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JAV jėga rems savo užsienio politiką Vis tie DP užkliūva

Sekolovskis paaukštintas
Maskva (Dena). Maršalas Sokolovskis, 

kaip pranešė Maskvos radijas, yra atšauk
ia iš vyr. sovietų kariuomenės Vokietijoje 
vado bei karinės administracijos viršininko 
pareigų ir paskirtas krašto apsaugos minis- 
terio marš. Vasilevskio pavaduotoju.

Sokolovskio vieton paskirtas armijos ge
nerolas Žukovas, iki šiol buvęs Thūringijos 
karinis administratorius. Pereitais metais jis 
buvo pakeltas I armijos generolus. 1942 m. 
generolas Žukovas vadovavo sovietų kariuo
menei prie Stalingrado.

Sensacingas pabėgimas
Berlynas (Dena). Berlyno amerikiečių 

sektoriaus laikraštis „Abend” praneša, kad 
iš Jenos pabėgo ten stovinčio sovietų tan
kų pulko vadas pulk. Brusinas su keliais sa
vo štabo karininkais.

Nepaisant to, kad sukelta vokiečių poli- 
I cija ir MVD daliniai pradėjo tikrinti visus 

kelius, bėglių sugauti nepasisekė. Esą tikra, 
kad jie laimingai pasiekė vakarines zonas.

Belglfa reorganizuos savo 
kariuomenę

Frankfurtas (Dena). Afp informuoja, kad 
Belgijos karinių sluogsnių tikslas esąs 
56.000 vyrų turinčią Belgijos kariuomenę 
mobilizacijos atveju trijų dienų būvyje su
stiprinti iki 350.000 vyrų. •

Tuo būdu per sekančius aštuonius mėne
sius norima Belgijos armiją padaryti pajė
giančią smogti. Toliau tame pranešime sa
koma, kad šių metų gale Belgija turės nuo
savą radaro tinklą.

Vokiečiai gris i Rumunity?
Frankfurtas (Dena). New Yorko radijas 

iš Vienos praneša, kad atrodo, jog Sovietų’ 
Sąjunga pritaria tam, kad į Rumuniją su
grįžtų vietiniai vokiečiai. Dr. Bureschas, 
vienas iš tų vokiečių vadų pareiškęs, kad 
Rumunijos pasiuntinybė Vienoje pritarianti 
vokiškai kalbančios mažumos grįžimui į Ru
muniją.

Maždaug apie pusė visų buv.- Rumunijos 
vokiečių žada grįžti.

Albanai sando „Komunistus*
Belgradas (Dena/Reuteris). Vienas Jugo

slavijos geležinkelių . ministerijos aukštas 
valdininkas, kuris praėjusių metų lapkričio 
mėn. grįžo iš Albanijos, teigia „Bonba” 
laikraštyje įdėtame straipsnyje, kad Albani
joje buvo sušaudyta „daug komunistų” 
(reikia manyti kad jis turi galvoje Tito ša
lininkus). Sušaudytųjų žmonos ir vaikai yra 
laikomi koncentracijos stovyklose.

Jis pats už akių viename Tiranos kari
niame teisme kaltinamas priklausęs troc- 
kininkų teroristų organizacijai ir padėjęs 
maždaug tuo pat metu areštuotam Albanijos 
vidaus reikalų miriisteriui Djodjai praėju
sių metų spalio mėn. jam bandant pabėgti 
iš krašto.

Konsulatas uz konsulatą
Teheranas (Dena/Reuteris). Persijos vy

riausybė iki šiol atsisakė bet ką pareikšti 
apie sovietų konsulatų uždarymą Irane. Ta
čiau iš įprastai gerai informuotų sluogsnių 
patirta, kad sovietų ambasada Teherane ko
vo 20. d. painformavo Persijos vyriausybę 
apie savo nusistatymą uždaryti Sovietų Są
jungos konsulatus Irane.

Persijos vyriausybė, kuri Sovietų Sąjun
goje turi tik vieną konsulatą, jau prieš tre
jus metus stengėsi, kad sovietai dalį savo 
konsulatų uždarytų ir telaikytų tiek, kiek 
konsulatų Iranas laiko Sovietų Sąjungoje, 
kad tuo būdu būtų lygsvara. Po to sovietai 
keturis konsulatus uždarė, o astuoni pasi
liko.

Diplomatinių sluogsnių nuomone esą ga
lima, kad sovietai nutarė, jog konsulatų iš
laikymui skiriamos lėšos -nėra proporcingos 
jų nuveiktiems darbams.

Australuos KP vadas atsakys 
už savo pliauškalus

Sidnėjus (Dena/Reuteris). Australijos ko
munistų partijos gen. sekretorius Sharkeyus 
nepaprastame teisme ginčijo, kad jis būtų 
padaręs kiršinančius pareiškimus.

Sharkeyus kaltinamas, kad kovo mėn. pra
džioje pareiškė, jog tuo atveju, jei Sovietų 
Sąjunga, persekiodama užpuolikus, turėtų 
įžygiuoti j Australiją, tai Australijos darbi
ninkai ją sutiktų dideliu prielankumu. Tai 
lygiai būtų taip, kaip nuo nacių išvaduotos 
Europos sritys su džiaugsmu sutiko raudo
nąją armiją.

Be to, jis pasakęs, kad jis visiškai prita
riąs panašiems Prancūzijos komunistų va
do pareiškimams. Tačiau jis tik;s, kad So
vietų Sąjunga tik užpilta stotų į karą So
vietų Sąjungos kariuomenės invaziją į Au- 
•frahją jis sunkiai tegalįs įsivaizduoti

Washingtonas (Dena/Reuteris). Pirmadie
nį prisiekė naujasis JAV krašto apsaugos 
ministeris Johnsonas.

Ta proga Johnsonas pasakė kalbą, kurio
je išdėstė savo tikslus.

Tarp kita ko jis pareiškė, kad JAV tu
ri ginti savo pačių interesus ir pasau
lio demokratijų principus. Mūsų gyni
mosi politika, sakė Johnsonas,- sieks to, 
kad mūsų demokratijos ir mūsų ūkio 
ribose išvystytumėm jėgą, kuria galė
tumėme paremti užsienio politiką ir 
atimti drąsą bet kuriam užpuolikui pul
ti Ameriką. Kad mes tuos tikslus pa- 
siektumėm, mūsų kariuomenė, aviacija 
ir laivynas tam tikru laipsniu bus su
stiprinti. Amerika nenori, kad jos jau
nuomenė dalyvautų dar viename kare. 
Amerika nori taikos, bet ji yra įsitiki
nusi, kad kiekvieną eventualų antpuoli 

reikia atremti.

JAV nori visiems laisvės
Frankfurtas (Dena). Amerikos vidaus 

kalų ministeris Krugas radijo kalboje 
reiškė, kad JAV tikisi, jog visos jos žinio
je esančios sritys bus taip pat nepriklauso
mos, kaip ir kiekviena kita Amerikos sudė
tinė dalis. Aliaska, Havajai ir Portorika 
praktiškai turi tolygų savarankiškumą, kaip 
ir visi 48 JAV steitai. Portorika gaus vi
sišką nepriklausomybę, jeigu jos gyvento
jai to nori.

JAV politikos tikslas yra paremti kraštų 
evoliuciją ir savarankišką vyriausybę visose 
JAV priklausančiose srityse.

JAV delegacija JT susirinks pasitarti
Washingtonas (Dena/Afp). JAV delegaci

jai būsimoje JT pilnatyje vadovaus pats'už
sienio reikalų ministeris Achesonas, kuris 
tačiau dalyvaus tik pirmame posėdyje. Po 
to JAV delegacijos vadovavimą perims nuo
latinis JAV delegatas W. Austinas.

I JAV delegacijos sąstatą dar įeina Dul- 
lesas, Roosevelfienė, Jessupas ir Cohenas. 
Balandžio 2 dieną visa JAV delegacija su
sirinks atskiro posėdžio, kuriame dalyvaus 
Achesonas ir kiti aukšti valstybės tarnauto-

mas Izraelio priėmimo į JT klausimas, Bo
livijos ir Australijos siūlymas svarstyti 
klausimą dėl Rytų valstybių bloko keliamų 
bylų prieš eklezijų vadovus, Italijos ateitis, 
santykiai su Franco Ispanija, indų būklė 
Pietų Afrikoje ir JT apsaugos dalinio su
darymas.

Aptaria ginklų teikimo išlaidas
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas su biudžeto direktoriumi Pa
ce aptarė spėjamas karinių teikimų pagal
bos teikimo išlaidas Atlanto paktą pasira
šiusioms ir kitoms valstybėms.

Washingtone tikimasi, kad dar šią savaitę 
bus sudaryta išlaidų sąmata. Informatorius 
taip pat pareiškė, kad antradienį Italijos už
sienio reikalų ministeris grafas Sforza tu
rėjo pasimatymą su JAV užsienio reikalų 
ministeriu Achesonu. JAV užsienio reiklų 
ministerija dar nėra gavusi Italijos oficia
laus pranešimo dėl prisidėjimo prie' Atlan
to pakto.

Londonas (Dena/Reuteris). Užsienio rei
kalų viceministerių konferencijoje dėl taikos 
sutarties su Austrija sovietų atstovas Za
rubinas reikalavo, kad visi DP, kurie at
sisako grįžti į savo tėvynę, turi būti išskir
ti nuo tolimesnio jų rėmimo.

Jei būtų priimta ta sąlyga, tada Sovietų 
Sąjunga sutiktų, kad straipsnyje apie DP 
repatriavimą iš Austrijos būtų įrašytas žo
dis „laisvu noru”. Tačiau Vakarų valstybių 
atstovai pareiškė, kad to siūlymo priėmi
mas DP atiduotų prievartai. Zarubinas į tai 
atsikirto, kad tolimesnis DP buvimas Aus
trijos ūkiui užkrauna sunkią naštą. Be to, 
Austrijoje yra asmenų, kurie veikė prieš 
Sovietų Sąjungą.

Specialūs Įgaliotiniai Austrijos valstybės 
sutarčiai sudaryti antradienį tęsė savo pa
sitarimus apie DP ir pabėgėlių ateitį. Jie 
Sutarė apsvarstyti vieną prancūzų kompro
miso pasiūlymą, kuris trečiadienį bus pa
tiektas raštu. Pasiūlymas numato, kad Aus-

pakankamos priežasties įsijungti į darbo 
procesą arba priešinasi repatriacijai. . Dėl 
dviejų sovietų pasiūlymų, liečiančių para
ma DP įgaliotiniai negalėjo susitarti.

Mainai

rei- 
pa-

Italijos užsienio reikalų ministeris grafas 
Sforza pakeliui į Washingtoną, kur jis pa
sirašys Atlanto paktą, jau atvyko į New 
Yorką. t

Kokius klausinius svarstys JT
Lake Succesass (Sdp). JT generalinis se

kretorius Trygvė Lie pareiškė, kad sekan
čioje JT pilnatyje, kuri- prasidės š. m. ba
landžio mėn. 5 d., tarp kita ko bus svarsto-

iicKias rasiu, rasiuiymas iru matu, iaau nūs- 
l- trijos vyriausybė turi griebtis žygių prieš

I tokius DP ir pabėgėlius, kurie atsisako be

Kopenhaga. — Sovietų Sąjunga ir Dani
ja sutarė išmainyti sovietų kalėjime sėdintį 
Danijos pilietį Hakoną Dahlj į latvį Meeri- 
tzą, vieno Danijos teismo nubaustą kalėti 
16 metų.

Hakonas Dahlia, aršus vokiečių priešas, 
okupacijos metu tyčia įstojo savanoriu į 
Suomijos kariuomenę, kad pirmai progai 
pasitaikius perbėgtų pass ovietus. Iš ten 
Dahlis tikėjosi patekti į Angliją. Taip ir 
padarė. Bet sovietai pas juos perbėgusį 
Suomijos karį dėl visa ko pasodino į kalėji
mą ir laikė šešis su puse metų ik) šiai die
nai. ' i ■

Latvis Meeritzas Danijoje MVD pavedi
mu prisidėjo prie „likvidacijos” vieno pa
bėgėlio. Aukos lavonas vėliau buvo rūgšti
mis sunaikintas.

Potsdamas amerikiečiu nebesaisto
Berlynas (Dena). Pasak Reuterio, gen. 

CIayus vieno interview metu pareiškė, kad 
bus sudaryta Vakarų Vokietijos valstybė, 
jeigu patys vokiečiai to norės. Tai būtų 
padaryta visiškai neatsižvelgiant į tai, ar 
sovietai panaikintų Berlyno blokadą ar ne.

Toliau CIayus pastebėjo, kad atkaktotini 
sunkūs Potsdamo sutarties pažeidimai iš so
vietų pusės atpalaidoja JAV iš jų įsiparei
gojimų ta sutartimi.

Gen. Clayaus pareiškimas, kad dėl atkar- 
totinų Potsdamo sutarties pažeidimų iš so
vietų pusės JAV nebesijaučia ta sutartimi 
i.r visa eile kitų su sovietais pasirašytų 
sutarčių saistoma, Washington© diplomati
niuose sluogsniuose sukėlė didelį susidomė
jimą. Jeigu tas Clayaus pareiškimas būtų 
oficialiai patvirtintas, tai tame galima būtų 
matyti tik dabartinės būklės požymį, kur 
buvo pripažįstami tik faktai. Kartu su tuo 
turėtų būti laikomos nepasisekusiomis visos 
pastangos utaikyti ir Sovietų Sąjun
gą Vokietijos ir kitais tarptautiniais klau
simais. __

Tam tikruose diplomatiniuose sluogsniuo
se tikima, kad tas pareiškimas, jeigu Wa
shingtonas jį patvirtins arba mažių mažiau
sia nevertibs jo kaip grynai asmeninio 
Clayaus pareiškimo, bus išeities tašku 
matomiems Vokietijos ateities klausimu

Graikija sudarys sąjungą su Jugoslavija?
Londonas (Dena/Reuteris). Londoniškis 

„Daily Mail” deda savo korespondento in
terview su Graikijos užsienio reikalų mi- 
tlisteriu Caldariu. Ministeris tarp kita ko 
pareiškė, kad Graikijos karalius Povilas, 
gali būti, metų būvyje padarys su Jugosla
vija sąjungą.

Caldaris pareiškė, kad komunistai nega
lėdami laimėti karo Graikijoje, tą pati me
todą taiko prieš Titą. Jis tiki, kad Europos 
politikoje prasidėjo nauja fazė.

Sovietai visada siekė gauti priėjimą prie 
Viduržemio jūros. Dėl to prasidėjo ir Grai
kijos vidaus karas. GaH būti, sakė ministe- 
ris, jog D. Britanijos ir JAV interesai rei
kalavo, kad vidaus karas Graikijoje nepasi
baigtų pergreit, kadangi Graikijos vidaus 
karas Vakarų pasaulio politikos raidoje 
prieš komunizmą buvo kardinalinis fakto
rius.

Dabar Graikija yra stipri ir sukilėliams 
yra visai neįmanoma laimėti. Gali būti, kad 
jie dar gali laikytis, bet laimėti jie nebega
li. Toje kryptyje sovietų kelias i Viduržemio 
jūrą yra uždarytas •

Cekai nuteisi du amerikiečiu 
kareivius

Praha (Dena/Reuteris). Du amerikiečių 
kareiviai, su kuriais veltui amerikiečių įstai
gos nuo praeitų metų gruodžio mėn. sten
gėsi sueiti į sąlytį, dabar Prahos valstybi
nio teismo yra nuteisti vienas dešimčiai, 
kitas dvylikai metų kalėjimo. Jie buvo rasti 
esą kalti šnipinėję.

