, į Rusiją reikia 
žiūrėti kaip į atsilikušį kraštą, kuris be jo
kio intelektuališkai disciplinuoto, humanis
tinio arba liberalistinio tarpinio laikotarpio 
iš viduramžio baudžiavos sistemos perėjo į 
marksistinę diktatūrą. Laikraštis toliau 
šašo:

.^Pesimistai gali teigti, kad ta konfe
rencija nieko gero neduos, nes joje 
pasireiškia dvi absoliučiai priešingos 
pažiūros. O vis dėlto Vakarų delega
cijų susitikimas duoda progos nau
dingam praktiškam bendradarbia

vimui”.
Tas pats tinka ir kitoms dabar vykstan

čioms konferencijoms. Sovietus bus sunku 
kuo nors įtikinti, tačiau tarp tų absoliučiai 
priešingų pažiūrų kiekvienas kraštas pasi
renka sau vietą. Kiekvienas kraštas sužino, 
prie kurios suskilusių pasaulio pusių jis 
priklauso. Konferencijų pavėsyje didesnė 
žmonijos pusė sužino tiesą. Tame pavėsyje 
po truputį žygiuojamą priekin prie tikro
sios pažangos ir laisvės. Jame formuojama 
pasaulio viešoji nuomonė. Čia ji galės 
sustiprėti iki vieną gražią dieną pasijus to
kia stipri, kad pasiryš, reikalui esant ir jė
ga, įgyvendyti savo idealus žiaurioje rea
lybės saulės Kaitroje. ’ V. M.

e

Žinoma, ši strateginė koncepcija nebėri 
paslaptis Vakarų Europoje ir nematai pi- 
kenkė JAV politiniams tikslams. Berlyno 
krizei pasiekus zenitą, vienas prancūzų dip. 
lomatas kreipėsi į JAV užsienio reikalų mi
nisteriją ir konstatvo: „Mes rizikuojame ta
vo gyvybėmis dėl vakariečių' proamerikinėa 
politikos, o jūs net nesutinkate mūsų ginti”.

Jei šiandien Washingtone kalbama 
apie JAV karinę pagalbą Vakarų 
Europai, tai lemia politiniai sumeti

mai, o ne strateginiai požiūriai.
. Marshallio plano kraštams norima n. 
teikti galimybę, kiek galint ilgiau patiems 
gultis nuo galimo antpuolio iš Rytų Bei 
kad dėl to keistųsi bendroji JAV strateginį 
pozicija, vargu to tikėtis. „Šaltojo karo” 
stadijoje Amerikos . busimosios nuomos ir 
skolinimo pagalbos gal ir pakaks Vakarą 
Europai, kad sustiprintų savo draugų ih- 
burkaulius ir potencingiems priešams Įk
vėptų šiek tiek respekto, kol jie iš vidaus 
ar iš išorės ims pulti. O tikrojo karo, „bot 
war”, atveju Europos reikšmę vertina labai 
menkai (veikiau laiko apsunkinimu, nekaip 
pastiprinimu)., („Die Tat”)

Pavasario ofenzyva
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikų vyriausy 

bės kariuomenės daliniai, apie 30.000 vyrą 
pradėjo penktadienį pavasario oienzyą 
prieš 20.000—30.000 vyrų turinčius sukilė
lius.

Iš patikimų šaltinių pranešama, kad lite 
operacijose dalyvauja trys divizijos, kurią 
sudariusios puslankį į rytus nuo Mišo 
longlaus, į šiaurės rytus nuo Karfenisjic 
ir į pietų rytus nuo Korinto, iš' lėto sieti 
pirmyn.

Nori sujungti
Lomlorias (Dena/Reuteris). Prancūzų t» 

nos sujungimus su bizoną, kaip intainji 
Reuterio diplomatinis korespondentas, tu 
pirmasis klausimas pasitarimuose dėl Vo
kietijos tarp Vakarų okupacinių pajėgų k 
Benelukso kraštų. Tie pasitarimai prasi 
antradienį Londone.

Komunistų laikraštis „Daily Worker1 
rašo, kad Londono konferencija Vokietijos 
klausimais nori pastūmėti priekin Vakarų 
Vokietijos valstybės įkūrimą ir pritraukti 
prie to prancūzus.

Tas staigiai sustiprintas Vakarų vaistyti 
aktyvumas reiškia, kad anglų amerikieia 
karo planai dabar bus kuriami didtjuti 
greičiu. Londono manevrai yra Baly® 
įtempimų užkulisis. Jeigu Vakarų vilšj- 
bės toliau vestų savo atskirą politiką, tari 
veda prie Vokietijos - suskaldymo, jie ne
tektų teisės pasilikti toliau Berlyne.

Bendrai naudosis aerodromais
Paryžius (Dena/INS). Pirmadienį D. Bri

tanija pasirašė su Prancūzija sutartį, pajil 
kurią abiejų kraštų kariniai lėktuvai jis 
naudotis Prancūzijos ar Anglijos aerodro
mais.

Iš Prancūzijos pusės šią sutartį pasiūk 
užsienio reikalų ministeris Bidault, o i 
D. Britanijos pusės —oro maršalas Teddt- 
ris.

Ieško diplomuotų komunistę
DUsseldorfas (Dena). Vienas britų kirto 

valdžios pareigūnas pareiškė, kad btft 
saugumo policija britų kontrolinės komisi
jos Vokietijoje pavedimu aiškina šiuo meti 
britų zonoje komunistų veikėjus. Tokie vei
kėjai esą atleisti iš sovietų karo nelaisvei 
arba atėję iš sovietų zonos. Jie yra iiėj 
nuo pusantrų iki dvejų metų specialų i» 
kymą Maskvoje.

Nesusipratimas su sveikinimu
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanija 

žemieji rūmai Įsakė iš visų partijų sudary
tai komisijai ištirti linkėjimų telegrama 
išsiuntimo aplinkybes, kurią su daugdi 
darbo partijos atstovų parašais < parvyri 
gavęs Italijos kairiojo sparno socialistų Vi
das P. Nennis.

Si telegrama sulaužo darbo partijos» 
sistatymą nepripažinti Nennio socialistų d 
jų susijungimą su komunistais. Tam tikru 
skaičius darbo partijos atstovų, kurie, gir
di, pasirašę minėtą telegramą, pareiškė.kzl 
jų pavardės buvo panaudotos apgatS 
būdu.

Atominiu glnkhj bandymas
Washingtonas (Dena / Reuteris). Piru* 

dienj čia oficialiai pranešta, kad Eaiwet* 
atole, Ramiajame vandenyne, buvo 1® 
atominių ginklų bandymas.

Krašto apsaugos ministerija praneH* 
tam tikrą kariuomenės dalinių skaičių iš
trukus pasiųs „vasaros pratybų” į Alink 

Bulgarija paktuoja su CekosloraW1
Praha (Dena). Pasak AFP, Btdgarijw * 

legacija ketina ateinantį antradieni ity 
ti į Prahą draugiškumo ir savitarpio pi;” 
bos sutarties su Čekoslovakija sudaryti, 
gari jos delegacijai vadovauja ntioiakm* 
mininkas Dimitrovas,

Jy
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Su slaptais uždaviniais į, Vakarus

KELIONE PER RYTPRŪSIUS
Priėjome Šešupę; suradome neužšąlusioje 

vietoje valtį ir j a persikėlėme į antrą pusę, 
| Prūsų žemę. Kuprinės buvo prikimštos 
maisto atsargų, šovinių, prieštankinių gra
natų bei kitų reikmenų, nekalbant jau apie 
pačią siuntą į užsienį. Prie pat buvusios 
sienos riogsojo buvusio Noviškis-Andrie- 
jaičio dvaro trobesių griuvėsiai. Siame bu
vusiame puikiame dvare dabar nebuvo nė 
gyvos dvasios, tik visur prigriauta, pri
šiukšlinta, prilaužyta. Net langų ir durų rė
mai ir tie buvo išlaužyti, sudeginti. Tai 
rasų buvimo pėdsakai. Apžiūrėję tas bol
ševikinės kultūros žymes, apleidome šį niū
rų dvarkiemį ir patraukėme Rytprūsių lau
kais.

