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LA! K RAST IS L! ETUVTU VISUOMENEI
spaudos konferencijos DP Komisijoje:

Berlynas (Dena). Gen. Ciayus suteiktame į Pearsonas sako, lead, gal būt, Achesonas 
interview pareiškė, kad vokiečiai yra pa
siryžę kovoti dėl savo laisvės. Tai ir yra di
džiausias Vakarų laimėjimas, kurį pateikė 
Berlyno blokada.

Pirmą kartą nuo 1933 metų vokiečiai yra 
pasiryžę pasipriešinti bet kokiam pasikėsi
nimui Berlyne pajungti jų laisvę. Tai yra 
parts svarbiausias Berlyno blokados rezul
tatas, k jo padariniai yra jaučiami visoje 
Vokietijoje.

Sovietų pastangos, panaudojant priespau
dą, Įsiviešpatauti Berlyne, sudavė komu
nizmo (takai didžiausią smūgį. Gi laisvos 
tautos pamatė Vakarų valstybių nusistaty
mą nenusdlenkti jokiam spaudimui. Tai vi
siems žmonėms Europoje, kurie siekia lais
vėn, sukėlė naujų vilčių.

Konferencijos pasisekimą nulems sovietai
Washingtonas (Dena/Reuteris). Achesonas 

spaudos atstovams pareiškė, kad Berlyno 
blokados panaikinimas gali būti vertina
mas tik kaip pirmas žingsnis Rytų ir Vaka
rų nesutikimams Vokietijos klausimu sure
guliuoti. Ar Paryžiuje bus rastas sprendi
mas, priklauso nuo sovietų. Vakarų valsty
bės neatsisakys nuo savo pastangų (traukti 
Vokietiją į taikingą ir konstruktyvią lais
vų Europos tautų bendruomenę. Blokados 
panaikinimas daug prisidėjo prie to, kad 
dabar pasidarė galima tą problemą išsprę
sti. „Kad šiandien mes esame tiek toli nu
ėję, saito Achesonas, mes galime dėkoti oro 
tilte dalyvavusiems pilotams, lėktuvų įgu
loms ir žemės personalui už jų pastangas.”

Berlyne blokada, kurią JAV visada laikė
me nelegalia, turėjo susmukti, kadangi ūki
nės kontrpriemonės pasirodė esančias veik- 

’ srrringos. Prisiminęs Bonnos konstituciją, 
Acheonas pareiškė,’ kad Bonuos tarybos 
narius galima tik sveikinti už jų darbą.

turi konkuruoti su Višinskiu, kuris ketina 
pasakyti kalbą sovietų zonoje.

Sovietai pranašauja posūkį

Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų „Novoje 
Vremia” laikraštis pasisako dėl keturių Pa
ryžiaus konferencijos. Ji galinti pokario po
litikoje pasidaryti posūkiu.

Tačiau laikraštis Vakarams priskiria kal
tę už tai, kad Berlyno plausimo išsiaiškini
mas taip ilgai užtruko. Blokada panaikinta 
po to, „kai Vakarų valstybės atsisakė nuo 
iktiolinės taktikos.” Viso to priežastimi bu
vo „lemiąs protesto sąjūdis prieš Atlanto 
paktą.” Jeigu Patyraus konferencija nepa
sisektų, tai kaltė kristų ne Sovietų Sąjungai, 
kuri tris kartus parodė iniciatyvą išspręsti 
Berlyno klausimui.

Sovietai siūlo savo bendradarbiavimą
Maskva (Dena/Reuteris). Maskvos radio 

komentatorius audicijoje, anglų kalba pa
reiškė, kad bendradarbiavimas tarp (vairių 
ūkinių sistemų Sovietų Sąjungos, D. Brita
nijos ir JAV yra ne tik galimas, bet ir pa
geidaujamas taikos interesuose.* „Antihitle
rinė trijų valstybių koalicija praėjusiame 
kare davė puikų (vairių ūkinių sistemų be«- 
di darbiavimo pavyzdį.”

Jeigu dvi skirtingos ūkio sistemos karo 
metu galėjo bendradarbiauti, tai tuo geriau 
jos galėtų bendradarbiauti taikoje.”

Komentatorius pacitavo kai kurias vietas

Ir Achesonas atvyks į Vokietiją?

New Yorkaa (Dena/Reuteris). Amerikos 
radio komentatoriui Pearsonas tariasi žii 
nąe, kad pasibaigus Paryžiaus konferencijai 
užsienio reikalų ministeris Achesbnas ap
lankys Vokietiją; Esą, Achesonas, kaip 1946 
m. Byrnesas, apsilankys Stuttgarte ar 
Frankfurte ir pasais kalbą. Ta kalba jau 
esanti paruošta. Jis patikins vokiečius, kad 
JAV jų neužleis komunizmui, net ir tuo at
veju, jei su sovietais bus rasta bendra kal
ba.

Pearsotas sako, kad tuo atveju, jei Pa
ryžiaus konferencija nepasiseks, tai ta kal
ba neabejotinai bus reikšminga. Tada Ache- 
icnas galės jiems paaiškinti, kad JAV pa
geidauja tolimesnio jų darbo Vakarų Vo
kietijos valstybės rutulojime.

L Paskutine valanda J

panaikinimas paktui neturės jokios |ta-

Frankfurte įvyko trijų Vakarų valaty- 
karinių Vokietijos gubernatorių konfe-

♦ Tarptautinio raudonojo kryžiaus ko
misija ( savo konvenciją (rašė straipsni, 
i.uris uždraudžia imti įkaitus. Praėjusiame 
kare ypač vokiečiai ėmė įkaitus.

♦ Britų žemieji rūmai priėmė Atlanto 
paktą '333 balsais prieš 6 balsus. Ta proga 
Churchillis išgyrė Bevino vedamą to pakto 
politiką.

Atlanto paktą ratifikavo 127 balsais prieš 
13 komunistų balsus fr Belgijos senatas.

Ketvirtadienį paaiškėjo, kad už Atlanto 
paktą pasisakys žymus daugumas JAV se
nato. Taftas pareiškė, kad Berlyno bloka
dos 
kos.

♦ 
bių
rencija, kuri buvo pati svarbiausia nuo pai 
kapituliacijos pradžios. Buvo tariamasi Vo
kietijos konstitucijos klausimu.

♦ JAV, Prancūzijos ir D. Britanijos už
sienio reikalų ministerial susirinks Pary
žiuje jau gegužės mėn. 21 d.

♦ Prancūzija patvirtino Vokietijos kon
stituciją su rezervais.

♦ Komunistų kariuomenė puola Šancha
jų. Ji yra priartėjusi per 30 km nuo miesto.
'.įimtas Sungkiangas. Manoma, kad jo ne

isimu išsisprendžia strateginis Šanchajaus 
ynitnas, kuris yra beviltiškas.
♦ Austrija dės visas pastangas, kad Pa

ryžiaus keturių konferencijoje būtų svarsto
mas Austrijos klausimas, pareiškė Austri
as minist. pirmininkas Figlis.
♦ Tiranoje prasidėjo kelių ministerio 

’rmininko pavaduotojų ir kelių žymių ko
munistų byla. Jie kaltinami palaikę ryšius 
„su trockininkų Tito klika.”

H Stalino iT buv. Minesotos gubernato
riaus Stasseno pareiškimų. Stalinas esąs pa
reiškęs, kad tų sistemų skirtingumas nėra 
toks jau reikšmingas, kad galėtų trukdyti 
bendradarbiavimą. Vokietijds ir JAV ūkio 
sistemos, buvo tos pačios, ir vis ’ tik tarp 
tų dviejų valstybių kilo karas. Sovietų Są
jungos ir JAV ūkio sistemos yra skirtin
gos, ir vis tik jos ne tik nekariavo, bet ka
ro metu viena kitą rėmė.

„Ar JAV lengvapėdiškas ginklavimasls 
gali būti laikomas jų noru taikingai ben
dradarbiauti?” klausia komentatorius. „Taip 
pat karo laivyno ir kariuomenės atramos 
taškų kūrintas netoli Sovietų Sąjungos 
nų argi gali būti vertinamas kaip JAV 
ras bendradarbiauti?”

Baigdamas komentatorius pareiškė, 
„JAV maršalo Stalino siūlymą sudaryti
kos paktą atmetė. Visa JAV pirmaujančios 
klasės politika pasauliui (rodė, kad jos tik 
šneka apie bendradarbiavimą, bet visai jo 
nepageidauja.”

Pavojus DP biliui!
Frankfurtas. Patys DP gali sugriauti imigracijos įstatymą — DP bilių, jei sąžinin
gai nesilaikyis'nustatytų terminų ir viRdne savo išvykimą! — įsakmiai pabrėžė DP 

Komisijos šefas Europoje, Me. A. Squadrillis, gegužės 12'd. specialiai sušauktoje 
DP spaudos konferencijoje. — Delsimas išvykti ir neteisingų asmens žinių teiki
mas gali taip supainioti visą emigracijos I Ameriką sistemą, kad JAV gali nebe- 
suspėti iki 1950 m. liepos 1 d. išgabenti 
muikaltusiems asmenims bos taikomos

(statymu numatytą kvotą. Ateityje tuo 
griežtos sankcijos.
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Nužudė Robertsono tarėją
Herlordas (Dena). Britų karinio guber

natoriaus Robertsono finansų tarėjo pava
duotojas sir. J. Sheehys trečiadienio rytą 
savo bute rastas nušautas. Tą rytą ( jo 
butą buvo (siveržę du vyrai. Sheeye peršau
tas į krūtinę.

