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KARO PAVOJŪS DIDESNIS KAIP PRIEŠ 3 MĖN.
‘ Kanada įsileis 30.000 DP.
Bad Nauheimas (Dena). Kanados vyriau- 

gybė, pasak BBC, šiais metais įsileis 10.000 
britų emigrantų.

Įsiteisimųjų išvietintųjų asmenų skaičius 
j Kanadą padidintas iš 20.000 į 30.Q0O.

Krata su aukomis
Stutfgartas (Dena). Per kratą N. Uline 

Reinhardto kareivinių pastatuose, ukrainie- 
įių stovykloje, kaip informuoja N. Ulmo 
kriminalinė policija, ukrainietis Bronislovas 
Jornodolskis bebėgant po kelių įspėjamųjų 
lūvtų vieno vokiečių policininko buvo mir
tinai nušautas.

To įvykio tarp ukrainiečių sukelto sąmy
šio metu buvo sunkiai sužeistas vokiečių 
policijos tarnautojas H. Lutheris.

Tvarka buvo grąžinta amerikiečių karo 
policijos pagalba.

Steigs prlešsovietine partiją
Londonas (Dena/Reuteris). Pietų Afrikos 

.naujosios tvarkos” sąjūdžio pirmininkas 
Osvaldas Firowas, prieš išvažiuodamas į 
Madridą, pareiškė, kad jis ir sir Oswaldas 
Mosleys, britų fašistinio sąjūdžio vadas, ke
tiną steigti naują politinę partiją, kuri . va
dinsiantis! „Sovietų Sąjungos priešas”.

Atleis 120.000 valdininku
Paryžius (Dena/Reuteris). 5 valandas tru

kusiame posėdyje Prancūzijos vyriausybė 
nutarė šeštadienį atleisti 120.000 valdininkų. 
Valdininkų skaičiaus mažinimai vykdomas 
ryšium su seimo nutarimu 10 %: sumažinti 
liesąsias išlaidas.

Valstybės pasekretoriui J. Biondiui pa
vesta nedelsiant pradėti vykdyti šitą nuta
rimą.
Dėl karinės prievolės kabinetas nesutarė. 

MRP nori karinę prievolę iš 12 mėn. pa
ginti į 18 mėn., su kuo nesutinka socia
liai. ’

Afrika turi būti pasiruošusi
Kapšfatas (Deria/Reuteris). Pietų Afrikos 

ministeris pirmininkas generolas Smutsas 
vyriausybės rūmuose pasakytoje kalboje nu
rodė, kad negalima nukreipti dėmesio į Pie
tų Afrikos kariuomenę, nes viena didelė 
valstybė šiuo metu žygiuoja pirmyn. Dabar
tinis laikas, išvedžiojo Smutsas toliau, yra 
pavojingiausia ir rimčiausia epocha visoje 
istorijoje. Viena baidyklė šiuo metu žygiuo
ja pirmyn, bet mes nesame'karo kurstytojai 
ir nenorime karo, bet ši baidyklė turėtų įsi
dėmėti, kad ji arba turi tenkintis tuo, ką ji 
turi, arba savo kelyje ji sutiks karą. Tad jei 
apleisime savo kariuomenę, atsidursime pa- 
rojuje, jei mums teks vėl kovoti.

Graikijos 2 sutartys su JAV
Atėnai (Dena). Pasak AFP,, Atėnuose 

Graikija ir. JAV penktadienį. pasirašė dvi 
sutartis. Vieną, kad Graikija priima ER1* 
pagalbą, antrą, kad Graikija dešimtąją da
li gautos pagalbos sunaudos kultūros reika
lams.

JAV karinės misijos Graikijoje viršinin
kas Oroswoldas šia"proga vienoje spaudos 
konferencijoje, pareiškė, kad Washington© 
spaudos paskelbta 106 milijonų dolerių pa
skola Graikijai tėra tiktai teorinė. Tai ne
reiškia, kad Graikija be šios sumos negaus 
dar ir kitos paramos. ,

Baidosi savo baubo
Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų kariuo

menės „Raudonosios Žvaigždės” laikraštis 
penktadienio numerio vedamajame reikalau
ja pakelti sovietinį kariuomenės budrumą 
krašto viduje ir už jo ribų.

Imperialistinių kraštų biudžetai skiria mil
žiniškas sumas, k^ip toliau rašoma laikraš
tyje, šnipų tinklui užsienyje sudaryti. So
vietų Sąjunga turi žinių, kad šių šnipų ir 
sabotuotojų didesnis skaičius išsiųstas į So
vietų Sąjungą.

Toliau laikraštis cituoja vieną Sovietų 
Sąjungos krašto apsaugos ministerio mar
šalo Bulganino pasisakymą, iš kurio aiš
kėja, kad situacija, kurioje šiuo metu yra 
Sovietų Sąjunga, reikalauja nuolaįįpio kari
nio pasiruošimo.

Dėl viso pikto. Austrijos parlamentas pri
ėmė įstatymą, pagal kurį prezidentui nega
lint eiti pareigų/ veikti pavedama valstybės 
kancleriui. (D).

Atvežė pagrobtus vaikus. Pasak Ceteką, 
graikų vaikai nuo 5 mėn. iki 15 metų 

amžiaus atvežti iš Graikijos karo paliestų 
•ričių į Čekoslovakiją. (D).

Šventieji metai bus 1950 m. Taip paskelbė 
popiežius. Jau dabar jiems ruošiamasi. D/R.

Washingionas (Dena/Reuteris). JAV ge
neralinio štabo viršininkas gen. O. Brad
leys, kalbėdamas senato komisijoje, pareiš
kė, kad karo perspektyvos esančios dides
nės, kaip prieš 3 mėnesius.

Lig šiol neskelbtame ir išcenzūruotame 
pareiškime gen. Bradleys nurodęs,' jog 
įvykių dabar bijoma labiau, kaip prieš tris 
mėnesius, nes buvę rezevuočiau kalbama ta 
tema. )

„Mes nesame tikri, ar karas negresia 
mums tučtuojau.”

Bradleys tebereikalauja įvesti bendrą ka
rinį paruošimą ir nurodė, jog reikia turėti 
gerai paruoštus rezervus, kad būtų galima 
juos pasiųsti į tą kraštą, kuris kaip tik
turi atremti agresiją.

, Marshallis grįžo J Washingtoną
Washingionas (Dena/Reutėris). JAV už

sienio reikalų ministeris Marshallis, kaip 
praneša užsienio reikalų ministerija, išvyko 
iš Bogotos penktadienio vakarą į Washing- 
toną.

Užsienio reikalų ministerijos informato
rius paneigė gandą: kad, esą, Marshallis 
svarbių reikalų verčiamas grįžta į Washing- 
toną dar prieš Panamerikos konferencijos 
pabaigą.

Maža vilties susitarti
Berlynas (Dena). Amerikiečių karinis Vo

kietijos gubernatorius gen. Clayus balandžio 
23 d. atvyko J Berlyną, 24 d. atlaikė spau
dos konferenciją ir 26 d. vėl grįžo į Lon
doną toliau dalyvauti Vokietijos klausimų 
pasitarimuose.

Spaudos konferencijoje gen. Clayus pa
reiškė, kad esant reikalui oro koridorius į 
Berlyną visai yra pakankamas aprūpint! 
amerikiečių piliečiams. Kas liečia susisie
kimą traukiniais, jie dar negavo iš SMA 
jokių pranešimų, iš kurių matytųsi, kad 
norima tuo reikalu tartis. Paklaustas vieno 
spaudos atstovo, ar yra planuojamos prie- 
fhonės dėl amerikiečių susisiekimo trauki-

Partijos stoja j savo baras
Komunistai susirūpinę

Montevideo' (6ena/Reuteris). Gerai infoi- 
muoti sluogsniai praneša, kad Pietų Ame
rikos komunistai Šaltoje turėję konferen
ciją, kurioje svarstę- komunistų partijos 
būklę Lotynų Amerikoje.

Komunistai slenka į kalnus
Rymas (Dena/INS)K Šiaurės Italijos -poli

cija penktadienio vakare pranešė, kad ji 
pastebėjo nepaprastą I komunistų partizanų 
slinkimą į kalnus, į pietryčius nuo Mode- 
nos. Tas judėjimas esąs prasidėjęs prieš 
'dvi dienas.

Tačiau slenkančiųjų komunistų skaičius 
nedidelis. Policijos patruliai įvykius stebi.

Pranešimai apie komunistų veiklumą va
dinamojoje raudonoje, juostoje Emilijos pro
vincijoje, sukelti galimo komunistų pučo 
baimės. ■, ■ / ■

Policija patikina, kad ji užgniauš visus 
neramumus.

Komunistai tebekelia neramumus
Rymas (Dena). Visoje eilėje Italijos mies

tų, ypač pietuose, penktadienį įvyko įvairių 
neramumų. Albanerio kalvose, netoli Rymo, 
policija įstengė pačioje užuomazgoje nuga
lėti kylančius neramumus.

Lucianos mieste, netoli Neapolio, komu
nistai bandė užimti (rotušę ir išniekinti vie

Kinijos valstybės prezidentu išrinktas generalisimas Ciangkaišekas sako kalbą naciona
liniame susirinkime. (Dena/NYT-Bikl)

niais trudymo, gen. Clayus atsakė, jog jis 
nepageidauja apie tai kalbėti. Jis taip pat 
nesutinkąs paaiškinti, kaip JAV elgsis dėl 
sovietų puolimų.

Toliau jis pareiškė, kad neteikiąs daug 
vilčių greitam susitarimui. Dabartinė būklė 
gali ilgai užsitęsti. Amerikiečių šeimoms 
nėra duota nurodymų palikti Berlyną. 
„Aš visada buvau tos nuomonės, kad bet 
kas, kuris čia jaučiasi nervingai, turi vykti 
namo. Aš nenorėčiau, kad mane suptų ner
vingi žmonės”.

Clayus teigė, kad nėra paruošta jokio 
plano Vakarų Vokietijai atskirai naujai va
liutai įvesti.

Sodalistai nori Europos vienybės
Paryžius (Dena/Reuteris). Trylikos valsty-. 

bių — D. Britanijos, Prancūzijos, Austri
jos, Vokietijos, Belgijos, Danijos, Norvegi
jos, Švedijos, Šveicarijos, Liuksemburgo, 
Italijos, Olandijos ir Triesto laisvosios 
valstybės —f socialistų partijų delegatai su
sirinko čia posėdžio,, kad paruoštų siūly
mus socialistinių Europos valstybių unijos 
klahsimu,

Prancūzijos socialistų delegacijai, sudėtai 
iš 12 narių, vadovauja Leonas Blumas.
Britų delegacija yra iš keturių narių, jai 
vadovauja H. Daltonas.

šeštadienį Leonas Blumas padarė jconfe- 
rencijai pranešimą apie Londono konferen
ciją, įvykusią kovo 21 d., kurioje Europos 
socialistų partijos nagrinėjo Marshalho 
planą. Ketinama sudaryti darbo komisiją.

Paryžius (Dena/Reuteris). Čia atidarytas 
daugelio Europos valstybių socialistų par
tijos kongresas. Jo tikslas ■ aptarti Jungtinių 
Europos valstybių sudarymą. Prancūzų so
cialistų geųer. sekretorius O. Mollet, kuris 
kongresui pirmininkauja, pareiškė, kad Eu
ropai, kurį susiduria su daugeliu problemų, 
be karo yra ir kitų sprendimų.

ną bažnyčą, bet jxilicija ir karabinierių da
liniai, panaudoję ginklus, neleido komunis
tams įvykdyti užmačių. Per šią akciją poli
cija atėmė iš komunistų didesnį kiekį gink
lų ir rankinių granatų.

Viename mieste antikomunistai pareikala
vo, kad burmistras komunistas tuojau pat 
pasitrauktų iš savo pareigų, nes jis buvo 
apkaltintas ’ klastojęs rinkimus.

Kas pateko į atstovybę
Rymas (Dena/Reuteris). Po rinkimų pa

aiškėjo, kad visi vadovaują Italijos politi
kai išlaikė savo vietas parlamente. Drauge 
su krikščionių demokratų partijos pirminin
ku de Gasperiu savo vietas išlaikė ir komu
nistų partijos pirmininkas' Togliattis, kairių
jų socialistų partijos pirmininkas Nennis, 
dešiniųjų socialistų partijos pirmrtiinkas 
Saragatas ir Lombardą: Taip pat lieka savo 
vietoje respublikininkų partijos pirmininkas 
Accirdis.
' Iš paskutinių duomenų matyti, kad komu

nistai gaus mažiausiai 130 mandatų iš ben
dro 182 liaudies frontui atitekusių mandatų, 
o likusias 52 vietas pasidalys Nennio so
cialistai ir kitos kair.'^ios pakraipos smul
kios partijos.

Italijos vidaus reikalų ministeris Scelba 
įteikė respublikos prezidentui de Nicolai

Britanija sąlygotai liktų Palestinoje
Londonas (Dena/INS). Londoniškis „Eve

ning Star” rašo, kad D. Britanijoj ministe- 
rių kabinetas atmetė JAV vyriausybės siū
lymą D. Britanijai po Palestinos evakuaci
jos termino dar neribotam laikui tam krašte 
palikti savo' kariuomenę ir administracijos 
įstaigas. Pasak tą patį laikraštį, nurodoma, 
kad gali būti pakeistas D. Britanijos nusista
tymas nuo gegužės 15 d. atšaukti savo Pa
lestinos mandatą ir iki rugpjūčio 1 d. ati
traukti iš jos savo kariuomenę.

D. Britanijos kolonijų ministeris Jonesas, 
kuris šiuo metu dalyvauja JT ypatingame 
pilnaties posėdyje, gavo iš savo vyriausybės 
nurodymą, kad eventualaus mandato pailgi
nimo atveju jis išsiderėtų tris sąlygas.

Socialistai laukia vieno žodžio: suvienyta 
Europa, ir aš tikiuosi, kad mes esame visi 
vieningi ir pasiruošę.

Norvegų atstovas Kūtsenas pareiškė: mes, 
skandinavų socialistai, nepripažįstame net 
kominformo nei Nenio /ir Fierlingerio.