Turėdami uždavinį prasiveržti per „plie
ninę uždangą”, mes pasirinkome kaip tik 
kelią per Rytprūsius, ir toliau per Lenkiją. 
Mes skaičiavome, kad Rytprūsių Lenkijos 
siena nebus taip stipriai saugoma, kaip, 
pavyzdžiui, Lietuvos Lenkijos siena, kur 
reikėjo tikėtis didesnių mūšių ir didesnių 
nuostolių. Ten Lietuvos Lenkijos sieną ski
ria dvi eilės spygliuotų vielų užtvaros, ir 
tarp jų gynymuisi parengti apkasai. Pasie
nyje, kas 5 km paliai šias užtvaras, yra 
išdėstyti pasienio sargybinių atsparos

GARBINGIAUSIAS VARDAS PASAULYJE
Didieji vyrai seka mūsų pėdomis — Dvi nuomonės apie DP jsileidimtj j Kanadą — Raudonoji ranka meškerioja 

MOŠŲ SPEC. KORESP ONDENTO KANADOJE

Nevienas iš mūsų, lindėdamas antklodė
mis pertvarstytose į amžinybę nuėjusio Tre
čiojo Reicho kareivinių salėse, mėgina gai
vintis absurdiška mintimi: ne, aš nesu DP, 
aš — toks pat žmogus kaip ir visi Dievo 
tvariniai šiapus geležinės uždangos. Tai di
delė ir neatleistina klaida, nes mes, deja, 
nesame tokie pat kaip visi kiti demokrati
niam pasauly. Jie gyvena savo namuose, iš 
mažyčių kasdienybėj smulkmenėlių statyti- 
dinasi ateities rūmus, nežino, kas yra gim
tojo krašto okupacija, politinės policijos pa
reigūnai, nepažįsta masinių deportacijų į 
Sibirą (kada užkaltuose vagonuose rauda 
artimieji!), neįsivaizduoja raudonojo tero
ro ir, žinoma, negali pilnai aprėpti tremti
nio širdies jausmų. Likimas, įduodamas 
tremtinio lazdą i rankas, išskyrė mus iš tų 
ramių, turinčių savo namus žmonių tarpo. 
Jis pakrikštijo mus DP vardu ir tom dviem 
raidėm, sukėlusiotr. tiek, daug triukšmo po
kariniame pasaulyje, ne taip jau lengva 
nusikratyti.

Daug kas mano — pakanka išsprukti iš 
DP stovyklų, persikelti į kurį nors laisvą 
kraštą, ir anie mums primestieji inicialai bus 
paguldyti l geležinį karstą iš kur, gal būt, 
tik Paskutiniojo Teismo dieną kartu su ge
rais ir blogais DP darbais stosis prieš 
Viešpaties sostą. Deja, skaudžiai klystama. 
Net ir įsikūrimas kitame krašte padėties 
bent tuo tarpu nepakeičia. Štai jau trys mė
nesiai kaip mes, grupė lietuvių, radome naur 
ją prieglaudą Kanados aukso kasyklose. Per 
tą laiką spėjom atsivalgyti, apsirengti — 
žodžiu, savo išvaizda susilyginom su vieti
niais Kanados gyventojais. Tačiau ir šian
dien mes esame linksniuojami anuo daug 
kieno nekenčiamu vardu — DP. Tai be 
abejo, tragikomiškas smūgis nerimtiems 
svajotojams, krie tikisi kartu su žaliom kel
nėm nusimesti ant amžių amžinųjų ir patį 
DP vardą. Taigi, ir Kanadoje mes vis dėlto 
liekame DP. Nuskriausti dėl to nesijaučia
me. Priešingai — šis vardas mums yra ta
rytumei kovotojo skydas, kuriuo prisidengę 
drąsiai žengiame per pasaulį, skelbdami ko
vą pavyzdžio neturinčiam rytų totalitariz
mui. Juk nedaug, oi nedaug pasauly tokių 
(vos keli šimtai tūkstančių), kurie išdrįso 
palikti savo namus, šeimąs, artimuosius ir 
laisvės vardu pradėjo sunkią ir nelygią ko
vą su ana civilizuoto žmogaus bolševikine 

' pabaisa. Neužmirškim, kad kova prasidėjo 
tada, kai raudonasis fašizmas pasaulio dar 
buvo globiamas šventojo aureole ir net va
dinamas demokratijų bičiuliu.

Laikai keičia papročius — sakydavo se
novės romėnai. Daug kas nuo to laiko pa
sikeitė. Šiandien netrūksta balsų, kurie kar
tu su mumis skelbia bolševikinio rojaus im
perialistinius planus. Tie balsai gausėja die
na iš dienos ir jau virsta galingu choru. 
Tačiau, nesikeldami l puikybę, galime pa
stebėti — DP čia buvo avanpostas. Mes pir
mieji palikome savo namus, pirmieji į veid
mainiškai saldžius bolševikinio slibino vi- 

, lionių žodžius pasakėme „ne”. Tai, berods, 
įvyko jau 1944 metų vasarą, kai dar daug 
ir didelių galvų gyveno naiviomis iliuzijo
mis... Ar ne mūsų keliais vėliau patraukė 
vengrų premjeras Nagy? Ar ne mūsų pė
domis šiapus geležinės uždangos parbėgo 
Mikolaičikas, įsitikinęs kompromisų be
prasmiškumu? Argi ne mūsų pavyzdžiu 
šiandien seka čekų būriai? Tebūnie leista 
pakartoti L. Dovydėno prasmingus žodžius: 
„Mūsų planetoje nėra garbingesnio vardo 
kaip DP. Todėl mes DP, kad nesutikome 
nusilenkti smurtui, melui, vergijai, todėl 

taškai, kurie turi iki 200 vyrų. Nepastebė
tiems sunku priartėti prie šios zonos. Šiai 
operacijai pasisekus, patenki toliau j tereną, 
išvadžiotą vielomis. Nakties tamsoj lengva 
jas užkabinti koja, o tada automatiškai ima 
šaudyti šviečiamosios raketos, duodančios 
ženklą sienos sargybiniams, kurioje vietoje 
mėginama pabėgti iš sovietų rojaus.

Dėl šių apskaičiavimų mes užtat pasirin
kome kitą kelią, per šią mirusią žemę, kuri 
anksčiau Rytprūsiais vadinosi. Prieš mus 
driekėsi išdrenuot!, prieš kelis metus dar 
buvę derlingi laukai, dabar turėjome skerb- 
tis pro visokiausias piktžoles, žmogaus 
ūgio didumo ir kaip pirštas storumo. Iš 
krūmų pakildavo šnypšdami šernai, o gal ir 
sulaukėjusios kiaulės, kurios anksčiau įna- 
miavo patogiuose vokiečių ūkininko tvar
tuose. Ant kelių — jokių žmogaus pėdsakų, 
aplinkui sutemus nematyti jokio žiburėlio. 
Laiks nuo laiko praeidavome pro buvusių 
sodybų griuvėsius, kur liūdnai vėjo siūbuJI 
jami girgždėjo pakibę sparai arba sienojų 
gabalai. Kryžkeliuose gulėjo sulaužyti kel
rodžiai, pakelėse matėsi dar nemaža karo 
laužo. Tai žemė, kuriai dabar tinka mir
ties vardas.

mes DP, kad mes tikime laisvės ir teisės 
pergale”. (M. Kelias, Nr. 4-116).

Kaip neišmintinga stengtis išsižadėti, bai
dytis tokio vardo, kuris mums dabar tapo 
beveik mūsų kovos simboliu. Ak, mes kiek
viename krašte ir Kanados miškuose ir JAV 
dangoraižiuose ir Anglijos fabrikuose — vi
sada būsime tik išvietinti asmens, D P, nes 
mūsų tikroji vieta yra Lietuva, į kurią tuo 
tarpu keliai užtverti. Iš ten išbėgdami pri
siėmėm DP vardą ir jį nusiimti galėsime 
tik grįžę su pergale į namus.

O dabar norėtųsi pašnekėti apie antrąją 
emigracijos medalio pusę,'kuri daug kam iš 
mūsų, atrodo, nepažįstama. Su ja susiduri 
patekęs į naują kraštą ir jame spėjęs įsi
kurti, bendraudamas su vietiniais gyvento
jais.

Tur būt, niekur kitur žmogus nėra taip 
prisirišęs prie uždarbio kaip vakariniame 
pasaulyje. Gal būt, kad čia — Kana
doje ir JAV — darbo žmonės išlėpinti geru 
atlyginimu, pastovia pasaulyje dominuojan
čia valiuta ir,- palyginti, pigiu viskuo perte
kusiu pragyvenimu. Todėl kiekviename to
kiame krašte, kalbėdamas apie didesnį DP 
įsileidimą, susiduri su dvejopa nuomone; a 
— vyriausybės ir biznio žmonių, b — pa
čių darbininkų. Kada pirmieji, dažnai su
prasdami tikrą DP padėtį, be jokių blogų 
minčių savo, tautiečiams sutinka įsileisti di
desnį skaičių DP, antrieji raukosi ir kiek
viena proga skundžiasi — privažiuos DP ir 
numuš mums atlyginimą už darbą iki 25 
centų valandai. Ne kiekvienam kasyklų dar
bininkui ar miško kirtėjui žinoma, kas yra 
DP ir kodėl jie atvažiuoja į Kanadą. Dar
bininkas į mus žiūri iš savo taško. Jis pats 
ar jo tėvai čia atkeliavo dolerio suvilioti. 
Doleris nuo galvos iki kojų Į jį įleido šak
nis. Doleris — jam viskas. O stebint DP 
imigravimą iš dolerio pusės, aišku, mes DP 
grasinam jų auksiniam dievukui — doleriui, 
nes gi vienas kitas banknotas įkris ir į mū
sų kišenę. Bus didesnė ir darbininkų pasiū
la. Todėl daug kur darbininkai mus sutinka 
kaip bereikalingą balastą, kurį dabar vy
riausybė užkrauna ant jų sprando. Tai liūd
na tikrovė. Menko išsilavinimo darbo žmo
gus nesupranta, kad nuo gyventojų skai
čiaus didėjimo kils žemės ūkis, pramonė, o 
tuo pačiu ir visas Kanados gerbūvis. Jis 
paprasčiausiai bijo konkurencijos. Į akis, 
tiesa, mums niekas nieko nesako, tačiau už 
akių, savųjų tarpe, dažnai šnekama apie DP 
ir kartais nesigailima kartesnių žodžių. Čia 
nėra tiek idealizmo, kiek jo mes turėjom sa
vo namuose, bet užtat apstu materializmo. 
O materializmo žvilgsnis labai siauras ir 
jam sunku aprėpti visumą.