Britų karinė vyriausybė, pasikvietusi tal
kon vokiečių kriminalinę policiją, pradėjo 
įvykį tiM

Mr. SquadriOis savo pareiškime spaudai 
nurodė, kad DP į JAV įsileidimo (staty
mas, vaidinamas DP biliumi, yra terminuo
tas. Ši ir kitos priežastys verčia emigraci
jos tempą spartinti, juo labiau, kad pra
džioje buvo gana ilgai sutrukta dėl (vairių 
paruošiamųjų darbų. Dabar S vienos pu
sės emigracijos tempas spartinamas, bet iš 
kitos pusės vis dažniau kartojasi tokie at
sitikimai, kurie gali visai sugriauti nustaty
tą programą. Eilė DP atsisakė laiku suda
ryti savo emigracines bylas, kiti vėl, jau 
turėdami vizas savo rankose, neatvyko f 
laivą. „Aš noriu jums pabrėžti,” kalbėjo 
Mr. Squadrillis, ,,kad tai sukelia blogą įs
pūdį ir amerikiečių tautai; amerikiečiams 
pradeda atrodyti, kad DP visai nenori vyk
ti ( Ameriką, kad jie nesidomi emigracija 
(pastebėtina, kad Mr. Squadrillis yra tik 
grįžęs iš 3 savaičių kelionės po Ameriką). 
Reikia neužmiršti, kad Amerikoje kiekvie
nas įstatymas labai daug priklauso nuo vie
šosios nuomonės, kas itin svarbu dabar, 

I kada pradedamas svarstyti šio biiiaus pra- 
| plėtimas.”.

Į Perlyną kelias laisvas
Helmstedtas (Dena). Iš trečiadienio į 

ketvirtadienį lygiai 0 vai. visuose į Berly
ną vedančiuose keliuose buvo pakelti bar
jerai, ir tuo pačiu panaikinti su Berlyno 
blokada įvesti susisiekimo suvaržymai.

Helmstedte praslinkus penkioms minu
tėmis sieną perėjo pirmas britų konvojus. 
Praslinkus vienai minutei po vidurnakčio iš 
Berlyno L Vakarus išvyko pirmas amerikie
čių džypas. Netrukus sieną perėjo užsienio 
korespondentų automobiliai. Per sieną va
žiuojančiųjų dokumentus tikrino sovietų 
postai.

Kai kuriose perėjimo vietose jau iš va
karo susidarė ilgos sunkvežimių ir lengvų
jų automobilių kolonos. Vietomis plentai 
buvo apšviesti kaip dieną. Mat, buvo fil
muojama. Amerikiečių ir anglų radio re
porteriai informavo radio stotis čia pat nuo 
barjerų. Visur .įvykius stebėjo didelės žmo
nių minios. Neatsiliko nei amerikiečių, bri
tų ir prancūzų kareiviai, karininkai ir tar
nautojai.

Pereinant steną, sovietų kariai maloniai 
šypsojosi ir buvo draugiškai nusiteikę. 
Ypač daug darbo turėjo ištisi būriai foto
grafų.

Berlyne vidurnaktį nuo sektorių sienų 
buvo atitraukti Markgrafo policijos postai. 
Daugybė berlyniečių susirinko /prie Berly
no autostrados sekti blokados panaikinimo 
apeigų. Visur jautėsi pakili šventės nuo
taika. Kai kuriose vietose autostradojy žmo
nės pradėjo šokti.

Pirmasis traukinys į Berlyną buvo ame
rikiečių kariškas traukinys. Pirmasis aprū
pinimo traukinys buvo pakrautas anglimis. 
Kariškas traukinys buvo papuoštas beržo 
šakelėmis, o garvežys turėjo britų ir ame
rikiečių vėliavas.

'Ketvirtadienio rytą, dalyvaujant trims Va
karų valstybių gubernatoriams, Clayui, Ro- 
bertsonui ir Kdnigo atstovui Noiretui, Ber
lyno miesto parlamentas susirinko nepa
prasto posėdžio. Tame posėdyje taip 
dalyvavo Bonnos parlamentinės tarybos 
stovai bei kiti žymūs Berlyno viešojo 
venimo asmenys. Pirmininkas Suhras,
darydamas posėdį pareiškė, kad Berlyno 
blokados panaikinimas reiškia smurto ir 
neteisės įveikimą.

Tikimasi, kad, panaikinus Berlyno bloka
dą, susidarys galimybės ir spaudos pasikei
timui tarp sovietų ir Vakarų zonų.

Ketvirtadienį, Berlyno blokados panaiki
nimo proga, 14 vai. gaudą visos sovietų 
sektoriaus įmonių sirenos.

Bet lėktuvai burzgia ir toliau
Nors pnaikinus blokadą Berlynas aprūpi

namas geležinkeliais, bet oro tilto lėktuvai 
burzgia ir toliau, gabendami ( Berlyną vi
sokių gėrybių. „Vilties operacija”, kaip oro 
tiltą vadina amerikiečiai, vykdoma ir toliau.
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Burma! teiks pagalbą kovoje su komunistais
Londonas (Dena/Reuteris). Užsienio rei

kalų ministeris Bevinas žemuosiuose rū
muose pranešė, kad D. Britanija, Indija, 
Pakistanas ir Ceilonas susitarė bendromis 
jėgomis padėti Burmos vyriausybei, kad ji 
galėtų krašte grąžinti tvarką ir ramybę. 
Numatoma yra Burma i suteikti ir paskola.

Aplamai Burtnai yra numatoma finansinė, 
karinė ir kitokia pagalba, neišskiriant ir 
ginklų teikimo.

Achesonas: Ispanija nedemokrateja
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministeris Achesonas pareiš
kė, kad JAV stengiasi Ispaniją ir vėl 
(traukti j Vakarų Europos tautų šeimą. Jis 
taip pat patvirtino, kad JAV; svarstant JT 
diplomatinių santykių su Ispanija klausimą, 
nuo balsavimo susilaikys.

Įtakingi JAV kongreso nariai pastaruoju 
metu pasisakė už tai, kad JAV diplomati
niai santykiai su Ispanija ir vėl būtų su
tvarkyti. Ispanijos priėmimą į Vakarų Eu
ropos tautų šeimą turi lemti pati Vakarų 
Eurbpa,

Toliau Achesonas pareiškė, kad Ispanijo
je jis nemato jokios demokratėjimo pažan
gos. Achesonas nuginčijo, kad į Amerikos 
pažiūrą Ispanijos atžvilgiu .(takos turėjo 
Amerikos prekybos interesai arba tai, kad 
Ispanija yra katalikiškas kraštas. Nesvar
bu yra, sakė Achesonas, ar JAV Ispanijoje 
yra atstovaujamos ambasadoriaus ar kito 
įgąlioto atstovo. Daug reikšmingiau, ar JT 
rezoliucija prives Ispaniją prie tam tikrų 
vidaus reformų, kurios santykius tarp Is
panijos ir kitų Europos kraštų padarytų 
praktiškai galimus. Europa yra atsiribojusi 
ir nuo Ispanijos ir nuo kraštų už geležinės 
uždangos. Kalbos, religijos ir kitų pagrin
dinių laisvių Ispanijoje, nėra. Pirm, negu 
bus užmegstas tikras bendradarbiavimas 
tarp Ispanijos ir laisvų tautų, tas kraštas 

| turi sudemokratėti. |

Į klausimą, kodėl JAV neatšaukia 
ambasadorių iš tų kraštų, kurie yra už gele
žinės uždangos, Achesonas atsakė: „ 
m. JT mes neturėjome supratimo, kurį 
turime šiandien, apie tai, kas vyksta už 
ležinės uždangos.”

Ir Bevinas žem. rūmuose atsakinėjo į 
klausimus dėl ‘Ispanijos. Jis pareiškė, 
D. Britanija susilaikys JT balsuojant Ispa
nijos klausimą. D. Britanijos elgsena Ispa
nijos atžvilgiu nepakitės.
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Kinija atkakliai prašo JAV pagalbos
Washingtonas (Dena/Reuteris). Kinijos 

ambasadorius JAV Dr. Koo stengėsi gauti 
Achesono „patikinimus”, panašius Atlanto 
paktui, kad JAV teiks moralinę ir materia
linę pagalbą antikomunistinėms jėgoms 
Azijoje.

Yra svarbu,. pabrėžė, Koo, kad laisvei 
priešiškos jėgos nesusidarytų įspūdį, jog 
Amerika į jų pasistūmėjimus Azijoje žiūri 
ne su tokiu pačiu susirūpinimu, 
poje.

Koo praitarė, kad Achesonas 
mus atsakė su daug didesniu 
negu iki šiol.

Prie Šanchajaus kovos žymiai suintensy
vėjo. . Po vieno stipraus naktį (vykdyto ko
munistų puolimo visiScai buvo aįrsupta už 
65 km nuo Šanchajaus svarbiausia pozici-' 

j ja ginanti tautinę kariuomenę.

kaip Euro-

į jo siūly- 
palankumu.

Reorganizuoja JAV kariuomenės būstines
Heidelbergas (Dena). JAV vyriausia būs

tinė pranešė, kad, vykdant reorganizaciją, 
iš 29 JAV kariuomenės būstinių Europoje 
padaroma tik 5. Tuo pačiu metu bus suda
ryta nauja „US-army, Europa usareur” va
dovybė. i

Tuo būdu dabar bus šios būstinės; JAV 
Europos armijos, JAV kariuomenės Aus
trijoje, JAV kariuomenės Vokietijoje, JAV 
aviacijos Europoje ir amerikiečių karinės 
valdžios Vokietijoje.

♦ Senato užsienio reikalų komisijos pir
mininkas senatorius Connalys, demokratas, 
senatą pareiškė, kad jis nemato jokio pa
grindė tam, kad į Madridą nesiunčiamas 
JAV ambasadorius (D/R).