Saragatas pažymėjo, kad dabar Italija yra 
būklėje, kuri jai leidžia prisidėti prie Euro
pos sujungimo. Pasaulis yra pavojuje būti 
suskaldytas į dvi dalis. Socialistų'uždavi
nys yra pasaulį išgelbėti.

Tūkstančiai arabų DP /
Jeruzalė (Dena). Haifoje tarp žydų ir 

arabų vyksta smarkūs mūšiai. Žydai dide
lėmis jėgomis, ginkluoti granatsvaidžiais, 
stengiasi- užimti uosto srityje strategines 
vietas. Daug pastatų dega. Arabai turėję 
sunkių nuostolių.

Apie 20.000 arabų moterų ir vaikų kaip 
pabėgėliai jūros keliu vyksta į šiaurę 
Acrą, Jaffą ir Beirutą.

Arabai evakuoja žemutinę Haifos miesto 
dalį, kuri žydų puolama kulkosvaidžiais Ir 
minosvaidžiais.

galutinį partijų mandatų pasiskirstymą se
nate. '

Tarp dešiniųjų išrinktų senatorių yra ke
turi buvę ministerial pirmininkai: Orlandas, 
Saveria, Ferruccia ir Bonomis.

Politiniams sluogsniams rūpi klausimas, 
ar 71 metų amžiaus dabartinis prezidentas 
de Nicola išstatys savo kandidatūrą naujo 
preeidento rinkimams.

Jeigu de Nicolos kandidatūra negautų rei
kiamos balsų daugumos, tai prezidento vie
tai minimas anksčiau buvęs ministeris pir
mininkas Bonomis (tautinio bloko).

Kituose politiniuose sluogsniuose randa pri
tarimo dabartinio užsienio reikalų ministe
rio grafo Sforzos kandidatūra.

Naujai išrinkti atstovų rūmai ir senatas 
savo pirmo posėdžio susirenka gegužės 
mėn. 8 d. Išrinkę rūmų pirmininkus, antro 
posėdžio abeji rūmai susirinks gegužės 18 
d. ir paskirs naują respublikos prezidentą.

Sukilimo ir nedarbo problema
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos vidaus 

reikalų ministeris Scelba penktadienį vie
nam korespondentui pareiškė, jog jis neti
ki, kad komunistai po patirto pralaimėjimo 
rinkimuose darytų prieš (Vyriausybę sukili
mą, nes komunistai žino, kad tokiu atveju 
jie susidurtų su didesne dauguma jiems 
priešiškai nusistačiusių italų, bet niekuomet 
negalima visiškai tvirtai pasitikėti komunis
tais, nes jie paveldėjo totalinį Hitlerio ir 
Mussolinio mentalitetą.

Scelba toliau nurodė, jog vyriausybei ne
sudarys sunkumų išlaikyti viešąją tvarką, 
bet atkreipė dėmesį, kad jeigu komunistai ir 
toliau išlaikys savo dabartinį vadovaujan
tį vaidmenį Italijos profesinėse sąjungose, 
tai jie visuomet galės ardyti viešąją tvarką.

Italijos .svarbiausiąją problemą šiuo metu 
sudaro 1,5 milijonų bedarbių, fr tik su už
sienio pagalba bus galima šią problemą iš
spręsti.

Teritorinė Vatikano sutartis
Vatikano miestas (Dena/Reuteris). Vati

kane šeštadienį Italijos vyriausybė ir šv. 
Sostas sudarė sutartį dėl srities, kuri pri
klauso popiežiaus Castell Oandolfo piliai.

Generolas Clayus šeštadienį prieš pietus 
su jx>litiniu tarėju Murphyu visai netikėtai 
iš Londono grįžo į Berlyną. Priežastys ne
žinomos. (D).

Visų pirma išgauti iš JT galutinį spren- 
dimą įsteigti laikinę patikėtinių vyriausybę.

Antra: Šiuo metu nesiimti jokių prievar- 
tos priemonių padalijimui įvykdyti.

Trečia: D. Britanijos atsakingumas Pa
lestinoje neturi būti didesnis, negu kiekvie
no kito valdyme dalyvaujančio nario.

. Evakuojasi iš Palestinos
Kyrena (Kipras) (Dena/Reuteris). Pirmie

ji 56 iš maždaug 500 Palestinos vyriausybės 
tarnautojų, „Corintios” laivu atplaukė į Fa- 
magustą. Gegužės 15. d. baigiasi britų 
Palestinos mandatas.

Kipro saloje esąs fkurtas Palestinos vy- 
riausybės- „likvidacijos biuras”, kuris pasi
baigus mandatui įvykdys paskutinius užda
vinius.

Atsivėrė akys
Washingionas (Dena/Reuteris). Norvegi

jos ambasadorius JAV W. Morgenstiemė 
pęnktadienį spaudos konferencijoje po savo 
.grįžimo iš Oslo pareiškė, kad Norvegijoje 
nėra karo baimės, bet kraštas yra pasiruo
šęs kautis, jeigu iš bet kurios pusės įvyktų 
užpuolimas.

Dėl nesaugios tarptautinės būklės Nor
vegija padidino biudžetą gynybos reikalams. 
Ji nebenori kaip 1940 m., kad būtų užtikta 
nepasiruošusi.

Komunistų perversmas Čekoslovakijoje 
sukrėtė norvegus ir daugeliui atvėrė akis.

Sirijos kariuomenė gavo Įsakymą kartu su 
kitomis arabų armijomis išsidėstyti Palesti
nos pasienyje, šarvuočiai ir artilerija iš 
Sirijos sostinės jau išvyko.

Vėlyvesnėse žiniose sakoma, kad Haifoje 
prasidėjo 40.000 arabų evakuavimasis. Žy
dai bėgantiems arabams patikino sauĮjų 
praėjimą."

Arabų sluogsniai informuoja, kad arabai 
palieka ir šventąjį Jeruzalės miestą.

Žydai mano, jog tai daroma tyčia, kad 
tuo būdu arabų valstybėse žydai būtų at- 
vaizduoti kaip negailestingi užpuolikai, ku
rie nori išnaikinti Palestinos arabus, ir tuo 
pretekstu J Palestiną galėtų įžygiuoti regu
liarios arabų valstybių armijos.

Arabų lygos generalinis sekretorius pa-
reiškė sutinkąs su pasiūlytomis paliaubo
mis Palestinoje, tik reikalinga būtų Palesti-, 
hą apsaugoti nuo žydų imigrantų.

JAV kreipėsi į tam tikrą skaičių valsty
bių dalyvauti Palestinos saugumo garanti
joje, kol laikinai valdys saugumo tarybos 
patikėtinis. Tarp tų valstybių yra ir- Pran
cūzija bei D. Britanija. Britai laikosi tuo 
klausimu negatyviai. Jie atsisako dalyvauti 
tokios politikos įgyvendyme, su kuria nesu
tinka abi, žydų ir arabų, šalys.

Pirmadienio rytą pranešama, kad stiprūs 
žydų Irgun Zvai Leumi organizacijos dali
niai po stiprios paruošiamos ugnies įsiver
žė į Jaffą ir užėmė vieną to arabų miesto 
dalį. Arabai bėga į arabinę pietų Palestiną.

Arabų legiono daliniai naktį į sekmadieni 
užėmė prie Jeruzalės esantį tarptautini 
Lyddos aerodromą. Britai tą žydų sluogs- 
nių pranešimą dementuoja. 'Tačiau žydų 
sluogsniai teigia, kad patys britai perdavę 
aerodromą arabams.

Arabinėje Jeruzalės dalyje britų kariuo
menė paskelbė- išimties stovį, nes čia ko
vos gresiančios anglų pasitraukimo ke
liams. Haganah daliniai iš tos miesto da
lies išvykę. Britus rėmė šarvuočiai. Haga
nah teigia, kad britai su artilerija apšaudė 
jų pozicijas.

Saugumo tarybos paskirti trys stebėtojai 
Palestinai: JAV, Prancūzijos ir Belgijos 
atstovai, sekmadienį susirinko pirmojo 
neoficialaus posėdžio.

z-----
DP Wiirttemberge Ir Badene

Stuttgartas (Dena). JAV WUrttembergui 
Badenui karinės valdžios globos skyriaus 
atstovas J. H. Camfibellis pareiškė, kad 
nuo 1946 m. iš Wurttembergo Badeno grą
žo į kilmės kraštus arba įsikūrė kituose 
kraštuose 14.321 DP.

Pagal armijos globos skyriaus statistiką 
šiuo metu Wurttemberge Badene IRO išvie
tintųjų stovyklose yra 49.219 asmenų. O 
1946 m. gegužės mėn. buvo 63540 asmenų.

Campbellis pareiškė toliau, kad WUrttem- 
berge Badene už stovyklų ribų gyvena dar 
38.893 asmenys, kurie nėra laikoni išvietin- 
taisiais. Jie nesudaro jokios naštos neit vo
kiečių viešosios gerovės įstaigoms nei tarp
tautinėms pagalbos organizacijoms. Tie 
žmonės išsilaiko patys savo rūpesčiu.

1
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• TRUMPOS ŽIBIOS
AUSTRIJA

Pabėgėlių gausėja. Per paskutiniuosius 3 
mėnesius į Austriją iš Rytų kraštų yra at
bėgę lygiai 9700 naujų pabėgėlių. Rar tą 
patį laiką iš Austrijos išvyko 8.308 išvie- 
tint’eji. (D).

BRAZILIJA
Gaudo komunistus. Pietų Brazilijos steite- 

Rio Grande de Sul buvo suimti komunistų 
sąmokslininkai; kiti 10 komunistų Maceloje, 
Alagdaso steito sostinėje. (D/INS).
' ČEKOSLOVAKIJA
Prancūzų žinių agentūros AFP korespon

dentas ištremtas iš Prahos. Tai jau trečias 
toks užsieniečių ištrėmimas nuo vasario 
mėnesio. (D/R).

Prahoje tarp Bulgarijos ir Čekoslovakijos 
pasirašyta sąjungos ir savitarpio draugiš
kumo sutartis. (D/R).

Čekoslovakijos parlamentas priėmė įsta
tymą, kuriuo suvalstybinamos radijo stotys, 
daugelis maisto dalykų krautuvių, statybos 
įmonių didmenų prekybos ir transfiorto 
įmonių. (D).

D. BRITANIJA
Konservatoriai žemuosiuose rūmuose pa

reikalavo debatuose apsvarstyti kai kurių 
darbiečių siųsta telegramą italų kairiesiems 
sociab'stams. Tuo klausimu įvyks debatai 
kitą savaitę. (D/R).

Laivynas medžioja vagis. D. Britanijos 
karo laivyno vienetai Viduržemio jūroje bu
vo panaudoti ginkluotų plėšikų ieškojimui, 
kurie iš D. Britanijos laivyno kasos Malto
je pavogė 127.000 svarų-sterlingų. (D/R).

Atšauks karininkus. D. Britanija atšauks 
iš arabų legiono visus karininkus, jeigu le
gionas įžengtų kovoti į Palestiną. (D/R).

Kariuomenė dar pasiliks. JAV susitarė su 
D. Britanija, kad britų kariuomenė Palesti
noje paliks ir po gegužės 15 d. (D).

Britų vyriausybė, vykdydama akciją prieš 
komunistus ir fašistus, atleido iš tarnybos 
6 komunistams palankius tarnautojus. (D).

D. Britanija pagal prekybos sutartį pris
tatė Sovietų Sąjungai 5.000 tonų geležin
kelių bėgių, dar 3.000 tonų kraunama į 
laivus. (D).

18 VISUR
Stebės balsavimą. JT saugumo taryba nu

tarė sudaryti 5 asmenų komisiją, kuri ste
bės balsavimą Kašmire. (D/R).

Kolumbijoje per sukilimą iš viso žuvo 
1500 žmonių. Vien tik Bogotoje buvo už
mušta 1200 žmonių. Iš viso sužeista apie 
3000 žmonių. (D/R).

Daug uranijo. Pietų Afrikos unijos ūkio 
plėtojimo ministeris Mussetas pareiškė: 
mes1 tikime, kad šiame krašte mes turime 
daugiau uranijo, negu jo turi bet kuris ki
tas kraštas. (D/R).

Arabų aukštasis komitetas ir Jewish 
Agency patikino tarptautinį raudonąjį kry
žių, kad jie laikysis 1929 metlą Ženevos 
konvencijos, kur apibūdintas elgesys su be
laisviais, sužeistaisiais ir sergančiais (D/R).

Panamerikos konferencija nutarė svarstyti 
skundą dėl Nikaraguos kariuomenės įžen
gimo į Kostariką, joje kilus perversmui. 
(D/INS).

ITALIJA
y Italų policija su ašarinėmis dujomis iš
skirstė netoli Foggios antikrikščionišką de
monstraciją ir suėmė kelis asmenis. (D/R).

Mijane komunistų partijos vyriausioje 
būstinėje kilo gaisras. Esą, gaisras kilęs 
užsidegus automobilio benzino rezervuarui. 
Sužeista daug žmonių. (D/R).

Popiežius pareiškė, kad Italijos rinkimai 
atgaivino Europą įr visą pasaulį. (D/INS).

Amunicijos sandėlį Roncrio mieste, ne-' 
toli Bolognos, užpuolė nežinomi piktada
riai. Atvykę policijos šarvuočiai minėtus 
piktadarius išvaikė. (D/R).

Luscianoje prie Neapolio tarp karabinierių 
ir komunistų įvyko susišaudymas. Vienas 
komunistas nukautas. 5 komunistai suimti. 
Policija konfiskavo daug granatų, pistoletų 
ir apie 5.000 šovinių. (D/R).

Nori susijungti. Nuosaikieji Saragato fr 
Lombardo vadovaujamieji socialistai, kaip 
sakoma jų trečiadienį išleistame komuni
kate, nori kiek galint greičiau visai susi
jungti. (D/R).

J. A. VALSTYBES
Prezidentas Trutnanas Harrimano įpėdi

niu kaip prekybos ministerį pasiūlė Ch. 
Sawyerą. Amerikiečių politiniuose sluogs- 
niuose tam paskyrimui gyvai pritariama. 
(D/INS). i

Prezidentas Trumaaas Yemeno karaliui 
pasiunta raštą, guriame sakoma, kad JAV 
pripažins Yemeno vyriausybę, tik išpildžius 
eilę sąlygų, susijusių su įvairiomis sutar
timis. (D).