Jau kelintą kartą Paramount Canadian 
Movietone News žurnalas kino lankytojams 
rodo JAV kariuomenės transporto laivą 
„Gen. S. D. Sturgį” su DP transportais at
vykstantį J Halifaxo uostą. Salėje kiekvieną 
kartą pasigirsta gyvas komentatorių švogž- 
desys. Jo potekstę nesunku suvokti: Ak, ir 
vėl tie DP...

Taigi, vykdami į išvajotąją Kanadą, mes 
neturime užmiršti antros emigracijos meda
lio pusės — konkurencijos bijančių vietinių 
darbininkų. Be abejo, ne visi jie mus su
tinka neapykantos žvilgsniu. Ir jų tarpe yra 
suprantančių tikrąją padėtį. Tačiau tiems, 
kurie jos nesupranta, mes patys pirma pro
ga turime išaiškinti :ne doleris, ne geresnio 
gyvenimo vaikymasis, o tik didelė ir neiš
matuojama skriauda, padaryta mūsų tėvy
nei, privertė musį skaudančia širdimi ieško
tis laikinio prieglobsčio po svetimu dangu
mi. Mes nesiekiame a-timti i? jų ddonos

Pažingsniavę keliolika kilometrų, susė
dome sniege pasilsėti. Netoli einančiame 
kelyje pastebėjome rogių vėžių pėdsakus; 
prieš parą kažkas buvo tuo keliu pravažia
vęs. Nutarėme, kad būtų geriau toliau ke
liauti suradus kokią pastotę. „Padvadą” 
sutikę galėtume padiktuoti savą Įsakymą. 
Bet aplinkui nebuvo jokio matyti judančio 
daikto. Patikrinę žemėlapyje savo maršrutą, 
pakilome vėl žengti toliau. Traukėme lau
kais, nes kelias ėjo ne ta kryptim, kuria mes 
turėjome eiti. Keliose vietose priėjome gi
lius griovius, kokių trijų metrų pločių, pri
dengtus tik lengva ledo pluta. Jiems nugalė
ti statėme tam kartui lieptus. Nuo vieno 
tokio liepto Krūmas Įsmuko Į griovį ir 
sušlapo iki ausų. Mindaugas pasiūlė už
sukti Į pirmus pasitaikiusius sodybų griu
vėsius, kur galėtume susikurti ugnį, išsi
džiovinti rubus ir užkąsti.

Reikėjo dar apie du kilometrus nueiti, kol 
mes tokią patogią vietą užtikome. Sugriautų 
namų rūsyje susikūrėme ugnį, išsivirėme iš 
sniego ir avietkočių arbatos, Mindaugas iš 
savo kuprinės išsitraukė gabalą lietuvinių 
lašinių, ir prie to dar bonką gyvenimo 
vandens, (kad tauriau skambėtų, galima iš

kąsnį, o tik norime susirasti užuovėją nuo 
anų negailestingų totalitarinių vėjų, kurie 
nūnai grąso nusiaubti visą Europą.

Baigiant reikėtų stabterėti ties naujais 
mus visur lydinčios raudonosios rankos 
triukais. Nesuskaitomi politrukų atsilanky
mai DP stovyklose, akiplėšiški maldavimai 
grįžti į namus, radio propaganda, repatria- 
cinė literatūra nedavė jokių vaisių. Šian
dien paklusnūs Kremliaus tarnai ir tarnai
tės aiškiai mato, kad DP slysta jiems iš 
panosės. Todėl dar kartą keičiama meške
riojimo taktika, kurią mums užfiksuoja 
stambiausias Winnipego dienraštis: „Kana
dos Užsienių Reikalų Departamentas apgai
lestauja, kad Sovietų Sąjungos atstovybė ne
pasitarusi su užsienių reikalų departamentu/ 
atspaude atsišaukimus svetimomis kalbomis 
Į buvusius Lietuvos piliečius. Pagal šiuos 
atsišaukimus jie dabar turi registruotis kaip 
sovietų piliečiai. Atsišaukimai buvo patal
pinti Winnipego ukrainiečių laikraščiuose 
„World” ir „Vestnik”. Užsienių reikalų de

Bolševikai provokuoja Lietuvoj laisvės kovotojus
Lietuviai partizanai išaiškina sovietų šnipi

nėjimo gudrybes

„Newsletter” 1948. IV. 9 d. paskelbė ko
piją vieno aplinkraščio iš lietuvių partizanų 
štabo reguliariai leidžiamo biuletenio, ku
riame lietuviai Įspėjami budėti ir laiku im
tis atitinkamų priemonių prieš MVD suor
ganizuotus tariamuosius „lietuvių partiza
nų” dalinius. Iš paskelbto dokumento aiš
kėja, kad Rusijos valdovai, dabartiniai Lie
tuvos ponai, pavedė majorui Sokolovui su
organizuoti provokacinius „partizanų” da
linius kovai su tikraisiais Lietuvos laisvės 
kovotojais. Jo įsteigtasis skyrius vadinasi 
OBO (Osoby Banditski Otdel) ir yra lyg 
specialus departamentas prie MVD minis
terijas. Atsižvelgiant Į „didelį” specialų 
uždavinį ir ypatingus tikslus, į šią įstaigą 
suverbuota daugelis lietuvių išdavikų bei 
šnipų. Kai kurie jų dirba savanoriškai, ta
čiau kiti buvo priversti, ypač silpnavaliai, 
kurie vietoje kalėjimo ir ištrėmimo, pasi
rinko kitą kelią — išdavinėti savo draugus.

Kai MVD pavyksta sudaryti 'didesnę to
kių asmenų grupę, ją siunčia į Kauną, ge
rai maitina, aprūpina drabužiais. Juos glo
boja pats vidaus reikalų „ministeris” Bar- 
tašiūnas. Pastarasis sutinka jiems dovanoti 
visus jų kada nors padarytus 'nusikaltimus, 
jeigu jie atliks keletą specialių uždavinių. 
Iš čia vyksta į Vilnių, kur majoras Soko
lovas apmoko. Paruošus juos „politiškai”,p£ 
keleto mėnesių jiems pavedami įvairūs už
daviniai.

Kai kas apie netikrų partizanų gaujų veikimą
Šios banditų gaujos sudarytos iš lietuvių, 

rusų, lenkų ir žydų. Pastarieji save vadi
na „vokiečiais”. Vienoje gaujoje yra 100— 
150 vyrų. Jie šliaužia pėdsakais, kuriais ti
kisi surasti tikruosius partizanus. Didesnė 
jų dalis pasislepia apylinkėje, tuo tarpu ma
žesnioji gaujos dalis ima plėšti ūkininkus. 
Tai daro dėl to, kad ramūs ūkininkai, kęs
dami šį terorą, šauktųsi tikrųjų liet, parti
zanų pagalbos, mat šie padeda saviesiems 
visada, ypač kritiškaisiais momentais. Kai 
tarp provokacinių dalinių ir liet, partizanų 
prasideda mūšis, skubiai atvyksta įvykio 
vieton iki šiol pasislėpusi kita provokacinio 
dalinio dalis ir ąutriuškiiia partizanus. Kad 
to neatsitiktų, liet partizanai ragina žmonės 
budėti, * 

sireikšti lotyniškai — aquavito). Tuo mes 
norėjome gintis nuo miego ir nuovargio, 
nes iki auštant galėjome dar gerą gabalą 
kelio nueiti. Užkandę visi gyvesni pasidarė. 
Saulius ir Butautas tylią dainelę pradėjo. 
Ilgiau sėdint galėjo sustingti mūsų sąnariai, 
reikėjo vėl judintis pirmyn. Likusius 10 km 
šios nakties žygio tačiau nebegalėjome ne
silsėję nueiti. Kas trys kilometrai susėsda- 
vome trumpo poilsio į sniegą, o rytui auš
tant pasiekėme numatytą Viliūnų vietovę. 
Kelyje užtikome žmogaus pėdsakus, maž
daug prieš pusvalandį paliktus. Eiti toliau 
tuo keliu buvo neatsargu. Galėjome sutikti 
ką nors iš šios dykumos gyventojų, kurie 
iš mūsų baltų maskuočių ir aprangos galė
tų suprasti, kad mes nesame ivanai. Pirmas 
jų įspūdis būtų, tikriausiai, kad mes eįame 
amerikonų parašiutininkai. Prie šios vieto
vės, į kurią sueina trys keliai, pasukome Į 
dešinę, praėjome kažkokius kapus ir susi- 
meiėme į pasitaikiusio dvaro griuvėsius.