Tas sprendimas buvo atliktas slaptai, ir 
Amerikos ambasada Prahoje apie jį visai 
nebuvo painformuota. Todėl suprantama, 
kad tai sukėlė didelį ambasados susirūpini
mą.

Iš amerikiečių sluogsnių pareiškiama, 
kad tie abu kareiviai, Jones ir Hillis, pra
ėjusių metų gruodžio mėn. dingo iš savo 
dalinių Vokietijoje, ir todėl į juos buvo žiū
rima kaip į dezertyrus. Pranešimai, kad tie 
kareiviai buvo pasiųsti per sieną, kad Če
koslovakijoje šnipinėtų, tų pačių sluogsnių 
yra griežtai dementuojami.

JAV ambasada antradienį Čekoslovakijos 
užsienio reikalu ministerijai įteikė protesto 

•not®

gen. 
nu- 
pa-

Kalėjimas už atsisakymą liudyti
Los Angeles (Dena/Reuteris). Devyni 

dininkai, kurie federaliniame teisme atsisa
kė duoti savo parodymus komunistų akty
vistų byloje, buvo nuteisti kalėjimo bausmė
mis.

Trys iš jų gavo po 12 mėn. kalėjimo. Kiti 
šeši bus areštuoti, iki jie sutiks savo paro
dymus duoti. Tų liudininkų gynėjai pareiš
kė, kad apeliuos i JAV aukščiausiąjį teismą.

♦ Žymus britų sociologas Beveridgė iš
dėstė savo planą dėl pasaulinės vyriausy
bės. Jis pareiškė, kad 1950 m. turėtų boti 
sudaryta pasaulio vyriausybės charta, kur 
botų palikta vieta Sovietų Sąjungai. (D/R).

liu-

sitarimams tarp D. Britanijos, JAV ir Pran
cūzijos. Ypač čia reikia turėti galvoje Pot
sdamo sutartyje įrašytą straipsnį dėl Vokie
tijos produkcijos apribojimo.

CIayus paneigė teritorijų pakeitimą
Karlsruhe (Dena). Čia inspektuodamas 

amerikiečių kariuomenės dalinius ir įstaigas 
gen. CIayus patikino miesto komendantą, 
kad JAV nesileis į mainus su Prancūzija. 
Kaip žinoma, prancūzai buvo pasiūlę atiduoti 
amerikiečių zonai pietinį Wiirttembergą, už 
tai prašydami šiaurinio Badeno, kuris yra 
amerikiečių zonoje.

Rengė atentatą. prieš de Gasperį
Rymas (Dena/Afp). Italijos policija suėmė 

21 m. amžiaus studentą Grillą, kuris keti
no prieš Italijos .minister! pirmininką de 
Gasperj padaryti atentatą.

Grilla viename laiške, kuri jis rašė ko
munistų atstovui Longai, pasisakė sutinkąs 
nužudyti de Gasperj, net jeigu jis dėl to ir 
pats turėtų žūti.

Longa tą laišką perdavė policijai. Areš
tuotasis Grilla pareiškė, kad jis neketino 
daryti jokio tikro atentato, tik norėjo at
kreipti komunistų partijos, kuriai jis pri
klauso nuo 1946 m., dėmes;; kad su jos pa
galba jis galėtų gauti darbo.

Atlanto paktas
Washingtonas (Dena). Italijos užsienio 

reikalų ministeris grafas Sforza, kuris šiuo 
metu vieši Amerikoje, antradienio vakare 
turėjo ilgesnį pasitarimą su Valstybės sek
retorium Achesonu. Pasikalbėjimas praėjęs 
labai širdingoje nuotaikoje. Jame buvo pa
liestas ir-Italijos dalyvavimo Atlanto pakte 
klausimas.

Pasak AFP, Italijos senatas 188 balsais 
prieš 112 bąlsusu, 8 susilaikius, išreiškė de 
Gasperio vyriausybei pasitikėjimą ir Įga
liojo vyrausybę vesti pasitarimus su atitin
kamomis vyriausybėmis dėl Atlanto pakto 
pasirašymo.

Oslo (Dena). Norvegijos seimas 130 bal
sų prieš 13 pritarė Norvegijos prisidėjimui 
prie Atlanto pakto.

Ottawa (Dena). Kanados seimas 
dienio vakare 149 balsais prieš 2 
Atlanto pakto projektui.

Pirmas žingsnis nuo bolševizmo
Europą

Madridas (Dena/Afp). Ispanijos užsienio 
reikalų ministerijos informatorius pareiškė, 
kad savo nusistatymą dėl Atlanto pakto pa
reikš tada, kai tam bus tinkamas laikas. Yra 
neišmintinga galvoti, kad Ispanija Atlanto 
pakto atžvilgiu yra nusiteikusi priešiškai. Is
panijoje į tą paktą labiau žiūrima kaip į

pirma- 
pritarė

ginti

Graudi dvasininku statistika Rytuose
Vatikanas (Dena/Reuteris). Pagal vieną 

pranešimą
Rytų Europoje per paskutinhiosfas ket
verius metus yra nužudyta, laikoma ka
lėjimuose arba deportuota per 2,300 

Rymo katalikų kunigų.
Pagal neseniai paskelbtus duomenis vie
nas kardinolas nuteistas kalėjimu iki 
gyvos galvos, 246 vyskupai žuvo, 404 
vyskupai deportuoti į Sibirą, 1265 vys
kupai ir kunigai yra laikomi kalėjimuo

se ir 589 dingo.

Išaiškino sovietų šnipų tinklą
Buenos Aires, (UP). Argentinos policijai 

pasisekė išaiškinti po visą kraštą pasklidu
sią komunistų šnipinėjimo organizaciją. Tos 
organzacijos vadas, vienas rusas, buvo areš
tuotas įtarus kontrabanda. Pas jį 
metu buvo rasti įvairių ministerijų 
sostinės vandentiekio planai ir dvi 
knygelės su slaptais rašmenimis.

Suimta tam tikras skaičius asmenų ir ras
ta didenis skaičius kompromituojančių do
kumentų.
Vakarų diplomatai yra „šnipai ir priešai”

Praha (Deną/Reuteris). Cekoslovakų ko
munistinis laikraštis „Jaunimo Frontas” pa
skutinėje savo laidoje visus „Vakarų kapita
listinių tautų” diplomatus, kurie atstovau
ja savo kraštus Čekoslovakijoje, pavadino 
šnipais ir priešais.

Prisiminęs praėjusią savaitę areštuotąjį 
britu pasų valdininką Wildaechą, laikraštis

kratos 
planai, 
užrašų

rašo, kad Vakarų, o ypač britų ir amerikie
čių diplomatai mažiau atstovuja savo tau
tas, o daugiau rūpinasi šnipinėjimu vado
vaujančių klasių naudai.

♦ Zūriche 6 mėn. kalėjimo nuteistas ko
munistų atstovas Woogas. Jis išeikvojo 
5.000 šv. frankų, kurie buvo surinkti Len
kijos vaikams šelpti. (D).

Albanai Jugoslavi|o|e mėto 
proklamacifas

Belgradas (Dena/Reuteris). Pagal oficialų 
Jugoslavijos pranešimą vienas Albanijos 
lėktuvas Jugoslavijos teritorijoje išmėtė 
proklamacijas, kuriose buvo atspausdinta 
„niekingas melas apie Jugoslavijos respub
liką ir jos vyriausybę”.

Tame pranešime sakoma, kad toks pre
cedentas yra ne kas kita, kaip tautų teisių 
pažeidimas. Jugoslavų tauta ras priemonių, 
kad sutrukdytų panašių įvykių pasikartoji
mą.

Rado sv. Petro karšty f
Rymas (Dena/Reuteris). Kovo 26 d. Vati

kano sluogsniuose buvo teigiama, kad vyk
dant tyrinėjimus po šv. Petro bazilika pri
eita išvados, jog po ta bazilika yra šv. Pet
ro karstas.

Numatoma į Rymą kviesti iš viso pasau
lio archeologus, kurie patikrintų ir patvir
tintų tų tyrinėjimu duomenis.

pirmą rimtą bandymą nuo bolševikinio im
perializmo' ginti Vakarų Europą.

Informatorius ta proga pažymėjo,. kad ta 
tema tarp Lisabonos ir Madrido vyksta pa
sitarimai. Iberų paktas verčia abu kraštus 
aptarti tą būklę, kokią gali sudaryti Ątlanto 
paktas.

Madrido laikraštis „Ya”, rašo, kad užsitę
susi Vokietijos okupacija atgaivins vokiečių 
nacionalizmą ir suvienys visus vokiečius, nuo 
konservatyvių iki komunistų. Sovietų Są
junga, evakuodama iš Vokietijos savo ka
riuomenę, patrauktų Į savo pusę visą de
speratišką Vokietiją. Vokiečių pasipriešini
mas yra Įvykęs faktas. Tai matyti ir iš vo
kiečių parlamentinės tarybos Bonoje. Atro
do, kad vokiečių politikai jaučiasi pakan
kamai stiprūs savarankiškai galvoti ir veikti.

Kinija be užsienio 
reikalų ministerio

Maskva (Dena/Reuteris). Kinijos ambasa
dorius Maskvoje Fupingčangas painformavo 
Kinijos tautinę vyriausybę Nankinge, kad 
jis nesutinka perimti užsienio reikalų minis
terio pareigas.

Kinijos naujasis ministeris pirmininkas 
Hoihingčinas ambasadorių buvo paprašęs 
grįžti į Nankingą perimti užsienio reikalų 
ministerijos. Kuomintango konservatyvieji 
sluogsniai pareiškė biją, kad Fupingčangas 
gali vesti labai jau prosovietinę politiką.

Antradienį viena Nanking© vyriausybės 
žinių agentūra oficialiai praneši, kad ko
munistų kariuomenė prisiartino apie 500 
kil. į Vakarus nuo Nankingo esančio Han- 
kavo miesto. Ten esą Nankingo daliniai pa
sitraukė J pietinę Jangcės pusę, 
prasidedant taikos pasitarimams 
konfliktų.

Kinijos vyriausybės delegacijos 
kas gen. Cangčičungas antradienį 
•pasitarti su Ciaugkaišeku.

kad prieš 
išvengus

pirminin- 
išvažiavo

Hitleris nublanksta 
pries Kremliaus vyras

Los Angeles (Dena/Reuteris). Marshall!* 
plano>administratorius Hoffmanas vienoje 
kalboje antradienį pareiškė, kad šiuo metu 
polithiuras stengiasi tokiu intensyvumu įsi
viešpatauti pasaulyje, kad, lyginant su Hit
lerio pastangomis, pastarosios buvo tik mė
gėjiškos. '

Kremliaus ideologija neturi nieko bendro 
su teoriniu komunizmu. Ji reprezentuoja 
blogiausios formos jėgą, vergišką gyvenimo 
būdą, dvasios sunaikinimą ir aukštyn ko
jomis apvertimą moralinių vertybių. Ji. ne
teikia masėms jokios laisvės ir labai maža 
materialinės prabangos.
Didžiausia Maskvos vyrų svajonė yra įves

ti pasaulinę diktatūrą, sudarant satelitines 
valstybes, kuriose viešpatautų Kremlius.

Hoffmanas pažymėjo, jog Marshallio pla
no pasėkoje Europos tautos laikosi vienin
gai ir taip sulaiko Kremliaus veržimą* 
pirmyn.

v
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I Tarptautinė padėtis

Salta taika
Naujas šūkis

Ne koks komunistų draugas, kaip Henrys 
Wallace, bet pats New Yorko biznio centro 
organas „Wallstreet - Magazine” neseniai 
metė naują parolę:

„Iš šalto karo Į šaltą taiką” 
Praktiškai tai yra senos tezės, ka<į du skir
tingi pasauliai gali taikiai išsitekti viename 
žemės rutulyje, pakartojimas.

Amerikos politiniuose sluogsniuose ne
trūksta nuomonių, .teigiančių, kad ūkinis 
realizmas privers Staliną pasukti nuolaidų 
keliu. Stalinas, taip kaip ir Vakarai, su
prantąs, kad iš karo nieko gero tikėtis ne
galima. Šitos pažiūros šalininkai savo iš
vedžiojimus bando paremti paskutiniais įvy
kiais Sovietų Sąjungoje.

Molotovas, Voznesenskis, Bulganinas — 
trys Kremliaus karinės partijos šulai turėjo 

. pasitraukti iš viešų postovių, nors iki šiol 
j buvo laikomasi 1921 m. paties Lenino nus

tatyto dėsnio, kad kiekvienas doras komu
nistas turi būti kartu ir specialistas. Tas 
dėsnis visiškai įsigalėjo 1939 metais, pa
čiam Stalinui pasiėmus ministerio pirminin
ko postovį, o taip pat ir kitiems politbiuro 
nariams pasiskirsčius atskiras ministerijas. 
Dabar Molotovas įr Bulganinas Ai r ėjo pa
sitraukti j politbiurą slepiančius debesis. 
Voznesenskis — sovietų ūkio diktatorius 
pateko visiškon nemalonėn. Tas pats Euge
nijus Varga, sovietų ekonomijos pažiba, 
kurį Voznesenskis viešai pasmerkė už tai, 
kad jis priešinosi pažiūrai, jog kapitalistinį 
pasaulį . turi netrukus ištikti krizė, tas 
pats Varga šiandien „Pravdos” skiltyse ga
vo progos įrodinėti, kad jo nuomonė ne
prieštarauja marxizmui. žodžiu, Stalinas 
nutarė, kad karui dabar ne laikas.

Atitiko kirvis kotą
Kalbos apie taiką labai patinka Stalinui. 

Juk tarp jo paskutiniųjų pareiškimų eilučių 
galima- išskaityti didelį "prašymą:

„Duokite man laiko”
Žinoma, save gerbiančiam diktatoriui ne
tinka tiesiog prašyti taikos. Todėl jiis savo 
taikos pasiūlymus rūpestingai paslėpė tarp 
įvairaus pobūdžio grasinimų. Aišku, jis 
nori išlaikyti savo užimtas pozicijas. Jis 
visa sparta nori jose įsistiprinti. Londoniš- 
kis „Observer” aiškina, kad Stalinas agre
sijos politiką varysiąs tik prieš lengvai pa
siekiamus ir taip viliojančius

• . Azijoje. Tokiu būdu reikia 
trumpesniu ar ilgesniu šaltos 
tarpiu, per kurį tiek sovietai, 

_ rai konsoliduos savo jėgas.

taikinius 
skaitytis su 
taikos laiko- 

tiek ir Vaka-

v Taikos spektaklis
Kremlius, norėdamas sustiprinti Vakarų 

taikos viltis ir tuo būdu laimėti laiko, pa
leido 1 darbą visą savo propagandos apa
ratą. Jis surengė ir pereitos savaitės pabai
goje New Yorke įvykusi! „taikos kongresą”. 
Valstybės D-tas buvo tiek apdairus, kad 
nedavė įvažiavimo vizų sovietų pavergtų 
tautų atstovams, tom apgailėtinom Krem- 

"■ liaus iškamšom. Sovietų meno pažibų, jų 
rašytojų draugijos sekretoriaus Fadejevo ir 
žinomo komjjozltoriaus Sostakovičiaus pa
reiškimai susilaukė tokio pat menko atgar
sio, kaip ir Maskvos radijo šeštadienio 
graudenimai, kad Amerikos fašistai ir 
gengsterial stengiasi nuslopinti teisybės 
balsą. Baigiamam posėdžiui Amerikos ko
munistai Madison Square halėje sutelkė 
18.000 žmonių, bet dešimteriopai didesnė 
minia stebėjo tų 2.000 žmonių eiseną, kuri 
nešė pavergtų kraštų vėliavas ir priešso- 

< vietinius plakatus. Tikimės, kad jų tarpe 
buvo ir mūsų trispalvė.