Mr. SquadrilMs DP Komisijos vardu ape
liavo ( visus DP, kad jie netrukdytų savo 
ir kitų emigracijos. Tie gi, kuriems tenka 
sugaišti dėl svarbių priežasčių (susirgimų 
ar pan.) turi S anksto pasirūpinti IRO įs
taigų pažymėjimus ir paprašyti, kad jų by* 
los būtų atidėtos.

BUS PATIKRINTAS ELIGIBILITY'
Artsiliekančiųją problema yra smarkiai 

susirūpinusi ir IRO vadovybė. Numatoma 
terminus pražiopsojusiems iš naujo tikrinti 
DP eligibility. DP komisija šį IRO žings
nį rems. Gerai žinant, kad išemigravimo 
galimybės labai priklauso nuo IRO pripa
žinto etagibiifcty, reikia, kaip aukščiau mi
nėta, parodyti daugiau rūpestingumo ii 
anksto.

Į vieno korespondento paklausimą Mr. , 
Squadrillis atsakė, kad emigraciją nudel- 
siančių asmenų yra.apie 20%. Ligi šiol bi
lious rėmuose jau išvyko 28.000 DP. Ge
gužės mėn. numatoma išgabenti 11.000, bir
želio — 12.000 ir tt.

TEISINGOS ASMENS ŽINIOS
Mr. Squadrillis toliau kalbėjo apie teisin

gų asmens žinių suteikimo, reikalingumą. 
Jam ir pačiam žinoma, kad pirmosiomis po 
Vokietjos kapituliavimo dienomis, kada vi
su (karšta buvo vykdoma repatriacijos ak
cija, daugelis DP (ukrainiečių ir net pa- 
baMiečių) pakeitė arba nuslėpė savo doku
mentus, kad nebūtų priversti repatriuoti.

Pagal DP bi®ų emigruojančio pilietybė 
ir gimimo vieta, nevaidina jokio vaidmens. 
NeateBhteJgiama nė į atitinkamų kraštų 
kvotas. Gimimo vietos registruojamos tik 
statistiniais sumetimais (pagal DP bdiių 
vėliau 50% turės būti išdėstyta į atilt.' kraš
tų kvotas), todėl nėra priežasties jas nu
rodinėti klaidingai. Taip pat, aiškino Mr. 
Squadrillis, sakytina ir apie tarnavimą sve
timose kariuomenėse. Yra žinoma, kad da
lis asmenų buvo privers® tarnauti vokiečių 
kariuomenėje. Pats tarnavimas nėra kliūtis, 
bet nuslėpimas gali sukliudyti išvažiavimą, 
nes DP komisija turi įvairių informacinių 
šaltinių, iš kurių tiesa išaiškėja, ir tas as- 
muas užkliūva. Be to, jam gresia teismas.

Buvo, užklausta, ką turi daryti tie asme
nys, kurie dar prieš biiiaus priėmimą yra 
davę klaidingas žinias, o dabar ne. Mr. 
Squadrilb’s atsakė, kad dabar tie asmenys 
tori parašyti pasiaiškinimus, kurie bus 
sprendžiami ir segami prie jų bylų.

Buvo keltas klausimas dėl asmenų, kurie 
sukliuvę dėl skundų. Atsakyta, kad kiek
vienas atvejis bus ištirtas. Aitimetieji gali 
per 3 savaites įteikti apeliaciją. Patys ko- 
misijon atvykti jie negalės, nes specialus 
apeliacijų komitetas nėra sudarytas. Nuro
džius, kad eilei asmenų nebuvo paaiškinta, 
kodėl jų bylos atmestos, Mr. Squadrilb’s 
atsakė, dabar bus nurodoma.

Antroje šios konferencijos, kurioje daly
vavo 12 DP laikraščių atstovų (iš lietuvių 
laikraščių buvo kviesta tik viena Mintis), 
dalyje kalbėjo Europoje viešįs JAV DP ko
misijos atstovas Mr. Ed. O’Connoras. Jo 
pareiškimą dėl vietos stokos esame priversti 
atidėti kitam numeriui.

Okupacinė kariuomenė tik tam tikrose srityse?

šiuo metu JAV svarstančios 
kurį visų kraštų okupacinės 
Vokietijoje būtų iškeldintos 
aiškiai apibrėžtas Sritis.

planą, pa- 
kariuome- 
į tam tik-

sutrkvežimių šoferiai, o taip pait transporto 
laivų jūrininkai, kurie buvo įtraukti j oro 
tilto tarnybą, bus grąžinti į Ameriką. Yra 
pasiūlyta, kad jie aplankytų visus ateitus, 
idant kiekvienas juos galėtų pasveikinti.

Washingtonas (Dena/Reuteris). „New York 
Times” diplomatinis korespondentas rašo, 
kad 
gal 
nės 
ras

Pagal tą planą, kuris korespondento nuo
mone yra aptariamas su Prancūzija ir D. 
Britanija, britų daliniai būtų perkelti į 
Hamburgo sritį, sovietų daliniai — prie 
Stettino, vakariniame Oderio krante, ir JAV 
daliniai būtų sukoncentruoti prie Bremeno.

Iškilmingai priims oro tilto darbuotojus
Washingtonas (Dena/Reuteris). Oro tilte 

dirbę amerikiečiai ,( JAV bus iškilmingai 
sutikti. Kompetentingi stuogsniai šiuo me
tu ruošiasi jų iškilmingam priėmimui.

Amerikos karo aviacijos grupės, laivy
no lakūnai, kariuomenės mechanikai ir

D. Britanijoje darbiečiams nebesiseka
Londonas (Dena/Reuteris). Britų apskri

čių savivaldybių rinkimuose taip pat pasi
reiškė posūkis ( dešinę. Konservatoriai pra
neša, kad iki šiol jie laimėjo 117 vietų, 58 
vietas paverždami iš darbiečių. Darbiečiai 
gavo daugumą vienoje apskrityje, o prara
do pirmavimą penkiose apskrityse.

Šiuo metu rinkimai vyksta 400 britų 
miestuose ir 28 Londono miesto apylinkėse.

GERB. SKAITYTOJŲ DĖMESIUI , 
kitas numeris dėl spaustuvės techninių kliū
čių išeis amtradienĮ, gegužės 17 d.

1
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Lietuvos 
partizanai veikia 

Ilgame iliustruotame straipsny, užvardin
tame „Partizanų veikla sovietų kraštuose” 
„Lūbecker Nachrichten” & m. gegužės 7 
d. skelbia M, esą, tikrų' šaltinių gautas ii* 
bias apie partizanų veiklą Ukrainoje, Gu
dijoje ir Lietuvoje. Laikraštis tarp kit
ko rašo;

Lietuvos laisvės kovotojų veikla, turint 
galvoje lietuvių drausmingai suglaustą or
ganizaciją, bus bene pati svarbiausioji vi
soje Rytų'Europoje. Ji politiškai itin svar
bi tuo, kad ji ginklo jėga sutrukdo bolše
vikinių kolchozų sudarymą. Kaip vykusiai 
Lietuvos partizanai dirba, matyti iš to, kad 
sovietų spauda 1948 mėtų gruodžio men. 
paskelbė pranešimą apie sukilėlių judėji
mus Lietuvoje, Tai iki šiol nebūtas dalykas, 
kad oficialieji sovietų organai iš viso pa
minėjo neramumus jų teritorijoje.

Gailiomis, nepatikrintomis žiniomis, Lie
tuvoje šiuo metu aktyviai veikia per 28.000 
partizanų. Be to, specialiose partizanų ak
cijose* dar dalyvauja per 4000 nenuolatinių 
kovotojų, 28.000 aktyvių partizanų tarpe 
esąs 21.000 lietuvių, 4.500 vokiečių ir 2.500 
rusų. Nuo 1945 metų laisvės kovotojų žuvo 

.12.000, ( nelaisvą esą pateką 8.000.
Partizanai nesudarą vienalytės politinės 

organizacijos. Tačiau juos visus galingai 
sieja besąlyginė rusiškojo bolševizmo ne
apykanta. Partizanų eilėse galima sutikti vi
sų politinių atspalvių žmones — pradedant 
pačiais tautiniais šovinistais ir baigiant 
buv. įvairiai* nekomunistiniais socialistais. 
Partizanų daliniuose kovoja daug buv. Lie
tuvos karuomenės 'karininkų.

Vokiečių tautybės partizanų priskaitoma 
4.500, jų tarpe 150 buv. karininkų. Daug jų 
buvo atkirsta nuo savo dalių, traukiantis 
vokiečių kariuomenei, kai kurie, vokiečiams 
apleidus Latviją, baudė prasimušti į pie
tus. Rusų eiles 'daugiausia sudaro taip vad. 
„vlasovininkai.” Be to, per 500 buv. „rau
donųjų otriadų” dalyvių, kurie vokiečių 
okupacijos metu operavo Vilniaus krašte 

. kaįpo „specialiosios komandos.” 1945 me- 
. tais šie vyrai ištisai įsijungė į raud. armi
ją, tačiau netrukus vėl iš jos dezertyravo 
dėl prasidėjusių prieš juos persekiojimų. 
Tiek pat rusų bus prisidėję prie partizanų 
dėl kitokių priežasčių — ar tai atsisakius 
nuo komunistinės pasaulėžiūros ar slapstantis 
nuo bet kokios bausmės. Buvusių raud. ar
mijos karininkų lietuvių partizanų eilėse 
nepasitaiko. Laisvės-kovotojų taktinės ope
racijos puikiai (vykdomos. Jų ilgametis už- 

” sigrūdintmas ir miklumas daro juos 'kietais 
priešais kovojant miškuose ar nakties ko- 

. vose.
Kovai su partizanais sovietai laiko spe

cialiu „istrebitelių" komandas, kurios yra 
MGB žinioje, tačiau nepakankamai apgink
luotos ir menkai vadovaujamos. Jų nuosto
liai, esą, žymiai viršija partizanų nuosto
lius. Šių „istrebitelių” žiaurumu tikras gy
ventojų siaubas..