JAV krašto apsaugos ministeris J. Fore
stalls trečiadienį sutiko leisti padidinti 
amerikiečių aviaciją iš 55 į 66 grupes. D/R.

Marshallig Panamerikos konferencijoje 
pareiškė, kad JAV delegacija nesikiš 1 Eu
ropos valstybių kolonijų vakariniame pus
rutulyje klausimą. (D). , '

JAV sutiko dalyvauti rudenį įvyksiančioje 
Panamerikos ūkio konferencijoje, kuri bū
sianti panaši į Paryžiaus Marshallio plano 
konferenciją. (D/INS).

Baisūs ginklai. JAV disponuoja daugiau 
negu trimis ginklais, kurie yra dar veiks
mingesni, begu atominė bomba, pareiškė 
buv. admirolas Zacharias. Tie ginklai esą 

- „bakteriologiniai, biologiniai ir klimatolo
giniai”. Tų ginklų yra pakankami kiekiai 
panaudojimui. (D/R).

JAV krašto apsaugos ministerijos infor
matorius trečiadienį pareiškė kongrese, kad 
per pirmuosius Amerikos „pasirengimo 
programos” metus galėtų būti reikalinga

* ginkluotoms pajėgoms iki dviejų mil. vy
rų. (D/INS).

• JUNGT. TAUTOS
Saugumo Taryba patvirtino paskyrimą 5 

asmenų taikinimo komisijos, kuri turi ste
bėti rinkimus Kašmire, lemsiančius to 
krašto ateitį. (D/R).

KINIJA
Kiniečių tautinė vyriausybė praneša, kad 

kiniečių komunistai vėl užėmė anksčiau jų 
birvusiy šiaurės Kinijoje sdštinę Yenaną.

PALESTINA
Arabu grupė įsiveržė t „Barclays” banko 

skyrių Jeruzalėje ir pagrobė 18.000 svarų 
sterlingų. (D/R).

PRANCŪZIJA
mėnuo atleidžiama 

Šiuo metu jų esama

MINTIS

Kova dėl orumo
1948 VI. 26.

Iš Prancūzijos kas 
40.000 karo belaisvių, 
dar apie 190.000. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
Sovietų įstaigos paskelbė lėktuvų kata

strofos tyrimo duomenis. Jie apkaltino bri
tus, reikalauja padengti nuostolius ir mo
kėti piloto šeimai pensiją. Be to, įvedė di
desnius orinio susisiekimo suvaržymus. (D).

ŠVEDIJA
Švedų krašto apsaugos ministeris parla

mente pareiškė, kad per ateinančius 3 me
tus trijų švedų naikintuvų eskadrų lėktuvų 
ir technikinio personalo skaičius bus per
pus padidintas. Kitais metais bus sudarytos 
naktinių naikintuvų ir dvi bombonešių es
kadros. (D/R).

VENGRIJA
Pabėgėliai, atvykusieji iš Budapešto į 

Vieną, trečiadienį pareiškė, kad vangrų vy
riausybė prievartos būdu imanti karo tar
nybai pas graikų sukilėlius vyrud 23—28 
metų amžiaus. (D/INS).

VOKIETIJA
Toliau varžo. Sovietų geležinkelių admi

nistracijos viršininkas gen. majoras Petro
vas pareikalavo, kad tarp Berlyno ir Os- 
nabrūcko prie vokiečių tarpzoninio trauki
nio 2 sąjungininkų vagonai nuo penktadie
nio daugiau nebekugsuotų. (D).

/Nesvarstė evakuacijos. JAV užsienio rei
kalų ministerija paneigė gandus, kad, esą, 
JAV, D. Britanija ir Prancūžija slaptai ta
rėsi, ką daryti, jeigu sovietai Berlyne grieb
tųsi kraštutinių priemonių. (D/INS).

prancūzų zonos ūkio specialistai pirma
dienį vyksta j- Paryžių dalyvauti Marshallio 
plano valstybių pasitarimuose. (D).

Britų Berlyno komendantas gen. Herber
tas apkaltino sovietus, kad jų priemonės 
sukėlė- blokadą ir dėl to negalima persiųsti 
iš Berlyno į Vakarų zonas daugybės pa- 
ketų.(D).

Goebbelso buvęs spaudos referentas nu
teistas vieneriais metais ir šešiais friėne- 
siais kalėjimo. (D),

Amerikiečių kariuomenė paskyr’ Bavari
jai 500 šautuvų šernams medžioti, kurie 
vokiečių žemės ūkiui padarę daug nuosto
lių. (D).

Marshallio plano vykdymas bizonoje jo
kiu būdu nepriklauso nuo valiutos refor
mos, pareiškė britų bizonos kontrolinės 
komisijos pirmininkas sir McReadys. (D).

Norvegų brigada (Vokietijoje, dėl „tarp
tautinės būklės” savo okupacijos uždav:- 
nius vykdys iki 1951 m. Dabartinis susi
tarimas tarp britų ir norvegų numato bri
gados atitraukimą 1949 m. kovo mėnesį. 
Norvegų vyriausybė nutarė tartis dėl oku
pacijos dalinių buvimo pailginimo. (D/R).

Tarpzoninėje profesinių sąjungų konfe
rencijoje Heidelberge dalyvauja ir sovietų 
zonos profesinių sąjungų atstovai. (D).

J. A. Valstybių sprendimas atsisakyti nuo 
Palestinos dalijimo plano ir Šventąja! Že
mei įvesti patikėtinių, instituciją'vėi atkrei
pė pasaulio dėmesį į Artimuosius Rytus. 
Ypač kai pastaruoju metu vyksta didesnio 
masto ginkluoti susirėmimai.

O JAV yra itin suinteresuotos, kad toje 
srityje viešpatautų taika. Jau dabar didelę 
naftos paklausos dalį JAV dengia iš arabų 
šaltinių, o pačių JAV naftos rezervai yra ri
boti. Naftos produkcijos svorio centras nuo 
Karaibų jūros pradeda persikelti į Persijos 
įlanką. , ,

Kai nafta pirmą kartą pradėjo sunktis 
Kirkuke, užsienio bendrovėms parūpo eks
ploatuoti vertingą degamąją medžiagą.

Po 1. D. karo iš eksploatacijos pašalino 
vokiečių ir rusų bendroves, o į jų vietą 
stojo amerikinės. 1925 m. dvi iš jų gavo 
vienintelę teisę eksploatuoti Vidurinių Rytų 
naftos šaltinius, be Irano ir Kuweito.

Antrasis D. karas laikinai buvo sumažinęs 
priėjimus prie tų šaltinių, kadangi ' ašies 
valstybės trukdė laivininkystės kelius per 
Viduržemio jūrą. Bet užėmus šiaurinę Afri
ką sąjungininkų laivynui atsivėrė plačios 
galimybės apsirūpinti nafta.. Gamyba toly
džio kilo. i

Vienokias ar kitokias formas įgytų arabų 
naftos eksploatavimas, persvarą visada- turės 
Amerikos kapitalas, ten vis gausės techni- 

-kų amerikiečių ir tuo būdu amerikiečiai 
dominuos naftos eksploatavime. ■

Bet šis reikalas turi ir politinę pusę. 
Nors koncesinės bendrovės yra grynai pri
vačios įmonės ir atmeta valstybės pagal
bą ir maišymąsi, tačiau yra aišku, kad Ame
rikos vyriausybė labai interesuojasi tomis 
sritimis, kur veikia tos bendrovės. Ameri
kos vyriausybės dėmesį trauks į save, kiek
viena politinė raida, kuri galėtų kenkti naf
tos gamintojams amerikiečiams. Ypač, kad 
šiaurinei Amerikai savo naftos begali iš
tekti tik 25 metams.

Amerikos įtakos didėjimu arabų valstybė
se ne labai džiaugiasi D. Britanijos -vy
riausybė, kuri labai puikiai supranta sun
kią britų imperijos būklę. Iš kitos pusės, 
didelį domėjimąsi šia .sritimi parodė Sovie
tų S-ga ir jau kalba apie „anglų amerikie
čių sąmokslą”, kuriuo norima iš jos iš- 
Įtalėšli Artimųjų Rytų naftos šaltinius, į ku
riuos ji taip pat turinti teisiu.

• Dėl Berlyno tebeina aštri kova. Lig šiol 
1 netekta 15 galvų — vieno ruso, dviejų ame

rikiečių ir dvylikos britų, bet jos tikslas 
jrra ne gyvybių, o orumo netekimas.

Ši kova pradėjo niauktis iširus užsienio 
reikalų ministerių konferencijai Londone 
praėjusių metų gruodžio mėnesį, bet jos 
priežastys yra dar gilesnės. Čia iškyla So
vietų S-gos ir Vakarų valstybių sąlygoto 
prestižo klausimas Vokietijoje, o iš tikrųjų 
ir visame pasaulyje.

Ši vakarietiškos politinės minties sala pa
čiame stalinizmo jūros viduryje buvo ap
maudo šaltinis sovietų vyriausybei nuo pat 
okupacijos pradžios.

Vakarų valstybėms Berlynas yra kaip re
zonansinė siena, kuri įgalina skleisti konti- 
propagandą sovietų dominuojamoje teritori
joje. i Berlynui ir sovietų zonai ji yra tikrai 
pavyzdys, kad ir ydingas, kaip Vakarų vals
tybės, jei galėtų, valdytų Vokietiją savo „de 
kadentinėmis” savivaldos, spaudos ir kal
bos laisvės, asmens vertybės ir kitomis „at
gyvenusiomis” idėjomis.

Pagaliau ši rezonansinė siena sėkmingai 
atgraso sovietus nuo noro stalininę įtaką 
išplėsti, visoje Vokietijoje.

Nors oficialiai pripažįstama, kad Berly
nas nėra jokia okupacinė zpna, sovietai vis 
tiek padarė ją savo zonos sostine. Kaip mil
žiniškas polipas 
marksizmo kilpas, 
2. rusų imperijos

Dabartinė kova 
matiškai kovo 20 , 
lovskis rado patogų momentą pasiteisinti dėl 
sąjungininkų kontrolinės , tarybos, sąjungi
ninkų vienybės simbolio, suskaldymo. Pra
slinkus vienuolikai dienų po trumpo tele
foninio karo, maršalas Sokolovskis pradėjo 
spausti savo /buvusiuosius sąjungininkus.

Jo tikslas buvo aiškus, jo technika perre
gima. Jei sovietai norėtų griebti tikrai 
griežtai, taktinė situacija vakarinėms vals
tybėms būtų visiškai nepakenčiama. Tat ge
rai žino ne tik jie, bet ir maršalas Soko
lovskis, užtat jis nori taip įkyrėti, kad pa
tys pajudėtų kraustytis.

Jei jie (vakariečiai) tai padarytų, tai psi
chologinis įspūdis visame pasaulyje būtų 
rfeapsakomas. Vis tiek, kaip išsikraustymas 
būtų maskuojamas ar aiškinamas, būtų vi
siškai aišku, kad* Vakarų koalicija buvo Iš
stumta iš priekinės pozicijos rytinėje Vo
kietijoje.

Už Vokietijos tai turėtų didelių padari
nių. Savo keistu būdu stalininkai kovoja 
visur, kad įv/stų Maskvos politinę kontro-

lę, ir jie galėtų pirštu rodyti į savo didžių
jų priešininkų silpnybę.

Tik dėl šitokių sumetimų Vokietijoje pra
sidėjo dabartinis manevravimas, kurį reikė
tų pavadinti „orumo karu”. Sovietų S-ga 
bando numušti kitų orumą lemiamu momen
tu, o patys yra priversti nenustoti jo.

Tad jų manevrai ir buvo: suardyti sąjun
gininkų kontrolės tarybą, nepatogiai suvar
žyti sąjungininkų keliayimą ir tiekmenų ga
benimą, atimti amerikiečių ir britų tarpzo- 
ninio kabelio personalui leidimus, pašalinti 
pagalbos stotis prie vienintelio plento, ku
riuo buvo leista važinėti į Berlyną ir iš jo.

Atsakydairfos Vakarų valstybės parodė, 
kad jos gali čia atvykti ir,, be keleivinių ir 
apsirūpinti be transportinių traukinių. Jos |

pasiryžusios imtis visiškai naudotis bevieliu 
telegrafu, jei kabelis „neišvengiamai” su
triktų. Jos veikė nedelsdamos ir sutartinai, 
kad pasipriešintų sovietų trukdymams pa
čiame Berlyne, ir privertė rusus trauktis.

Visos trys Vakarų valstybės yra pradė
jusios kelti daugumą savo'štabo į kitas zo- 
,nas dėl netrukus įvyksiančio trijų zonų su-^ 
jungimo, kuris labai palengvins Berlyno iš-" 
laikymo problemą.

Jei sovietai neatsigabens kariuomenės Va
karų valstybėms išvyti iš Berlyno, tai at
rodo, kad jie bus pralaimėję „orumo karą”, 
kiek jis liečia Berlyną. Tereikia tik vienin
go nusistatymo ir akylumo iš amerikiečių, 
britų, ir prancūzų karinės valdžios vadų. 
(NYT. OW).

Pramoninis JAV atsiginklavimas
kuotų darbininkų. Dabar žinoma, kad trikų 
filmomis, moderniais lavinimo metodais if 
tt. žalią darbininką galima per kelias savai
tes paruošti svarbiai techninei profesijai.

Gal būti, ši „pramoninė revoliucija”, kt- 
lusi dėl atominės bombos baimės, pačioms 
J. A Valstybėms pagaliau išeis į laimę, 
jpecialistų nuomone, ūkinis krašto vaizdas

jie išleido išsigimusio 
kad sustiprintų ir išplėstų 
fizinę galią.
prasidėjo staiga ir dra- 
d., kada maršalas Soko-

Jau praėjusių metų pabaigoje kursavo 
krašto apsaugos ministerijos amunicijos va
dybos išleistas konfidencialus dokumentas 
„JAV pramonės mobilizacijos planas 1947”, 
kuris lietė pramoninį atsiginklavimą. Amu
nicijos vadybos pirmininko Th. J. Hargra
ves vieši pareiškimai dabar įgalina šį bei 
tą paskelbti apie milžinišką Amerikos pra- 
monės potencialo perorganizavimą, kur» | bus labiau lygesnis ir psichiškai veiks 
vyksta jau metai ir šiais bei ateinančiais 
metais žymiai pakeis krašto išvaizdą.