šalta taika niekam nemiela. Bet, jei ji ir 
įsigalėtų, turėsime su dar didesniu ryžtu 
prisidėti prie tų, kurie kiekviena proga de
monstruoja jiems padarytą neteisybę. VM

Jėgų palyginimas
Washingtonas. Pagal Reuterį, 12 į Atlan

to paktą susibūrusių tautų jėgos yra žymiai 
stipresnės už jungtines sovietų ir jų sateli
tų jėgas.

Atlanto pakto dalyviai turi:
15% daugiau darbininkų negu sovietų 
blokas, 3 kartus daugiau pagamina plie
no, 8 kartus daugiau naftos, (neįskai
tant lotynų Amerikos, Art. ir Tol. Ry
tų produkcijos), turi 34 kartus daugiau 
laivyno tonažo, 30 karių daugiau auto- 

vežimių.
Siaurės Atlanto pakto dalyviai turi 332.338- 
526 gyventojus, iš jų 4.148.600 yra kariuo
menėje, 56.394.000 to talpumo laivyną, 980- 
000.000 to metinę anglių gamybą, 112.000.000 
to plieno gamybą, 40.942.070 autovežimių.

Sovietų blokas turi 289.542.109 gyventojus, 
iš jų kariuomenėje 5.208.000, 1.671.000 to 
laivyną, 31.000.000 to plieno gamybą, 404.- 
700.000 to anglių gamybą ir 1.427.000 auto
vežimių.

Tame palyginime neminimos atominės 
bombos, JAV aviacijos pranašumas ir mil
žiniškas Vakarų karo laivynas.

re- 
ne- 
vo-

♦ Vengrijos vjlriausybė uždrandė bet 
kokią sionistų veiklą savo ktašle. (DR).

* Šveicarija pripažino Transjordanijos 
vyriausybę. (D/R).

TURKIJA

# Vienas JAV užsienio reikalų ministe
rijos informatorius paneigė sovietų teigi
mus, kad neseniai prie šiaurinės Suomijos 
krantų įvykusi banginių žūklė buvo remia
ma anglų ir amerikiečiu lėktuvų, kurie tu
rėjo špionažo tikslus. (D/R).

♦ Buv. Brno miesto burmistras Čeko
slovakijoje už tai, kad kritikavo komunistų 
partiją, nuteistas 18 m.-sunkiujų darbų ka
lėjimo. Kiti kartu su juo kaltinami asmenys 
Buteisti sunk, darbų kalėjimu nuo 3 iki 10 
Metu. (D/R).

Čekoslovakijos šnipai
Netrukus JAV kariuomenės teismas spręs 

jau 5-tą Čekoslovakijos šnipų bylą. Savai
me suprantama, kad kiekviena valstybė no
ri turėti apie savo kaimynus tikslias žinias. 
Ir Čekoslovakija neatsiliko. Jai buvo svar
bu žinoti kas vyksta Vokietijoje. Tų žinių 
dar- daugiau nori turėti naujasis Rytų Eu
ropos valdovas — Kremlius. Jam, atrodo, 
neužtenka vien savos žvalgybos. Jis nori 
pasinaudoti ir kitų patarnavimais.

Visas Čekoslovakijos šnipų tinklas Vokie
tijoje buvo susektas ir likviduotas vieno as
mens dėka. Likimo ironija norėjo, kad jis 
pats tą tinklą suorganizavo, pats ir likvida
vo. Jo pavardė — kapitonas Ottokarae Fei- 
faras. Tai jis, slapstydamasis po kodo nu
meriu 0031 siuntė savo „ryšininkus” į Vo
kietiją, rinko iš jų informacijas ir perduo
davo 1. Čekoslovakijos štabui, iš kur jos 
siekė Prahą ir, žinoma, Maskvą. 1948 m. 
lapkričio 8 d. jis su kitais aukštais čeko- 
slovakų karininkais pabėgo į Bavariją. Kaip 
kraitį atsinešė visų savo agentų sąrašus. 
Amerikiečiai turėjo specialiai sudaryti ka
ro teismą.

Kaltinamųjų suole atsidūrę asmens tėra 
eiliniai žmonės, nereikšmingos šachmatų fi
gūros nežinomo valdovo rankose. Jie turėjo 
rinkti žinias apie JAV kariuomenę Vokieti
joje, apie jos ginklus, sudėtį, poligonus ir 
pan. Daugumas tų agentų buvo ištremti iš 
Čekoslovakijos sudėtų vokiečiai, bet buvo 
ir čekų, net lenkų. Netrūko ir moterų.

Viena iš jų trečioje iš eilės byloje aiški
nosi tapusi šnipe tik iš meilės žvalgybos 
kapitonui Jandrai, kuris, tarp kitko, ją įga
lino tęsti filozpfijos studijas Mūncheno uni
versitete. Atliekamu nuo studijų laiku ji 
parūpindavo žinias apie JAV aerodromus, 
pabėgėlius ir rinkdavo įdomesnius .laikraš
čių straipsnius. Teisme ji Mškinosi, veikusi 
kilnių sumetimų vedama. On-dii, ji norėjusi, 
kad slavai su germanais geriau susiprastų 
ir ateityje taikingai gyventų. Ji gavo kelis 
metus kalėjimo. Vienas iš jos „kolegų” te
gavo tik metus. Mat, vietoje jo buvo su
imtas kitas niekuo nedėtas žmogus. Tai pa
tyręs šnipas, nenorėdamas, kad jo vietoje 
kentėtų nekaltas žmogus, pats prisistatė 
teisingumo organams. Toks kilnus elgesys

Neseniai iš Graikijos sukilėlių ka
riuomenės pabėgęs buv. SS jaun. gy
dytojas Werneris Goestringas suteikė 
įdohiių žinių apie tą „kariuomenę” ir 
jos sudėtį.

1945 m. rugsėjo 17 d. W. Goestringas ir 
dar 134 buvę SS vyrai iš (vairių belaisvių 
stovyklų buvo sutelkti „Frunzės” kolchoze 
netoli Odesos. Jie jautė, kad yra numatyti 
kokiai nors specialei operacijai. Jų nujau
timas išsipildė. Vieną gražią dieną juos ap
lankė vokiečių komunistų delegacija. Kažin 
koks draugas Moellkeris kalbėjo jų atsto
vams:

„Mes žinome, kad Jūs esate ekstremistai. 
Mes tokius mėgstame, nes ir patys seame 
to plauko. Siame pasaulyje negali būti vi
durkio. Iš Vakarų Jūs tegalite tikėtis per
sekiojimo, todėl ijlrite būti savo išvadavimo 
avangardu”.

Po to Maskvos atstovas pakėlė aukštyn 
kumštis ir. rėkė; „Visų proletarų tėvynė ra
do jus pakankamai garbingais kovoti už 
Vakarų išgelbėjimą demokratinės laisvės 
kovos kulminaciniame taške. Visų proleta
rų akys jus stebi, į jus sudėjo viltis tie 
draugai, kurie laukia grįžimo į išvaduotą 
Europą”.

Kitą savaitę Vakarų gelbėtojai gavo 
naujas uniformas ir batus. 28 karininkai ga
vo raudonus trikampius ant rankovių. Dieną 
prieš išvažiavimą Goestringas buvo pa
šauktas į stovyklos raštinę, kur jam buvo 
pristatyti 3 padėjėjai, ■ visi buvę SS-vyrai. 
Jie visi žuvo ateinančių 6 mėnesių būvyje. 
Vieną jų nudūrė sukilėlių stovykloje pasi
gėręs čekas, kitas kadį kur žuvo Bulgarijos 
Graikijos pasienyje, o trečias buvo su
šaudytas Markoso karo lauko teismo spren
dimu už tai, kad be įsakymo pasitraukė iš 
užimtos pozicijos.

1946 m. gegužės m. 19 d. „savanoriai” 
Odesoje įsėdo į laivą. Juo buvo nugabenti 
į sukilėlių stovyklą Bulkese, Bulgarijoje. Tai 
buvo apgailėtinas palapinių miestas, kuria
me buvo kalbama 18 kalbų, neskaitant, sun
kiai suskaitomų rtiakedoniškų dialektų. Be
veik su visais galima buvo susikalbėti vo
kiškai. Pravartu buvo mokėti ir žydiškai, 
nes stovyklo komendantas buvo Rubinšteinas.

Pagal profesijas skirstant, stovykla buyo 
klajūnų, avantiūristų, žmogžudžių, vagių, 
entuziastų, persekiojamų ir profesinių 
voliucionierių mišinys. Jokios tvarkos 
buvo. Jos atstatyti nepajėgė nė atvykę 
kiečiai.

Ir maitinimas nebuvo reguliarus. Jie Ir maitinimas nebuvo reguliarus. Jie val
gė iš dėžučių su vengriškais, čekiškais, ru
siškais ir angliškais užrašais. Gėrė visų ša
lių vyną ir alų. Ginklų buvo iš „Skodos”, 
Odesos „Potemkino”, italų Bescios, vokie
čių MP 42, pora sovietiškų „Marimų” ir 
vengrų bej rumunų šautuvų iš pereito šimt
mečio pabaigos. 7

Goestringas buvo paskirtas sanitarijos 
reikalų tvarkytoju. Nepaisant tokio imjx>- 
zantiško titulo jis neturėjo jokių sanitarinių 
priemonių, trūko net perrišamosios "medžia- 
gos.

Vienas vokiečių kapitonas turėjo partiza
nus supažindint! su karo mokslu, tačiau ne
turėjo jokio pasisekimo. Vėliau pasirodė, 
kad Graikijos kalnuose iš tikrųjų su Drezde-

padarė didesnio įspūdžio negu šniyiės filo- 
zofija. Jis tegavo metus kalėjimo, nors kiti 
už tokį pat nusikaltimą gavo 18 metų. Kai 
kurios iš tų penkių bylų buvo svarstomos 
uždarytomis durimis, kitos viešai.

Tos bylos vaizdžiai įrodo, kad špiona
žo organizacijos yra reikalingos įvairiausių 
kartais visai nesvarbių žinių. Tik jas turė
damos jos gali susidaryti daugiau ar ma
žiau tikrą viso krašto būklės vaizdą. Tur 
būt, nesuklysime tvirtindami, kad šiandien 
visa Vokietija knibždėte knibžda sovietiniais 
ar jų satelitų agentais. Tik Pfeiferio pabė
gimas atsitiktinai vieną iš jų organizacijų 
pasodino į kalinamųjų suolą. (Lo).

Galutiniai Prancūzijos 
rinkinių rezultatai

Paryžius (Dena/Afp). Praėjusį sekmadie
nį Prancūzijos kantoniniuose rinkimuose 
įvyko baigiamieji rinkimai. Iš bendro 1508 
vietų skaičiaus žinomi rezultatai 1506 vietų.

Partijos vietomis pasiskirstė sekančiai:
Vyriausybės partijos: 
Socialistai . . . .' gavo 279 vietas
Radikalsocialistai » 290 „
MRP (krikšč. demokratai) ,, no „
Viso vyriausybės partijos gavo 679 vietas
Degolininkai » 389 „
Neprikl. ir dešin. partijos 401 „
Komunistai . » 37 „
Degolininkai pareiškia gavę 200 vietų

daugiau, negu oficialiai Vidaus reikalų mi
nisterijos jiems pripažįstama. Prancūzijos 
vidaus reikalų miniįteris Mochas rinkimų 
rezultatus apibūdino kaip vyriausybės parti
jų laimėjimą. Atžymint mažą pakrypimą į 
dešiną, vyriausybės partijos visur naudojo
si didesniu rinkikų palankumu negu degoli
ninkai. •

Laukiama, kad radikalsocialistai su nepri
klausomais dešiniaisiais padarys spaudimą į 
Queuilles vyriausybę, kad būtų ' sudarytas 
bendras antikomunistinis blokas, kuris apim
tų visas partijas nuo socialistų iki degoli- 
ninkų.

Markoso „savanoriai“
no karo akademijos teorijomis netoli nu
važiuosi.

Įtikinąs receptas. 1946 m. rugpjūčio 
mėn. stovyklą aplankė sovietų generolas 
Popovičius, kuris ką tik grįžo iš slaptos 
Markoso Ždanovo konferencijos. Per tris 
dienas jis sutvarkė tą stovyklą. Jis išrikia
vo 3.400 stovyklos ,<grų, perskaitė iš Ru- 
bihšteino uoliai vesto bausmių sąrašo 10 
didžiausių neklaužadų ir įsakė juos visų 
akivaizdoje šūviais į pakaušį nužudyti.

Po to Popovičius apie 100 vokiečių pa
siėmė į kitas stovyklas. Jie turėjo atidaryti 
kadrus naujiems Markoso daliniams.

Goestringo draugas, vyr. Įeit. Lundstroe- 
mas, švedas, SS divizijos „Wiking” kari
ninkas, su 300 vyrų patraukė į Albaniją. 
Ten turėjo Valonos uqste įruošti bazę gin
klams ir naujiems savanoriams.

Visuose Graikijos šiaurės pasieniuose — 
Albanijos, Bulgarijos ir Jugoslavijos teri
torijose buvo įsteigti atramos taškai. Prasi
dėjo didesnio masto kovos. Qoetringas ir 
kiti vokiečiai buvo išskirstyti po sukilėlių 
dalinius.

Liaudies demokratijos piliečiai. 1946 m. 
spalio 30 d. vokiečiai buvo prisaikdinti ir 
paskelbti „Graikijos liaudies demokratijos 
piliečiais”.

1947 m. Markosas, pasak Goestringo, tu
rėjo 200.000 vyrų. Kiek iš jų turėjo šautu
vus, ir pats Markosas nežinojo. Jie buvo 
išsklaidyti nuo Turkijos iki Jonijos jūros 
pakraščių.

Markosui tai buvo labai naudinga. Prie
šas sunkiai galėjo siįvoikti bendrą frontą ir 
tegalėjo jį atspėti iš atskirų sukilėlių žygių. 
Aviacijos žvalgyba čia nieko negalėjo pa
dėti. Tuo tarpu Atėnų vyriausybės planuo
jami žygiai sukilėliams nebuvo paslaptis. 
Mat; turėjo puikią špionažo tarnybą. Jos 
padedami sovietų ir vokiečių generalinio 
štabo karininkai galėjo labai lanksčiai atlikti 
visus savo sumanymus.
. Markosas turėjo šalininkų ir kalnų gy
ventojų tarpe, kurie jo „karius” šelpė mais
tu, teikė naudingų žinių ir net savanorių. 
Tais visais faktoriais pasiremdamas Marko
sas 1947 m. pavasarį pradėjo garsųjį Koni- 
cos miesto puolimą. Čia jis norėjo įsteigti 
savo sostinę ir iš čia pradėti lemiamą žy
gį į Atėnus.

Tik kritę. Goestringas buvo paskirtas 
prie vienos 1.500 vyrų turinčios fanatikų 
„divizijos”, kurią sudarė kalniečių Cach- 
meso kilties vyrai.

Kautynių metu Goestringas kaip perriši
mo punkto vedėjas neturėjo ką veikti. Su
žeistų nebuvo. Tik kritę.

Cachmesąi žudė kiekvieną sutiktą žmo
gų. Vis tiek ar tai buvo karys, senis, mo
teris ar vaikas. Niekas nesidavė perrišamas. 
Kiekvienas norėjo dalyvauti plėšime.