Šiuose griuvėsiuose nutarėme praleisti 
dieną. Nuostabu, prie vieno kamino dar 
buvo primontuotos metalinės kopėčios, ku
rių viršuje įsirengėme stebėjimo punktą. 
Matomumas iš čia buvo labai geras. Ar
čiau kaip du kilometrus joks žmogus ne

partamentas ryšium su tuo nurodo, kad lie
tuviai, užsiregistravę' sovietų piliečiais, tuo 
pačiu tampa užsieniečiais, kuriems yra tai
komi deportacijos įstatymai. Tas, tiesa, dar 
nereiškia, kadajie bus deportuoti, bet, pra
sižengus bet kuriam deportacijos įstatymų 
punktuj, jie gali būti deportuojami.” (Winni
peg Fret Press, Nr. 140, 1948.111.11).

Pranešimas buvo atspaustas ir kituose 
Kanados laikraščiuose. IŠ jo turinio sunku' 
atspėti, kokiems lietuviams — buvusiems 
Lietuvos piliečiams — skirti anie atsišauki- 
mai.Tačiau tas šiaip ar taip rodo labai ne
gudrias Maskvos kombinacijas, nes senieji 
Kanados gyventojai (net ir didžiausi komu
nistai!) nenori persikelti į raudonojo pra
garo tariamąjį rojų. Naujai atvykstantiemi 
gydytojų komisija kelis kartus stropiai pa
tikrino visų organų sveikatingumą. Bepro
čiai ir silpnapročiai į Kanadą nebuvo įleis
ti. O kas gi iš mūs, DP, būdamas pilname 
prote, eis registruotis J sovietų atstovybę!...

Vyt. .Kastytis

Norėdami apgaubi liet, partizanus, bolš. 
žudo net savo pareigūnus

Kita provokacinių gaujų rūšis suside
da iš lietuvių agentų ir MVD kareivių. Jų 
gaujos nedidelės: 20—30 žmonių ir yra ypa
tingoje majoro Sokolovo globoje. Savo būs
tinę įkuria jie kurioje nors apleistoje so
dyboje ar miške. Agentai apsirengia parti
zanais ir eina pas ūkininkus. Šiems pasisa
ko esą pogrindžio kovotojai, atvykę į čia 
iš tolimesnės vietas: „susidūrimo” su rau
donaisiais metu jie buvę atkirsti nuo savo 
dalinių. Jie klausinėja apie žmones, kurie 
galėtų jiems padėti ir ypač apie liet, parti
zanus, norėdami prie jų „prisijungti”. Daž
nai jie, norėdami įtikinti ūkininkus, neabe
jotinai esą tikraisiais laisvės kovotojais, nu
šauna net bolševikams atsidavusį vietos se
niūną, ar kurį vietos vykdomojo komiteto 
narį.

Kai ir tai nevyksta, vartoja kitokias gud
rybes. Jie užeina pas lietuvį ūkininką, kurį 
įtaria palaikant ryšius su partizanais, žiau
riai jam grasina ir ką nors iš jo paima. 
Kitą dieną jie surežisuoja susikovimą su 
MVD kareiviais ir lyg laimi „pergalę”. 
Įrodymui šio žygio tikrumo, grįžta Į mies
telį su keletu lavonų. Šiam reikalui' naudoja 
vokiečių karo belaisvius: nušauna, aprengia 
MVD kariškais drabužiais ir palieka kaip 
„įspėjimą” raudoniesiems. Vakare jie vėl 
atsiranda pas tą patį ūkininką, kuriam jie 
grasino pereitą dieną.

— Jūs mus išdavėte MVD, keletas mūsų 
draugų dėlto prarado gyvybę. Dabar už
tai turite mums sumokėti!” — šaukia pro
vokatoriai. ūkininkas surišamas ir išveda
mas i mišką sušaudymui. Jis pagaliau turi 
įtikėti, kad tai tikrieji partizanai ir pasisa
kyti kas esąs. Provokatoriai jį sutinka pa
leisti, tačiau kaip sąlygą prašo pasakyti 
partizanų buvimo vietą, keletą jų pavardžių 
tam, kad „jie paliudytų, kad tu esi geras 
lietuvis ir tikras patriotas”. Sužinoję var
dus, agentai toliau tęsia partizanų naiki
nimą. Areštų betgi jie patys nedaro, tai at
lieka MVD kareiviai, kurie pasirodo jx> ke
letas dienų.
Visoje Lietuvoje knibžda bolševikų agentai

Agentų ir šnipų bolševikai1 turi visur. 
Ypač daug jų medžių kirtėjų tarpe; jiems 

galėjo čia prieiti mūsų nepastebėtas. Sari 
gybas skirstėme burtų keliu) Be tiesioginiu 
pareigų sargybinis turėjo virti arbatą iri 
dešras, žiūrėti, kad nuo ugnies neužsidegtą 
miegančių draugų rūbai. Suradome lengt-i 
galių, kuriais užtaisėme langus nuo vėjo. 
Kieme radome iš benzino statinės ivanų 
padarytą krosnelę, pritaikėme dūmtraukį 
aplink ugnį pasitaisėme iš lentų guolius iri 
taip sugulėme, — žinoma, su drabužiais iri 
paruoštais ginklais, bet be kuprinių. Dūmus 
labai gerai maskavo greta stovĮa didžiulių 
ąžuolas, 
' Diena praėjo visiškai ramiai. Rytų pu
sėje buvo girdėti šunų lojimas, iš dviejų 
vietų kilo j viršų dūmai, bet pačių trobesių . 
nebuvo matyti. Ten už horizonto buvo Štai 
lupenai. Apie 3 vai. po piet sargybinis 
pastebėjo atstokai nuo mūsų keliu važiuoi 
jant sunkvežimį su trimis žmonėmis. Ma
tyti, tai buvo rusai, kurie važiavo šimtą it 
vienuoliktą kartą ieškoti karo grobio. Kiek 
vėliau tuo pačiu keliu praėjo žmogysta su 
medžiokliniu šautuvu ant peties. Pava- 
karyje jautėmės gerokai išsilsėję. Sukilę it 
apsitvarkę, padarėme keletą nuotraukų šioę 
kelionės atsiminimui. Išsivalę ir patikrinu 
ginklus, leidomės brėkštant Į nakties žygį.

Nakties žygį nustatėme kiek trumpesni. 
Visą dieqą snigo, kelias — dažniausiai pet 
laukus — pasidarė dar sunkesnis, o mūsų 
jėgos, kad ir pasiilsint, pamažu silpnėjo. Tų 
naktj turėjome praeiti Stalupėnus, paliekant 
juos mūsų dešinėje pusėje ir artėti prie 
Heidemucdės miškų. Pakeliui nukrypome! 
per daug į kairę, norėdami aplenkti rusų 
kolchozus, kuriuos užtikome šioje apylin
kėje. _ ’ .

Netoli miestelio perėjome per plentą, nui 
sileidome pakalne žemyn, bet čia pataikėme!
į raistą su plačiais grioviais. Ledas buvo! 
gana silpnas. Šarūnas gulėsi ant pilvo iri 
ėmė šliaužti ledu. Jis nelūžo, ir taip mes 
išsikrapštėme į kitą pusę. Už kelių šimtų 
metrų pasitaikė upelis. Čia ledas buvo dari 
plonesnis, vietomis atviras vanduo. Šarūnas 
vėl plumptelėjo ant pilvo ir tuo pačiu bū- 
du ėmė slinkti į kitą pusę. Jau buvo netoli 
kito kranto, kai ledas lūžo, ir jis paskendo 
vandenyje. Mes buvome bejėgiai jam kuo 
nors padėti. Bet , jis savo šaltakraujiškumu 
ir vitališkumų išsikrapštė 1 kitą pusę, iš 
kur dar ir mums padėjo. Anoje pusėje stoi 
vėjo lentomis apkrautas šieno kūgis. Iš tų 
lentų Šarūnas padarė lieptą, kuriuo naudoda
miesi mes vienas po kito perslinkome per upei 
lį. Šarūnas buvo šlapias ligi ausų ir kaulų 
Pirmas mūsų rūpestis buvo išdžiovinti jo 
drabužius ir pasistiprinti po tokio išsimaui 
dymo. Drabužiai tuojau sustingo, nuo šal
čio ginklai užšalo. Kol suradome vietą poili 
siui, teko dar paėjėti keletą kijometrų. Su
griauto namo pusrūsyje susikūrėme ugnį, 
išrengėme draugą ir džiovinome rūbus. B. d.

patogiausia sekti partizanus. Daug agentų 
dirba prie statybos vietų. Ypatingai lietu
viai turi saugotis valkatų ir ubagų, juos 
reikia įtarti kaip provokatorius, nežiūrint 
kad jie ir labai patriotiškai kalbėtų.