Vienos iš trijų ginklų rūšių karininkai 
dar, šiais metais aplankys 11 000 įmonių, iš
tirs jų pajėgumą, o paskum jas „įpareigos”. 
Sis įpareigojimas, kuris yra sąlyga ginkla
vimosi kontraktams gauti, savininkams nus
tato visą eilę pareigų. Įmonė pirmiausia 
turi pristatyti keletą „bandomųjų egzem
pliorių”; ji turi’ tinkamai pasiruošti, kad 
galėtų dirbti tuo atveju, jei matai būtų 
staiga padidinti; dar taikos metu savo vy
riausiuosius inžinierius įmonė turi leisti į 
kariuomenės rengiamus „paruošiamuosius 
kursus” ir — gal but, tat yra svarbiausioji 
įsipareigojimo dalis — sutikti įmonę .per
kelti į saugesnę vietą. Tokiu būdu pradeda 
Amerikos pramonės decentralizavimą is 
sričių, kurios bus pavojingos orinio puo
limo atveju.

Iš to pramonės 1/ilnojimosi naudos turi jau 
dabar pietiniai ir vakariniai steitai. Per 
pastarąją dvidešimt metų pagerėjus susisie
kimui, dabar kaip ir nebėra nepasiekiamų 
užkampių. Karo metų pritaikius naujus me
todus darbininkams ruošti, neteko svarbos 
ir tas (irgumentas, kad pramonė tegali būti 
steigiama tik tose srityse, kur yra kvalih-

prieš amerikiečių „sumiesčionėjimo” men
talitetą. („Tat”).

Arabų sluogsniuose manoma, kad Belgra- Saadabado nepuolimo paktas nėra lig šiol nu- 
das ne be pagrindo buvo parinktas kontu- I stojęs savo reikšmės, o Arabų Lygos vals- 
nistinės propagandos centru, atgaivinus tybių jausmas iš naujo padidėjo dėl įvykių 
kominterną. Artimiausias Sovietų S-gos 
siekinys yra Viduržemio jūra. Arabų vals
tybių vyriausybių sluogsniai supranta, kad 
neramumas, kuris dabar iš Palestinos per
simeta į visus Artimuosius Rytus, yra van
duo komunistinės propagandos 
Šių sluogsnių nuomone, Maskva 
mė Palestinos dalijimą, nes galį 
mumai patarnautų komunizmui, 
tikru dalyku, kad arabų ministerial pirmi
ninkai, posėdžiaudami Kaire,- svarstė prie
mones, kaip apsisaugoti nuo komunizmo. Iš 
tikrųjų komunistų įstaigos buvo uždarytos 
Sirijoje, o žymieji partijos nariai suimti. 
Libanone, vieninteliame krašte, kur komunis
tų partija veikia oficialiai leista, įstaigos 
taip pat įvykdė eilę areštų.

Artimųjų Rytų politinėje scenoje trečia
sis veiksnys yra pačios Rytų valstybės. Jau 
seniai šios valstybės "stengiasi glaudžiau 
susijungti. Šiuo metu Rytuosd yra dvi vals
tybių grupės: 1937 m. sudarytos Saadabado 
sutarties valstybės — Turkija, Irakas, Ira
nas ir Afganistanas; antroji, Arabų Lygos 
valstybės — Egiptas, Saudžio Arabija, Si
rija, Libanonas, Transjordanija ir Irakas.

malūnui. 
visada rė- 
kilti nera'1-

Laikoma

; Palestinoje.
Turkija, kuri lig šiol daugiau ar mažiau 

domėdamasi žiūrėjo į Arabų Lygos politi
nę veiklą, dėl įvykių Balkanų erdvėje turė
jo pasiieškoti atramos pietų pusėje, ir Tur
kijos prezidentas Ismetas Inonus 1947 m. 
po vienas kito priėmė Libanono respubli- 

I kos prezidentą, Irako regentą ir Transjor- 
danijos karalių Abdulla.

Tikimasi, kad vieną kartą pasitaikys pro-' 
ga pašalinti sunkumus, kurie yra tarp Tur
kijos ir Sirijos dėl Sandžako Aleksandre- 
tės, kurią 1939 m. aneksavo Turkija. Glau
desnio bendradarbiavimo tarp Saadabado 
pakto ir Arabų Lygos valstybių pirmieji 
ženklai yra. Rytuose tikimasi, kad artėjimai 
stiprės ir prives prie bendro bloko sudary
mo. (Bena).

„New Statesman and Nation” rašo, kad 
svarbiausias Londono konferencijos uždavi
nys nustatyti, ar priemonės Vokietijos galu
tiniam žlugimui sutrukdyti gali būti sude
rintos su prancūzų saugumo pageidavi
mais. (D/R).

Iš D. Britanijos, nori išvykti 42l>/o visų 
gyventojų, pareiškė liberalų atstovas že
muosiuose rūmuose. (D).

že-

Ieško paslėptų ginklų. Žydų kvartalas Jeruzalės senamiestyje yra beveik atkirstas 
išorinio pasaulio. Maisto transportai į senamiestį gabenami britų kariuomenės apsau
goje. Paveiksle; maisto produktus iškraunant britų kareiviai tikrina metalinius detekto

rius, ar nėra paslėpta ginklų. (Dena/INP-Bild)

nuo

Teroro planas P. Amerikai
Santiago de Chile (Dena). Čilės vyriau

sybė paskelbė dokumentą, kuriame esan
čios išdėstytos tikslios instrukcijos komu
nistų partijos nariams revoliucinėms prie
monėms Pietų Amerikoje. Tų dokumentą 
vyriausybei įteikė „Argentinos socialinės 
gynybos susivienijimas”. Po dokumentu yra 
parašas „Vorošilov”, o viršuje:: „Patvir
tinta trečip internacionalo politbiuro Pary
žiuje Pietų Amerikos sekcijos. Instrukcijos 
Pietų Amerikos komunistų partijoms.”

Dokumente reikalaujama tiesioginių prie
monių prieš vyriausybės narius, visuome
nės veikėjus ir armijos asmenis. Tai reiš
kia, kad dokumentas pirmoje eilėje numa
to tiesioginę grėsmę komunizmui priešiš
kiems asmenims. Tos priemonės reikale tu
rėtų būti paremtos teroru. Jei tos priemo
nės pasirodytų ųe visai pakankamos, kartu 
su parinktuoju 'asmeniu turėtų būti auko
jami ir šeimos nariai. . u

Savo pareiškime spaudai Čilės vyriausybė 
pažymėjo, kad „Argentinos socialinės gy
nybos susivienijiipas” yra organizacija, tu
rinti Argentinoje didelį pasitikėjimą ir 
esanti geruose santykiuose su viso pasaulio 
antikomunistiniais sluogsniais.

Tas dokumentas minėtai organizacijai 
esąs atsiųstas iš Šveicarijos.

Trumanas aktualiais klausimais
Washingtonas (Dena/Reuteris). „Visos 

laisvos tautos bus padrąsintos Italijos rin
kimų rezultatais”, pasakė prezidentas Tru
manas spaudos konferencijoje.

.JAV netrukus atsakys į klausimą, kokiu 
būdu jos parems praeitą mėnesį Briuselyje 
pasirašytą Vakarų Europos paktą.

Dėl Palestinos pasisakė, kad JAV sutin
ka apribotą kiekį kareivių duoti tarptauti
niam policijos daliniui, kuris būtų pasiųs
tas į Palestiną JT uždavinių vykdyti.

Į klausimą, ar JAV sutinka paremti Eu
ropos valstybių 
manas pareiškė, 
simo neatsakys, 
kytas.

Paklaustas, ar 
kurį JAV kiek galėdamos slaptai remtų jė
gas, , kurios atskirose Europos valstybėse 
priešinasi krašto viduje komunistinėms vy
riausybėms arba- komunistiniam viešpatavi-'' 
mui, prezidentas atsakė, kad jei jis kiėk ir 
žinotų apie tokį planą, jis negalėtų spaudos 
konferencijoje duoti jokio paaiškinimo.

Susijaudinimas vokleėlij studentijoje
Sovietų zonos vokiečių švietimo vadovy

bė, kaip informuoja Berlyno universiteto 
studentų atstovybė, neseniai tris studentus 
filosofijos ir teisių kandidatą J. Schwarzą, 
med. studentą O. Hessą, „Colloquiumo” lei
dėją ir filosofijos studentą O. Stolzą paša

lino nuo studijų, kadangi „savo publicisti
ne veikla pažeidė universiteto orumą ir gar- / 
bę”.

Tas pašalinimas studentijoje sukėlė di
delį susijaudinimą. Trečiadienį tuo klausi
mu nepaprastame posėdyje turėjo pasisaky
ti Berlyno universiteto studentų atstovybė. 
Aukštųjų mokyklų demokratinės studentų 
grupės Berlyne išleido atsišaukimą J Ber
lyno dudentus, kuriame jie protestuoja dėl 
pagrindinių studijuojančiųjų teisių pažei
dimo ir ragina penktadienį neiti į paskaitas, 
.bet susirinkti į protesto mitingą. Britų ir 
amerikiečių zonų studentų atstovybės pa
siuntė protesto telegramas.

Tas studentų pašalinimas siejamas su re
akcine jų veikla, ir todėl ta studentų kova 
yra labai įdomi.

saugumo pastangas, Tru- 
kad jis tučtuojau to klaiu 
bet netrukus jis bus atsa-

jis žino apie planą, pagal

I
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Su slaptais uždaviniais į, Vakarus

Visur rusu kolchozininkai
Gyvename gražiausioje Kanados vietoje

Po poros valandų mes vėl traukėme pir- 
Byn, gerą gabalą autostrada, kol priėjome 
miestelį. Buvo pagundos pereiti jo gatvė
mis, bet priėję pirmus trobesius, kuriose 
mirgėjo žiburiai, pasukome į 
jone geležinkelį ir užsukome 
pastatus pasilsėti. Įgavę jėgų, 
toliau.

Dienai švintant ėmėme vėl
1 /čia susirasti patogią vietą dienoti. Norėjo

me užtikti vokiečių šeimą. Bet veltui. Kur 
tik prisunkdavome prie trobelių, iš kurių 
spindėjo žibalinių lempų šviesos, visur bu
vo rusų šeimos. Praeidami pro šieno kū
gius, įsitikinome, kad niekur geriau nera
sime, kaip juose Įsikasus. Viename iš jų iš 
visų keturių pusių išsirausėme po skylę, į 
šonines sidindo po du vyrus, į galines sky
les — po vieną. Guolių paruošimas atsiėjo 
labai daug darbo, šienas buvo susigulėjęs ir 
prisitraukęs šalčio. O čia dar pučia stipro
kas rytų vėjas.

Visi užmaskavome savo angas, palikdami 
po mažą plyšį stebėjimui. Dienos metu ne
norėjome lįsti laukan, kad netoliese gyveną 
rusų kolchozninkai mūsų neįžiūrėtų. Jei 
būtų mus užtikę MGBistai, būtum<_ 'nejau 
atidarę prieš juos ugnį. Didelių jėgų čia 
negalėjo būti, nes čia neveikė partizanai, 
čia nebebuvo jiems kenkiančių vietinių gy
ventojų. Gulėjome dėl atsargumo apsiavę, 
sušlapę autai sustingo aplink kojas, — ge
riau vis tik šitaip, negu šokti užpultam 4 
mūšį basomis kojomis. Vos pradėjus temti, 
išlindome iš savo urvų, kalendami iš šalčio 
dantimis. Užtaisėme vėl kūgyj skyles, kiek 
pasistiprinę, pradėjome naują nakties žygį. 
Pereinant plentą, pamatėme rogių vėžes, 
bet norėdami kiek paskubėti, pasinaudo
jome plentu geroką galą. Iki Heidemuedės 
buvo 23 kilometrai, ir tą kelią mums reikė
jo per naktį atlikti. .

Artėjant prie lenkų sienos mums buvo 
dar svarbiau sutikti kokį vokietį ir išsitei
rauti apie padėtį pasienyje. Mes gerai ne
žinojome,' kurioje vietoje eina -naujoji lenkų 
rusų siena. Paplentėje vienoje trobelėje de
gė žiburys. Gal čia vokiečių šeima skursta, 
pagalvojome, ir nutarėme patikrinti. Aš su 
Šarūnu atsargiai prišliaužėme prie trobos ir 
žiūrėjome pro langą į murzinas figūras, 
kurios kažin ką triūsė viduje. Purvinoje 
asloje buvo matyti maži vaikai. Kalbėjo 
rusiškai. Aišku, tai buvo kolchozninkai. 
Mes buvome jau besitraukią nuo lango, 
kai staiga išgirdome rusišką balsą: „Stoji 
Kuda idioš?” Likusiems pagriovyje drau
gams tyliai besikalbant, rusai nematomai 
priėjo ligi trobos. Nebuvo daugiau kas 
daryti, kaip ruselius sustabdyti. Mes jiems 
keisti pasirodėme. Susivarėme juos Į vidų, 
paprašėme gerti ir ramiai sau šnekučiavo
mės, vaidindami prieš juos raudonarmie
čius. Išklausinėjome apie artimuosius kol
chozus ir kitas vietoves. Pats pirmasis va
dinosi „Kirov”. Jie esą kaip tik to kolcho
zo baudžiauninkai ir grįžtą dabar iš darbo. 
Mes pažadėjome grįžtant iš miestelio už
sukti su. degtine ir cigarėtemis, — kad tik 
jie laikytųsi ramiai.