Paėmus Konicą, Goestringas ir Lund- 
stroemas išėjo pasivaikščioti. Turgavietėje 
gulėjo 200 papiautų žandarų. Iš visų namų 
pagalbos šaukėsi prievartaujamos moterys 
ir mergaitės.

Generolas Markosas savo štabą įrengė 
baltai dažytuose vieno aukšto namuose. Dar 
ne»f>ėjus partizanams prie durų prikalti 
„Laikinės demokratinės Graikijos vyriau
sybės” iškabos, judrus „Laisvosios Graiki
jos radijo siųstuvas” visam pasauliui pa
skelbė pirmąją vyriausybės deklaraciją.

Daug žinomų vyriausybės partijų narių 
prarado savo vietas degolininkų naudai. 
Tarp tokių yra teisingumo ministeris Ma
rie, užjūrio sričių ministeris Floret ir 
paštų ministeris socialistas Thomas.

Labai į akis krenta katastrofinis komunis
tų nepasisekimas. Iš 167 pasitraukiančių ko
munistų atkartotinai buvo išrinkti tik 34. Ir 
artimos komunistams partijėlės iš 17 turėtų 
vietų sugebėjo laimėti tik 3 vietas. Tuo 
būdu prieš iki šiol turėtąsias 184 komunis
tų vietas jiems bepaliko 37 vietos.

Prancūzijos ministeris pirmininkas Que- 
uillė, vertindamas rinkimų rezultatus, pa
reiškė, kad Prancūzijos visuomenė komu
nistams ir degolininkams, kurie iš rinkimų 
norėjo padaryti „politinį reikalą”, davė tin
kamą atsakymą.

„Paris Presse” rašo kad šalia to, jog ko
munistai gavo taip maža atstovų, reikia ne
pamiršti ir tai, kad jie gavo ir 25% ma
žiau balsų negu pirma. . ,

Komunistai teigia, kad, nepaisant to, jog 
jie gavo maža vietų, vis tiktai jie surinko 
apie 30% visų balsų. Ir BBC Paryžiaus ko
respondentas pažymi, kad rinkimai neparo
dė tikro partijų jėgų santykio. Tačiau yra 
faktas, kad komunistų prestižui suduotas 
sunkus smūgis.

Tikra tų rinkimų reikšmė paaiškės tik ta
da, kai nepriklausomos partijos, kurios sa
vo atstovų skaičių padidino iš 158 į 401, 
pareikš savo nusistatymą. Oficialūs sluog- 
sniai nepriklausomųjų atstovus priskiria vy
riausybės blokui, bet daug stebėtojų pata
ria su tuo dar palaukti.
Pamačiusios Londono krautuves, sovietės 

pametė laiko sąmonę
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

moterys, kurios globoja dabar D. Britaniją 
lankančias šešias sovietų moteris, vėltui 
penktadienį laukė savo viešnių. Rusės ne
atvyko nei į prieš pietus numatytą londo- 
niškio „Times” biuro aplankymą nei ne
pasirodė moterų spaudos klube suruoštuose 
pietuose. Sovietų ambasada, į kurią buvo 
kreiptasi, rtaip pat nieko negalėjo pasaky
ti, kur tos sovietų moterys yra įstrigusios.

Tik ilgainiui britų' motėrų organizacijos 
pirmininkė, kurios protektorate tas sovlečių 
lankymasis vyksta, galėjo suteikti paaiški
nimą; sovietės nuėjo į miestą pasipirkinė- 
ti ir jos ten visiškai neteko laiko sąmonės.

Kremlius neatsako. Diena iš dienos Mar
koso vyrai Jaukė Maskvos pripažinimo. Ta
čiau veltui. Maskva tylėjo.

Nugalėtojams, besidžiaugiant savo laimė
jimu, vyriausybės kariuomenė Konicą ap
supo iš trijų pusių. Tik miesto šiaurėje po
zicijose buvę užsieniečiai nepametė galvos 
ir tokiu būdu išgelbėjo Markoso ir .savo 
gyvybes. '

Sekančiais mėnesiais sukilėliai kovojo 500 
kv. kil. plote. Laimė svyravo. Goestringas 
buvo perkeltas į špionažo centralę Djedje- 
lijos miestelyje, prie Salonikų Skolpjės 
geležinkelio linijos.

Toji centralė, vadinama raide „D”, turėjo 
keturis skyrius: karinio špionažo, ūkinio 
špionažo, bendro sabotažo ir aktyvios pro
pagandos. Skyriams vadovavo sovietų kari
ninkai. Aišku, jų tikrų pavardžių niekas ne
žinojo. Jiems vadovavo sovietų karinis at
tache Belgrade.

Puiki „D” veikla. Per kelis mėnesius „D” 
kontroljavo visą Graikiją. Kiekvienas di
desnis vyriausybės dalinių perkilnojimas 
jau buvo žinomas po kelią valandų. „Ūki
nis špionažas” organizavo tiltų, geležinkelių 
ir imonių sprogdinimus.

Tuo pačitl metu visoje Graikijoje padidė
jo valdininkų, karininkų ir net politikei- by
los dėl „bendravimo su priešu”. „D” cen
tralė puikiai dirbo.

Tačiau tikrajame kautynių lauke Marko
so pozicijos pašlijo. Goestringas turėjo 
progos ji du mėnesius lydėti po Įvairias 
vietoves, kaip sanitarijos inspektorius, ma
joro laipsniu.

Visur ir niekur. Mažas, liesas Markosas, 
su spindinčiomis akimis, išbalusiu veidu 
tuo laiku buvo visur ir niekur. Jis pasiro
dydavo tai čia, tai ten. Ir vėl netikėtai iš
nykdavo, kad pasirodyti vėl kitoje vietoje. 
Tas jo ir jo štabo judrumas juo labiau ste
bino, nes jis negalėjo naudotis automobiliu 
ar lėktuvu.

Vienoje uoloje jis kartu su sovietų bei 
vokiečių genštabistais išdirbo planą pra
laužti Atėnų kariuomenės sudarytą apsupi
mo žiedą aplink Grammos kalnyną. Ir jam 
pasisekė. Staigiu puolimu jis pralaužė kelią 
j Albaniją. Jo nuostoliai: krito — 38.000 
graikų, 6500 svetimtaučių, jų tarpe 450 vo
kiečių; 55.000 buvo sužeisti, o 25.000 din
go be žinios. Markoso „kariai” toliau vei
kė susiskirstę į mažas grupes.

Markoso pašalinimas. Kremlius suprato, 
kad Markoso „karių” vertė yra nedidelė.,Iš 
Rytų i pagalbą jam buvo siunčiama labai 
mažai naujų savanorių. Markosas pasipiktino 
ir- pradėjo ieškoti bendros kalbos su Titu. 
Po to jis netikėtai Atėnams pasiūlė taiką. 
Tuo jo likimas buvo nulemtas. Metų pra- 
džioie jis buvo pakeistas linijai išturimu ge
neraliniu kompartijos sekretorium Zacharia- 
desu. Markosas buvo įviliotas į Bulgariją ir 
iš ten išvežtas i „visų darbo žmonių tėvy
nę”.

Goestringas 1948 m. turėjo lydėti vieną 
sužeistųjų transportą į Rumuniją. Ta pro
ga pasinaudodamas jis įsiprašė į vieną Du
nojaus vilkiką, plaukiantį į Vengriją. Iš čia 
jis patraukė į Vakarus.

Tuo laiku kai Goestringas užsirūkė nir- 
mą cigaretę iš tikrųjų laisvam Triesto mies
te, Potsdame buvo atidarytas „Laisvosios 
Graikijos telkimo biuras”. Maskva dar ne
nutraukė graikinio žaidimo. („Spiegei”).

trumpos žinosim
ABISINIJA

♦ Visose Adis Abebos maldyklose sek
madienį buvo medžiamasi už tai, kad gerai 
pasibaigtų JT sesija, kurioje bus svarsto
mas Italijos kolonijų klausimas. (D/R).

AUSTRIJA
♦ Sovietų okupacinės įstaigos Austrijoje 

neribotam laikui uždraudė kai kuriu austrų 
laikraščių įvežimą į savo zoną. (D/R).

. BELGIJA
♦ Antverpene komunistai pradėjo ra

ginti uosto darbininkus paskelbti streiką, 
nukreiptą prieš Atlanto paktą. Skirtą dieną 
daug darbininkų neatvyko Į darbą. Komu
nistai mėtė proklamacijas. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
* Prahos teismas nuteisė kalėjimu nuo 

18 iki 26 metų dvylika kaltinamųjų, kuriems 
buvo prikišama, kad jie organizavo ir pa
dėjo Čekoslovakijos pilie&ių pabėgimams į 
užsienį. (D/R).

D, BRITANIJA
♦ Londone įvyko protesto mitingas prieš 

rasių diskriminavimą Pietų Afrikos Uni
joje. Tame mitinge dainavo amerikiečių dai
nininkas negras Robesonas. Susirinkimas 
priėmė griežtą rezoliuciją. (D/R).

♦ Britų kariai, kurie praėjusio karo me
tu buvo Aukšt. Silezijos Blechhammero ka
ro belaisvių stovykloje, š. m. spalio, mėn. 
daro suvažiavimą, į kurį kaip garbės svečią 
pasikvietė buv. tos stovyklos komendantą 
princą von Hohenlohę. Pastarasis dabar 
gyvena amerikiečių zonoje ir kvietimą mie
lai priėmė. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Už partizanų rėmimą vienas Tesalijos 

teismas pasmerkė mirti 25 komunistus. Atė
nų kariuomenės teismas pasmerkė mirti 3 
komunistus už tai, kad jie priklausė vienai 
slaptai organizacijai. (R).

ISPANIJA
♦ Ispanijos ambasadorius Lisabonoje N. 

Franco, kuris yra Ispanijos diktatoriaus gen. 
Franco brolis, atvyko J Madridą. Praėjusią 
savaitę jis lankėsi, pas Portugalijos užsienio 
reikalų minister; net tris kartus. Manoma, 
kad buvo tariamasi Atlanto pakto klausi
mais. (D/R).

19 VISUR
♦ Daugelis lotynų Amerikos valstybių 

JT delegacijos šiuo metu svarsto galimybę 
iškelti JT pilnatyje klausimą dėl tariamo 
žmogaus teisių pažeidimo iš Venecuelos vy
riausybės pusės. (D/R).

♦ Trieste buvo išsprogdintas parako 
sandėlis. Yra užmuštų ir sužeistų. Padaryta 
materialinių nuostolių aplinkiniams namams. 
Manoma, kad tai yra kominformo sabotuo
tojų darbas. (D/R).

ITALIJA
♦ Italija yra 17. valstybė, kuri įstojo į 

tarptautinę pabėgėlių organizaciją (IRO). 
Kasmet ji mokės natūra ir liromis 3,5 mili
jonų dolerių. (D/R).

♦ Anconos kapuose, Italijoje, buvo ras
tas ginklų sandėlis. Suimta daug asmenų. 
(D/R).

. • IRANAS
* Rinkimai J Irano konstituantę prasidės 

balandžio 5 d. Kada konstituafftė susirinks, 
laikas dar nepaskirtas. (D/R).

JUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavijos profesinių sąjungų cen

trinis komitetas kreipėsi į pasaulio profesi
nių sąjungų organizaciją, prašydamas, kad 
sustabdytų per Prahos radiją vykdomą Ju
goslavijos darbininkų šmeižtą. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ Gen. Eisenhoweris susirgo skrandžio 

ir žarnų kataru. Jis buvo priverstas nu
traukti bet kokias savo tarnybines ar visuo
menines pareigas. (D/R).

♦ Chicagoje vienas 16 m. berniukas vėl 
atgijo po to, kai 40 minučių buvo nusto
jusi plakti jo širdis. (D/R).

♦ JAV vyriausybė ketina Turkijos
karinės pagalbos apimtyje iki š. m. liepos 
mėn. perduoti Turkijos laivynui keturis nai
kintojus. (D/R). t

♦ Prezidentas Trumanas priėmė kreden
cialus pirmojo Korėjos ambasadoriaus Ame
rikoje. (D/R).
S P. AFRIKA

* Pietų Afrikos Unijos ministeris pir
mininkas Malanas pareiškė, kad ketinama 
imtis priemonių prieš komunistų propa
gandą. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Marselio arkivyskupas ir Montpellief- 

vyskupas, o taip pat ir kiti Prancū
zijos vyskupai, vykstant Prancūzijos kanto
niniams rinkimams, ragino katalikų tikin
čiuosius būtinai rinkimuose dalyvauti. Ne- 
balsavimas laikomas didele klaida. (D/R).

♦ Vidaus reikalų ministerija suspendavo 
nuo pareigų vieną aukštą Paryžiaus polici
jos valdininką, kuris tariamai buvo įtrauk
tas j degolininkų sąmokslą per kantoninius 
rinkimus padaryti pučą. (D/R).

♦ Prancūzijos valstybės prezidentas Au- 
riolis Australijos užsienio reikalų minister! 
Evattą ajxlovanojo Prancūzijos garbės le
giono didžiuoju kryžiumi. (D/R).

ŠVEICARIJA

♦ Turkijos delegacijai JT vadovaus pats 
užsienio reikalų ministeris Sadakaa. Ta 
proga jis turės pasitarimus ir eu JAV už
sienio reikalų ministcriu Achesonu. (D/R).

VATIKANAS
♦ - Popiežius Pijus XII priėmė tarptau

tinės darbo įstaigos statybos pramonės, ir 
viešųjų darbų komisijos narius audiencijos. 
Ta proga popiežius atkreipė komisijos dė
mesį į didelį reikalą pastatyti kiek galint 
daugiau ir kiek galint greičiau gyvenamojo 
ploto. Eklezija ypač rūpinasi gr»eu*mųjų 
būtų statybos problemomis. (DR).
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Apie kai kuriuos Lietuvos provokatorius bei šnipus
Dabar trumpa* paliesiu naujuosius laikus. 

Turiu'galvoje laikotarpi po 1940 metų bir
želio mėnesio, kada pirmą kartą Lietuvą 
okupavo rusų bolševikai Bolševikams įsi
viešpatavus pasirodė, kad ir jie turėjo pa
našių šnipų kaip caro valdžia. Aš čia pa
liesiu tik tuos asmenis, apie kuriuos šį tą 
patirti man pačiam teko. Pirmiausia iškilo 
aikštėn, kad vienas mūsų prezidentūros šo
feris buvo kaip reikiant rusų bolševikų 
slaptasis agentas, būtent, pil. A. (visos pa
vardės čia neminėsiu), kuris pirmiau atro
dė ramus žmogelis ir gana sąžiningai ėjo 
savo pareigas. Ir niekas anksčiau negalėjo 
nė pamanyti, kad jie toks galėtų būti. Kai 

• teko bolševikams 1941 m. trauktis iš Lie
tuvos, tad ir tas pil. A. su šeima pasisku
bino išvykti Į Rusijos gilumą.