Netikri parašiutininkai
Yra buvę atsitikimų, kad bolš. agentai | 

partizanų užimtas sritis iššoka su parašiu
tais ir vaidina Amerikos karius. Kalbėdami 
dažnai vartoja angliškus žodžius. Taigi pari 
tizanų štabas nurodo, kad jų reikia saugoi 
•tis ir iš viso nebūti atviriems su nežinomais 
asmenimis. K. Pelėkis .

Nauji technikiniai leidiniai
Jau spausdinama spaustuvėje ir netrukus 

pasirodys žurnalas „Technikos Pasaulis” 
Nr. 2 — Liet. Inž. Tr. D-jos, buv. Wurzi 
burgo (dabar Schweinfurto) Skyriaus leidii 
nys apie 32 puslapių 21X30 cm. formato, 
tekste 30 brėžinių ir nuotraukų. Redakto
rius — Inž. G. J. Lazauskas, red. kolegijos 
nariai: dipl. inž. K. Krulikas ir dipl. inž< 
A. Ciplijauskas.

1. „Technikos Pasaulio” Nr. 2 turinys! 
Rašo: dipl. inž. K. Krulikas — „Technikos 
Pasaulis ir jo formuotojai”, dipl. inž. V, 
Tamošiūnas — „Medžiagų atsparumo dėsi 
tymas tremtyje, inž. G. J. Lazauskas —' 
„Verpalų gamybinis skaičiavimas”, dipL 
inž. A. Jakštas — „Planimetras ir jo nau
dojimas , archit. A. Francas — „Tinko 
ydos”, inž. E. Šviedrys — „Vėjo energija”.

Iš technikinio gyvenimo išeivijoje: Inž. 
Suvažiavimai, Inž. Centro Valdyba, Koni 
kursai, mirusieji Jbei žuvusieji inžinieriai, 
dvigubos sukaktuvės WUrzburge, Technikos 
Tarnyba WUrzburgo stovykloje, Liet. Inž. 
Tr. D-jos Schweinfurto ir Kempteno Skyrių 
veikla.

Specialistų darbo vaisiai amatų mokyme, 
iš Liet. Tr. Amatininkų ir Darbininkų Prof. 
S-gos veiklos, Technikinė spauda.

Priedas: Tekstilės ir vyr.rūpų kirpimo—< 
siuvimo kursų programos. j

2. Taip pat spausdinama atskiru leidiniu 
mech. tekst.’ inž. G. J. Lazausko „Verpalų 
ir audinių gamybinis skaičiavimas" apie 80 
•pusi. 12X20 cm. formato. Pritaikinta Angli
jos, jos kolonijų, Amerikos J. V., Kanados 
ir kit. kraštų tekstilės pramonei, kad šiomis 
žiniomis galėtų pasinaudoti turintieji prak
tikos. tekstilės srityje darbininkai siekdami 
aukštesnių kvalifikacijų; o taip pat prade
dantieji ir norintieji dirbti tų kraštų teks
tilės pramonėje.

Šiuos leidinius leidžia „Žalgirio” knygų 
leidykla Schweinfurte. Leidiniai bus plati
nami per stovyklų paštus bei spaudos pla
tintojus. .

3
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FELLOWSO BILIUS DP ĮLEISTI
Įleisti} išvietintus asmenis buvusius JAV zonij iki 1947 m. balandžio 21 d.

AKIMIRKSNIUKRONIKA
„Dirvos” redakcijai kongreso atstovas M. 

Į'A. Feighanas atsiuntė' ištisą biliaus (įstaty
mo projekto) H. R. 6163 nuorašą dėl DP 
Įsileidimo į JAV.

Fellowsas yra komisijos pirmininkas, per 
kurio vadovaujamą komisiją visi biliai ry
šium su DP įleidimu turi praeiti.. Iš to, kad 
iki šiol išgarsėjęs Strattono bilius jau mi- 

•ręs, kadangi teisių komisija pasiryžo iš visų 
.tam komitetui įteiktų bilių sudaryti vieną 
bendrą ir jį pateikti kongresui svarstyti, ir 
■tokį bilių paruošė.

Sis bilius, žinomas kaip Fellows Bill H. 
R. 6163, matyti gauna daugelio kongresme
nų pritarimą, ką parodo ir paties Feigha- 
no susirūpinimas juo tiek, kad jis jau vie
šai to biliaus nuorašus platina.

Kadangi atstovas Fellowsas sutiko su vi-' 
sa savo komisija tokį bilių paruošti, aišku, 
ji stęngsis, kad tas bilius pasiektų atstovų 
rūmus ir būtų paimtas svarstyti.

Fellowso bilius apima išvietintus asme
nis šiaip:

Asmenys, kurie iki 1947 m. balandžio 21 
d. vidurnakčio, buvo jau Italijoje arba ame
rikiečių, prancūzų arba britų zonose Vo- 

, kietijos arba Austrijos dalyse ir kurie 2.
D. karo metu kariavo su JAV priešais, o 
dabar negali arba nenori sugrįžti į savo tė- 

.vynę, kuriai jie priklauso, dėl persekiojimų 
arba persekiojimo baimės, dėl jo rasės, re
ligijos arba politinių pažiūrų; arba,

> asmenys, kurie yra suregistruoti Interna
tional Refugee Organizacijos pagal išvietin
tų asmenų ir pabėgėlių arba tremtinių 
nuostatus.

„Išvietintų asmenų” pavadinimas nebus 
taikomas ■ tiems tremtiniams arba pabėgė
liams, kurie buvo nariai arba dalyvavo bet 
kokiame judėjime prieš JAV, arba jos val- 
dymosi santvarką.

Per dvejus biddžetinius metus .galės būti 
išduota imigracinių vizų ne daugiau kaip 
200.000 asmenų, neatsižvelgiant į kvotų ap
ribojimus per tuos dvejus metus asmenims, 
kurie laikomi kvotiniais imigrantais. Jų 
įleidimas, žinoma, turės atitikti visus iki 
Šiol veikiančius JAV imigracijos įstatymus.

Biliuje pažymima ir tai, kad išvietintų 
asmenų įleidirho atžvilgiu nebus daroma jo
kių diskriminacijų nei pataikavimų jokiai 
išvietintųjų grupei.

Tas bilius numato įleisti be kvotų jauna- 
mečius našlaičius.

Bilius numato iy ,tam tikras pirmenybes 
asmenims ir jų šeimoms, kuriomis galės pa
sinaudoti kai kurie, jeigu jiems tos pirme
nybės bus pripažintos vizos aplikacijos me
tu: ■

a) svetimšaliai kvalifikuoti ūkininkai; gy
dytojai; dentistai; slaugės; šeimininkės; sta
tybos, rūbų siuvimo amatininkai; arba as
menys turį mokymo, mokslo arba techno
logines kvalifikacijas.

b) svetimšaliai, kurie yra kraujo giminės 
piliečių arba teisėtai Įleistų ne piliečių, gy
venančių Amerikoje.

c) visi kiti svetimšaliai, esą išvietintų as
menų klasifikacijoje. . / ' . .

Toliau, Fellowso bilius leidžia tremtinius 
kviesti ir ne giminėms, kurie tik nori pa
gelbėti jiems įvažiuoti, pasiunčiant affida
vits, ir ne biznio organizacijoms, įsikūru
sioms JAV, norinčioms pagelbėti išvietin- 
tiems žmonėms Ameriką pasiekti. Visi turi 
pasiimti atsakomybę padėti išvirintiems 
imigrantams čia įsigyventi iki gaus darbą.

Is Brazilijos lietuviu gyvenimo
— Nuo šių metų pradžios Brazilijoje, Sao 

Paulo mieste, pradėtas leisti dvisavaitinis 
iliustruotas lietuvių žurnalas „Mūsų Lietu
va”. Siam reikalui buvo specialiai įsteigta 
lietuviškoji spaustuvė „Arte Grafica Litua- 
nia LTDA”, kurios iniciatoriai ir vykdyto
jai yra broliai Matelioniai, M. Tamaliūnas, 
B. Sukevičius ir kun. P. Ragažinskas. „Mū
sų Lietuvos” redakcijoje darbuojasi ir dail. 
V. Vijeikis, kuris žymiai prisideda prie 
žurnalo iliustravimo ir turinio paįvairinimo.