JI V visomis galiomis rems JT
Washington** (Dena). JAV užsienio rei

kalų ministerija paruošė pranešimą apie 
JAV dalyvavimą 1948 m. JT darbuose. Ta 
proga Trumapas kongresui pareiškė, kad 
nepaisant nusivylimo dėl JT kaip talkos 
garanto, JAV vis tiek visa širdimi rems 
JT darbus.

Prezidentas Trumana* pabrėžė, kad pa- 
- saulis neatrodo taip, kaip jis atrodė tada, 

kai JT buvo kuriamos. Bet JAV vis tiek 
rems JT visomis galiomis. Tai JAV duoda 
teisą ir iš kitų JT narių reikalauti, kad 
Jie savo pareigas atliktų. ‘

Minėto pranešimo įžangoje Achesonas 
pareiškė, kad kitų kraštų nevykdymas savo 
įsipareigojimų’ JT atžvilgiu gerokai pa
kenkė jų orumui. Todėl buvo reikalinga 
sudaryti Atlanto paktą Ir imtis, už JT ri
bų kitų diplomatinių žygių.

Pietų Afrikai nepaaissta
Lake Successas (Dena/Reuteris). JT poli

tinė komisija 33 balsais prieš 5, dvylikai 
balsų susilaikius, atmetė Pietų Afrikos -pa
siūlytą rezoliuciją, pagal kurią Indijos 
skundas dėl indų traktavimo Pietų Afrikos 
Unijoje būtų laikomas tik vidaus dalyku.

Komisija nutarė rekomenduoti sudalyti 
komisiją, kuri ištirtų indų traktavimą Pie
tų Afrikos Unijoje.

Izraelis priimtas JT nariu '
Lake Successas (Dena/Reuteris). Ketvir

tadieni JT pilnatis Izraeli priėmė 59 nariu. 
Už priėmimą balsavo 37 valstybės, prieš 12 
ir susilaikė 9 valstybės.

Po kelių dienų Izraelis švęs savo vlene- 
rių metų nepriklausomybės sukakti.

Prieš balsavo Afganistanas, Burma, Egip
tas, Abesinija, Persija, Indija, Irakas, Liba
nas, Pakistanas, Saudi Arabija, Sirija ir 
Jemenas. Kai JT pilnaties pirmininkas Dr. 
Evattas pranešė, kad Izraelis yra priimtas 

, JT nariu, posėdžių salėje kilo audringi plo
jimai. Po to Evattas paprašė Izraelio atsto
vą tarti žodį: Kai Scharettas, Izraelio at
stovas, prdėjo kalbėti, arabų kraštų atsto
vai atsistojo ir išėjo iš posėdžių salės.

/ Santungas, 1948 m. gegužės 22 d.

Atsitiko tai, ko ir reikėjo laukti: raudo
nieji užėmė visą Santungo provinciją, Pra
sidėjo žemės dalinimas. Iš mūsų misijos 
buvo atimta per 100 arų, ir mes dar buvo
me laimingi, nes aplinkiniai kiniečiai turė
jo mažiau laimės. Jų visa derlingoji žemė 
buvo atimta. Jie tegavo po porą pėdų ne
dirbamos žemė*.

— Šitie ponai tuko visą laiką. Atėjo lai
kai ir jiem* pažinti vargą, — sako naujieji 
viešpačiai. >

Kiekvieną dieną pro šalį praeina begali
nės sužeistųjų eilės. Antradienį atėjo visa 
kuopa, apie 100 vyrų dydžio, užėmė visus 
pastatu* ir bažnyčią. Kitą rytą kareiviai 
vėl pasitraukė. Jie vieką gražiai sutvarkė, 
išvalė kambarius ir atsiprašinėdami iške
liavo.

Pastaraisiais metale pro mus praėjo tūk
stančiai kareivių. Visi jie aplankydavo mū
sų'misiją. Bažnyčia jiems atrodydavo tokia 
didelė, graži, turtinga. Jlp sustodavo mano 
valgomajame kambaryje ir žiūrėdavo į di
deli kiniečių dailininko Cu-Se-We paveiks
lą „Dangus ir pragaras”, kur| pastarasis 
man buvo padovanojęs. Klausinėdavo. 
Klausimai \būdavo visai naivūs. Ir mano 
atsakymai panėšėdavo | katekizmo pamo
ka*. Tik labai retai pasitaikydavo kareivių, 
kurie apie religiją nenorėdavo nič nieko 
žinoti..

Kad geriau kalbėčiau kiniėkai! Galė
čiau geriau atlikti savo pareigas. Vienas 
ketvirto*!©* armijos. gydytoja* man išskai
čiavo visa* galima* abejones dėl religijos. 
„Daugybės operacijų metų", baigė jis, aš 
ištyrinėjau visą žmogaus kūną, tačiau nie
kad ten neradau sieto*.”

Gegužės 25. d.
Viename komunistų vadų susirinkime 

staiga duotas įsakymas saugoti Ir respek
tuoti katalikų eklezijos nuosavybę. 'Taip pat 
ir protestantų bei budistų bendruomenių 
turtą ...

Palauksime.
Gegužė* 26 d.

Nežiūrint visų karininkų pažadų, karei
viai bažnyčioje Išdarinėj* įvairiausias ko
medijas ir dainuoja nešvankia* dainas. Ma
no tikintieji neteką žado. Nė vienas žmo
gus jau nebesituokia bažnyčioje. Teatlei
džia jiems Dievas 1

Birželio 3 d.
Apie 9 valandą atėjo du šimtai studentų, 

kūrie elgiasi dar blogiau, negu kareiviai. 
Jie yra įžūlūs ir keikia, jei jiems tuoj pat 
neduodama tai, ko jie reikalauja. Jie Juo
kiasi iš religijos Ir tyčioją*! iš kitataučių. 
O savo studija* jie yra baigą amerikiečių 
aukštosiose mokyklose.

' Birželio 10 d.
Vakar taifūnas nusiaubė vl*ą mūsų ly

gumą. Kai Santungo provincijoje pradeda 
lyti,’visi žmonės pergyvena paniką. Gelto
noji upė, Huangho, gali kiekvieną aki
mirksnį Jšsprogdintl pylimus ir užlieti ly
gumą. Jos geltonosios bangos tada pražu
dytų šimtus tūkstančių žmonių; neveltui ši

Ruoša keturių konferencijai
Valstybės Depadttnentąs pranešė, kad 

šios savaitės w gal® prof. Jessupas ir Char
leses Bohleoas, Rusijos specialistas ir uža. 
reik. min. tarėjas, vyksta į Paryžių, kad 
drauge mi-britų bei prancūzų specialistais 
paruoštų užs. reik, mlnlaterlų konferenciją. 
Pats Valstybės sekretorius Deanas Acheso- 
nas numaito Prancūzijos sostinėje būti jau 
gegužės 20 d., kad dar prieš konferencijos 
pradžią pasitartų su Schumanu ir Bevinu. 
Washingtone manoma, kad tie pasiruošimai 
yra savaime suprantami ir toli gražu ne
reiškia sąmokslo prieš rusus.

Paskutinėmis dienomia netrūko įtarimų, 
kad Jessupas savo slapUwse pasitarimuose 
su Maliku aptarė ne tik visus Berlyno blo- 
kado atšaukimo būdus, bet ir kalbėjosi apie 
kai kurias pagrindines problemas. Tie įta
rinėjimai, kurie yra iš piršto išlaužti, re
miami iš dalie, tuo. faktu, kad prof. Jessu- 
pat ne tik reikšmingas teisės mokslininkas, 
bet taip pat Ir kvakerls, ir kaip amerikiečių 
delegacijos Bretton Woodo ir UNRRAoe 
konferencijose narys yra turėjęs pakanka
mai patyrimo su rusais, nėra toks doktri
nos žmogus, kaip, sakykim, Bernardas Ba- 
ruchas. Tačiau ir Jessupas pradėdamas 
pirmą pasikalbėjimą *u Maliku Lake ,Suc- 
cesso bare, veikė tikrai ne savo iniciatyva, 
bet pagal Valstybės D-to instrukcijas. Sun
ku patikėti, kad vyrai, kurie ką tik sėkmin
gai baigė pasitarimus dėl Atlanto pakto ir 
kovoja senate dėl jo ratifikacijos, tuo pačiu 
metu įsileistų | daugiau ar mažiau nešvarų 
bizni su Sovietų Sąjungą ir tai Amerikos 
sąjungininkų Europoje sąskaitom

Kai kurie žmonės net įsivaizdavo, kad 
toks biznis lietė ne tik Vokietiją, bet ir 
Aziją bei aplamai visą pasauli, kad buvo 
susitarta pasaulį padalyti į (takų sferas, lyg

tai šiandien botų galima. Net Ir tuo atveju, 
jei JAV ir norėtų eu Rusija-tuo būdu susi
tarti, tai ir tada Berlyno ir Vienos klausi
mai, su komplikuota atskirų okupacinių 
sektorių problematika, tokį susitarimą pa
darytų neįmanomu. Be to, dar reikėtų iš
rinkti tokį kongresą,’ kuris tokį pasaulio 
pasidalinimą į įtakų sferas akceptuotų. 
Toks „susitaikymo” būdas tiek Europoje, 
tiek ir likusiame paaaulyje JAV yra nepri
imtinas. Tiesiog reikia stebėtis, kad tokiai 
baimei Europoje atsiranda vietos pasira
šius Atlanto parietą Ir antraisiais Marshallio 
plano metais! Kaip paprastai prieš konfe
rencijas, netrūksta vadinamų hipotezių apie 
numatomą konferencijos eigą. Savaime su
prantama, kad tos hipotezės viena kitai 
smarkiai prieštarauja. Netrūksta ir tokios, 
kuri aiškina, kad užsienio reikalų ministe- 
rių, konferencija ii anksto pasmerkta nepa
sisekimui, nes bet koke pažiūrų suvienodi
nimas yra neįmanomas.