Kai 1940 m. birželio mėn. rusų bolševikai 
okupavo Lietuvą, tad jie tuojau pareika
lavo, kad mūsų užsienio atstovybių parei
gūnai gr|žtų j Lietuvą. Tokio raginimo nie
kas neklausė ir negrįžo. Bet buvo ir išim
čių. Būtent, iš mūsų atstovybės Paryžiuje 
sugr|žo J Lietuvą V. Jo ar jo žmonos pa
vardės aš čia neminiu, nenorėdamas suda
ryti nemalonumų jų giminėms. Bolševikų 
valdžia Lietuvoje buvo labai patenkinta V. 
sugrįžimu, ir jį laikė savo žmogumi. 
Kai teko man dėl V. išsikalbėti su Nat- 

■ kevičium, kuris V. gerai pažinojo, tad V. 
Natkevičius griežčiausiai tvirtino, kad V. 
jokiu būdu nėra bolševikas, nors bolševikai 
laiko jį savo žmogumi. Ir kas iš tikrųjų 
buvo tas V. paaiškėjo man tik tada, kada 
Lietuvą okupavo vokiečiai, būtent, po 1941 
m. birželio mėnesio. Tuojau man krito | 
galvą tas faktas, kad vokiečiai, užėmę Lie
tuvą, V. davė aukštas pareigas, nors apie 
jį daug kas manė, kad esąs tikras bolševi
kas. Kadangi man buvo gerai pažįstamas 
vienas lietuvis, buvęs repatriantas, kuris 
tainnavo Kauke vokiečių žvalgybos įstaigoje, 
tad pasiryžau šį tą suuostyti per jį apie tą 
V. O šis mano pažįstamas trumpai pasakė 
man, kad V. esąs jų (ty. vokiečių nacių) 
žmogus ir prie jo kibti arba apie jį blogai 
manyti nesą’ pagrindo. Taigi aš gavau su
prasti, jog V. vis dėlto tarnauja naciams. 
Po keliolikos dienų dar tvirčiau įsitikinau, 
jog V. esama kaip reikiant nacių agento. 
Ir įsitikinau nelauktomis aplinkybėmis.

Vieną gražų vasaros pavakarį ’paskam
bino man telefonu kažkoks nepažįstamas 
žmogus, kviesdamas mane atvykti į buvusio 
tarptautinio banko namus pasiimti laiško. 
Sutartą valandą nuėjau į nurodyta vietą, ir 
kada pabeldžiau nurodyto kambario duris, 
tad tuojau jos buvo atidarytos ir prieš save 
pamačiau besišypsanti vokiečių karininko 
uniforma žmogų, kalbantį Mažosios Lietu
vos akcentu. Sis nepažįstamas man žmogus 
skubėdamas įteikė man nemažus ryšulius, 
sakydamas, kad aš juos skubiai paimčiau ir 
nusivežčiau į savo butą, nes tai esąs Pary
žiaus Lietuvos atstovybės archyvas — įvai
rūs raštai ir laiškai, kuriuos prie bolševikų 

(buvo atvežęs V.; ir šie ryšuliai! esą buvo 
numatyti vokiečių nugabenti l fortą už Ža
liojo kalno, Kad šie raštai nepatektų į ne
tinkamas rankas, jie esą atiduodami mano 
dispozicijon. Tokiomis aplinkybėmis man 
buvo nepatogu klausti to karininko pavar
dės, todėl ir šiandien nežinau, su kuo aš 
turėjau reikalą.

Skubiai nešdamas tuos sunkius nežinomo 
turinio ryšulius iš antrojo aukšto buvau

A. Kelmutis 
susirūpinęs, kokiu būdu tokią sunkenybę 
parvilksiu namo. Mano laimė, lyg tyčia, 
prie pat to namo išeinamųjų durų stovėjo 
laisvas vežėjas. Kas žino, gal to paties as
mens, kuris man ryšulius įteikė, tas vežė
jas buvo parūpintas?

Parsivežęs ryšulius namo pamačiau, kad 
tai būta daugiausia mūsų Paryžiaus atsto
vybės susirašinėjimas su mūsų Užsienio 
Reikalų Ministerija, taip pat ir su kitų 
valstybių užsienio įstaigomis. Nemaža bu
vo raštų, kuriuose buvo nurodytos Hitlerio 
arba jo aukštųjų pareigūnų užgaidos kitų 
valstybių atžvilgiu, vienu žodžiu, buvo pa
ryškinti didžiųjų hitlerininkų bjaurūs no
rai. Taip pat buvo plačiau aprašyti vadina
mųjų voldemarininkų rengiamo 'sukilimo 
planai prieš prezidentą A. Smetoną. Vienu 
žodžiu, dfiug įdomios medžiagos. Ir be
vartydamas (vairius raštus užtikau mūsų 
Užsienio Reikalų Ministerijos slaptą laišką 
mūsų Paryžiaus atstovybei, kad atkreiptų 
ypatingą dėmėsi | naują tarnautoją — V. 
žmoną, nes turimomis žiniomis ji.ar jos 
vyras esąs slaptas kaimyninės valstybės 
agentas; ir buvo nurodyta pirmiausia Vo
kietija, o antroj eilėj Lenkija. Ir šitas raš
tas mane dar labiau įtikino, kad V. su žmo
na tikrai buvo vokiečių slaptieji agentai. 
Šitas įsitikinimas dar labiau sutvirtėjo 1944 
metais kovo mėnesį, kada iš kalėjimo bu
vo paleistas Lietuvos atstovas Prancūzijai 
Petras Klimas ir atgabentas iš Prancūzijos 
| Kauną. Jei tą visą archyvinę medžiagą, 
atvežtą V. Į Kauną iš Paryžiaus, būtų ge
riau iškamantinėję patys bolševikai, tad be 
abejo ir jie, patys būtų susekę, kad V.” vis

dėlto yra ne tiek jų, kiek vokiečių nacių 
slaptasis agentas, apsimetąs bolševiku.

Bet vėl |domu man buvo sužinoti, kokiu 
būdu galėjo mūsų Paryžiaus atstovybės ar
chyvinė medžiaga pakliūti bolševikams. Juk 
prieš užimant "Vokiečiams Paryžių viskas iš 
mūsų atstovybės patalpų buvo išvežta sau- 
gion vieton. Bet nelaimė: pačioje atstovy
bėje sėdėjo slaptasis tiek bolševikų, tiek 
nacių agentas. Ir kai ta medžiaga buvo iš
vežta kiek tolėliau nuo Paryžiaus, kuriam 
jau grėsė vokiečių kariuomenės atėjimas, 
tada nakties metu V., pagrobęs ryšulius ir 
čemodanus | kitą automobili atgal sugrįžo 
■į Paryžių, laukdamas ateinant vokiečių ka
riuomenės. O kadangi tuo metu vokiečiai su 
rusais gyveno dar geruoju ir nekariavo tarp 
savęs, tad mūsų atstovybės rūmai Pary
žiuje buvo perleisti bolševikams. Įdomu dar 
tai, kad drauge su atstovybės archyvine 
medžiaga buvo pagrobti ir šiaip čemoda
nai su privačių žmonių turtu, kaip antai: 
staltiesėmis, antklodėmis, paklodėmis, marš
kiniais ir kt.; ir visus tokius dalykus, ži
noma, pasiėmė globoti V., o raštus, laiškus 
ir tt. atidavė bolševikų slaptajai žvalgybai, 
kuri juos laikė vieno namo rūsyje 
Trakų gavės, Kaune. Dabar neaišku, 
yra šiuo metu pats V. Ar Lietuvoj, ar 
kietijoj? Jei Vokietijoj, tad greičiausiai 
vardu, kad nesusektų.

Kyla dabar klausimas: ar lietuvių trem
tinių tarpe nesimaišo slaptieji bolševikų 
agentai? Taip, kai kurie pėdsakai rodę, jog 
-tokių agentų vis dėlto yra, ir jie kartais yra 
apsimetę tokiais pamaldžiais žmonėmis, jog 
turi geriausias atestacijas. (Pabaiga)

Prof. Dr. Prano Skardžiaus sukaktuvės
Kovo mėn. 26 d. žinomam mūsų moksli

ninkui kalbininkui Pranui Skardžiui suėjo 
50 metų amžiaus. Šia proga pravartu bent 
keliais žodžiais prisiminti darbštaus litua
nisto dienas ir darbus.'

Jis gimė 1899 m. kovo 26 d. Subačiaus 
miestelyje, Panevėžio apskr. Yra tat grynas 
aukštaičių žemės sūnus. Mokytis pradėjo 
kiek pavėluotai ir Panevėžio gimnaziją bai
gė 1923 metais. Savo darbštumą ir dėmesį 
grynajam mokslui parodė, tebesėdėdamas 
gimnazijos suole. Tat pastebėjo daugelis 
mokyklos mokytojų. Ypač Praną Skardžių 
viliojo lietuvių kalbos dalykai. Žinios apie 
ši moksleivj pasiekė Kauno universitetą ir 
mūsų rašomosios kalbos tėvą — Rygiškių 
Joną-Jablonskj. Persikėlęs studijuoti Kau
nan, tuoj buvo pakviestas prof. Jono Jab
lonskio sekretorium. Iki 1925 m. studijavo 
kalbotyrą, klausė profesorių Kazio Būgos 
ir Jono Jablonskio paskaitų, kartu su jais 
dirbo mokslini darbą, taisė kitų studentų 
rašto darbus ir vertimus iš svetimų kalbų. 
Vėliau, iki 1929 metų, tęsė studijas Leipzi- 
go universitete, kur gavo filologijos dak
taro laipsnį, apgindamas disertacija — Sla
vų skoliniai senovinėje lietuvių kalboje. Di
sertacija išleista vokiečių kalba. Universi
tete bendradarbiavo su žinomu kalbininku 
prof. Geruliu. 1929—40 m. Pr. Skardžius 
dėstė lietuvių kalbotyros dalykus Vytauto 
Didžiojo universitete, o 1940—44 m. Vil
niaus universitete. Tremtyje mokslinį dar-
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Lietuviu tauta atgaus nepriklausomybe
iš pasikalbėllmo su Dr. Vydūnu

Liudo Dovydėno laiškas

prie 
kur 
Vo- 
kitu

bą dirbo Goettingene ir šiuo metu Tūbin- 
geno universitete dėsto baltų kalbotyrą.

Pranas Skardžius parašė Daukšos akcen
tologiją (1935 m), Lietuvių kalbos žodžių 
darybą (1943 m.), /Bendrinės lietuvių kalbos 
kirčiavimus, o be to suredagavo Vyt. D. 
U-to Humanitarinių mokslų f-to kalboty- 
rinio žurnalo 8 knygas. Kalbos reikalais 
daug rašė periodikoje ir buvo „Gimtosios 
kalbos” redakcijos narys. Tremtyje iš nau
jo parašė vokiečių kalba kalbotyrinj darbą 
apie lietuvių kalbos žodinę darybą ir kar
tu su kitais bendradarbiais parengė Lietu
vių kalbos vadovą. Pr. Skardžius dirba 
mokslininj darbą dideliu kruopštumu ir ne
sigaili pastangų berenkant medžiagą, be
taisant, perrašinėjant, o dažnai ir ištisas 
naktis praleidžia be miego.

Ne svetimas Pr. Skardžiui ir visuomenės 
darbas. Dar gimnazijoje būdamas dirbo 
moksleivių aušrininkų organizacijoje, uni
versitete dalyvavo „Kultūros” būrelyje ir 
studentų socialistų sąjūdžiuose. Visą laiką 
mėgo jaunimą ir niekad nevengė progas 
pabūvoti jaunesniųjų tarpe. Šiuo metu ren
giasi emigruoti kartu su šeima į JAV ir čia 
tęsti savo mėgiamą mokslo darbą. (

Sukaktuvių proga linkėtina mūsų darbš- 
čiajam mokslininkui lituanistui Pranui Skar
džiui geros sveikatos, ištvermės gana sun
kiose gyvenimo sąlygose ir parašyti dar 
daug mokslo darbų naikinamąja! lietuvių 
tautai. J. S.

Kovo m. 22 d. mūsų žymiajam tautos ža
dintojui Dr. Vydūnui suėjo 81 metai. Ta 
proga aplankiau jį ir pateikiau keletą klau
simų, su kuriais supažindinsiu ir gerbiamus 
skaitytojus.

1. Kaip žiūrite, mielas 'Daktare, j mūsų 
tautos ateiti, ar ji kada nors susilauks ne
priklausomo gyvenimo?

Tikiu, kad Lietuva vėl atgaus nepriklau
somybę ir liks laisva. Tai gali įvykti grei
čiau, kaip mes manome. Atrodo, kad Rusi
joje netrukus bolševizmo santvarka sugrius 
ir pavergtosios tautos išsilaisvins iš prie
spaudos. Griuvimo pradų galima pastebėti 
jau šiandien pačių bolševikų vadų gyve
nime. O trokšdami savo tautai laisvės tu
rime nepamiršti, kad kiekvieno tautiečio pa
reiga rūpintis tautos išlikimu, toliau jos 
laisve ir viešpatingumu tėvynėje. Neužtenka 
tam reikalauti laisvės, nei kovos, ginklais. 
Būtina tam kiekvieno tautiečio taurėjimas.

2. Koks Tamstos gyvenimo laikotarpis 
buvo turtingiausias išgyvenimais?

Į tą klausimą sunku atsakyti. Anksčiau 
gyvai dalyvavau visuomeninėje veikloje. Bet 
paskutiniųjų laikų patirtys labai gausios ir 
gilios. Karo meto išgyvenimai,- įvairūs bai
sumai, žmonių vargai, oro puolimai giliai 
veikė mane ir teikė daug medžiagos ap
mąstymams. šiaip karo įvykiai nesukėlė ma
nyje jokio baimingumo.

Reikia neauginti priešingumo. Jei jo ne
auginsi nė prieš vieną, tai ir iš žmonų | 
tave neatsispindės blogumai. Prieš mane ne
tinkamai pasireiškė tik girtuokliai ir be
pročiai.

3. Kokios, Tamstos manymu, teigiamosios 
ir neigiamosios lietuvių tremtinių bendruo
menės savybės?

Lietuviai savo paslaugumu, noru varge 
padėti, užjautimu nelaimėje 
išsiskiria iš kitų tautų. Tai 
tremties gyvenime, kur tiek 
tos, pagalbos vienas kitam. Tenka pabrėžti 
ir amerikiečių lietuvių taip gausią paramą 
tremtiniams. Nuoširdumas, vaišingumas — 
tai šviesūs lietuvio bruožai.

Svaigiųjų gėrimų vartojimas net tautinių 
švenčių, iškilmių metu, rūkymas, netinka
mas mitiimas yra stabdžiai tautos atsigavi
mui. Įvairūs nuodai žudo kūno ir dvasini 
gyvumą. Ypač bendruomenės priešaky sto
vintieji turėtų nuo jų susilaikyti ir būti pa
vyzdžiu kitiems.

Prie neigiamų savybių galėtų priskirti ir 
perdėtą garbės troškimą su neužtarnautu, 
apsimestu veiksmu, iš ko kyla užgaulumas, 
šmeižtai, neapykanta, ir kt. Bet tai paste
bima ir pas kitas tautas.

Apskritai lietuviai tremtiniai savo gerais 
ypatumais nusipelnė gražų vardą ir visų 
kraštų mielai priimami ir laukiami. Tame 
dideliame išsiblaškyme po pasauli turės lie

tuviai išlaikyti sunkius kvotimus ir atlikti 
savo tautos uždavinį išlikdami gyvi savo 
tautai pasistengiant tautiškumu skelbiant 
taurųjį žmoniškumą. Ypač šiuo metu turi 
būti ryškus mūsų tautiečių uždavinys, kad 
svetimų tautų žmonės tegalėtų tik vertinti 
mus, o mes savo - gyvenimu (rodytume, kad 
esame gyvi ir verti laisvės ir nepriklauso
mybės. Mūsų tauta turi tam tikrą uždavinį 
kitų tautų tarpe.