Ruselių nurodytu keliu leidomės į mies
telio pusę, visiškai nė nemanydami dar 
kartą su jais susitikti. Dabar mums reikėjo supratęs reikalo reikšmę, ir mėgindavo ką

kairę, perė- 
į sugriautus 

žingsniavome

dairytis, kur

mėtyti pėdas, nes juk kad ir apykvaili jie 
galėjo suprasti, jog mes nebuvome „naši” 
ir kad reikia alarmueti valdžią. Porą kilo
metrų ėjome atgal, paskui pasinaudodami 
karklynu susukome pėdas, peršokome per 
griovį ir po to, į vieną pėdą eidami, grį
žome vakarų kryptim, apie porą kilometrų 
nuo tos trobeles, atgal. Kiek paėję užtikome 
ir minėtą kolchozą. Iš suvažinėto ir su
trypto sniego plente galėjome suprasti, kad 
čia jau daugiau žmonių gyvenama. Išėję 
iš plento, traukėme vorele Į miškelį, laiky
dami rankose paruoštus ginklus. Pušų ir 
eglių šakos linko nuo sniego, karts nuo 
karto pabyrant mums už apykaklių. Miške 
buvo neapsakomai tamsu. Viena ranka rei
kėjo nuolat saugoti akis. Elektrinių lempu
čių nedrįsome naudoti, galėjome juk išsi
duoti. Tik pačiame miško viduryje kiek at
sikvėpėme, 
aplink ją, 
perpūsti.

Dienoti 
kurios dar 
Išsirinkome vfetą kiek toliau nuo visų di
desnių kelių. Pakelyje patekome į visokias 
kliūtis, užsilikusias iš karo veiksmų. Čia 
vis dar kabojo spygliuotų vielų užtvaros, 
riogsojo suverstos rąstų krūvos it iškasti 
gilūs grioviai tankams kliudyti. Taip tam
sią naktį siaučiant pūgai mes ėmėme kliūtį 
po kliūties, artindamiesi į vietą, kurią bu
vome numatę dienojimui. Kad ir jokios pas
togės neturėjome, bet džiaugėmės pūga, nes 
ji slėpė mūsų pėdsakus . O tai buvo ypa
čiai svarbu artėjant prie pasienio zonos.

Buvo gruodžio 21 d. ankstyvas rytas, 
sekmadienis. 1

susikūrėme ugnį ir, susispietę 
šildėmės šalto šiaurės

buvome numatę kitą 
reikėjo paėjėti keletą

rytų vėjo

vietą, iki 
kilometrų.

i (3)
kuro ir malkų ugnelei įžiebti. Užkandę pa
siklojome iš eglėšakių guolius, kuprines 
pasidėjome po galvą, o ginklus laikėme 
mylimųjų vietoje — glėbiuose. Vienas iš 
mūsų nuolat buvo sargyboje, kartu kursty
damas ugnį ir virdamas iš sniego arbatą. 
Buvo jau vidudienis, ka! mes pakilome iš 
savo lokiškų guolių. Sekmadienio proga 
sukalbėjome maldą, paprašėme Dangaus pa
laimos savo kovojančiai tautai, savo drau
gams ir sau patiems, vykdant šį žygį.

Sekmadienio pietūs buvo kiek įmantresni. 
Vietoje virtų dešrelių ant mūsų .stalo” 
kvepėjo jos keptos, ant katiliuko dangčio. 
Arba, ką galima pasakyti apie spirgintus 
lašiniukus su svogūnais? Arbatai pagerinti 
įlašinome anižio lašų. Organizmui 
printi prarijome vitaminų tablečių, 
darni po burnelę kito universalinio 
vodkos. Po to griebėme tvarkyti ir
ginklus. Kai partizanai tveriasi šio. darbo, 
jie instinktyviai jaučia artimą pavojų. 
Klausinėjome vienas kitą, kas ką sapnavo. 
Draugo FeĮiksO sapnai buvo Įspūdingiausi, 
nieko gero mums tačiau nežadą. Jis sken
dęs kažin kur raiste, o su juo kartu Bu
tautas ir Krūmas. Raisto pakrantėje augo 
keisti medžiai, iš kurių varvėjo į raistą 
kraujas. Jis matė atokiau stovinčius drau
gus, bet jie negalėjo prieiti ir padėti 
grimztantiems į dumblą. ,

Pagal mūsų sekantį žygio planą reikėję 
pasiekti Romintos upę, prie kurios stovį to 
pat vardo miestelis. Čia ties ta vieta turėjo 
būti rusų-lenkų siena. „Padėk, Dangau!” 
tyliai pratariau ir liepiau Mindaugui pra-

čia tik 
krio

ir pa-

St. Catharines, pasak kanadiečius, esanti 
gražiausia Kanados vietovė. Tai gražus 
kurortinis miestas, turįs 40.000 gyv., prie 
didžiulio Ontario ežero kranto. Nuo 
už 10 mylių yra gražusis Niagaros 
klys ir JAV siena. <

Mieste pėsčių beveik nematyti. Net
prastas darbininkas turi savo automobilį. 
Didžiausias vargas pėsčiajam — pereiti 
skersai gatvę, nes ilgai reikia laukti, kol 
pravažiuos ilgiausios automobilių vilkstinės.

Kainos, palyginus su uždarbiu, neaukštos, 
viskę galima gauti išsimokėtinai. įsikurti 
nesunku. Mieste sklypas kaštuoja 150—200 
dolerių, o neblogas namas iki 3.000 dol. 
Statant namą vyriausybė duoda 25 metams 
piniginę paskolą ir net pašalpą.

Visi griebėmės ieškoti pra- dėti žygį.; (B. d.)

susti- 
užpil- 
vaisto 
valyti

diena
savotiški 
keisti.

su mergino-
Čia

Sekmadienis — poilsio
Gyventojų papročiai čia 

mums dažnai atrodo kiek 
draudžiama užmegsti pažintį
mis gatvėje. Restoranuose yra du skyriai: 
moterims ir vyrams. Vyrams draudžiama 
eiti į moterų skyrių ir atvirkščiai. Kas nori 
pirkti degtinės, turi gauti iš vietos bur
mistro leidimą, už kurį sumokamas 1 dole
ris. Tokių leidimų galima gauti kiek norint, 
bet vis po doleriuką...

Sekmadieniais visi kinai, restoranai, ba
rai, šokių salės i? pan. uždaryti, nes ši 
diena laikome ne pasilinksminimo, bet poil
sio ir maldos diena.

Bažnyčioje už vietą reikia mokėti po 10 
centų. Ir patys vietos bažnyčios įsakymai 
mums kiek keistai atrodo. Pasak vieną ka
nadietį, vedęs vyras po išpažinties negau
nąs išrišimo tol, kol savo šeimoje nesusi
laukiąs kūdikio. Drabužių mados atsiliku
sios

Lietuviška ištvermė nugali viską
' Jau spėjome susipažinti su keletu senųjų 
Kanados lietuvių šeimų. Didelis mūsų bi
čiulis čia yra Statkevičius, jau tris savo 
brolius ištraukęs iš DP. vergijos. Jie visi 
gyvena drauge su juo.

Jis papasakojo mums, kad jo pirmieji 
žingsniai Kanados žemėje buvę labai sun
kūs, neturėjęs nė pinigų, nemokėjęs kalbost 
lyg nebylys, tik pirštų ženklais turėjęs ieš
koti pragyvenimo šaltinio. Pradžioje ūži 
dirbdavęs vos 2—3 dol. per parą. Tačiau* 
pasitikėdamas savo kumštimi ir lietuviška' 
ištverme, greitai pralaužęs vargą. Šiandien 
jau turi nuosavą puikų namą ir geras gyi 
venimo sąlygas. Jis ragina ir mus nenu
siminti, įžengus į šią visų laisvių šalį. Mes 
esame jam labai dėkingi už paguodą i®_ 
paramą pirmose mūsų dienose.

Baigiant būtų nuodėmė neprisiminti Kai 
nados valdžios, kuri mums, netekusiems 
gimtojo krašto, neuždarė durų ir suteikė 
darbą bei saugumą. >

Freimanietis V. Venckus.

kus 
sui

pai

Pagaliau susiorganizavo lietuviai Šveicaruose
i Laiškas iš Šveicarijos

Nuo 1945 m. vasarosi lietuviai Šveicari
joje buvo laikomi darbo stovyklose ir vadi
namuose heimuose. Tada nors ir sunkiai, 
bet veikė lietuvių komitetai, kurie, suėję į 
kontaktą su stovyklos ir heimų šveicarinė- 
mis vadovybėmis, lengvino lietuvio pabė
gėlio būklę ir drauge dirbo įvairų lietuviš
ką darbą. Pradžioje, kai visi lietuviai ėjo 
darnioje gretoje ir kada kiekvienas rado 
reikalo kovoti dėl kiekvieno lietuviško 
žingsnio, pabėgėliui lietuviui buvo numato
ma čia/ Šveicarijoje, gana šviesi ateitis. Su 
didžia širdgėla tenka pastebėti, kad ilgai
niui atsirado asmenų, kurie pasivadinę save 
kilmingais vardais, (daugelis gal pasimokė 
iš garsaus „lietuviško prezidento” Gabrio- 
Paršaičio) ėmėsi destruktyvaus darbo. Su
sidariusią lietuvių pabėgėlių tarpe prarają 
dar labiau padidino savo neigiamybėmis 
Gabrys-Paršaitis, paskutiniu metu aplink 
save suorganizavęs nedidelį būrelį be savo 
nuomonės esančių lietuvių. Šio „darbeliai” 
tiek paveikė lietuvius, kad tai pastebėję 
kompetentingi asmenys rado reikalą per
spėti lietuvių visuomenę vengti Oabrio- 
Paršaičio, kaip dirbačio nenaudingą darbą.

Tokiai padėčiai esant, sunku buvo lietu
viams sueiti krūvon, kad pradėjus naudingą 
ir pozityvų darbą. Jei kartais vienas kitas,

Kas bus pasaulio šachmatų meisteris?
Kovo mėn. 2 dieną Haagoje prasidėjęs ir 

nuo balandžio mėn. 11 dienos Maskvoje 
vykstąs šachmatų turnyras parodys, kas po 
Dr. Aliochino mirties bus vertas vadintis 
pasaulio šachmatų meisteriu. Tarptautinė 
šachmatų sąjunga buvo parinkusi šešis 
kandidatus: M. Botvinniką, P. Keresą, V. 
Smyslovą, S. Reševskį, Fainą ir Dr. M. 
Euvę. Į tą turnyrą patekti labai stengėsi 
Pietų Amerikos atstovai Naidorfas ir 
Stahlbergas, bet nebuvo priimti. Paskutiniu 
momentu atsisakė dalyvauti didmeisteris 
Fainas, nes turnyro rengėjai negalėjo pa
tenkinti jo reikalavimo sumokėti 2000 do
lerių tik Už dalyvavimą, kai pirmosios vie
tos laimėtojui paskirta tik 5000 dolerių pre
mija. Tokiu būdu liko tik penki dalyviai, 
kurie turės sulošti po tris partijas: po dvi 
Haagoje ir po tris Maskvoje.

Tie penki didieji yra šie:
L M. M. Botvinnikas, gim. 1911 mt. Jis 

yra penkis kartus laimėjęs SSSR šachmatų 
pirmenybes. Tarptautiniuose turnyruose pir
mas vietas laimėjo 1935 mt. Maskvoje, 1936 
mt. Nottinghame, 1946 mt. Oronnitigene ir 
1947 mt slavų turnyre Maskvoje. Šio tur
nyro pirmąją pusę Olandijoje Botvinnikas 
sulošė labai garantuotai ir nė vienos par
tijos nepralošęs surinko 6 taškus. Jo lošimo 
stilius yra pozicinis, bet jis nebijo ir kom
binacinių komplikacijų.

1 S. Reševskis, gim. 1911 mt. Lenkijoje. 
Šachmatų pasaulyje išgarsėjo jau 10 mt. 
amžiaus, kaip „vunderkindas”. Jis yra daug
kartinis JAV meisteris, pirmas vietas už
kariavęs 1937 mt. Kemeryje, 1938 mt Has
tings, 1945 mt. Panamerikos turnyruose. 
Lošimo stilius-gĄmai pozicinis. Šiame tur
nyre labai vargsta dėl laiko stokos, lies 
visi priešininkai gerai teoriškai pasiruošę ir 
kiekvienoje partijoje Reševskiui t enka 
spręsti naujas problemas. Haagoje jis 
baigė antruoju, surinkęs 4«/z taškų.

3. Paulius Keresas, daugeliui lietuvių 
Šachmatininkų gerai pažįstamas Estijos did
meisteris, yra gimęs 1916 mt. Jo žymiausi 
laimėjimai, yra šie: 1. vieta Semmeringe 

nt, i, vietą kartų su Fainu AVROt

turnyre Amsterdame, kuriame dalyvavo 
Aliochinas, Capablahca ir kiti žymiausieji 
pasaulio šachmatininkai. 1947 mt. Keresas 
laimi SSSR pirmenybes. Yra laimėjęs mačą 
prieš buv. pasaulio meisterį Dr. M. Euvę 
rezultatu + 6 — 5 =■ 3. Kereso lošimo 
stilius yra kombinacinis ir tuo pačiu daug 
įdomesnis, negu kitų šio turnyro dalyvių. 
Jo laimėtos partijos visuomet vertos pasigė
rėjimo. Jo partijų pradžios yra daug kartų 
sugriovusios senąsias teorijos pažiūras. 
Siame turnyre jam labai nepasisekė prieš 
Botvinniką, kuriam Keresas pralaimėjo abi 
partijas. Pirmąją, pusę jis baigė su 4 taš
kais. Pasiekusios žinios iš Maskvos rodo, 
kad Keresas galvos neprarado, nes ten 
pirmame rate jis laimėjo prieš Dr. Euvę. 
Visi šachmatininkai lietuviai linki jam 
sėkmės.

4. V. Smyslovas, gimęs 1921 mt. yra jau
niausias šio turnyro dalyvis. Jau 20 mt. 
amžiaus būdamas išsikovojo didmeisterio 
vardą. Keturis kartus yra laimėjęs Maskvos 
pirmenybes. Gronningeno tarptautiniame 
turnyre laimėdamas 3 vietą, gavo teisę da
lyvauti šiame turnyre. Kovoja drąsiai, lai
kosi pozicinio stiliaus, yra geras partijų 
pradžios žinovas. Haagoje surinko lygiai 
taškų su Keresu, nors pastarajam pralošė 
abi partijas. Su Botvinniku ab! partijas su
lošė lygiomis.