Washingtone nerasime nė vieno rimto 
tarptautinės būklės stebėtojo, kuris teigtų, 
kad keturių konferencija, kurioje kaip penk
tas nematomas užims vieta Vokietija,^ turi 
daug pasisekimo šansų. Todėl | ją žiūrima 
be entuziazmo. Tuo labiau, kad po ilgų 
pastangų sudarius Atlanto paktą, pagaliau 
buvo pasiekta trijų Vakarų valstybių vie
nybės. Argi keturių pasitarimai apie Vo
kietiją nesuardys. tos kaip sunkiai pasiektos 
vienybės? Atsakymą į tą klausimą sunkina 
dar ir ta aplinkybė, kad spėjama, jog Krem
lių* konferencijoje atkartos vadinamą Var
šuvos pareiškimą (1948 m. birželio 25 d.), 
kuriame reikalaujama vieningos Vokietijos 
vyriausybės, reparacijų, Ir okupacinių ka
riuomenių atitraukimo. Dėl kai kurių to 
pareiškimo punktų galima būtų susitarti, 

Raudonojoje Kinijoje 
iš vieno mlsljonlerlaus dienoraščio

nistų partijos vado, paveikslai. Minia dai
nuoja „Mūsų Iheiiė priklauso Maoce- 
tungui” — švelnią patetišką melodiją, Vi
sai natitinkančią tekstą. O gal? Maoce- 
tunga* atkaklusis Ciangkaišeko priešas, 
taip pat yra švelnių eilių kūrėjas.

Rugsėjo 10 d.
Išdalinus turtuolių turtą, prasidėjo skun

dų banga. Dabar prasideda teroras. Kiek
vienoje miesto dalyje apgyvendinta po 50 
invalidų. Jie gauna žemės, butus, maistą 
Ir ... moteris. Kiekviena neištekėjusi mer
gaitė oficialiai atiduodama Jiem*. Kurio* 
pasipriešina, atsiduria armijoj*. Čia dar 
blogiau. Netoli nuo mūsų yra armijų* sto
vyklą, kurioje 50 tokių mergaičių laukia 
gimdymo.

Lapkričio 2 d.
Po pietų pagaliau ateina ilgai laukta 

proga pasikalbėti su naujuoju valdžios at
stovu Ku. Jis labai malonus ir nuolat šyp
sosi.

— Ar daug turite darbo? — mandagiai 
mane paklausia.

— O, ne, — atsakau 'diplomatiškai. — 
Siame aėmestre teturiu tik keletą studentų.

— Ramiai plėsklte savo įstaigą, — kalba 
jis. — Mes čia būsime gana neilgai.

Paskui jis pradeda plūsti popiežių. Jis 
išbaręs komunistus, kad šie nužudę mlsljo- 
nlerių.

— Juk jis buvo šnipas! — šypsodamasi* 
priduria Ku.' Šnipas? Ar komunistų( akyse 
nevisi mes ... šnipai?

Lapkričio 16 d.
7 valanda vakaro. Bažnyčioje man rašant 

šias eilutes, vienas komunistų majoras su 
savo karininkais aptari* padėt). Jis paslap
tingai šnibžda apie tautinės armijos atžy- 
giavlmą. 1.700.000 kareivių atžygiuoją iš 
plotų. Malonu būtų, jei tiesa. Duok, Dieve, 
kad bent 17.000 būtų ...

Lapkričio 19 d.
Tautinės kariuomenės daliniai tikrai atėjo.
Tačiau pirmasis susitikimas apvylė.’ Jie 

apiplėšė ligoninę, vaistinę, atėmė paskuti
niuosius mano daiktus! dviratį, batus, dė
žę su bažnytiniu vynu. Aš labai susinerva
vęs. Mes jų laukėme, kaip išvaduotojų ir 
globėjų. Vakare pas mane ateina viena* ka
rininkas.

— Tamst* eal kunigas? — klausia jis 
mane. — Aš k*d*is buvau Tamsta* moki
nys, ir T«m*ta mane pakrikštijai.

Ji* paspaudžia mano ranką ir mane nu
gabena pa* komendantą, kuris mane su
tinka su nepaprastu mandagumu.

— Aš galiu du žmones išgabenti į Šan
chajų. Ar Tamsta nori? Mes čia llkrijn* tik 
keletą valandų, ne* esame peroilpni miestą 
išlaikyti. Tai vienintelė galimybė 11 čia pa
sitraukti.

Lapkričio 22 d.
Esu Šanchajuje. Čia v!«i pakrikę lt pra

radę viltis. Čenpulei, karinis ta- politinis 
Ciangkaišeko tarėjas, prieš keletą die
nų nusižudė. Visi žymesni vyriausybės na
riai kišenėse nešiojasi garsiąsias ciano ka
lio kapsules. ,

upė dar vadinama „Kinijos vargu”. Huang
ho klauso drakono. Kai drakonas įpyksta, 
upė pakeičia savo vagą, jos srove nevaldo
mai pasuka kita kryptimi ir milijonam* 
žmonių atneša badą. Nuo 602 m. pr. Kr. 
Huangho yra dešimt kartų keitu*i savo 
deltą tarp 33», 50« ir 39 • š. plat. Įsi
vaizduokite, jei Dunojau* staiga vietoj Re- 
gensburgo patuktų per Kailelį, Kinijos 
ūkininkai nuo amžių kuriasi krūvomis, kad 
galvių kovoti su Geltonąja upe, kuri reiškia 
jų likimą. Vienas komunistas man kartą 
pareiškė, kad Huangho verčia Kinijos žmo
nes pripažinti kolektyvizmą.

Liepos 17. d.
Savo akimis pamačiau tuos legendarlnius 

partizanus. Jie ir šiandien sudarą komu
nistų stiprybės branduolį, kaip jų vadai pa
sididžiuodami mėgsta pabrėžti. Žygio me
tu jie per dieną pasiekia 100 km, o tuo 
tarpu Europos kariuomenių daliniai per 
dieną tegali nužygiuoti 50—60 km. Čia ir 
glūdi viena Iš komunistų laimėjimo paslap
čių. Jie staiga atsiranda, apsupa priešą, be 
pertraukos šaudydami, sukelia paniką, vėl 
atsitraukia, išsiskirsto ir pagaliau susirenka 
tokioje vietoje, kurios'’ joks Nanklngo stra
tegas iš anksto negalėjo numatyti. Šių vyrų 
dauguma* yra iš Mandžūrijos, o kiti — ten 
praėję karinį apmokymą. Jie puikiai žino 
visus partizaninio karo trikus.

Liepos 25. d.
Dar daug reikia, kad kiniečiai pasidarytų 

drausmingais kareiviais. Labiausiai tai yra 
pavykę komunistams, kurie 1921 m. susi
būrė į partiją. Svarbiausieji jų ramsčiai 
yra patys neturtingieji ūkininkai ir noma
dą, o Šaudmenis ir ginklus teikia pats priešu. 
Karo su japonai* metu dezertyravo ištisos 
Mandžuko divizijos su visu apginklavimu. 
Kiniečių karts pilnas savotiškumų. Ir „mū
šio lauke” dažnai viešpatauja visiška* vie
ningumas, kareiviai tylomis susitaria, tiksliai 
nustatydami, kada ir kur bus šaudoma, o 
kur šaudyti yra uždrausta.

Liepos 27 d.
Clnaną, Santungo sostinę užėmė garsus 

■komunistų generolas Oen-Jl, vienas Iš pačių 
senųjų” komunistų. 55 m. amžiaus genero
las yra viena* iš didžiųjų Kinijos poetų. 
Po kiekvienos pergalės jis rašo odes, 
neužmiršdamas jausmingomis eilėmis už
fiksuoti ir pralaimėjimų. Be to, ji* laikomas 
žymiu taktikų. Kaip ji* įveikė generolą 
Wang-J«o-Wu? Gena* į savo planą įtraukė 
priešo kareivių susirūpinimą šeimomis. 
Wango kareiviai traukdamiesi gabeno ir 
savo žmonas, o Ceno partizanų nedidelė 
grupė, pra*iveržu«i į užnugarį, šią vilks
tinę užpuolė. Wangas galvotrūkčiais nus
kubėjo ginti šeimų, ir tada Cenas pradėjo 
pagriudinį puolimą. Tikrai kinietiška stra
tegija.

* Rugplūčio 1 d.
Šiandien bažnyčioje vyksta dideli* mitin

gas. Virš portalo kabo milžiniški Lenino, 
Stalino ir Maocetungo, Kinijos komu

nepažeidžiant principų, dėl kitų — be. Gali 
būti, kad pavyks susitarti dėl Ruhro krašto 
kontrolė* ir dėl demilitarizacljos, tačiau 
JAV niekados nesutiks rusams netiesiogiai 
mokėti reparacijų, o taip pat ir su oku
pacinių kariuomenių atitraukimu.