4. Kokius naujus veikalus, darbus esate 
parašę? Kokie spaudoj?

Tremty išleista: 1. Kalėjimas-Laisvėjimaa, 
2. Bhagtivad Gitą. Palaiminantioji Giesmė 
Vertimas' iš Sanskrito, 3. Tauresnio Žmo
niškumo Užtekėjimas, 4. Ęin Nachlass 
schlichter litauischer Menschen, 5. Die 
Lebenswelt im preussischen Litauen ums 
Jahr 1770 in den Dichtungen des Pfarrers 
Christian Donelaitis mit ihrer volkischen 
Bedeutung ir 6. Tas pat lietuviškai. Be šių 
yra dar šie neatspausdinti;
K Atminimai ir svarstymai tikybiško žmo

gaus.
2. Daimopams paliktas.
3. Gyvybė, gyvybės dėsniai ir žmogus. 

Mąstymai iš gelmių žvilgsnio.
4. Aisčių tikyba.
5. Dtistere Damonie.

a) Den Damonen tiberlassen,
b) Die grosse Fragą im gegenw3r(igen 

Metischheitserlebnis,
c) Die Religion in Jahrtausenden der 

Menschheitsgeschichte,
d) Der Lebensanstieg (spaudoje).
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7. Silnde, Schuld, Strafe, Vergebung, Er- 
Idsung.

8. Die Entfaltung des Menschenwesens.
8. Die Entfaltung .des Menschenwesens.
9. Der Sinn des Lebens.

10. Gedanken Uber die gegenwiirtige Er- 
regtheit in dėr Metischhett (spausdinta).

11. Freiheit und Unfreiheit des einzetaen 
Menschen und seine Volkes (spausdinta).

Bėgimo metu yra žuvęs didelis darbas 
„Tautinis susipratimas Prūsų Lietuvoje”, ’ 

Atvykus brangų sukaktuvininką sveikinti 
„Lietuvių Žodžio” redakcijai ir kitiems bi
čiuliams, turėjau savo pasikalbėjimą baigti.

Mūsų garbingasis tautos rašytojas ir gi- ■ 
lūs mąstytojas Dr. Vydūnas, nepaisant 81 
metų, dar labai stiprus ir gyvas. Daug rašo, 
seka spaudą, atsakinėja l gausią korespon
denciją, laiko paskaitas Detmolde ir arti
mesnėse stovyklose. Jis dalyvauja nevientik 
mūsų, bet ir vokiečių kultūriniame gyveni
me. Savo maldomis ir giliais apmąstymais 
(glaudžia nevien mūsų tautos gyvenimą, bet 
taip pat latvių, estų bei kitoms tautoms 
trokšta laisvės dega, liepsnoja meile ir vi
sai žmonijai linkėdamas šviesesnio .ryto
jaus! A. Krausas.

6.

net ir priešo 
labai išryškėja 
daug užuojau-

Is tarybinės spaudos

Lietuviškas kolchozas Pavolgio srityje

Keli žodžiai nuo Pensilvanijos kalnu
' Daug gerų laiškų, straipsnių „Mintis” re

gėjo iš Amerikos.
Esu Amerikoje jau geros trys savaitės, 

pate metas parašyti gerą laišką, su gerais, 
naudingais patarimais.

Bet visa bėda — neturiu gero pamokymo, 
patarimo. Atrodo, būsiu pavėlavęs atvažiuo
ti — kiti visus gerus pamokymus seniai 
jums, gerbiami ingolstatiškiai, augsburgiš- 
kiai ir kiti pranešė spaudoje, laiškais apra
šė, Valaitis, Končius, Rovaitė .gyvu žodžiu 
apsakė.

Taip sakyt, visus skambius šovinius kiti 
iššaudė. Tai apie ką jums rašyti, nes ra
šyti reikia — pasižadėjau ir Januškevičiams 
ir Klimavičiams ir Dudienei. Tiesa, Maci
jauskai tai taip ir pasakė: jeigu neparašy
si, tai taip ir žinok! ..

Ką turi žinoti, kaip žinoti?
Dabar su patarimais gerokai pasunkėjo: 

kuriems patarti? Ar jau pereinamose sto
vyklose sėdintiems, ar laivu plaukiantiems, 
ar darbo sutarčių išsiilgusiems?

Bet iš eilės žersiu, kad neužmirščiau, 
svarbiausia pranešiu:/ ,

Susitvarkykit su popieriais! Tai užvis 
svarbiausia. Tai yra? nusipirkt! knygų, už- 
siprenbmeruokit tremties laikraščius, kurie 
mus keturius metus lankė skryningų ir 
drabužių dalinimo dienose, prie kurių mes 
pripratom.

Ir tos knygos, kurias visaip, visokios lel- 
. dyk'os leido, kaip jos mielos, kaip jųjų ieš

ko vaikai, kiekvieną laisvesnę valandėlę!
Seniau atvykusieji jau turi 

elektrines virtuves (vadinamas 
vargonais), bet labai sunkiai 
knygelę.

Dievuli Tu mano, kokie mes 
goti lageriuose su savo knygomis, laikraš
čiais, chorais, ansambliais, artistais!

Dabar, iš tolo, nuo Pensilvanijos kalna
gūbrio žiūriu i Jūsų pusę ir atsidustu: ne
mokėjom gyventi — per mažai sietojomės 
knyga, laikraščiu, chorais. O tai buvo tur
tai, kurių pelės neėda, rūdys neapdengia ir 
vagys nevagia.

šaldytuvus, 
šeimininkių 
sumedžioja

buvom ba-

Tik jau nemanykit, kad Amerikoje nėra 
laikraščių, knygų, chorų, teatrų. Yra, kaip
gi nebus. Juk visi 49 Amerikos steitai net 
Metropolitaino operą išlaiko, kuri yra New 
Yorke.

Bet, žinot, čia tokio laiko kaip ir trūksta, 
nėra tokio ūpo, ir, atrodo, perskystai lietu
vių. O gal kitų per tirštai, bet sakiau, to
kio ūpo lyg ir nėra, laiko irgi mažoka. At
rodo, laikrodžiai per greit skuba. Tos ma
šinos, tas doleris viską labai jau skubina. 
Taigi, skubina.

Palauk, koks čia dar būtų geras patari
mas. Taigi, teisybė, čia pasakysiu Januške
vičienei Zuzanai, kad proso nesivežtų. Ji, 
matot, klausė dar Vokietijoje: vežti prosą 
ar ne?-

Aš vežiau prosą ir baisiai prakišau. Pro
sas išlindo per tris čemodanus, susidaužė. 
Ir, svarbiausia, srovė netinka? čia geras 
prosas du doleriai su centais.

Mano žmona labai gailisi kočėlo košei 
grūsti. Sako, vietoje proso, kur kas geriau 
kočėlas. (Pasakysiu patylomis, 
moterys ponavoja, taigi 
gesnis už prosą).

Aš tai džiaugiuosi 
įrankių, o prosą tikrai 
dai, lėkštės, servizai, auksas, sidabras, bri- 
lijantai ir jiems panašūs galima vežti. ■

Bet Bremene man visą tiesą parodė So- 
lamas Sepšelevskis (iš Vilniaus). Jisai spio- 
vė į servizus ir auksą net Į brilijantus, o 
prisipirko popierėlių — dolerių.

Protingas tas Solamas, sakau šimtą kar
tų, matydamas, kaip čia visko yra ir nieks 
nebrangiau, jei palyginsi kursus ir kainas.

audi-

Amerikoje 
kočėlas, lyg bran-

atsikratęs visokių 
galite palikti. Puo-

Apsimoka vežti tautiniai dirbiniai, 
niai, drobės, linai, geros knygos. ’

Kad būčiau žinojęs, reikėjo atsivežti cent
neris džiovintų baravykų. Tikrai! “ 
naujus metus už džiovintų grybų kilogra
mą mokėjo 8—10 dolerių. Su žiburiais, sa
ko, ieškojo. Bet kas nors puse žodelio apie 
baravykus?... 1

Prieš

Kas čia dabar? Tiesa, gal dėl jūrų ligos. 
Joki vaistai nepadeda. Tiesa, vaistininkams 
Bremene, Hamburge labai padeda. (5 DM 
už kelias tabletes, kurias vis tiek išvers! I 
jūrą, kartu su gerais pusryčiais.)

Kas serga — serga, kas neserga — ne
serga. Aš pats pagulėjau beveik aštuonias 
paras. Nesigailiu. Pasipasnikavau, švaria 
galva daug visokių projektų apgalvojau. O 
išlipęs ant kranto; kaip burtininko lazdele, 
pasijutau sveikas, alkanas, tik labai sublo
gęs (taip sakė kiti, kurie nesuWogo).

Apskritai, apie jūros ligą per daug kal
bama. Nieko baisaus'. Žinoma, truputi gai
la, kad paskutinė gera mityba lieka ant sta
lo, prie kurio ir prieiti negali.

Taip, dar vienas nusivylimas, tai 
kvailas įprotis Amerikoje: 
prašo mokėti.

Tik išlipus iš laivo pasibaigia keturių 
metų puikusis paprotys gauti visko, bet 
nemokėti.

Nebesiteirauji, kur duoda, ką duoda, ka
da duoda, bet pro viską išdidžiai praeini, 
nes sakau, tas kvailas paprotys — mokėk.

Bjauriausia dolerių niekas neduoda, o 
čia viskas už dolerĮ. Ehe, kad jūs žinotu
mėt, koks čia ponas tas doleris!

Duok Dieve jam greitesnes kojas, idant 
jis prie mūs DP greičiau ateitų, tai būtų 
kas kita...

Apie doleri reikėtų kalbėti ir kalbėti, bet 
nėra laiko, nes reikia dolerj gaudyti

Tiesa, gal jūs paklausite, kaip atrodo 
Amerika? Aš galiu pasigirti, automobilyje 
pervažiavau keturis steitus: nuo Bostono 
iki Scrantono. Pakalbėti yra apie ką, bet 
stebėtis?...

Viena tikra ir aišku: Amerikoj automobi
lių perdaug. Amerika dūsta automobiliuose. 
Tikrai. .Bet apie nelaimingą žmogų — ame
rikietį, kuris turėjo automobili, parašysiu 
kitą kartą. Kadangi kas ketvirtas amerikie
tis turi automobili, tai supraskit, kiek ten 
laimės.

Kada bus laiko — parašysiu.
Jūsų Liuda* Dovydėnas

tas
už viską tuoj

Nekartą esame jau pranešę mūsų skaity- 
tojams apie intensyvų kolchozų’ steigimą 
Lietuvoje. Tačiau, pasirodo, kad lietuviškų 
kolchozų yra ir Rusijos gilumoje. Apie vie
ną jų šiek tiek žinių pateikia tarybinė spau
da. — „1863 metais, po nepavykusio sukili
mo, caro žandarai į dabartinę Saratovo sri- 
tj — rašo Saratovo srities lietuvių žemės 
ūkio artelės „Raudonasis spalis” pirminin
kas G. Sereičikas, — iš Lietuvos ištrėmė 
kelis šimtus gyventojų (kiek tūkstančių pa- 
skutinios okupacijos metu ištrėmė bolševi
kai, drg. Sereičikas neranda reikalo pami
nėti). Daugiausia tai buvę tremtiniai iš 
Utenos apskrities. 1929 m. Kosto Būgos 
iniciatyva čia buvęs sudarytas lietuviškas 
kolchozas, iš kurio, pasak pranešimo, išėję 
„plačiosios tėvynės” naudai keletas agro
nomų, gail. seserų, mokytojų.

Vasarą čia esą karšta ir temperatūra že
miau "30—35° niekada nenusileidžianti. Kol-. tinau ov----

: chozas auginąs grūdus, galvijus, jų tarpe 
kupranugarius, avis ir daržoves. Lietaus 

l čia maža, taigi vartojamas dirbtinis drėki
nimas. Kolchozo lietuviai dar tebekalbą 
uteniškių tarme.

Kas dabar yra Užulėnyje
Taujėnų valsčiuje, Užulėnyje, buv. pre

zidento A. Smetonos ūkyje, bolševikų 
spaudos žiniomis, esąs įrengtas gyvulinin
kystės sovehozas, kuriam paskirta 65 ha 
žemės," Likusi žemės dalis esanti išdalyta 
naujakuriams.

Na, ir „sabotuotojai” tie tarybiniai moky
tojai

Tuo metu, kai kiti Lietuvos sluogsniai, gal 
laikydami kišenėje „pritaria” komu-špygą . . ...

nizmui, mokytojai amžinai lieka nepataiso
mi užsispyrėliai. Gerai atsimename kad ir 
anuos pirmosios okupacijos metus: kelias 
dienas tarybiniai specialistai, ir vietiniai, ir 
net iš Maskvos atvežti, išsižioję pūtė mig
las. Rodėsi, jau viskas bus gerai. Bet jų 
klausytęjai pabaigai ėmė ir atsistoję su
giedojo „buržuazinės” Lietuvos himną. Pa
sirodo, kad ne kuo geriau yra ir dabar. Štai 
„Tiesa” straipsnyje „Neveikia mokytojų po
litinio lavinimosi ratelis” skundžiasi:

— „Prieš kur| laiką prie Kačerginės bu
vo sudarytas ratelis VKP(b) istorijos trum
pajam kursui studijuoti. Į rateli buvo įtrauk
ta 19 Zapyškio valsčiaus pradžios mokyklų 
ir progimnazijos mokytojų. Tačiau iki šioj 
dar neįvyko nė viena pamoka”.

Užtat kitoje laikraščio vietoje iš Taura
gės praneša žinią, kad rinkimai ėję labai 
gerai, nes „| punkto patalpas organizuotai 
balsuoti atvyksta moksleiviai”.

Ir „atsilikę” tie mokytojai: jie vis dar ka
la' mokiniams visokias aritmetikas, geogra
fijas, kalbas. Juk tarybinėje santvarkoje to
kie dalykai nebūtim žinoti: užtenka to, kad 
moka pagal įsakymą įmesti- tuos lapelius, 
kuriuos jiems paduoda partija.

Apie juodąsias strėles arba von Ropo , 
muziejų aplankius

Bolševikų išleistoje tremtiniams „žvejoti” 
brošiūroje „Jie tapo savo žemės šeiminin
kais” (kaip ilgam? V. Indr.), kažin koks-L. 
Petrūnas rašo apie PakrUojaus dvare rastą 
slaptąjį vokietininko von Ropo Lietuvos 
kolonizacijos vokiečiais muziejų:

— „Į slaptąjį rūmų skyrių Įėjimas pai
nus. Pirmame šio skyriaus kambaryje ant 
stalo buvo ištiestas didžiulis Lietuvos žemė
lapis, pavadintas „Ostlandbezirk”. J| kerta 
kelios juodos strėlės. Viena strėlė praside
da Tilžėje, eina per pietinę Klaipėdos kraš
to pusę, Žemaitiją, Kuršo link; kita — nuo 
Rytprūsių, per Raseinių, Šiaulių ir Biržų 
apskritis. Trečia kerta Kauno, Kėdainių, 
Panevėžio ir dalį Rokiškio apskričių. Šios 
strėlės rodo svarbiausias vokiečių koloniza
cijos kryptis. Daugelis šių strėlių baigiasi 
Latvijos teritorijoje, kitos jų pasiekia ir 
Estiją. Visas žemėlapis išmargintas su ru
dais lopais bei hakenkreuzais. Jie pažymi 
„Vokiečių kultūros lizdus.”

— „Tarp vokiečių hitlerinės literatūros, 
aprašančios vokiečių kolonizavitnąsi Pabal
tijo kraštuose, mes matonte daugybę foto 
nuotraukų. Nuotraukose pavaizduoti gaurais 
apaugę lietuviai, nudriskę jų vaikai, iškly- 
pusios pirkutės, blogiausi ūkio padargai, 
apleistos kapinės ir visa kita, kas blogesnio 
ir skurdesnio Lietuvoje. Viena dalis tų nuo
traukų panaudota vokiškose kolonizacijos 
knygose, kitomis iliustruoti vokiečių laik
raščiai. Visa ši medžiaga buvo teikiama vok. 
kolonistams — praktikantatns. Jiems buvo 
kalama į galvas, kad Lietuva yra puslauki
nė ir be vokiečių globos ji netaps vokiškai 
kultūringa. Kiekvienas Pakruojaus gyvento
jas j barono von Ropo dvarą žiūrėjo kaip i 
piktšašį, kuris turi būti greičiau nuplėštas 
nuo sveiko Lietuvos kūno”.