— Rašytojas Petras Babickas, kuriam lai
kui buvęs išvykęs į Argentiną, grįžo j Bra
ziliją ir apsigyveno Rio de Janeire. „ML” 
praneša, kad susilpnėjus akims rašytojas 
yra priverstas 'šiek tiek sumažinti savo li
teratūrinę veiklą.

— Brazilijos lietuvių krepšinio komanda 
Sao Paulo mieste žaidę* dvejas rungtynes su 
Ipirangos klubu ir abejas laimėjo: 29—26 ir 
32—23. Lietuviai taip pat dalyvavo ir „Ga- 
zetos” suruoštame krepšinio turnyre. '

— Nuvykęs Į Braziliją dr. E. Draugelis, 
nepriklausomoj Lietuvoj buvęs 
ministeriu, apsigyveno Jundiai 
gydytojo praktika.

— Vienuolės pranciškiėtės 
nuosavus namus Rua Campos

vidaus reik, 
ir verčiasi

Lietuva pirmavo Italijos rinkimu, propagandoje
Milžiniškoj antikomunislinėj Italijos rin

kimų propagandoj Lietuvos likimas sovietų 
vergijoj užėmė vieną iš pirmųjų vietų. Ga
lima saky ti,y visa nekomunistinė spauda iš
tisai paskelbė dokumentus ir liudijimus apie 
sovietų terorą Lietuvoj abiejose pastaro
siose sovietų okupacijose, tarp jų VLIK’o 
memorandumus JTO, prof. Krėvės - Micke
vičiaus, Dr. Garmaus ir kt. parodymus, 
vysk. Matulionio ir su juo kalintų kunigų 
epopėją ir tt. Didžiuliai plakatai milijoni
niu tiražu buvo išleisti su Rainių, Pravie
niškių ... nuotraukomis. Komunistams at
sikirtus, kad tai vokiečių teroro aukos, pla- 

’ katu -leidėjai 
1Q.OOO dolerių 
ne komunistų 
raščių įsidėjo 
mojo kareivio 
skelbė ir prancūziškas šveicarų laikraštis

persikėlė Į 
Novos, kur 

nori įrengti vaikų darželį. Tiek namo, tiek 
vaikų darželio įrengimui dar trūksta lėšų.

— Vasario 16 d. minėjimas muz. J. Stan
kūno iniciatyva įvyko ir per Brazilijos ra
dijo dvi stotis: Excelsior ir Record. Iš Ex
celsior stoties buvo perskaitytas pranešimas 
apie dabartinę Lietuvos padėtį ir grojama 
lietuviška muzika. Radio Record vasario 16 
paminėti paskyrė visą pusvalandį. Po Lie
tuvos himno buvo pranešimas apie pavergtą 
Lietuvą ir jos pastangas išsilaisvinti'. Po to 
choras, vadov. muz. J. Stankūno, padainavo 
keletą dainų. (jv)

GRAŽIAI VEIKIA YMCOS SKYRIUS
Lūbeckas. . Prieš kiek laiko įsisteigęs 

Meesen kareivinių stovykloje YMCOS sky
rius, vadovaujant dr. Sernaičiui savo veiki
mą gražiai plečia kultūros, sporto ir kitose 
srityse. Viso yra apie 100 narių. ' Skyrius 
turi neniaža sporto įrankių ir turtingą kny
gynėlį, kur yra ir lietuvių kalba vertingų 
veikalų. Skaitykla veikia kiekvieną dieną

„Tribūne de Lauzanne”.) Lietuvos vaizdai 
buvo rodomi ir kino teatruose. Konkrečių 
lietuviškų duomenų pagrindu buvo įrodinė
jama komunistinė-sovietinė pragaištis vi
sose gyvenimo srityse — politinėj, ūkinėj, 
kultūrinėj, religinėj ... Daugiausia lietu
viškais laktais operuoją populiarus didelio 
tiražo leidinys „Cpsa vuole ii communis- 
mo”, kuriame paduodami lietuvių informa
cijos šaltinių duomenys. Be kitų ten at
spausdintas ir įspūdingas it. Bružiko S. J. 
laiškas Amerikos lietuviams katalikams. (E) | nuo ryto 7 vai. — 22 vai. vakaro.

juos nutildė, paskelbdami 
premiją už įrodymą, kad tai 
darbas. Daugelis italų laik- 
Nelės Mazalaitės „Nežino- 
legendos” vertimą. (Ją pa-

Sukaktuvinė skautu, paroda

Skelbimas Nr. 29
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame skel

bime išvardinti asmens. Ieškomieji, arba jų 
likimą žinantieji, prašomi atsiliepti C/Kar- 
totekon per artimiausius LTB padalinius, 
kartu nurodant skelbimo eilės numerį ir tiks- 

' lų savo adresą. v
558. Valadkienė iš Tauragės, Dr. Jurevičius

Povilas iš Upainių; Marcinkevičiūtė 
(Mandrijauskaitė) Koste iš Šiluvos; 
iną. Lelejevas Jurgis iš Kauno. ,

559. Kavaliauskas Ropianas iš Plungės; Ši- 
dauga Alfonsas bei Liucija iš Joniškio; 
Jagelavičius Jonas (1904), iš Dargių; 
mjr. Tamulevičius Antanas iš Kauno; 
Lipnickai .Vincas, Jonas , bei Ona iš 
Klausučių; Abazorius Eduardas.

560. Žemaičiai, Dūdoniai, Gabrevičiai, Šul
cai, Visčiuliai, Valiukai bei Zilioniai — 
visi nuo Marijampolės; Maurušaitis 
Gustavas (1904) i: Vištyčio.

561. Tarpinaičiai Petras su Maryte iš Ky
bartų; Saudargai Juozas su sūnumi ir 
Kazimieras nuo Kauno; Jagelavičius 
Aleksas (1908) iš Dargių.

562. Bunikig Jonas nuo Sintautų;Dobožins- 
kis Juozas (1919) nuo Panevėžio; Sau- 
dargas Juozas su dukrele Danutę ir 
Stahis Juozas — visi iš Šiaulių.

563. Montvtidai:' Marciiona, Pranas, Rum- 
šienė Agota su dukrele Barbora — visi 
iš Pabrinų; Jungaitė Greta (1925) iš 
Olginų.

564. Mr. John Liudvinaitis, 116 W. Gibbons
St. Linden, N. Y. USA, prašo atsiliepti 
gimines bei pažįstamus, kilusius nuo 
Liudvinavo. ,

565. Prašyti adresai iš JAV:Stefai Mikšytei, 
. Domui Brežinskui, Antanui Šepučiui, J.

Zalatoriui, Ignui Pacevičiui, Kostei 
Ganienei, Valerijai Čepienei, Veronikai 
Barkauskaitei, Povilui Armonui, Alek
sui Kojalavičiui, Leonui Mackevičiui, 
Onai Kryžienei, Onai Kudžienpi, J. 
Mockūnui, Adomui Stasyčiui, Petrui 
Lukianskui, Jonui Zardeckui, Antanui 
Statkui, Dr. Aloyzui Stankevičiui, Pau
linai Jokubaitienei, Verai Kuzavienei, 
Vladui Kuzaviniui, Adomui Jasui, An
tanui Griniui.

566. Laiškai, dokumentai: Pranui Baleišiui 
laiškas iš JAV; Simanui laiškas nuo jo 
sesers Elzbietos Bzorstauskas iš Kana
dos; Juozui Paškevičiui laiškas iš BCT 
Jonuį Jūrelei įvairūs jo dokumentai bei 
foto; LR u/pasai Marijai Januška (1907. 
XI. 25) ir Anelei Pranckevičius (1910. 
IV. 8).

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Schwabisch Gmūndas^ — Lietuvių Skaųių 
sąjunga šiais metais švenčia savo susiorga- 
nizavimo trisdešimties metų sukaktį. Ta 
proga organizuojama sukaktuvinė skautiš
kojo gyvenimo ir darbų paroda, kurioje nu
matyta šie skyriai: sukaktuvinis, skautiško
jo gyvenimo, rankdarbių, skautiškosios 
spaudos, skautiškųjų pasirodymų ir atskirų 
skautybės šakų (oro, jūrų skautų ir kt.). 
Šios parodos tikslas parodyti visuomenei, 
kad skautai yra darbštūs ir naudingi. Pa
roda įvyks per Sekmines, gegužės 16—17 d. 
d., Schwabisch Gmūndo lietuvių stovykloje, 
o vėliau ji ]bus perkelta ir į kitas didesnes 
lietuvių stovyklas: Hanau, Kasselį, Kempte- 
ną, Augsburgą ir kitur. Visu spartumu dir
ba sudarytasis parodos komitetas: pirmi
ninkas — psktn. dail. K. Žilinskas, nariai — 
sktn. K. Kodatie'nė, psktn. dipl. arch. S. 
Statkevičiūtė ir psktn. K. Pažemėnas. Pa
rodoje su savo eksponatais dalyvauja visi 
skautų ir skaučių tuntai, kurių dauguma 
eksponatuš jau pasiuntė. Per Sekmines į 
Schw. Omiindą laukiama suvažiuojant daug 
skautų ir , šiaip svečių. Be to, tomis dieno
mis čia įvyksta ir Liet. Skautų Sąjungos 
Tarybos suvažiavimas, (jv) Į

kuriame dalyvavo 14 šachmatininkų. M. 
Brazauskas 8 partijas išlošė, 4 pralošė ir 
2, sužaidė lygiomis. Partijas laimėjo šie 
šachmatininkai; Maščinskas, Jurgulis, Pet- 
rušaitis ir Markevičius; lygiomis sužaidė 
Stančius jr. ir Anskolis.