Visai aišku, kad Vakarai negali nusileisti, 
nepažeidę pagrindinių principų, kurių lai
kytis Achėsona* prižadėjo; Taip pat lengva 
suprasti, kad rusų vieningos Vokietijos rei
kalavimas vėl sukels prancūzų būgštavimus, 
o taip pat jis grės ir Washington© nutari
mui sudaryti Vakarų Vokletljo* valstybę. Be 
to, aišku, kad prancūzai jokiu būdu nesu
tiks su okupacinių kariuomenių atitrauki
mu. Washingtottas tikisi, kad patys vokie
čiai nenorės atsisakyti nuo sąjungininkų, o 
ypač amerikiečių kariuomenės apsaugos. 
Atrodo, kad JAV niekados nesutik* su oku
pacinių kariuomenių atitraukimu.

Sakoma, kad Achesonas konferenciją nori 
baigti iki birželio 15 d. Atrodo, kad ame
rikiečiai iki to laiko norėtų konstatuoti, kur 
atsidurta. Acheeona* neketina daug laiko su
gaišti konferencijose, kaip tai darė Byrne- 
«as ir Marshallis. Todėl prezidentas if pa
skyrė Jessupą ^konferencijų ambasadoriu
mi". Birželio 15 d. terminas sutampa su 
Vakarų Vokietijos rinkimais, kuriuos no
rima išsaugoti nuo Paryžiaus ministerių 
konferencijos sukeltos propagandos. Antra 
vertus, tai nereiškia, kad tas terminas turi 
ulitimatyvinį pobūdį, Waahingtonas į šią 
konferenciją žiūri labai rezervuotai. Jai 
visu rūpestingufnu ruošiamasi, tačiau Vo
kieti j oa problemos sprendimo nesitikima. 
Berlyno blokados atšaukimu laimėjus vienas 
kautynes, nelinkstama užsienio reikalų mi
nisterių taryboje pralaimėti visą karą. 
(Neue Zflricher Zeitung)

=THUMPOŠ mi()S=
ARGENTINA

♦ Argentinos vyriausybė sudarė iš 8 
asmenų komisiją, kuri vyks į Europą ir ten 
tarsis dėl imigracijos į Argentiną (D/R).

D. BRITANIJA
♦1 Britų teismo Manchesteryje prokuro

ras kaltino Lenkijos karo attachės pavaduo
toją wna|orą Kajdį, kad pastarasis mokėjęs 
lenkui Kaczmarekui už šnipinėjimą Lanca- 
shirės srityje, kur stacionuoja amerikiečių 
supertvirtovės. (D/R).

♦ Britų filmų artistas Masonas sutiko 
vaidinti Kravčenkos rolę filme, kuriam sce
narijus bus paimtas iš kravčenkos knygos 
„Aš pasirinkau laisvę”. Kaip žinia, dalis to 
filmo bus gaminama Anglijoje (D/Afp).

♦ Gerai informuotuose eluogsniuose pa
tirta, kad D. Britanija į Paryžiaus keturių 
konferenciją pasiųs visai nedidelę delegaci
ją. Galimas daiktas, kad Bevinas atvyks, į 
Paryžių dar prieš konferencijos pradžią, kad 
čia pasimatytų ir pasitartų su Achesonu 
(D/R).

♦ Lancashirės kasyklose streikuoja 23.000 
angliakasių. Iš viso .streiko yra paliestos 38 
anglių kasyklos. (Up).

• EGIPTAS
♦ Egipto policija Kaire padarė pas mu- 

zuilmonų brolijos sąjūdžio narius kratas. 
Iškratyta per 700 namų. Daug įtariamų as
menų suimta. Suimtas ir Meguidas, ■ kurio 
jau seniai ieškota ryšium su Egipto minis- 
terio pirmininko Paschos nužudymu (D/R).

ITALIJA
♦ Sardinijoje įvyko rinkimai į krašto 

parlamentą. Vietų gavo: krikščionys demo
kratai 22, komunistai 13, monarchistai 7, 
Sardinijos partija 7. Sardinijos socialistai 3, 
Italijos, socialistai ir Nennio socialistai po 
3, kitos partijos tegavo tik po 1 atstovą.

ė Turino miesto valdyba pranešė Itali
jos vyriausybei, kad ji ketina pradėti sta
tyti naują aerodromą, kurio planai jau yra 
paruošti. Tas aerodromas būtų toliau nuo 
miesto ir todėl nebeturėtų įvykti tokių ne
laimių, kokia ’ neseniai įvyko, kurioje žuvo 
patys geriausi Italijos futbolininkai. (Up).

IZRAELIS
ė Šiuo metu JAV viešįs. Izraelio vyr. 

rabinas Herzogas, lydimas Izraelio amba
sadoriaus, lankėsi baltuosiuose rūmuose pas 
prezidentą Trutnaną (D/Afp).

JUGOSLAVIJA
♦ Belgradas paskelbė, kad Albanijos pa

sienio sargybos apšaudė Jugoslavijos mo
torinę- valtį, kuri dalyvavo Scutario ežere 
vykusiose motorlaivių lenktynėse,. Valtimi 
plaukė vienas leitenantas ir trys kareiviai. 
Apšaudymo metu du asmenys buvo sužeisti. 
Jugoslavija pasiūlė bendrai tą įvykį ištirti, . 
bet Albanija tą siūlymą atmetė. (D/R).

♦ Jugoelavijo* patrulis nušovė vieną 
vengrų pasienieti, kuris nelegaliai norėjo 
pereiti, sieną. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ JAV federalinis - teisėja* Rilkmdas 

parėmė užsienio reikalų ministerijos nuo
monę, kad sovietų pilietis Gubičevas negali 
naudotis diplomatiniu imunitetu (D).

♦ JAV per pastaruosius ketvertu* metus 
daugiau kaip 1,4 milijonai karo veteranų 
gavo valstybės paramą nusipirkti namams.

♦ JAV laivyno sįVecialirtai šiuo metu 
tiria malūnsparnio panaudojimo kariuome
nės išlaipinimui rentabillngumą. Tikimasi, 
kad ta nauja technika 'sumažina invaziją 
vykdančiai kariuomenei pavojus, kurie su
sieti su bombonešių puolimais. (D).

♦ JAV nrofesinių sąjungų organizacijų 
CIO ir AFL atstovai birželio mėn. 24 ir 25 
d. atvyks į Ženevą, kur įvyk* konferencija, 
kurios metu bus įkurta nauja tarptautinė 
profesinių sąjungų organizacija (D/R).

♦ Aštunto*ios amerikiečių armijos Ja-

Knijoje viršininkas gener. leitenantas Wal- 
ris patvirtino 23 japonam? mirties, baus
mę už karo nusikaltimus. Tie japonai, tarp 

kurių yra ir viena moteris, su amerikiečių 
pagautaisiais lakūnais Kyucshu universite
te darė vivisekcijas. (D/R).

ta Uneico komisija, kuriai pavesta defi- 
nuota demokratijos sąvoką, pranešė, kad 
komunistai mano, Jog bet koks respektavi- 
mas antidemokratinės nuomonė* yra ne kas 
kita, kaip tam tikras fašizmo pasireiškimas. 
Gi liberalų nuomone, laisvos mintie* pa
jungimas kaip tiktai yra totalizrpas arba 
potencialus fašizmas (D/R).

ĮUNGT. TAUTOS
♦ JT speciali pakomisė Italijos koloni

jų klausimui pritarė Italijos užsienio rei
kalų ministerio Sforza* pasirašytai *u Be
vinu sutarčiai dėl Libijos ateitie* (D/R).

KINIJA
♦ Kinijos komunistų radfja* oficialiai 

paskelbė, kad Kinijos komunistų partija va
sario 24 d. Rangūne pasirašė su Burtuos 
komunistų partija ir kovo 17 d. Maskvoje 
p*«iraiė su šiaurinė* Korėjos draugiškumo 
ir savitarpio pagalbos sutarti*. (D/Afp).

PRANCŪZIJA -
♦ Sustreikavo Paryžiau* biržos tarnau-. 

tojai, reikalaudatol didesnių atlyginimų. (D).

SOVIETU S-GA
♦ Apklausanėjant grįžtančius iŠ sovietų 

nelaisvės, pasisekė išaiškinti likimą 190.000 
dingusiųjų asmenų (D).

Tvano jau nebegalima sulaikyti. Viena 
aišku: Geltonosios upės tauta pergyvena 
baisią krizę, kurią tegalima bus įvertinti, 
tik Iš istorinė* perspektyvos pažiūrėjus. 
„Kas beatsitiktų - šiandien ar rytoj - 
laikas yra gallnge*nls už mus. Aš sakau 
Jum*; šia stipriai ginkluoti vyrai ii Itaurės, 
vieną dieną elgetom!* *tovė*tles mū*ų du
rimis. O ką reiškia 25 kart 10 metų, pažiu
rėju* amžinybė* akimi*?” — taip kalbėjo 
Kinijo* minister!* Hanldua 1644 metai*, kai 
galingą Mandžūrijo* kariuomenė užplūdo 
visą kraštą.
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Tarp Australijos kanalų ir mergaičių

„Kun. Krupavičius pareiškė ... ypač 
tremtiniai turi rūpinti* gimimų padidė
jimu.” „Mintis”, 48. 10. 20.

„Motinoms, kurios, tiesa, vienerius 
dvejus meteliu* pavargo, bet paskui 
„poniomis” pragyveno ar gyvena, reik
tų visiškai tiesiai ir atvirai išreikšti 
užuojautą. Stasys Yla, „žiburiai” 43 Nr.

PDR. socialinio sk. v-kė IRO vardu 
(spėjo tėvus susilaikyti nuo vaikų, nes 
kitaip jie negalėsią išemigruoti. Numa
toma, kad IRO iki kitų metų liepos 1 d. 
baigs savo darbus ir tokiu būdu nėš
čios moterys ir kūdikiai, kurių būklė 
neleidžia keliauti jūromis, turės pasi
likti Vokietijoje. Faktas.