Mums smaga, kad bolševikai parodė strė
les, kurios rodo vokiečių kolonizacijos kryp
tis. Būtų dar smagiau, kad artimiausioje 
ateityje pateiktų savo skaitytojams žemėla
pi, kuriame būtų raudonu rašalu išpieštos 
strėlės, 'rodančios maskoliškosios ir mon
goliškosios kolonizacijos sritis. Kai dėl tų 
piktšašių, tai nemažiau už dabartinius Lie
tuvos valdovus džiaugiamės, kad jie nuplėšti 
nuo Lietuvos kūno. Koks gi būtų džiaugs
mas, jeigu pranoktų ir likusieji piktšašlai!

V. Indrajis.

t
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Krizė Lietuvos R. Kryžiuje Solidarumo pavyzdys
LRK vyriausioji valdyba išgyveno sunkią 

krizę, kuri suneramino ir plačią visuomenę.
Prieš kurį laiką LRK vyr. valdybos pir

mininkas Dr. D. Jasaitis įteikė atsistatydi
nimo prašymą, motyvuodamas, kad jis ne
galįs pasilikti savo pareigose, nes jo nuo
monė dėl daromų išlaidų skiriasi nuo vyr. 
vaidybos nusistatymo. Jo nuomone vyr. 
valdyba kaštuojanti per brangiai, todėl rei
kia ją, jei nepaleisti, tai bent išjungti iš 
aktyvaus darbo. Dalis vyr. valdybos buvo 
kitokios nuomonės. Jie skaičiais ir laktais 
įrodinėjo, kad vieno Dr. Jasaičio išlaikymas 
Kryžiui kaštuoja nemažiau, kaip visų vyr. 
valdybos narių kartu. Pirmininkui buvo pri
kišama, kad jis iš šalpai skiriamų lėšų su
gebėjo sau sudaryti kelių aukštų algą, sie- 
kbmAą su kitomis ^klaidelėmis net 1400 DM

menesiui, prie kurių dar prisideda priedai 
natūra. Ta proga pabrėžiama, kad jis dar 
turi pajamų kaip Balio įgaliotinis ir IRO 
valdininkas. Ir Raud. Kryžiaus rev. kom. 
konstatavo, kad šeimininkaujama neracio
naliai, išleidžiant apie 60% visų pajamų 
administracijos reikalams.

Visa byla atsidūrė Vlike. 5 balsais prieš 4, 
vienam susilaikius, Vlikas pareiškė pirmi
ninkui pasitikėjimą. Gavęs vadinamų krikš
čioniškų grupių pasitikėjimo pareiškimą, 
Dr. Jasaitis toliau liko pirmininku. Jo 
pozicijos riet sustiprėjo, nes iš aktyvios 
veiklos buvo išjungta koaliciniais pagrin
dais sudaryta vyr. valdyba, o sudarytas jos 
prezidiumas ligi šiol dar neįstengė įsijungti 
į darbą. J. Br.

Ragina emigruoti
Augustdorfas. •— Šiomis dienomis didžio

joje stovyklos salėje įvyko Detmoldo eirijos 
direktoriaus pranešimas." Kadangi žmonės 
labai domisi emigracija, todėl salėn susi
rinko keletas šimtų įvairių tautybių tremti
nių. Pranešėjas pažymėjo, kad IRO veikla 

•baigiasi 1950 m. liepos 1 d. ir kita organi
zacija jos nepakeis. Tremtiniams metas su
sirūpinti emigracija į kitus kraštus, arba 
teks įsijungti į vokiečių ūkį. Iš jo nors 
ir mandagių žodžių susidarė tam tikras 
griežtas paskatinimas emigruoti ir savotiš
kas gąsdinimas. Galima buvo suprasti, kad 
rieišemigravusiems IRO veikimo metu, gali 
teikti skaitytis ir su repatriacijos galimumais. 
Jis labiausiai skatino pasinaudoti emigraci
ja į Kanadą, būtent, darbams į geležies rū
dos kasyklas. Ten tremtiniai atlikę vienerių 
metų darbo sutartį, galės laisvai tvarkytis. 
Jis patikino, kad pereinamųjų stovyklų būk
lė gerinama, tad netenka jų bijotis. Tremti
nių gyvenimas pereinamose stovyklose bus 
sutrumpintas iki 3 — 4 savaičių, kai tuo 
tarpu iki šiol tekdavo jose laukti 3—4 mėn. 
Jis tikino, kad išvažiuojant neatimami jo
kie daiktai. Kanadon jis ragino vykti vy
rus 35—40 metų amžiaus, geros sveikatos, 
sveriančius ne mažiau 71 kg. Išvykusių šei
mos galės išvykti po kelių mėnesių. Vy
rams, turintiems daugiau 40 metų, pasiūly
ta vykti Brazilijon, kuri priimanti iki 50 
metų amžiaus. Klausiamas pranešėjas apie 
vyresnio amžiaus asmenis, nieko neatsakė.

Pagaliau pranešėjas pažymėjo, kad IRO 
organizaciją siaurinant, Detmoldo eirija ne
trukus būsianti panaikinta ir prijungta prie 
Muensterio.

Liefdviukai pralenkia anglukus
Kadaise šiai lietuvių grupei priklausiusi 

šeima išvyko darbams į Angliją, o vaikai 
mokėję truputį anglų kalbos pradėjo lankyti 
anglų gimnaziją. Dabar lietuviukas ir lie

tuvaitė dvejose klasėse yra pirmieji moki
niai, pralenkę tų klasių mokinius anglu
kus. Anglai sužavėji ir nustebinti lietuviukų 
darbštumu svetimame krašte. B.

Memmingenas. — Emigracinis judėjimas 
čia labai gyvas ir nerodo tendencijos ma
žėti. Taip per nepilnus paskutinius tris mė
nesius (L 1—II. 23) vien tik į JAV išvažia
vo arba yra pakeliui 74 lietuviai; Augsbur
go pereinamoje stovykloje tikrinami 87, do
kumentus sutvarkę laukia iškvietimo korni- 
sijon — 123. Taigi iš viso paliesti 284 as
menys, vadinasi, apie pusė visų gyvento
jų. Pagyvėjo emigracija ir į Australiją. Jei
gu taip smarkiu tempu viskas vyks, kaip iki 
šiol, netrukus čia lietuvių maža beliks. Lat
vių, estų, ir rusų tautybių asmenys emi
gruoja daug lėčiau.

• — Neseniai pradžios mokykla baigė ir 
vėl jau pradėjo naujus mokslo metusi Iš vi- 

,so Memmingeno pradžios mokyklą per 4 
mokslo metus baigė ir gavo pažymėjimus 49 
vaikučiai. Mokyklai gražiai vadovauja mo
kyt. E. Strikienė.

— Gimnazija šiais metais išleido. Ml-ąją 
abiturientų laidą — 7 asmenis.
Lietuvos konsulato Chicagoje 25 metų su

kaktis
Vasario mėnesį suėjo lygiai 25 metai, kai 

Chicagoje buvo atidarytas Lietuvos respub
likos konsulatas. Pirmasis konsulas buvo 
dabartinis ministeris p Žadeikis. Jį sekė p 
A. Kalvaitis (1928-1936 m.), Dr. M. Bag
donas, ir dabartinis konsulas p Daudžvardis, 
kuris šias pareigas eina nuo 1937 m. ba
landžio mėnesio. Mūsų konsulatas turi pil
nas teises ir visišką veikimo laisvę. Kasdien 
jį aplanko 10—20 interesantų. „Naujienų” 
pranešimu, jis dirbąs daug daugiau, kaip 
N. Lietuvos laikais, (pi).

Musų meninė kronika Anglijoje
DBLS čentro valdybai susitarus su bri

tų meno taryba mūsų muzikos menininkai 
— sol. A. Dambrauskaitė, A. Kalvaitytė, 
Ip. Nauragis, St. Baranauskas ir pianistas 
Jakubėnas — du mėnesius koncertavo D. 
Britanijoje. Menininkai iš D. Britanijos iš
vyksta kovo 30. d.

Mūsų menininkai kiekvienoje vietovėje 
turėjo didelį pasisekimą. Koncertų meninį 
lygmenį labai aukštai vertina vietos anglų 
spauda. Stocktoniškė „Evening Gazette” 
apie koncertą rašo: „...geros muzikos rr 
reto balsų ekspresijos' pajėgumo junginys 
padarė šį įvykį atmintiną”. Vertindama at
skirus solistus pažymi: „Mažai gali būti 
aplamai geresnių bosų vokalistų, kaip Ipo
litas Nauragis, kuris taip primena Šaliapi- 
ną”. Taip pat šiltai atsiliepia ir apie kitus 
kvarteto narius.

„Stanley News” po koncerto Annfield 
Plaine pateikia klausytojų įspūdžius. Pasi

sako: angliakasys, šeimininkė, jaunas ban
ko tarnautojas, mergaičių mokyklos moky
toja, mokytojas vokalistas, prekybininkas 
su žmona, chormeisteris, mūrininkas ir mo
kytojas. Visi jie džiaugiasi turėję progą 
klausytis tokio šaunaus koncerto. Pageidau
tų išgirsti ištisinėje operoje. Tik mūrinin
kas pasisako nebuvęs susijaudinęs ir pagei
daująs, kad dainuotų angliškai. Bet šiaip 
irgi patenkintas.

Žinomoji D. Britanijos visuomenės vei
kėja ir muzikos mecenatė Athollo kuni
gaikštienė kiekvienam mūsų menininkų at
siuntė po laišką su pagyrimais.

Londono Coventgardeno opera pasiteira
vo DBLS-je, kurias operas Stasys Bara
nauskas moka dainuoti angliškai. Daininin
kas sutiktų išmokti partijas angliškai, jei 
būtų sudaryta atitinkama sutartis ilgesniam 
laikui. Tuo atveju jis, gal būt, atsisakytų 
nuo emigracijos į JAV.

Visas ansamblis i Clevelandą
' Pereitą savaitę Reutlingeno PDR įstaigo
je, kuri prancūzų zonoje tvarko DP reika
lus, buvo didelis judėjimas. Prieangis buvo 
pilnas jaunų vyrų, lietuvių. Jei ne kelios 
moterys, atrodytų kaip naujokų ėmimo ko
misijos prieangis. Juo labiau, kad kamba
ryje, j kurį jie visi veržėsi, sėdėjo genero
las. Tiesa, atsargos — dabar tik kuklus IRO 
dokumentacijos valdininkas. Vyrai ar mo
terys, kurie laukė tos „dokumentacijos”, bu
vo Čiurlionio ansamblio dalyviai, norį iš
keliauti į Clevelandą, į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Pirmą kartą ansamblio tremties 
istorijoje jis nepadainavo ir nepašoko su
tiktam generolui. Mat, ir tas buvo lietuvis. 
Ir niekam likimo nulemti negali. Tik pirštų 
atspaudus nuėmė.

*

Malonu konstatuoti, kad po ilgų kalbų ir 
įvairiausių pasiūlymų, kaip išemigruoti 
kompaktine mase, bent 30 su viršum žmo
nių pasisekė kompaktine mase, kad dar ir 
neišvažiuoti, tai bent dokumentuotis. O juk 
buvo keliamas reikalas kompaktine mase 
iškelti operą, baletą, krepšininkus ir tt. Bet 
tos kalbos, kalbomis ir pasiliko. Niekas ne
pajudino piršto. O buvo galima. „Čiurlio
nis” važiuoja ir dėl to kaltas tik vienui 
vienas žmogus.

V *

1948 m. gruodžio 10 d. Clevelando „Dir
voje” skaitome; „Pranui Juškai, 13616 Mc 
Elhattan, Cleveland, nuvežusiam mane su 
savo mašina 60 mylių pas savo pažįstamus 
lietuvius ūkininkus ir padėjusiam man iš 
jų gauti keturioms tremtinių šeimoms ir 
vienam viengungiui buto — darbo pažymė- 
jmus, kad jie turėtų teisinį pagrindą at
vykti į JAV, nuoširdžiai dėkoju —

Steponas Nasvytis.”
Štai tas kaltininkas. Padėka parodo jo 

darbo metodų sudėtingumą. Reikia aplaks
tyti ne tik viso miesto lietuvius, bet dar jų 
prašyti pavėžėti į laukus. Ir tai nevieninte- 
lis kartas. Stepono Nasvyčio rūpesčiu dar
bo — buto pažymėjimus gavo ne tik Čiur
lionio ansamblio dalyviai, bet ir eilė kitų 
asmenų. Su šeimos nariais bus daugiau 
šimto! Žinoma, daugumą garantijų išdavė 
senieji išeiviai, tačiau Steponas Nasvytis 
turėjo apeliuoti į jų tautinius jausmus, at
likti visą techninį darbą. Jis nepasitenkino 
vien tik pats išvykęs iš Vokietijos. Jis pa
dėjo ir kitiems geriau įsikurti. Retas solida
rumo pavyzdys. Jis pasišovė ir padarė di
delį darbą — vienas mūsų kolektyvų turi 
progos bendrai išemigruoti. Jei ir kiti taip 
elgtųsi būtų išgelbėti ir kiti tremtyje pražy
dėją kolektyvai. A. K.

■ / ■ I '
LTB tarybos rinkimai

Beveik visose lietuvių tremtinių stovyk
lose vyksta rinkimai'į Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės Centro Tarybą. Tarybą pa
gal naująjį LTB statutą dirbs visuotinio 
tremtinių atstovų suvžiaviimo darbą: svars
tys svarbiuosius tremtinių reikalus ir iš
rinks naują LTB Centro Valdybą bei kon
trolės komisiją.

Rinkimais tremtinių, susidomėjimas gyvė- 
a. Daug žmonių emigruoja, bet dar daug 

lieka Vakarų Vokietijoje ir todėl ilgiau pa
siliekantiems ne visvien, r kaip jų viešieji 
reikalai bus tvarkomi.

Prancūzų zonoje numatyta šiuos rinkimus 
užbaigti iki kovo mėn. 31 d. Kiekvienas 
1000 tremtinių renka vieną tarybos narį ir 
šioje zonoje su apie 1.200 rinkikų teks tik 
vieną narį išrinkti. Už pasiūlytuosius kan
didatus balsuoja visi pilnateisiai prancūzų 
zonos: lietuviai, kiekvienas savoj rinkimų 
apylinkėj.

Tremtiniams linkėtina juo gausiau daly
vauti šiuose rinkimuose, išsirinkti geriau
sius mūsų tremties visuomenės veikėjus, 
kurie vėliau sėkmingai rūpintųsi bendri
niais lietuvių tautos siektinais ir blaškomų 
tremtinių reikalais. R. K.