— Papildant ankstyvesnį pranešimą apie 
LRK vajaus pasekmes Schw. Gmūndo lie
tuvių stovykloje, reikia pažymėti, kad buvo 
surinkta RM 3.017,—. (jv).

MIRĖ DU LIETUVIAI
.Z- P ,

Schwabisch Gmūndas. — Šį mėnesį mirtis 
ištiko du Schw. Gmūndo stovyklos gyvento
jus: balandžio 1 d. mtrė 7 metų amžiaus 
Sigitas Bulgarauskas, o balandžio 7 d. — 
Anastazija Povilaikienė. Pirmasis palaido
tas Ulmo katalikų vaikų kapuose balandžio 
5 d. A. Pbvilikienė sirgo apie metus laiko 
ir neįstengus iš ligos patalo pakilti užmer
kė akis svetimoje žemėje. Dalyavujant dide
liam tautiečių būriui, velionė palaidota 
Schw. Gmūndo vokiečių katalikų kapuose. 
Liko vyras ir du mažamečiai vaikai, (jv).

Nėr ko laukt atidėt . . .
Didžiausias Portugalijos dienraštis „Diario de la Manha” ištisai persispaus

dino iš „DPiDZ” A. Bregmano straipsnių seriją „Nusikalstamosios bendrovės 
istorija”. Tai pastabos apie Ribbentropo — Molotove suokalbio dokumentus ku- 
riuos paskelbė JAV valstybės departamentas. Dalį A. Bregmano pastabų teko 
užuominom pakartoti paskutiniame „Tėviškės Garso” Nr. Tąjį šaukimą kartoju:

— Suokalbio dokumentų ištraukos apie Lietuvą turi būti papildytos, išryškin- 
tos ir svetimomis kalbomis paskleistos.y

Iš lietuvių teisininkų tremtinių suvažiavimo aprašymo matyti, kad rengiama 
spaudai prof. M. Romerio veikalas „Lietuvos sovietizaciją”, kuris pasirodys lietu
vių, anglų ir vokiečių kalboinią. P. Butėno redaguojamieji „Žingsniai” netrukus 
pradės spausdinti aktualų M. Mackevičiaus sir. apie Lietuvos — TSRS santykius 
sutarčių ir faktų šviesoje.

Visa tai puiku. Tačiau, atvirai šnekant, mažoka ir, kas svarbiausia, neatitinka 
gyvenamosios dienos paklausos. Byrneso knyga atvėso mūsų kaip reikiant nepaste
bėta. Tas pat vyksta ir su Ribbentropo — Molotovo suokalbio dokumentais. Iš 
tikrųjų, būtų juokingą, jei iš principo ne tragiška, kai apie mūsų Tėvynės kan
čią raudonojo ir rudojo totalizmų sąmoksle patiri iš Lisabonos spaudos ar net iš 
Ankaros (ET. pranešimu, Lietuvos vargus 1939—1941 m. būvyje plačiai aptart 
Turkijos radijas ir žinomasis „Ulus”).

Arba šit „NYH Tribune” skiltyse buvęs JAV valstybės sekretorius CordelHull 
spausdina savo atsiminimus. Ten, be kita ko. aprašoma, kaip Baltieji Rūmai ruo- 
šėsL trijų konferenciją! Teherane. Ir taip, 1943 m. spalį Baltuosiuose Rūmuose 
Įvyko Roosevelto, adm. Leahy ir kitų anuo metu Amerikos politikos pryšaky sto
vėjusių asmenų pasitarimas. C. Hull rašo:

„Lenkijos ir Pabaltijo valstybių - reikalu Prėzidenfas pareiškė, kad, susitikęs 
su Stalinu, manąs apeliuoti į jį vardan aukštesnės moralės. Norįs jam pasakyti, 
kad nei D. Britanija, nei JAV neketina dėl Pabaltijo valstybių kariauti su Rusija, 
tačiau iš pačios Rusijos interesų kertės žiūrint ir dėl jos prestižo pasaulyje būtų 
gera, jei Rusija pareikštų, jog ji yra pasiruošusi, Įaraėjus dviems metams po karo, 
atlikti Pabaltijo kraštuose plebiscitą. Šiuo gi metu, kai Rusija su pasitenkinimu 
tvirtina, kad plebiscitas, kurį Rusija jau Pabaltijyje Įvykdė 1940 m„ buvo lemiamas, 
— kalbėjo toliau Prezidentas — neatrodo, kad kita pasaulio dalis galvotų toly
giai kaip Rusija ...”

Iš šitos atsiminimu ištraukos matyti, kad Lietuvos ir kt. Pabaltijo valstybių 
reikalas Baltuosiuose Rūmuose buvo gyvas ir karo sūkuryje.

Šįsyk tačiau kas kita rūpi. Negi Elta neturi progų ištisai sekti Cordel Hnllio 
atsiminimų, o gal apie Lietuvą ir daugiau kas paminėta? Ypač keista, kad iki šiol 
kaip reikiamai Elta nekomentavo Ribbentropo — Molotovo suokalbio dokumentų.

Ir šit „Voice of America” pranešimu, JAV vyriausybė pareiškė, kad ji niekad 
nepripažino ir nepripažįsta Tarybų Sąjungos okupacijos Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Visi gerai žinome Roosevelto pareiškimą dėl Pabaltijo okupacijos, pa
darytą 1940 m. liepos mėnesį. Tačiau dabartinis balsas nuo ano daug kuo ir netgi 
pagrindinai skiriasi. Anas buvo kabinetinio pobūdžio. Šis gi, — jau tolygus Įsta
tymui, nes pareikštas raštu ir Įsakytas žinoti 48 Amerikos, valstybių gubernato- 
riamsL atseit, urbi et orbi.

Paryžiaus „Samedi' Soir” daro šitokias mums džiugias išvadas. ■ Girdi, JTO 
rudens sesija, įvyksianti Paryžiuje, ateities istorikų būsianti vadinama „pavergtų
jų sesija.” '

Toliau „Samedi Soir” šit ką rašo:
„Šiandie jau galime pranešti, kad JAV yra linkusios pripažinti jau sudary

tas ir dar sudarysimas Rytų ir Vidurio Europos tautų egzilines vyriausybes”.
Laikraštis, tarp kita ko, sustoja ties Vašingtone veikiančiu Žaliuoju Infer- 

nacionalu (Lietuvai atstovauja dr. K. Grinius) ir ties Paryžiuje susiorganizavu
siais Rytų ir Vidurio Europos emigrantais socialistais (tuo ta»pu Pabaltijo socia
listų Įgaliotas atstovauja Kalninš). •

Gen. de Gaulle savaitraštis „Dissidence 40” teigia, kad. Amerikai pripažinai 
egzilines vyriausybes, tą patį padarys ir D. Britanija. Savaitraštis prikiša minis
trui Bidaulf, kad- Prancūzija seniai jau privalėjo sudaryti, sąlygas Rytų ir Vi
durio Europos tautų egzilinėms vyriausybėms susikurti ir įsikurti Prancūzijos te
ritorijoje. ” \ '

AP korespondentas Europoje praneša, kad iki šiol neišblėsę rezisfencijoi 
židiniai Pabaltijyje po Suomijos „laisva valia” sutarties su Tarybų Sąjunga turi 
būti pagaliau Vakaruos suprasti ir įvertinti kaip laisvės atsparos punktai.
/ Ateina ir mūsų pavergtosios Tėvynės valanda. Mums, politiniams emigran

tams, delsti nebėra kada. Trumpai ir drūtai:
— privalu ko skubiau, bet visuotinai apdairiai eiti į koalicinės egzilinės Lie

tuvos vyriausybės sudarymą.
Tss ... — gali kad nors sucypti — tai jau rikiuojančių veiksnių kompetencija. 

Labai atsiprašau, „valstybinių paslapčių” konservavimo ir politinių paravanų 
praktikavimo mėgėjai! — spauda tėra tiesos tarnaitė.