5. Dr. M. Euvė amžiumi yra vyriausias 
turnyro dalyvis, gimęs 1901 mt. Šachmatų 
pasaulyje jau seniai žinomas Olandijos did- 
meisteris. 1935 mt. laimi iš Allochino pa
saulio meisterio titulą rezultatu 15‘A : 14*/s, 
bet po dvejų metų tą titulą praranda prieš 
tą patį Aliochiną rezultatu 9*/« : 15*/s.

Šiame turnyre laimėti pirmąją vietą Dr. 
M. Euvė turį mažiausiai vilčių, nes Haagoje 
tesurinko tik l'/a taško, o Maskvoje pirmą
ją partija vėl pralaimėjo. Jo lošimo stilius 
yra įvairus ir Įdomus, bet partijos viduryje, 
matytiį pritrūksta ištvermės ir duodasi 
priešų supainiojamas. Vis dėlto, kiekvie
nam turnyro dalyviui jis dabar labai pavo
jingas priešas, nes nebebijo jokios rizikos, 
kad tik pasiektų geresnių rezultatų.

Matas Brazauskas,

Išvykti Kanadon nėra taip Jau lengva
Mūsų, o taip pat Amerikos lietuvių spaui 

do j e, kiek ankščiau buvo įdėta informacinių 
pranešimų apie progas išvykti Kanadon, 
Ten buvo konkrečiai nurodyti adresai, 
pavieniai asmenys gali kreiptis darbo 
tarčių ir afidevitų gavimo reikalu.

Daugelis tais adresais pasinaudojo,
rašydami laiškų dėl darbo gavimo Kanai 
doje. Kai kurie gavo Į tuos laiškus atsakyi 
mus, bet visi jie buvo neigiami. Kiti visai 
jokių atsakymų negavo ir, atrodo, pasisiūi 
lytu darbininku visai nesidomi. Tai patviri . 
tina ir Amerikos lietuvių spauda. Tie as
menys, kurie buvo per Amerikos lietuvių 
spaudą informavę, kaip pavieniai tremtiniai 
galėtų gauti darbo ir išvykti Kanadon, da
bar skelbįa tuose laikraščiuose savo mfor-v 
macijų atšaukimus. Esą, tuo reikalu pas-, 
tangos būtų tik tuo atveju realios, jeigu jau 
nuvykęs ar anksčiau gyvenąs Kanadoje lie
tuvis surastų farmerį arba kitą darbdavį, 
su-juo sudarytų darbo sutartį ir ją pri
siųstų tremtiniui Vokietijoj. Laiškais su ne
pažįstamais asmenimis sudaryti sutarčių ka
nadiečių farmeriai dažniausiai vengią.

Cukrinių runkelių ‘auginimo darbams ka- / 
nadiečiai, pasirodo, labiausiai reikalauja 
danų tautybės darbininkų. Esą, danai, kaip 
žemės ūkio darbininkai, Kanadoje labiau 
išgarsėję. J. Antanaitis.

kone visu šimtmečiu.nuo V. Europos

Geležies
lietuviai, dabar

liejyklėje i
_ , ____ ir kiek anksčiau pa- 

dvokiančias stovyklas Vokietijoje, dir
bame geležies liejykloje. Darbas labai sun
kus ir pavojingas, ypač mums, dar su juo 
nesusipažinusiems. Dirbame tą patį darbą, 
kaip ir kanadiečiai. Niekas mūsų čia ne
laiko „auslanderiais”, o kartais kai kas iš 
mūsų gauna net geresnį darbą už vietinius. 
Uždirbame per dieną 7,20 dol., o šeštadie
niais net 10,20 dol. Dirbame 9 vai. per pa
rą. Gyvename ir maitinamės darbovietėje. 
Butas ir maistas atsieina 12 dol. savaitėje. 
Jau gavome pirkti išsimokėtinai drabužių 
ir kitų dalykų. Be mūsų čia 4 lietuvės 
dirba tarnaitėmis.

23 
likę

nors veikti ta prasme, tai visuomet tas dar
bas buvo bergždžias, nes priešinga grupė 
„nušvilpdavo”.

Gerai supratusi padėtį ir turėdama daug 
gyvenimiško patyrimo Garbačiauskienė 
ėmėsi iniciatyvos burti Šveicarijoje gyve
nančius lietuvius organizaciniam darbui. 
Daug jai teko pakelti visokių priekaištų ir 
iškentėti įvairių nemalonumų, kol paga
liau pasiekė savo tikslą. Pradžioje suradusi 
Zūricho stoties patalpose „kamputį”, sunešė 
ten lietuviškus laikraščius, kad įgalintų 
mėgstantį savo spaudą lietuviį pasiskaityti, 
o susitikus su kitu, pasidalyti įspūdžiais ir 
pasitarti ateities reikalais.

Ryšium su tais susirinkimais lietuviai rado 
reikalą ir supratimą burtis krūvom ir va
ryti lietuviško darbo barą, šiais metais visi 
Šveicarijos lietuviai paminėjo vasario 16. 
ZUrichiečiai atšventė bendras Velykas. Taip 
besirituliojant reikalams, buvo išrinkta iš 
ziirichiečių tarpo komisija, kurios uždavinys 
buvo paruošti Lietuvių S-gos Šveicarijoje 
Įstatus. Tenka pastebėti, kad komisija dirbo Kraslyje . 
gana paslapčia ir nesileido į jokias disku- teikiamas 
sijas. Tik staiga tam tikriems lietuvių bū-I tose laide _____ 
reliams buvo išsiuntinėti paruošti Anglijos Įydamas kaip į maišą dedamos anglys, pas- 

................. r tebeini Iš įaumi dienu aš zraau. kad kai

Margame pasaulyje

lietuvių įstatai< ir buvo šaukiamas visos 
Šveicarijos lietuvių susirinkimas Zūriche.

Nors ir ne visi, bet dalis š. m. balandžio 
mėn. 11 d. suvažiavo Ziirichan vienokiu ar 
kitokiu būdu susiorganizuoti. Jau susirinki
mą atidarius blogos valios asmenų buvo 
mėginti suvažiavimą „išsprogdinti”, bet 
tuomet vyravusi tikrai demokratiška nuo
taika sugriovė anų planus, ir jiems tik be
liko susirinkimą pakilti.

Po įvairių pranešimų ir diskusijų buvo 
nutarta priimti laikinai LSS įstatus ir pa
vesti naujai išrinktai valdybai juos peržiū
rėti. Taip pat išrinkta revizijos komisija ir 
garbės teismas.

Susirinkimui' vykusiai pirmininkavo J. 
Giedrys ir sekretoriavo Skirgaila.

Darbų begalės, bet, laiko stoka privertė 
viską atidėti ateičiai. Tikėsimės, kad naujai 
valdybai pavyks tinkamai nustatyti’ darbo 
gaires, prisijungiant prie Pasaulio Lietuvių 
Chartos ir jau bent kartą pradėti tą darbą, 
kuris turėjo būti dirbamas prieš dvejus me
tus. J. Kalvaitis.

Anglys į pragarą
Kai laive, plaukiančiam atvira jūra, at

sitinka keleivio ar Įgulos nario mirtis* kaip 
žinoma, lavonas po trumpos laidotuvių ce
remonijos paskandinamas jūroje. Paprastai 
lavonas užsiuvamas į maišą, į kurį dėl svo
rio įdedama geležies ar kito metalo gaba
lai arba anglys. Viename amerikiečių lai- 

Ikraštyje aprašomos tokios laidotuvės ir pa- 
' s vieno keleivio pareiškimas, kuris 

laidotuvėse dalyvavo. Tas keleivis, ma- 

tebėjo: „Iš jaunų dienų aš žinau, kad kai 
kurie dideli nusidėjėliai po mirties eina į 
‘pragarą, bet, kad dar žemėje esant jiems 
duodamos anglys pragaro ugniai palaikyti, 
tai aš sužinojau tik dabar”. i

Viešbutis dykumoje
Neseniai buvo pastatytas vienintelis tos 

rūšies pasaulyje viešbutis Kenijoje, žmo
gaus nepaliestuose miškuose. Viešbutis pas
tatytas 10 metrų aukštyje tarp išišakojusių 
medžių milžinų. Viešbučio svečiai gali iš 
savo langų be jokio pavojaus stebėti pasi
rodančius jo aplinkoje plėšrius žvėris. Vie
nas kambarys su visais patogumais’ tame 
viešbutyje kainuoja 25 svarus sterlingų die
noje. , .

Pavogė, bet negali būti nubaustas
Vienas New Yorko gyventojas išrado la

bai paprastą praturtėjimo metodą: jis iš- 
lauždavo pastatytus viešose vietose lošimo 
automatus ir pasisavindavo ten rastus pini
gus. Vieną sykį, jį prie tokios „operacijos” 
užklupo ir areštavo. Patyrinėjus pasirodė, 
kad jis jau buvo puikios priemiesčio vilos, 
ištaigingo buto ir elegantiško automobilio 
savininkas, kuriuos jis buvo įsigijęs už pa
sisavintus pinigus. Visoje toje istorijoje 
įdomiausias faktas buvo tas, kad teismas 
negalėjo jo nubausti už pinigų vogimą. Au-

Skaitytoju, laiškai
Gyvi laidojami

Jau keli metai gyvenam tremtyje, ken
čiam, skurstam, laukiam. Mes, tremtiniai, 
tik vienybėje galime būti stiprūs. Bet dabar 
vis pasitaiko nesklandumų, kurie priešingi 
šiai vienybei.

Skryningai išskyrė daug tautiečių, bet tie 
tautiečiai nors ir už stovyklų ribų gyven
dami, palaiko glaudžius santykius su 
venančiais stovyklose. Jie juk vis tiek 
klauso mūsų tautai ir mums. Ne mes 
atskyrėm, juos išskryningavo. Mes jų 
pašalinom”, „neišmetėm”.

Betgi keista, kad stovyklų kartotekose šie 
asmenys atžymėti „pašalintas” „išmestas”,

gy- 
pri- 
juos 
„ne-

Ar tuo' 
išąkry- 
tautinel

Kodėl šie terminai? Ar jie tinka? 
ar kitu terminu bus tai atžymėta, 
ringuotam praktiškai vis tiek, bet 
savigarbai tai nėra vis tiek.

Jei tautietis išskryninguotas, taip
tai ir atžymėti, nors žodis „išskryninguotas” 
lietuvių kalbai svetimas, bet ir veiksmas 
mums nėra savas. L. K.

turime

Prancūzų okupacinės zonos vadas gene
rolas Konigas, svečiuodamasis Olandijoje, 
pareiškė, kad Vokietijoje geriausiai tiktų 
federalinė valdymosi forma. Jis pritarė 5 
sąjungai ir taria esant galima tų kraštų 
ginklų standartizaciją ir bendrą karo va
dovybę. D/R).

tomatų statymas ir naudojimas J. A. Valsty
bėse yra įstatymu uždraustas, bet vis dėlto 
automatų galima rasti kiekviename resto
rane ar kitoje viešoje vietoje. Tuo Įstatymu 
ir pasirėmė teisiamojo advokatas. Juk ne
galima pavogti daikto, kuris neturi sa
vininko, nes nė vienas negali prisipažinti, 
kad jis yra automato savininkas. Net iždas 
negal apdėti jo mokesčiais, nes Amerikoje 
išlošimai mokesčiais neapdedami.

Geras daktaras
Viename Imperijos banko skyriuje Tokt- 

joje prisistatė prieš kurį laiką vienas vyras 
ir pareiškė esąs daktaras ir jam esą ameri-. 
kiečių karinės valdžios pavesta atlikti de
zinfekciją dėl staiga kilusios dezinterijos 
epidemijos. Daktaras davė kiekvienam ban
ko tarnautojui išgerti po'puoduką kažin 
kokio skystimo. Po to 12 tarnautojų mirė, 
o „daktaras” dingo su 500.000 jenų.

x Irgi amatas
Tuniso policija neseniai sugavo vieną 

karo belaisvį vokietį, kuris prieš keletą mė
nesių buvo pabėgęs iš stovyklos netoli 
Benghasio. Jis buvo persirėdęs arabu ir 
tokiu būdu prasimušė iki Tuniso. Paklau
sus, iš ko jis gyvena, jis pareiškė, kad kas
dien taikliu akmenų mėtymu užmušdavęs 
nuo 20 iki 30 paukščių, kuriuos miesto tur
guje parduodavęs. Jis turėjo pademonstruoti 
savo sugebėjimus valdžios organams, ku
rie galėjo įsitikinti, kad jis tikrai yra savo 
srities meisteris.

Yra ir iokių
Europos mergaičių svajonė yra ištekėti už 

amerikiečių ir patekti į JAV. Atrodo visai 
neįmanoma, kad kokia amerikietė* išsižadėtų 
savo tėvynės ir panorėtų apsigyventi Euro- 
poje, o ypač sugriautoje Vokietijoje. Tačiau 
C. Lundeliusytė taip įsimylėjo vieną karo 
belaisvį vokietį, jog jam grįžus tėvynėn, ji 
ryžosi nelegaliu būdu atvykti į Vokietiją. 
Dabar ji gyvena kartu su savo sužadėtiniu 
jo ūkyje Wiesbadeno provincijoje. Kaip 
pranešama, karinė valdžia nesigriebs jokių 
priemonių prieš ją. Ją tardė ir iš pradžių 
svarstė jos į Ameriką grąžinimo arba Ame
rikos pilietybės atėmimo klausimą.

Garvežiai vejasi keleivinį traukini
Neišaiškintu būdu netoli Prahos du gar

vežiai be įgulų pradėjo judėti iš savo depo. 
Prieš važiavęs keleivinis traukinys, kad iš
vengtų susidūrimo, turėjo be sustojimo 
prabėgti keletą stočių. Garvežiai vaiduo
kliai visu greičiu visoji paskui jį. Paga
liau vienoje stotyje vienam iešmininkui pa
vyko įšokti į vieną garvežį ir, jį kartu su 
kitu prie jo prikabintu garvežiu sustabdyti.