AKIMIRKSNIU KRONIKA
į ‘ Svai’bus pareiškimas
1 Mūsų skaitančioji visuomenė, susirūpinusi aktualiais ir degančiais emigraci- 
7 niais reikalais, gal kartais ir neužteks laiko perskaityti ir ypač įsigilinti į penkių 
; VLIKo grupių pareiškimą, kuris buvo atspausdintas š. m. kovo 23 d. „Mintyje” 
7 (reikia manyti, kad ir visi tremties laikraščiai jį atspausdins). Gal jai nebus vis- 
7 kas ir aišku ir suprantama, nors pagrindiniu klausimu, apie kurį kalbama tame 
7 pareiškime, mūsų spaudoje ir visuomenės susirinkimuose jau buvo daug rašyta ir 
; kalbėta. Istorija dėl M. Lietuvos atstovo įsileidimo J VLIKą yra jau sena. Ji iš- 
7 kilo, galima sakyti, tuojau, kai spėjo karo dūmai nusiblaškyti nuo V. Vokietijos 
7 padangės. Dar daugiau. Ji būtų iškilusi ir Lietuvos pogrindyje, jei tuo metu M. 
7 Lietuvos veikėjai nebūtų daugumoje sėdėję kacetuose ir nebūtų atskirti nuo visos
♦ rezistencinės prieš nacius kovos. Tada be abejo ji būtų galėjusi būti ir lengviau- 
7 šiai išspręsta, nes juk ir pareiškime cituojamajame VLIKo atsišaukime iš 1944 m. 
I vasario 16 d. sakoma, „politinės lietuvių grupės, kaip tautos politinės minties reiš-
♦ kėjos ir vykdytojos, sutarė jungti visas jėgas bendram darbui”.
Z Didžioji dalis mūsų visuomenės ir spaudos visados pozityviai pasisakydavo 
7 tuo klausimu. Dar daugiau. Ji buvo didžiai susirūpinusi, kodėl toks savaime su-
♦ prantamas dalykas, kuris mūsų kovai dėl laisvės ir dėl būsimos Lietuvos turi ir 
J turės tokios didelės reikšmės, ligi šiol nebuvo teigiamai išspręstas. Ji nujautė taip 
7 pat, kame slypi visi sunkumai, ji nujautė, kad viena politinė srovė visą laiką ve- 
7 tavo tą klausimą, pasinaudodama ta pačia teise, kuria S. Sąjunga naudojasi Sau- 
; gumo Taryboje.

Todėl dabar, paskelbus tą penkių VLIKo grupių (Lietuvos Socialdemokratų 
7 parlijos, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų sąjungos, Tautininkų (LTS), Lietuvos Oki- 
; ninku partijos ir Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos) pareiškimą, ji jaučia, kad 
7 tas jos susirūpinimas nebuvo be pagrindo. Iš to pareiškimo jai paaiškėjo ne tik 
7 tikroji dalykų padėtis, bet ir dar kai kas naujo. Iš to pareiškimo matyti, kad 
7 krikščioniškoji grupė stengėsi tą taip svarbią ir jautrią visos mūsų tautos prob-
♦ lemą suvesti į partinės aritmetikos rėmus. Tai jau yra, ar šiaip ar taip vadinsime 
7 daiktus, tam tikras valstybinių ir tautinių reikalų išdavimas, nekalbant apie tąpa- 
7 sityčiojimą iš Mažosios Lietuvos kovotojų, kurie jau ne pirmas dešimtmetis veda, 
7 kovą dėl M. Lietuvos susijungimo su visa Lietuva.
7 Kadangi tuo pareiškimu tiesiog apeliuojama į lietuviu visuomenę, tad toji vi- 
7 suomenė turėtų dar kartą šiuo reikalu tarti savo žodį. Negalima leisti, kad viena 
; politinė srovė sabotuotų gyvybinius tautos interesus. Toji visuomenė su didelių 
; skausmu priima tuos nesutarimus, kurie iškilo VLIKe. Šiuo ypatingai sunkiu mūsų 
7 tautai momentu visos jėgos ir visos srovės turėtų eiti vieningu solidarumo ir su- 
7 siklausymo keliu. Turėtų būti pasmerkti visi separatistiniai veiksmai, bet visų pir-
♦ ma turėtų būti pasmerktos ir visos priežastys, kurios gimdo tą separatizmą.
7 Suprantama, kad mažuose reikaluose gali būti tarp politinių grupių nesutari- 
7 mų ir kovos. Demokratinėje visuomenėje tai savaime suprantamas dalykas. Bei 
; rodos šį kartą reikalas sukasi apie principinį visos tautos reikalą. O tokiuose rei- 
7 kainose, kaip pažymėjo savo pasikalbėjime ir V. Tarybos Informacijos Tarnybos 
7 valdytojas vasario 16 d. proga su „Žiburiu” korespondentu, vadovaujančiuose 
7 veiksniuose yra ir turi būti sutarimas. Tad šia proga norėtųsi paklausti tą patį 
; valdytoją (kuris yra .krikščioniškos srovės žmogus), ar nenusideda tam sveikam 
; principui krikščioniškoji srovė, sabotuodama ir vetuodama M. Lietuvos atstovo įsi- 
7 leidimą į VLIKą?
♦ Tas, kuris toliau stovi nuo visų laisvinimų veiksnių, sunkiai galės suprasti,
7 kad klausimui, kuriam iš esmės pritaria šešios politinės grupės, vadinasi, abso- 
7 liuti dauguma, reikia dviejų ir daugiau metų ginčų, kad jis pagaliau nepajudėtų 
j nei žingsnio pirmyn. K. STROPUS.

Balfas ragina padėti tremtiniams įsikurti

Australai padėjo lietuviams
„M. P.” nformuoja, kad Cannberoje, 

švenčiant vietos lietuviams II. 16, labai daug 
padėjo australų visuomenė. Iškilmingas pa
maldas vietos katedroje atlaikė arkivysku
pas T. McGuirė. Kartu su juo dalyvavę ir 
daug aukštų katalikų dvasininkų. Pamaldų 
metu specialiai giedojo australų choras. Po
būvio metu, be kitų aukštų svečių, dar da
lyvavo vyskupas McCabė. Visi aukšti sve
čiai labai nuoširdžiai sveikino lietuvius.

— Adelaidėje ta pačia proga suruoštame 
koncerte dalyvavo 100 lietuvių ir 400 aus
tralų visuomenės. Viena ponia taip,buvo 
susižavėjusi mūsų iškilmėmis, kad po kon
certo prisakiusi; „Kai Lietuva bus laisva, 
būtinai važiuosiu ten praleisti atostogų.”

Šilti Amerikos kongreso nario žodžiai 
lietuviams

Vasario 16—17 d., minint Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį Washingtone, iškil
mingo minėjimo metu, kohgrese ir pan. pro
gomis kalbėjo net 17 JAV senatorių ir kon
gresmenų. Kongr. Josephas, W. Martinas, 
tarp įrita ko, pasakė;

— „Lietuvių kilmės amerikiečiai atžymi 
reikšmingą sukaktį. Jie reiškia savo dėkin
gumą savo naujai šaliai dėl to, kad ji ne
pripažino Sovietų S-gos įvykdytos Lietuvos 
ir jos dviejų mažų Pabaltijo kaimynų anek
sijos. Mes, amerikiečiai, galime džiaugtis, 
kad herojiški mažųjų Baltijos tautų žmonės 
priešinasi sako engėjui visomis (manomis 
priemonėmis. Tol, kol jie yra vadovaujami 
laisvės dvasios, jie niekada nebus nugalėti.

suruošti Vasario 16 iškilmes
Pasaulio laisvė bus atsiekta tiktai tada, kai 
Lietuva ir visi kiti kraštai, kurie dabar yra 
Kremliaus priespaudoje, sulauks sugrąžini
mo savo teisių ir privilegijų laisvų tautų 
šeimoje.” (pi). ,

„Draugė” Petrauskienė rašo;., laiškus
Pereitais metais iš Vakarų Vokietijos į 

Lietuvą repatriavusiai rašytojai A. Sidab- 
raitei-Petrauskienei tuo tarpu dar nėra pa
tikėtas Stalino garbei poemų rašymas. Ta
čiau, kaip Vilniaus radijas III. 21 pranešė, 
ji jau parašiusi keliasdešimt laiškų tremty
je tebegyvenantiems menininkams, kuriais ji 
kviečia juos pasekti ją ir grįžti į bolševikų 
okupuotą Lietuvą. Tokius laiškus ji pasiun
tusi Jeronimui Kačinskui, Juozui Palubins
kui, St. Gailevičiui, Ip. Tvirbutui, Vyt. Ma- 
rijošiui ir kitiems. Kai kurie aktoriai tu
rėję gauti net po du jos laiškus. Visų laiškų 
turinys maždaug vienodas; jų tonąs prime
na Vilniaus radijo ar „Tiesos” bei Mask
vos toną: „Vykite į tėvynę, ten darbas jums 
užtikrintas...” Visa bėda yra tai, kad 
tremtyje gyveną menininkai pakankamai ge
rai žino kas tai yra tas „užtikrintas darbas” 
ir kur jis yra. Bereikalo tik „draugė” Pet
rauskienė ir NKVD vargsta ir sielojasi. 
Taip, jie grįš į tėvynę, bet ne tada, kai drg. 
Petrauskienė su bolševikų gauja juos kvies.'

♦ Pietvakarių Ameriką ištiko labai 
smarkus viesulas. Daug kaimų it miestelių 
buvo puste nupūsti nuo žemės paviršiaus. 
Yra užmuštų ir sužeistų. (D/Afp).

IRO pranešimas

IRO Area 3, Sub-Hedquarters, Ansbach, 
Hindenburgkaserne Block A. 1, praneša, 
kad ji įsteigė patarimų įstaigą, kuri teiks 
patarimus žemiau nurodytose apskrityse gy
venantiems išvietintiems asmenims, turin
tiems IRO pripažintą DP statusą.

Ansbach, Dinkelsbuehl, Eichstaett, Er
langen, Feuchtwangen, Forchheim, Fuerth, 
Gunzenhausen, Hersbruck, Hilpolstein, 
Hoechstadt, Lauf, Neustadt, Nuernberg, 
Pegnitz, Rothenburg/T, Scheinfeld, Schwa- 
bach, Uffenheim, Weissenburg.

Si įstaiga teiks patarimus ir pagalbą ūki
nėje ir socialinėje srityje, o taip pat ir 
visais emigracijos ir repatriacijos klausimais.

LTB pranešimas
Tenka nugirsti, kad emigruojančių į už

jūrį dingsta bagažas. Bet dingusio bagažo 
savininkai išvyksta niekam apie tai nepra
nešdami. Todėl prašome visus, kam dingtų 
bagažas, skųstis International Refugee Or
ganization, Headquarters Claims Departa
ment Bad Kissingen nuostolių atlyginimo 
reikalu, vienkart apie prapuolusi bagažą, 
kur ir kokiomis aplinkybėmis jis yra žuvęs, 
painformuojant LTB Centro Komitetą. LTB

♦ D. Britanijos vyriausybė Čekoslovaki
jos vyriausybei pareiškė protestą dėl britų 
pasų valdininko Waldasho areštavimo ir iš
trėmimo iš Prahos. (D/R).

♦ Demokratų atstovas Conoras pareiškė,
kad jis stengsis, idant užsienio reikalų mi
nisterija ištirtų gandus, esą Vengrijos kar
dinolas Mindszentie kalėjime buvo kankina- j 
mas.. (D/R). , i

Vis daugiau ir daugiau lietuvių atvyksta 
į JAV. .Daugeliui jų, ypač kurie neturi gi
minių, trūksta indų, drabužių ir baldų bei 
namų apyvokos reikmenių. Šia proga BaL- 
fas išleido atsišaukimą į senuosius Amerikos 
lietuvius, kuriame ragina ne tik aukoti sa
vo turimus mažiau reikalingus reikmenis, 
bet ir jų parinkti nelietuvių tarpe. Tuo šie 
geradariai tikisi palengvinsią pirmuosius 
tremtinių vargus ir sumažinsią išlaidas. Ar
gi negeri mūsų mieli Amerikoe lietuviai?

BALFO PRANEŠIMAS
BALFo Įstaiga Europoje tikisi gauti . ri

botą skaičių darbo ir buto užtikrinimų iš
vykimui į JAV, Marylando steitą ūkio, na
mų ruošos ir gailestingųjų seserų darbų. 
Šie emigraciniai dokumentai pirmoje eilėje 
bus suteikti tiems, kurie jų dar neturi ir 
nesitiki-gauti. Išvykus pagal minėtos rūšies 
užtikrinimus teks dirbti žemės ūky, namų 
ruošoje, o gailestingoms seserims — prie 
ligonių. Norintieji gauti minėtos rūšies už
tikrinimus yra prašomi skubiai pranešti apie 
tai BALFo Įstaigai (13 b) Mūnchen 27, 
Rauchstr. 20) suteikiant apie save šias ži
nias:

T) ar sutinkama vykti į JAV Marylando 
steitą žemės ūkio ir namų ruošos darbų,

2) Pavardė ir vardas,
3) Adresas,
4) Gimimo data,
5) Šeimos narių vardai, pavardės, amžius 

ir giminystės ryšys su šeimos galva,
6) Ar turima DP statusą,_____________

. IEŠKOJIMAS
MONIKA KAIRI0T6-GIEDRAITIENE, 

kilusi iš Oginių k., Antazavos parapijos, 
ieško savo giminių tremtyje. Atsiliepti šiuo 
adresu: M. Kairiūtė-Oiedraitis, 32 Elm Co
urt, Bridgeport, Conn. USA.

IEŠKOJIMAS
VYTAUTAS SELGAUSKAS ieško savo 

švogerio Antano Balčiūno, jo žmonos Ste
fanijos su sūnumi Antanu ir dukterimis Ona 
ir Elžbieta. Prieš karą gyveno Augmenų 
kaime, Baisogalos vlsč., Kėdainių apskr. 
Rašyti: V. Selg, Box 82. Port Arthur, Ont„ 
Canada.

7) DP.Identy Card. No.
Pageidaujama, kad gailestingos seserys 

atsiųstų anglų kalba pažymėjimą, iš kurio 
būtų matyti tos profesijos kvalifikacijos.

Pastaba: Gailestingos seserys ir namų 
ruošos darbininkės registruojamos tik vien
gungės, t, y. tos, kurios neturi šeimų.

BALFo ĮSTAIGA EUROPOJt

Emigruojantiems nepamirština

Su džiaugsmu paliekant stovyklas 
Vokietijoje, širdyje knieti neramus 
jausmas, kad išsiskirstydami netenka
me bendruomeninės aplinkos. Jos itin 
pasigendama naujose vietose. Sį fak
tą liudija pirmieji išeiviai.

Šiuos nemalonius įspūdžius žymia 
dalimi galima sušvelninti, jei prieš 
išemigruodami pasirūpinsite susida
ryti saitų su tautiečiais plačiam pa
saulyje. Čia Jums geriausiai gali 
padėti „Mintis”, kuri visą ėjimo lai
ką stengėsi būti tremtinių jungtimi 
ir toliau pasiryžusi palaikyti ben
druomenės sąsajos dvasią tarp lie
tuvių.

Siunčiant prenumeratą prašome nu
rodyta, kuriuo ądresu ir nuo kurios 
dienos pradėti laikraštį siuu inėti ; 
užjūrį.

Iš Vokietijos į užsienį užsisakant 
pakanka mokėti 4,50 DM už mėnesį.

Presse-Foto

Paulams, uiangen flilgau, Herfatze
Foto ir Optikos reikmenų prekyba 

siūlo:
Zeis Ikon foto aparatus ir Ikophot 
elektrinius šviesos matuotojus — fab

riko kainomis.
Norintieji pirkti tuojau arba vėliau 
prašomi dabar užsisakyti, nes sudaro
mi fabrikui užsakymai ateinantiems 

trims mėnesiams.
Užsisakytieji aparatai bus pristatyti 

apytikriai pageidaujamu laiku.
Suinteresuotieji reikalaukite kainaraš- 
' žiu- !
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