Netruks sueiti 3 metai, kai esame Vakarų demokratijos globoje. Privačia ge
ros valios žmonių iniciatyva suorganizuoti,, ir. nepriklausomų žurnalistų talkinė- 
jami mūsų laikraščiai, nesivaržykime prisipažinti, nuo pat, pirmųjų rudojo totą- 
lizmo žlugimo dienų, nieko kito, tik tautinės sąžinės rikuojami, dirba ir ^viešai 
ir tiesai. Lietuvis žurnalistas, pargrįžęs Tėvynėn, ar tai kam patinka ar ne'patin- 
ka, turės pasakyti broliams partizanams, kad tik 1948 m. kovo 24 d./įvyko pir
moji politinių emigrantų spaudos atstovų konferencija su mūsų politikos reikalams 
vadovaujančiais asmenimis. Ar tai ne paradoksas? Pagaliau geriau vėliau negu iš 
viso po laiko, nes abipusiškas gairių išsiaiškinimas visada tik geran palenkia.

Spauda yra didelis visokeriopos kovos ginklas. Spauda saugo ir puoselėja 
didžiąsias mūsų praeities idėjas ir tradicijas, veda kelią pro nykias dabarties pa
saulio ūkanas, pro kai kurių mūsų partijų ir srovių egoizmą, žlibumų ir kėslus 
dominuoti, -šaukia Į lygaus su lygiu tautinį susiklausymą ir Į besąlyginį aukoji* 
mąsi gyvybiniams Lietuvos interesams.

Tad dar kartą ir stipriau pasakykime:
— privalu ko skubiau, bet visuotinai apdairiai eiti į koalicinės egzilinės Lie

tuvos vyriausybės sudarymą!
Šitai mums, politiniams emigrantams, ne pramoga, bet pareiga. Važiuotame Į 

kalno viršūnę, to dėlei Įjungtina darban visi „atsarginiai” varikliai. Nebegali būti 
kalbos, ar, be- kita ko, Mažosios Lietuvos atstovai turi ar neturi įeiti j kovos 
smegenų centrą. Gėda, kad iš viso toks klausimas iškyla.

Kalnas yra status, ir siauros purvinos ambicijos ar išrokavimai bei kiti nie
kalai kaip kelionę sunkinantis balastas už borto, gerbiamieji!

Kai ruošiamasi lemiamam mūšiui prieš raudonąjį tofalizmą, ir rikuojanfieji 
veiksniai turi būti rikiuojami bendruomenės įpareigojimų ir kontrolės.

,J. CICĖNAS.

ŠACHMATŲ SIMULTANAS
Schwabisch Gmūndas. — Vienas iš 

resniųjų stovyklos šachmatininkų M. 
zauskas neseniai davė šachmatų simultaną,

stip-
Brą-

Pranešame, kad Belgijoje atsidarė 
„MINTIES” atstovybė, kurios adresas: 
p. Jonas Zaleckis, 12-rue du Buffioulx, 

Chatelet-H-Belgique.
Visi Belgijoje gyveną lietuviai, nyrin
tieji užsisakyti „MINTĮ” arba pratęs
ti'jos prenumeratą, kreipiasi Į mūsų 

afsfovą.-
Prenumeratos kaina 3 mėn. 50 frankų. 
Atsakymui pridėti 65 sent, pašto ženklų. 
Atkartotinai primename, kad naujų 
prenumeratų ar jų pratęsimų, Angli
joje gyvenantiems lietuviams, nebepri

imame.
Prenumeratos reikalu kreiptis betar
piai į mūsų atstovą p. Neveravičių 

F., 13, College Street, Leicester, 
, England.

„MINTIES” Administracija

Atsiųsta paminėti
Prof. Dr. Med. Juozas Meškauskas, Elek- 

trokardiografijos pagrindai. Tekste 83 pie
šiniai bei elektrokardiogramos. Išleido Su- 
davija. Kaina nepažymėta. 1947 m.

Klemensas Jūra, Tremtinio ašara, Lyrika. 
Iliustracijos Vyt. Gavėno. Rankraščio teisė
mis, 1948 m.

Vincas Pietaris, Algimantas, Istorinė 
apysaka, I dalis, ketvirtas leidimas. Išleido 
Sudūva, 1948 m.

Naujoji Aušra, Mėnesinis kultūros žur
nalas. Nr. 1, 2 ir 3. Redaktorius A. Kairys. 
Redakc. kolegija: Kazys Pakštas, Juozas 
Prunskis, Antanas Vaičiulaitis, Petras Kiau- 
lėnas. Leidžia Lietuvių Kultūros Institutas 
Chicagoje. Bendradarbiauja daug žymių 
JAV ir tremtyje gyvenančių kultūrininkų. 
Gausiai iliustruotas.

Sveikinimo daina, gaidos ir žodžiai svei
kinimo dainos šventėse, vardinėse ir kt. 
Trims balsams ir fortepionui. Aukota dėl 
Lietuvos laisvės. Parašė Adaline C. Am
brose. Išleido A. C. Ambrose, Cicero, 50, 
III. JAV. Kaina 25 centai.

PAIEŠKOJIMAS
Ponas Al Carter iš Chicagos ieško savo 

sesers p. Veronikos Lelienės, prieš karą gy
venusios' Skaisgirių kaime, Pušalotos vaisė.,, 
Panęvėžio~ apskr. Pranešti adresu: .1152 S. 
Canal Street, Chicago, Ill. USA,

PADĖKA
Didžio skausmo valandoje, mirus mū- 

i sų mylimam sūneliui a.' a. Sigitui-Jo
nui, už moralinę ir materialinę pa
ramą visiems bičiuliams ir- pažįsta
miems, ypatingai p. Petrikienei, p. p. 
Karveliams,, Zilevičienei, Juzėnams, 

' Normantams, Racevičiains, Zufams, 
a. a. Sigito buv. mokyt. T. Jocienei,, 
Schwabisch Gmūndo LTB komiteto 
pirm. P. Jočiui, mokyklos kapel. kun. 
J. Korsakui, mokyt. Pr. Saladžiui, 
Alg. Kačanauskui ir jo choro kolek
tyvui, varg. Paškevičiui, Mackevičiui, 

' Remeikiui, „Gabijos” tunto skautėms, 
prad. mokyklai, vietos LTB komitetui, 
L.R. Kr. skyr. valdybai, stovykoįs di
rektoriui, taip pat a. a. Sigito ligoje 
parodžiusiems didelį rūpestingumą 
daktarams p. p. J. Petrikui, A. Cerš- 
kui ir Aglinskienei, ir visiems kitiems, 
ypatingai buv. kirchheimiečiąms, pa
rodžiusiems mums tiek daug nuošir- 

x dūmo ir vykusiems į Ulmą supilti a. a.
Sigitui kapelį Taei papuošti jį gausiais 
gedulo vainikais, — nuošitdžiai dėkoja

Liūdinti Bulgarauskų šeima ,

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by Headquaters European Com
mand Civil Affairs Division No UNDP 
203 * Appears 3 times weekly * Editor
in — Chief and authorised licensee: J.Va- 
saitis * Printed by Verlagsdruckerei Diet- 
rich & Schuster .G.m.b.H. Memmingen

J. Valaitis. 
St. Kalvaiti! 
būstinės Eo-

SKELBIMAS
Tarpininkaujame įvajrių 

instrumentų bei medžiagų 
davimo reikalais.

Norį minėtus reikmenis 
duoti prašomi kreiptis:

International Exchange Agency
Correspondence & Advertisement 

(24b) Neumuenster, Faerberstr; 39. 
Bri±ish-Zone Germany

mašinų, įrankių, 
pirkimo — par-

įsigyti arba parr

Vyr. Redaktorius — leidėjas 
Redaktoriai: Henr. Žemelis ir 
Leista Vyr. JAV kariuomenės 
ropoję * Laikraštis išeina pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais * Prenume
rata mėn. RM. 10.—, atskiras numeris RM. 
L— * Prenumerata Į užsienį, išskyrus 
Japoniją, Ispaniją ir Austriją, su persiun
timo išIaiSomis RM. 1,5.— mėn. * Einaią 
sąskaita Volksbank Memmingen,e.G.m.b.H, 
Nr. 9149 ir Postscheckkonto Mūncben 14210. 
Adresas: „MINTIS”, (13b) Memmingen, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Postfach 2.

Redakcija nesunaudotų rankraščių neslū
go ir taiso savo nuožiūra * Honoraru 
mokamas tik nuolatiniams bendradaiJuiM 
iš anksto susitarus * Priimami skelbimai 
tik iš anksto už juos apmokėjus * Skėli
mai iki 10 petito eilučių RM. 20.-. tą“} 
už kiekvieną eilutę po RM. 1.50- y 
skelbimų turinį redakcija neatsako •«: 
dakcijos ir administracijos telef. Nr.»» 
* Nedarbo valandomis skambinu te»

Nr. 2546.
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