Nelegalus Mussolinis
„Milano Sero” skelbia pikantišką prane

šimą, kad italų diktatoriaus meilužė, C. 
Petaccė, kaip dabar tikrai nustatyta, 1941 
metais pagimdžiusi berniuką. Petaccė, 'kaip 
žinoma, buvo kartu su Mussoliniu ir visa 
eile ministerių ir aukštų partijos pareigūnų, 
bėgant jiems į Šveicarija. italu partizanų 
sugauta ir sušaudyta.
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- PCIRO informacijos
Bad Kissingenas, Bal. 18. Stuttgarte šio 

mėn. 14 d. pradėta telkti 2850 DP, kurie 
iš amerikiečių zonos turės vykti į Austra
liją. Stuttgarto ir Mūncheno apygardoms 
tenka po 650 vyrų ir 325 moteris, Frank
furto apygardai — 650 vyrų ir 350 moterų. 
Telkimas prasidės balandžio 28 d. Frank
furte, o paskiau Miinchene. Svarbiausia 
siūloma darbo statybos amatininkams, ke
lių tiesėjams, angliakasiams ir tarnams, 
kvalifikuotoms gailestingosioms sesutėms ir 
slaugėms. Amatininkai specialistai ir kvali
fikuoti darbininkai, o taip pat viengungiai 
turi pirmenybę.

♦

Bad Kissingenas, Bal. 18. Šio mėn. 14 d. 
Iš Stuttgarto išvažiuoja 400 DP iš ameri
kiečių zonos, kurie balandžio 16 d. iš Mar- 
seillės išplauks j Venecuelą. Tai yra tre
čioji didesnė .grupė. Iš viso lig šiol tenai 
bus išvykę jau per 1500 DP. Pagal savo 
laiku padarytus susitarimus buvo numatyta 
leisti įvažiuoti 1800 DP. Tikimasi, kad ne
trukus bus sudaryta sutartis, pagal kurią 
galima bus imigruoti daug didesniam DP 
skaičiui.

Venecuelą yra vienas iš tų kraštų, kuris 
priima ištisas šeimas. Paskutinioje grupėje, 
buvo 190 šeimų, kurios daugiausia pasiry
žusias dirbti žemės ūkyje.

122 DP išvyko Į Prancūziją
.Bad Kissingenas, bal. 20 d. PCIRO pra

neša, kad 122 DP vakar išvyko iš Mūnche- 
no stovyklos j Prancūziją.

Jie važiuos per Karlsruhę, kur prie jų 
prisijungs dar 75 asmenų grupė, vykstanti 
taip pat į Prancūziją. Abiejose grupėse 
daugiausia yra šeimos, paskirtos i žemės 
ūkio sritis.

40 šeimų Į Kanadą
Bad Kissingenas, bal. 20 d. PCIRO JAV 

zonos vyr. būstinė praneša: Kada praėjusių 
metų rugsėjo mėn. lankėsi Kanados žemės 
ūkio ministeris J. J. Oardneris JAV oku

Kasselio stovyklos
Kaip jau1 buvo rašyta, Kasselio-Matten- 

bergo lietuvių stovykla nutarė stengtis per
sikelti į tolesnę nuo rusų %onos vietą. Tuo 
reikalu Kasselio liet, stovyklos delegacija 
lankėsi Frankfurte, Vyr. amerikiečių kariuo
menės būstinėje, kur ją priėmė EUCMo 
civilinių reikalų skyriaus viršininkas pik. 
Sagė ir specialaus DP. skyriaus karininkas 
capt. Ed. O. Cruochąs. Amerikiečių štabo 
karininkai pareiškė visiškai suprantą lietu
vių nerimą bei susirūpinimą ir pažymėjo, 
kad panašių rūpesčių turi daugelis kitų pa
sienio stovyklų. Pik. Sagės nuomone, bet 
koks stovyklų kilnojimas čia, Vokietijoj, 
neturįs didelės reikšmės. Didelei Kasselio 
stovyklai esą neįmanoma kitur parūpinti 
iffefą. O naujai rekvizuoti iš vokiečių bu
tus šiuo metu esą neįmanoma.

Lietuvių, atstovams prašant nurodyti išei
tį, vis dėlto patarta mažomis grupėmis iš
sikelti 1, kitas IRO stovyklas, kur, vykstant 
emigracijai, atsiranda laisvų vietų.

Apie 150 žmonių iš Kasselio lietuvių sto
vyklos ketina persikelti į Hanavo stovyklą. 
Tiek žmonių Hanavo stovykla pažadėjo pri
imti. Maždaug apie 60—70 žmonių galės 
persikelti į Schwab. Gmilndo stovyklą. .

Išvykusii’jii saitai su bendruomene
Iš Kasselio-Mattenbergo lietuvių stovyklos 

jau keliais atvejais, kaip ir iš kitų stovyklų, 
išvyko į užjūrio kraštus tautiečių.

LTB vietos komitetas neseniai gavo iš 19 
lietuvaičių, išvykusių Kanadon, tokį padė
kos laišką:

„Išvykusios iš Jūsų globojamos stovyklos, 
atsidūrusios Naujame Pasaulyje, susibūru- 
sios ištaigingos salės kamputyje, paskutinį 
kartą prieš išsiskirstydamos, mintimis grįž
tame pas Jus. Iš už plačiųjų vandenynų 
siunčiame Jums nuoširdžiausius sveikinimus 
ir trokšta,me Jus visuš kuo greičiau čia ma
tyti”.

Šiomis dienomis iš stovyklos vėl išvyko 
į Kanadą, Vdnezuelą, Angliją. Su išvykstan
čiais atsisveikindamas vietos LTB komiteto 
atstovas įteikė po lietuvišką maldų knygelę 
ir išvykstantiems su šeimoms — dar po J. 
Aisčio poezijos rinkinėlį „Pilnatis”. Išvyk
damas į Kanadą merginos atsiuntė komite
tui padėkos laišką ir pasižadėjimą garbin
gai atstovauti lietuvių vardui emigracijoje. 
Be. to, paaukojo Tautos Fondui RM 610.

— Vietos komitetas paskatino stovyklos 
viengungius gyventojus, kurie atitinka nus
tatytas- kvalifikacijai registruotis darbų į 
Angliją. Ten nereikalaujama kvalifikuotų 
darbininkų. Registruojami vyrai 18—54 m. 
ir moterys 18—49 ,m. amžiaus. Ligšiol už
siregistravę į' 1 Angliją visi jau išvyko. Ko
misijos veikia kiekvieną pirmadienį.

— 2. U. Darbuotojų skyrius nutarė ne
trukus suruošti ekskursiją susipažinti su 
vokiečių žemės ūkiu. Į metinį 2. O. D. 
S-gos suvažiavimą iš Kasselio vyksta trys 
atstovai.

pacinėje Vokietijos zonoje, grupė Orlyko 
stovyklos DP prašė minister} leisti jiems, 
kaip cukrinių runkelių darbininkams vykti į 
Kanadą.' Jis pasižadėjo padaryti visa, ką 
galėsiąs, ir paskutinė Kanados emigracijos 
akcija parodė, kad, jis tesėjo savo pažadą.

60 ūkininkų kilmės šeimų, kurios turi pa
tyrimo cukrinių runkelių auginime, pasiū
lyta darbo Albertos provincijoje. Kiekvie
noje šeimoje turi būti ne mažiau kaip trys 
darbingi ir ne daugiau kaip trys nepilname
čiai. Amžius nustatytas — 40 metų, bet gali 
būti ir ligi 50 m. Atsižvelgiant į prašymo 
kilmę, kiek bus {manoma, turės būti paim
tos šeimos daugiausia iš Orlyko stovyklos.

IRO {staigos mano, kad iš 60 Orlyko sto
vyklos šeimų bus bent 40 paimta emigruoti. 
Priėmimas prasidės tuojau pat, kai tik Ka
nadoje būtinai reikės darbininkų.

Sutherland Denlinger

Laimė čia pat
Bad Kissingenas, bal. 20 d. „Ar būtinai 

reikalinga tiek toli keliauti laimės ieškant?” 
— tą klausimą kelia savo tautiečiams vie
nas šiuo metu Prancūzijoje dirbąs latvis sa
vo laiške, kuris neseniai buvo išspausdintas 
latvių DP „Latvian News” laikraštyje Ess- 
lingene. Šio laiško nuorašą išplatino visose 
Esslingeno apylinkės stovyklose RCIRO 
emigracijos' tarnautojai. Laiško rašytojas 
pareiškia, kad jis atidžiai skaitąs Vokieti
jos DP laikraščius, kurie dabar vis daugiau 
skiria dėmesio emigracinėms ' naujienoms. 
Jis apgailestauja faktą, kad daugumas vals
tybių, kurios suinteresuotos imigracija, yra 
užeuropio kraštuose. „Ar ištikrųjų reikia 
plaukti už vandenyno?” — klausia jis. „Ar 
nedera mums pasilikti arčiau prie tėvynės?” 
Toliau jis sakoj „Prancūzija yra prieglobs
tis? kurj pasirinkau, ir jei galėčiau taip pui- 
kiai rašyti, kaip norėčiau, girčiau ją ne ma
žiau, kaip kiti užjūrinius kraštus”.

Aprašydamas sąlygas Prancūzijoje buv. 
DP sako: „Naujus batus ir rūbus galima

persikėlimo vargai
— Ligšiolinis' stovyklos vadovas Dr. Br. 

Gaižiūnas pasitraukė iš pareigų, nes per
sikėlė gydytojo pareigų į Butzbacho emi
gracinę stovyklą. Vadovo pareigas laikinai 
eina vad. pav. Kalnietis. Stovyklos komi
tetas išrinks netrukus naujų vadovą.

— Stovykloje .prasidėjo kvalifikuotų sta
tybos dešimtininkų kursai. Tokie kursai jau 
anksčiau įvyko ir balandžio 8 d. buvo jų 
išleidžiamieji egzaminai. Atitinkami IRO 
pareigūnai šiais kursais yra suinteresuoti. 
- Taip pat prasidėjo daržininkystės kursai, 
kurie truks maždaug 1 mėn. Kursai vyksta 
vakarais.

— Stovykloje pradėta registracija'Austra
lijon. Registruojami bendrų darbų vyrai li
gi' 45 metų, o cukraus gamybos darbų ligi 
35 metų; moterys, netekėjusios — namų 
ūkio darbų ligi 40 m. ir ligoninėms ligi 
25 metų amžiaus. Taip pat registruojami ir 
vedę, bet be vaikų, tačiau jų kontingentas 
teužima tik 18 °/o bendros kvotos.

Stovykloje registracija Australijon yra di
delis susidomėjimas. Norinčių patekti Aus
tralijon atsirado gana daug. Stebėtojas. 

— Maždaug prieš du mėnesius pradėtoji 
IRO registracija skryningas balandžio 21 d. 
baigta. Stovyklos gyventojai iš pradžių at
sisakė eiti į šį skryningą, tik po ilgesnio 
aiškinimosi ir delegacijos lankymosi Frank
furte, amerikiečių kariuomenės štabe, suti
ko skryninguotis. Pažymėtina, kad registra
cija keletą kartų buvo pertraukta, motyvuo
jant blankų trūkumu. Tuo tarpu skryningo 
rezultatai dar nežinomi. Atsakingi pareigū
nai buvo patikinę, kad nuo registracijos 
mažai kas nukentėsią. Stebėtojas.

Skautų vadovų baigiamoji stovykla

Horneburge, vyriausiojo skautininko ini
ciatyva, nuo III. 31—IV. 5 įvyko skautų va
dovų baigiamoji ir laužavedžių stovykla, 
kuriai vadovavo sktn. VI. Pauža, laužave- 
džiamš — sktn. V. Bražėnas. Dalyvavo virš 
50 iš visų trijų zonų vadovų. Pašnekesius 
skaitė vyr. sktn. dr. V. Čepas, v. s. A. 
Krausas, v. s. S. Kairys, stkn. VI. Pauža, 
sktn. V. Bražėnas. Be to, buvo padaryta vi
sa eilė miške ir vietoje žaidimų, pratimų, 
kuriuos įvykdė vyriausias skautininkas, 
talkininkaujant kitiems skautų vadams.

Skautų vadovai, kurie atliko jiems skir
tus teor, ir praktinius darbus, gaus atitin
kamus pažymėjimus.

Vakarai buvo praleisti prie turiningų ir 
gražių laužų, kuriems vadovavo stkn. V, 
Bražėnas.

Stovykla praėjo drausmingoje ir darnio
je darbo nuotaikoje. Sktn. V. P.

Benelukso valstybių katalikiškos partijos 
pasirašė savitarpio sutartį, pagal kurią ko
ordinuos savo veikimą tarptautiniuose rei
kaluose. (D/R).

| įsigyti maždaug per 4 mėnesius; Būstai yra 
| geri. Aš čia atvykau su visa savo šeima ir 
turiu savo žinioje visą namelį iš dviejų 
kambarių ir virtuvės. Mums padeda moky
tis prancūzų kalbos, o kadangi čia gyvena 
daug užsieniečių, tai neturime su ja jokių 
sunkumų”. Kainos jo manymu nėra bran
gios, maždaug tokios pat kaip Latvijoje. 
„Už dienos uždarbį galima nusipirkti arba 
2,5 kg lašinių, arba 17 pokelių cigarečių, 
arba 2 kg. geriausio kumpio, arba 5 kg. 
apelsinų. Prancūzija yra turtingas kraštas, 
— rašo jis toliau, — ir turėtumėte gerokai 
pagalvoti, prieš ryždamiesi vykti į užjūrį. 
Kokia prasmė svajoti apie kraštus, kurių, 
gal būt, niekada nepasieksi”.

WATENSTEDTO GIMNAZIJA Į KETVIR
TUOSIUS MOKSLO METUS

Maironio vardo gimnazija Watenstedte 
baigė trečiuosius mokslo metus. Kadangi 
tremties sąlygose trejų metų darbas1 nėra 
nereikšmingas įvykis, tai verta pažvelgti į 
gimnazijos nuveiktus darbus.

Gimnazija buvo įsteigta 1945 metų rudenį 
Braunschweigo DP stovykloje. Pirmieji 
mokslo metai pradėti 1945 m. spalių mėn. 5 
d.