1947 m. vienoje 200 gyventojų tetu
rinčioje lietuvių stovykloje vienos sa
vaitės būvyje buvo konstatuoti 4 abor
tai, iššaukę komplikacijas.

Gyvenimo realybė.
/

Kaip matome, tarp gražių žodžių, sako
mų įvairių iškilmių proga, ir realaus gyve
nimo yra didelis skirtumas. Žodžiai sau, 
gyvenimas sau. Bet tada kyla klausimas, kam 
gi tie visi žodžiai, „poniučių” smerkimas, 
jei niekas nė pijšta nepajudina, kad nauja
gimiai būtų lankomi visos tautos brangiu 
tartu, o ne tiik kliūtimi emigracijai. Tiesa, 
IRO duoda šiokius tokius nėščių priedus, 
šiek tiek rūbų, L. Raud. Kryžius vargingą 
kraitelį, bet visa tai, palyginus su papildo
mu rūpesčiu, kurį atneša su savita nauja
gimis, tėra tik lašas prieš jūrą.

Todėl, atvirai kalbant, dirbtinių abortų 
skaičius yra labai dideli*. Kiekvienoje sto
vykloje apie juos išgirsi įvairiausių istori
jų; Kadangi pagal 
Baudžiamojo Statuto 
yra draudžiama, jie 
galba tokių žmonių, 
kankanui reikalingų 
didesni* ar mažesnis 
viso, kiekvienas nėštumo nutraukimas, nors 
ir geriausių „specialistų” atliktas, yra di
delė žala sielai ir kūnui. Bet, pasakys daž
nas, kitos išeities nėra.

Tarp kitko, prieauglio problema'nėra spe-

Vokietijoje, veikiančio 
218 § abortus daryti 
dažnai atliekami pa- 
kurie neturi tam pa
žinių, Rezultatas — 
kūno sužalojimas. Ii

Skaitytojai rašo
B ALFAS TYLI

P. L. Obuolėnas, Schwb. Gmilnd., Bis- 
• marekkaserne, mum* skundžiasi:

„Prieš kąek laiko Tamstos redaguoja
mame laikraštyje buvo paskelbtas „Bal
to įstaigos Europoje” skelbimas, kuria
me siūloma neturintiems giminių ar pa
žįstamų įtęiiktl prašymus nevardinėm ga
rantijom gauti. Po kiek laiko Baltas pra
nešė, kad prašymų yra labai daug, todėl 
negalį* atsakyti į pavienių, asmenų laiš
kus. Kam sutartis būsianti paskirta, tam 
praneštą.

Pirmame skelbime nebuvo nurodyta 
apytikrė data,- kada ta* sutartis Balis* 
tikisi gauti ar ja* skirstyti.

Balfa* į privačius laiškus neatsako. 
Susidaro kebli padėti*, ne* negali žino
ti ar to* edtarty* jau gautos ir jau pa
skirstytos ar dar neatsiųstos. Tuo tarpu 
žmonės laukia ir, gal būt, praleidžia pro- 
gą vykti į kitu* kraštu*.

Prašau skaitytojų vardu tą reikalą Iš
siaiškinti Balt* ir rasti galimybę arti
miausiu laiku paskelbti.”

Redakcija tik tiek gali p. Obuolėną pa
guosti, kad ir jai Baltas neatsako. Jo* pra
šymas sumokėti prenumeratą liko neatsaky
ta*.'
PAŽIBTAME SAVO BALUTI

P. S. Milius iŠ Augustdorfo aiškina:
„Šiomis dienomis daugelyje britų zo

nos stovyklų lankėsi nepaprastas pasiun
tiny* ir įgaliotas mlnisterls Baluti*. Dau
geli* tremtie* metų suteikė mums dide
lių nusivylimų, nepasitikėjimo kitais, tad, 
į jo atvykimą pažvelgiau su tam tikru 
skepticizmu. Atvykstantį minister! Vaiz
davausi dideliu ponu, sausu pareigūnu... 
Su tokia nuotaika įėjau į didžiulę galę, 
kurioje trejetas šimtų lietuvių laukė aųk- 

• Što svečio. Stovyklos vadovybės pasvei
kinimas, foto ir filmavimo aparatų 
čiauškėjimas... Pakyla svečias Ir ima 
kalbėti. Tuojau turėjau pakeisti savo 
nuomonę. Jis kalbėjo kukliai, žmoniškai, 
netgi visai draugiškai, savo nuoširdumu 
skverbėsi į tremtinių širdis, kartu ati
darydama* savo... Svečia* matyti, ne
žino, visų mūsų politikierių išdaigų... 
Žmonės skirstėsi pakilia nuotaika.”

VIEŠPATS VIETOJE PONO
Ta* pats skaitytoja* pasipiktinęs dėl visų 

, dabar bandomų įvykdyti kalbinių reformų 
rašo.*

„Tremtyje virtame ubagai* Ir ėmėme 
vadinti* „viešpačiais.” Dievai leis su 
laiku daugeliui mūsų grįžti Lietuvon. 
Bus įspūdingų •uritiklmų su senais pa
žįstamais, kentėjusiai* namie. Grįžęs iš 
tremties šauk* „viešpats Petraitis”, ta
sai vadins grįžusį „ponu”..,

Žodžiai ir realybė
Prieauglio problema 

eilinė mūsų problema, nors jo padidinimu, 
turint'galvoje mūsų tautos išnaikinimą, yra 
gyvybinis klausimas. Jį yra aktuali ir Vo
kietijoje.

Didelė vokiečių tautos dalis gyvena to
kiose sąlygose, kur naujagimis reiškia daž
nai nenugalimus sunkumus. Vienas vokiečių 
katalikų kunigas, Lindavo klebonas Hlrsch- 
vogelis, pats kilęs iš 16 vaikų turinčios var
gingos šeimos, ilgą laiką svarstęs tą prob
lemą priėjo išvados, kad gimimus reikia 
reguliuoti, bet natūraliu būdu. Jis net' pra
dėjo skaityti tuo klausimu viešu paskaitų 
ir susilaukė nemažo, pasisekimo. Tačiau 
problema yra per paini, kad taip lengvai 
radus išeitu. Katalikių moterų sąjungą jį 
apskundė Augsburgo vyskupijos kurijai. 
Girdi, jis iš moterystės paslapties padarė 
viešą dalyką ir tuo pakenkė to sakramento 
orumui, Savo trijų puslapių atsikirtime tu 
kunigu tarp kitko rašot

„Tuo reikalu tylėjimu tik padidins nusi
kaltimus prieš gamtą, bet nepadidina gi
mimų skaičių. Ar gi Eklezlja, Dievo pasta
tyta žmonijos vadovė, turi dėl klaidingai 
suprastos ganytojinės išminties tylėti, pa
likti šeimas varge? Tai būtų teikimu skor
piono ten, kur maldaujama duonos”.

Mat, kun. Hirschvogelis viešai pasakojo:
„Dievu sutvėrė moters kūną taip, kad 

jis palyginus ne daug dienų per mėnesį yra 
vaisingu. Todėl nėra jokio nusikaltimo 
Dievo valiai, jei toms dienoms akirsim ypa
tingą dėmesį.”
' Kun., Hirschvogelis propagavo austro 
prog. klauso ir japonų prof. Oglno meto
dus, tom dienom nustatyti. Mat, jie 1930 m. 
tiksliai nustatė, kad mažiausiai 9 dienas į

Ar tikrai streptomycinas daro stebuklus?
Plaučių džiova yra gana savotiška liga. 

Tuo metu, kai iš vieno* putės bacilos naiki
na plaučių audinį, iš kitos pusės pastebima* 
didelis palinkimas į veikimą. Kai kurio** 
stadijose šį reiškinį galima net pavadinu 
tikromis lenktynėmis tarp audinį naikinan
čių bacilų ir kūno pastangų pasveikti. Gtlr 
lėjima* lovoje, jungiant su kollapso terapl- 
a, lemiančiai padeda kūnui bacilas įveikti. 

Be to, atrodė, streptomycinas bakterijas n* 
užmuša, bet jas tik laikinai nusilpnina ir 
tuo būdu kūno sveikimo pastangoms pa
lengvina pasiekti persvarą. Kodėl taip 
vyksta, dar nežinoma. Tačiau, vienu ar ki

tu atveju, Mayb klinikų eksperimentai buvo 
toki padrąsinantys, kad. reikėjo ir toliau ty
rinėti.

Amerikiečių ligoninės 1947 m. pradžioje 
sudarė studijų, grupes, kurios apėmė 900 
ligonių 22 ligoninėse. Pirmieji stebėjimai 
patvirtino Mayo klinikų duomenie. Per pir
mąsias dvi savaite* — kurta* tąsėsi 120 
dienų, — nukrito temperatūros kreivės, dau
gumai ligonių liovėsi kosėję, pradėjo augti 
jų svoris, gerėti Mvijauta. Bet drauge pa
sirodė' ir reakcija į naująjį vaistą — apti- 
nuodijimo reiškiniai — galvos svaigulys, 
zvimbimas ausyse, klausos nulipintas. To
kių ataitikimų buvo tik apie 8°/e. Daugumo- 
e bandymas galėjo būti tęsiama* iki galo.

1947 m. gegužės mėnesį žymiau*! ameri
kiečių tuberkuliozės specialistai susirinko 
St. Louise patikrinti 157 bandymų rezulta
tus. Tris dienas jie sėdėjo prie rentgeno
gramų ir tyrė prieš ir po gydymo padary
tas plaučių nuotraukas. Kiekvienas gydy
toja* smulkiai pasižymėjo visus nuotrauko
se pastebėtu* pakitimu*.