Pirmuosius mokslo metus užbaigus Braun- 
schweige buvo persikelta į Watenstedtą, kur 
gimnazija gavo atskiras patalpas. Tokiu bū
du jau gimnazija galėjo turėti klases, mo
kinių bendrabutį, valgyklą. Pavasarį prasi
dėjus emigracijai į D. Britaniją, o vėliau į 
Kanadą ir Australiją, į gimnazijos gyveni
mą įnešė permainų. Dalis, o ypač vyresnių 
klasių mokinių, patraukė j užjūrius. Tokju 
būdu sumažėjo mokinių skaičius. Jau trečiais 
mokslo metais gimnaziją baigė tik 3 abitu
rientai, o mokėsi per 90 mokinių.

Gimnazijos mokytojai, kurie pradėjo dar
bą gimnazijai įsikūrus, dirba toliau. Nors 
per trejus metus dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių kiti yra likę be DP teisių ir ne
gauna priedų, bet mokyti neatsisako. Kiti
mbkytojai stovykloje negyvena, bet atvyksta 
pamokų iš artimesnių ar tolimesnių vieto
vių; Dabar gimnazijoje dirba 19 mokytojų. 
Iš jų vienas yra vokiečių tautybės ir dėsto 
anglų kalbą.

Šiaip gimnazija ^trečiuosius mokslo metus 
užbaigė iškilmingai. Buvo aktas, o balan
džio 4 d. abiturientų išleistuvės. Nuo pat 
gimnazijos įsikūrimo jai sėkmingai vado
vauja P. Stankevičius, (vj).

HI. Liet, gimnazijos abiturientę laida
Dedelstorfas. Šiemet lietuvių gimnazija 

išleido trečią abiturientų laidą. Balandžio 
mėn. 13 d. įvykusiame išleistuvių akte aš- 
tuoniems abiturientams ir vienaip, eksternui 
įteikti brandos atestatai. Sveikinimo kalbas 
pasakė gimn. dir. J. Vedegys, stovyklos taut-, 
lyderis I. Caplinskas, 97 DPACSo direkto
rius Pėggott, LTB k-to, tėvų k-to pirminin
kai ir kt.

Kaip gimn. dir. J. Vedegys savo kalboje 
pabrėžė, ši gimnazija esanti tikra tremties 
gimnazija, nes šiuo metu savo darbą tę
sianti net penktoje stovykloje. Pirmąją savo 
laidą ji išleido 1945/46 m. Dorverdeno sto
vykloje, kur 17 asmenų buvo įteikti bran
dos atestatai, jų tarpe 1 eksterne:. Antrąją
savo laidą Stadėje 1946/47. m. gimnazija iš
leido 10 abiturientų, o įskaitant šių mokslo 
metų abiturientus, ši lietuvių gimnazija per 
savo darbą tremtyje viso jau yra išleidusi 
36 abiturientus.

Pagal čia esančią tradiciją septintoji kla
sė suruošė baigusiems gimnaziją atsisvei
kinimo vakarienę, kurios metu buvo pasa
kyta visa eilė kalbų, džiaugiantis naujuoju 
gimnazijos išleistu prieaugliu, linkint nepa- 
simest svetimųjų bangoje, išliekant tikrais 
lietuviais. S. "N.

VVR. FASK-tas skelbia:

Ieškojimai
/.Giminės iš Amerikos ieško Juozo Vosy
liaus, kilusio Marijampolės apskr., Kančia- 
vos kaimo, 22 metų amžiaus. Atsiliepti Al
fonsui Petrauskui, Meerbeck (Stadhagen), 
Haus 42, DP Camp.

Ieško: Miss Vera Zlioba, 546 East 6th 
Street, So Boston 21, Mass, USA, šių as
menų: Stasio Zarankos, gyv., Deltuvos 
miestelyje, Ukmergės apskr. ir Naikaus, 
vardas nežinomas, sūnus Kazio, gyv. Mi- 
kačių km., Deltuvos valse., Ukmergės apskr.

Gimines bei pažįstamus prašo atsiliepti 
Leliūnas Antanas, 8724 L. S. Co Stuttgart— 
Mohringen.

Jurgis Strolis ieško brolio Vlado Strolio 
iš Grigiškių km., Viešintų vaisė., ir Ona 
Mačaitytė ieško sesers Elzbietos Mačaity- 
tės-Kleinienės iš Kuturių km., Jurbarko 
vaisė.

Zinančiųjų apie juos prašoma pranešti 
šiuo adresu: Mr. Georg Strolis, R. R. 1. 
Courland, Ontario, Canada.

Pasilieka Vokietijoje. Olandijos Reino lai
vai su 115.000 tonų ir vilkikai, kurie pasi
baigus karui buvo rasti Vokietijoje ir ku
rie turėjo'būti grąžinti Olandijai, bizonos 
okupacinės kontrolės komisijos nutarimu 
iki 1919 m. gruodžio 31 d. lieka Vokieti
joje. (D).

Stalo teniso pirmenybės. Š. m. gegužės 
mėn. 15—16 d. d. Dillingene, įvyksta Vokie
tijoje gyvenančių lietuvių tremtinių stalo 
teniso vyrų, moterų ir jaunių -pirmenybės. 
Kiekvienas Vyr. FASK-te užsiregistravęs 
sporto klubas šiomis pirmenybėmis turi tei
sę įregistruoti: Vyrams — 3 dalyvius, mo
terims — 2 ir jauniams —■ 2 dal.

Pirmenybių dalyviai nakvyne bus aprū
pinti. Papildomas maisto davinys bus iš
duotas vietoje. Sausą davinį kiekvienas da
lyvis turi 3 dienoms atsivežti. Dalyvių re
gistracija priimanka ir siunčiama iki š. m. 
gegužės mėn. 9 d. šiuo adresu: K. Zulpa, 
Dillingen a/Donau, Litauisclies Lager.
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas

L R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSENE PRIE KASSEL’IO 

ieško sekančius asmenis:
MILĄ Arvidas, gim. 1925, iš Daukniškių; 
MILAŠEVIČIUS Aleksandras, gim. 1907 m. 
MOTIEJŪNAS Leonas; •
MUMGAUDIS Antanas, gim. 12. 5. 1924,

1 iš Gotha;
NAVAKAITIS Petras, gim. 1923;
NORBUTAS Juozas, gim. 1887;
NORKELIŪNAS Adolfas, gim. 9. 5. 1925, 

iš Kybartų;
NORKELIŪNAS Kazimieras, gim. 3.3.1894, 

iš Kybartų;
NORKELIŪNAS Vincas, 61. metu, iš Ky

bartų;
NORVAIŠA Vėtras, gim. 1907, iš Vienos;
ORLAUSKIS Eduardas, gim. 1918/1911, iš 

Berlyno;
ORLINSKI Ester, 52 metų, iš Kauno;
OSINAS Jonas, gim. 24. 6. 1901, iš Kre

tingos;
PAPECKIENĖ Ona, gim. 1905;
PAPROCKAS Vaclovas Dr.;
PA'PROCKIENfi Birutė;
PAPRAUSKEVICIŪTĖ Danutė, gim. 9. 3. 

1929, iš Vilniaus.

Iškyla į tremties daubas
Autorius kviestinas i aikštp

„Tėviškės Garsas” nebeind. Gyvenant atokiau, savaime suprantama,, iškart kilo 
mintis: Argi nebuvo kitos išeities?

LTB VK pirm. P. Gaučys į klausimą „Kaip VK žiūri į IRO vykdomą spau
dos pertvarkymą?” aplinkiniu keliu pareiškė („Žiburiai” Nr. 11):

„Dėl IRO nusistatymo sumažinti mūsų laikraščių kiekį VK darė visus žygius, 
kad išlaikyti esamą laikraščių skaičių, nurodydamas, kad ir esamų laikraščių mums 
nepakanka, nes visi mūsų tremtiniai mielai skaito spaudą ir be jos negali apsieiti”.

Sis VK atsakymas teįnešė naujų neaiškumų. Atrodytų, kad, LTB VK pirminin
ko teigimu, „Tėviškės Garsas” buvo ginamas nuo IRO planuotės, tačiau nebeina, 
vadinasi, nepavyko apginti. Bet kodėl tada „Tėviškės Garsas” savo paskutiniame 
žodyje pastebėjo, kad ......vykdant laikraščių licenzijų atnaujinimą „Tėviškės Gar
sas” nebuvo pristatytas EUCOMui licenzijai gauti”.

Dalis melodramos jau atskleista JAV kariuomenės štabo pareiškime („Ži
buriai” Nr. 13): . ,

„IRO neturi kreditų parūpinti reikalingą kiekį popieriaus,, todėl buvo pri
versta mažinti -laikraščių skaičių. Mes visiškai nesikišame į klausimą, kuriam lai- 
kraščiui duoti leidimą, kuriam ne. Tai yra jūsų vidaus reikalas ir jūs 
turite tarpusavy susitart i”.

„Tėviškės Garsas” nebeina ir, atsižvelgiant į bendruosius mūsų interesus, (ar
tina be skraisčių:

— Informacinis savaitraštis „Tėviškės Garsas” turėjo raciją į naująjį gyvenimą! 
Platieji tremtinių sluogsniai pagrįstai teiraujasi: .
— Kas „reformos” autorius?

LEISKITE PAKLAUSTI, DAKTARE^ \

Prieš kiek laiko pasirodė Tamstos, Daktarę, brošiūra, išleista Šveicarijoje 
(Eltos žiniomis, fa brošiūra bus verčiama j italų kalbą, — matyt, tam tikros ra- 
šies vertimų manija bus užėjusi!); Ir skaičiau apie ją spaudoje ir girdėjau pastabų, 
iš akivaizdžių skaitytojų.
’ Dr. Sūduvis urmininko prekybininko žestu visą kaltę už pirmąjį bolševikmetį 

suverčia vienai, jam negiminiškai, srovei. Šiaip žmogus manytum, kad tai neapdai
rus išsišokimas. Deja, Dr. Sūduvio pėdomis pasekė J. Grinius „Aiduose”. Tai jau 
tada nebe atsitiktinumas, o, matyt, vienos srovės „generalinė linija.” Maža to. „Our 
Life” Nr. 2 įdėta str. „Die jetzigen Machttragcr in Spwjet-Litatien”, kur irgi prie 
J. Paleckio būtinai prisegama kąip žibutė prie kailinių „priklausė Lietuvos social
demokratų (na, ir Amerika) kairiajam sparnui”, o prie A. Drobnio — „kairiųjų 
studentų „Varpo” organizacijos narys”. Str. nepasirašytas, bet visa savo „informa
cijos” dvasia giminiškas tai pačiai srovei ir vertintinas kaip jų moralinis palikimas.

Nesu kurios nors atakuojamųjų srovių advokatas, tačiau teisingumo vardan 
norisi paklausti Dr. Suduvį ir jo ideologijos žmones:

„Aidų” Nr. 12 rašoma:
„Judriausias „Tiesos” bendradarbis yra Dovydaitis. Jis veda žemės ūkio sky. 

rių, rašo reportažus, apybraižas apie tarybinius ūkius, apie „naujakurių” „laimingą” 
gyvenimą. Jis turi dešimt slapyvardžių. Aš stebiuosi, kaip gali žmogus per vieną 
dieną sufabrikuoti tiek daug melagysčių. Jo mėnesinės įplaukos siekia iki 6 — 8 
tūkstančių rublių, tuo tarpu kai fabriko darbininkas vos uždirba 200 rb. Karo metu 
jam pavyko kažkokiu suktu būdu prisišlieti prie Maskvoje esančių lietuvių komu
nistėlių, parduoti savo gabumus jų propagandai, įrodyti ištikimybę Lenino—Stalino 
linijai. Grasindamas išpeikti „Tiesoje” jis reikalauja iš valsčių pareigūnų degtinės 
ir užkandos”.

Leiskite paklausti, kuriai srovei Dovydaitis btivo giminiškas priešbolševikinėmis 
dienomis?

1940—1941 m. smogiamajaiztarybinei kritikai vadovavo Liepsnonis .(tikroji pa
vardė — Kukanka). Jis', atleiskite, Daktare, gimnazijoje, prieš patekdamas j Kauno 
SD kalėjimą,' priklausė ateitininkams ar ne?

''Kuriai srovei, Daktare, priklausė už talkinėjimą bolševikams sušaudyti kun. Pu
teikis ir kun. Ragauskas?

Panašių „pavyzdžių” galima pilti kaip iš gausybės rago. Bet gana. Mano nuo
mone, stiklo šukėmis žaisti neverta arba-lazda turi du galus. Esame skaitę „Pra
giedruliuose”, kad lietuviai mėšlynus slepia nuo žmonių akių. Argi mes, užuot 
dirbę kūrybinį darbą, pradėsime po šiukšles knaisiotis? Ideologinė kova buvo ir 
bus visur, iki žmonių giminė gyvens. Ideologinis bendruomenės susiskirstymas nė
ra baisus dalykas, baisu, kai srovės suserga tariamosios apaštalystės maniją ir ki
taip galvojančius tautiečius reikalauja nukryžiuoti. Tautai žalingas yra srovių bu
kumas, ir pats metas iš mūsų savitarpio gyvenimo išmesti demagogiją. Kiekvienoje 
šeimoje pasitaiko išperų ir už tai negalima kaltinti sveikųjų. Juk, sakysim, Italijos 
komunistų vadas Palmira Tpgliattis yra jėzuitų gimnazijos auklėtinis, bet kas 
protingas už dabartinius jo veiksmus bandys kaltinti visą jėzuitų ordiną?

Tėvynės laisvės reikalas ragina politinius emigrantus atsisakyti brakonieriškos 
savitarpio politikos ir dirbti dideliame susiklausyme bei tolerancijoje. J. GARŠVA.

.♦♦♦♦• *»*»*,**;*****»♦;

Parems Bogotos atstatymą. Kongresas iš
kėlė sumanymą, kuriuo Brazilija ir kitos 
Lotynų Amerikos valstybės pagal savo fi
nansines išgales dalyvautų per sukilimą 
smarkiai nukentėjusio Bogotos miesto at
statyme. (D/INS).
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