Sprendimas parodė, kad streptomycins* 
geriausią veikimą parodė tais atvejai*, ka
da plaučių ligos pakilimai tebėra dar mink
šti, progresyvūs — uždegimo stadijoje. 
Daugelyje (81%) „tokių atvejų buvo ligos 
apniktoaio* vietos visai prapuolę arba su
mažėją ir sukietėję. Gydytojai aiškiai kon
statavo, kad tokio pagerėjimo per 120 die
nų, nenaudojant šio vaisto, nebūtų buvę pa
siekti. Toliau jie konstatavo, kad strepto
mycinas mažiau arba visai nerodo veikimo 
tils atvejais, kada ligos apniktosios vietos 
vlrtuiio* į plūšingę audinį arba kavernas.

Aplnuodijlmo reiškinius galima sumažin
ti, redukuojant dožas arba suretinant Injek
cijų skaičių. Streptomycinul pasipriešinimo 
problemos išsprendimas esą* sunkesnis už- 
davinys, tačiau St. Louise susirinkusieji ir 
rentgenogramas tyrinėjusieji specialistai Ir 
tuo reikalu padarė reikšmingų pastebėji
mų. Kadangi iš visa ko atrodo, kad strep
tomycinas kulminacinį savo veikimo punktą 
pasiekiąs per pirmąsias 60 dienų, todėl, gal 
būt, pasipriešinimo vaistui problema galė
tų būti išspręsta, sutrumpinant gydymo 
kurią — jį užbaigiant anksčiau, negu baci
los įgaus imunitetą.

Tačiau galimas daiktas, kad streptomyci
ns* geriausių rezliltatų pasiektų, jį panau
dojant draug su kitai* .vaistai*. Dr, M. I. 
Smitha^ Išbandė streptomyclno ir pyofnlno 
kombinaciją džiova apkrėstiems gyvuliame, 
Ir konstatavo, kad tu jungtinis vaistu yra 
žymiai veiksmingesni*, negu kiekvienas jų 
atskirai. Mayo klinikose bandyta, triguba 
kombinacija:- streptomycin©, promizoEo ir

mėnesį moteris yra nevaisinga. Augsburgo 
vyskupijos kurija kun;/ Hirachvogeliul vie
šai kalbėti ja tema Uždraudė.

Tačiau tuo viso* problema* nepaėalinsi. 
Japonijoje buvo panašiai. Ten amerikiečių 
karinė vyriausybė norėjo atlikti panašią 
aiškinimo akciją, nes japonų didelis prie
auglis verčia susirūpinti, tačiau Amerikos 
moterų organizacijom* užprotestavus, Wa- 
shingtonas tai daryti uždraudė. Vėliau *avo 
iniciatyva panašios propagandos nutarė 
griebtis pati Japonijos vyriausybė.

Na, mum* kalbėti apie per didelį savos 
tautos prieauglį dar negalima. Atvirkščiai, 
mums reikia jį visokiomis priemonėmis di
dinti. Ir tie, kur yra tam pašaukti, neturėtų 
pasitenkinti tuščiai* žodžiais, bet padaryti 
viską, kad į naujagimį nebūtų žiūrima kaip 
į papildomą vargą. O jei to padaryti ne
galima, reikia padaryti ylską, kad dabar 
vykdomas gimimo „reguliavimas”, būtų 
Įvykdytas tuo būdu, kuri* nekenkia nei sie
lai nei kūnui. Būtų gera, kad tuo klausimu 
daugiau kas pasisakytų. Reikalas yra opu* 
ir vargu ar jį verta nutylėti. O gal? G. K.

Šimtai DP nori grįžti j Vokietiją
Nepaisant IRO Įspėjimų negrįžti Vokie

tijon,' tuoj po Velykų atvyko Briuseliu įim
tai DP, baigusių įsipareigotą darbą. Visi 
nori grįžti į DP stovyklas Vokietijoje. Bel
gijos vyriausybė dar nėra nutarusi, ką tu 
jais daryti.

„La revue nouvelle” ragina vyriausybę 
laikytis 1946 m. duotą žodį, kad praalinkui 
2 metams atvykusieji galėt paoiieikoti kitą 
darbą (Gimt. Šalis).

trečio sulfanomldų giminės vaisto junginy*. 
Neseniai Bellevue ligoninės ‘ (New York*) 
gydytojai sujungė »treptomyciną *u promi- 
zollu ir tuo būdu gavo gireenių rezultatų 
prieš smegenų plėvė* tuberkuliozę. Jiem* 
pavyko šešis iš septynių vaikų tegelbėti, ir 
nė vienu atveju nepastebėti apsinuodijimo 
reiškiniai.

Tyrinėjimai nėra baigti, tačiau Ugi šiol 
streptomyclnaa pasirodė geriausiu vaistu 
prieš smegenų plėvės tuberkuliozę. Jis taip 
pat siūlomas nepaprastai rimto* ir skaus
mingo* gerklė* džiovei atvejai*.

Šiuo metu jau visiškai aišku yra tai, kad, 
streptomycinas gali būti naudojamas tik li
goninėse ir tik kaip gulėjimo kurso papil
dymas, bet niekada, kaip jo pakaitalas. Abe
jojama dar, ar šį vaistą galima naudoti 
pradinėje ligos stadijoje, kada liga plau
čius dąr tebėra labai mažai tesužalojusi. 
Gulėjimas lovoje, jungiant jį su kollapso 
terapija, daugelį „pradinių atvejų” sustab
do. Kodėl tad streptomycins naudoti pakai
talu ir rizikuoti, kad išsivystytų imunitetą 
turinčių bakterijų rūšie. Geriau jį pasilikt! 
vėlesniam atvejui.

Tarp žymiųjų streptomyclno epeciiHetų 
šiandien būgštaujama, kad nuostabius ir 
netikėtus rezultatu*, kurių pasiekta su 
streptomydnu, atsargiai parinkus pacientus, 
gali sugriauti tie gydytojai, kurie su strep- 
tomycinu nėra labai gerai susipažinę, O 
vaistą naudos kiekvienam paclentuj. Iš to 
kartais galėtų kilti ir nemalonių arba net 
Ir kenksmingų komplikacijų.

„Prašau kantrybė*,” neseniai pareiškė 
Dr. Hinshaw. „SĮ punktą pasiekus, lieka 
dar daug dalykų, kurių meg nežinome ir 
kuriuos dar tik ateityje pavyki *u»ekU. Mes 
nežinome, kad streptomycin** yra naudin
gas, tačiau žinome Ir tai, kad netinkama* 
jo panaudojimas gali būti kenksmingas. Mes 
žinome, kad jis nenaudingas gali būti ir 
taliT atvejai*, kuriai*, mflių nuomone, jis 
turėtų tikrai naudingai veikti. Tačiau ra
minantis lakta* yra tai, kad etrcptomycinai 
yra pirma*:* valetas, kurį lėkmingai gali
ma panaudoti prieš tuberkuliozę žmogau* i 
kūne.” (Pabaiga)

*
O KAIP SU NAUJUOJU DR. BACHO 

VAISTU?
Aukščiau talpinamą straipsnelį apie 

Itreptomyciną sulietuvinti (pagal vieną 
amerikiečių medicinos žurnale „Hygeia” til
pusi straipsnį) man* paskatino daugelio 
skaitytojų ausidomėjltna* pradėjusiu garsėti 
Dr. Bacho vatetu nuo džiovos, vadinamu 
„T-35” vardu.

Apie šį vaistą sklinda labai prieštarau
jančio* žinioi. Daugelis ligonių džiaugs
mingai dėkoja už pagydymą jau nebepagy
domų atvejų, kai tuo tarpu neseniai pats 
Dr.' Bache* Saarbrtlckene buvo areštuota* 
už tai, kad viena pacientė po gydymo mirė 
(šiuo metu ji* Vėl paleiitai), o praeitų me
tų pabaigoje net į beprotnamį pasiųsta* 
atitinkamiems stebėjimams, Pats Dr. Bachas 
— sudėtų vokietis, buvęs Masaryko klinikų 
Prahoj* aaistentas, kaip ji* pat* sakosi — 
vaisto paslaptį • Išduoti vengia, tepasakyda
ma* tik tiek, kad „T 35” esąs serumas, pa
gamintas Iš medicinos reikalam* Ugi šiol 
nenaudotų augalų, augančių tik Misšislpl

Jau penktas mėnuo eina, kai mes šeši lie
tuviai, ir dar (vairių tautybių imigrantai 
kartu au keliaedeėimt australų darbininkų 
dirbame valstybinėje upių ir vandenų regu
liavimo komisijoje. Esame, Viktorijoje, tirl- 
ėiaueiai apgyventoje provincijoje. Melbour
ne* — 129 mylios, mažesni miesteliai — 9, 

1 20, 30 mylių. Mūsų darbovietė ir gyven- 
1 vietė yra mažas miestelis — Heyfielda*.

Miestelio plotas nemažat, bet gyvenamų na
mų maža. Miestelio gyventojai neatsimena, 
kada šis miestelis pradėjus kurtis, o apčiuo
piamos pažangos taip ir nematyti. Gatvės 
negrįstos, tik išžvyriuotos, be šaligatvių. 
Keletą* krautuvių, vaistinė, bankas, kinas, 
geležinkelio stotelė, na, ir pora murzinų 
karčiamų. Miestelyje, ir aplink jį apetu gy
vuliams gardų. Tai ir viekas.

Gyvename po tris barakiniuose kamba
riuose, elektra, šalti ir šilti dušai, skalbyk
la, bendra valgykla — žymiai kultūringiau, 
kaip kitose darbovietėse.

Atvykome čia tada, kai buvo vasara įpu
sėjusi. Buvo karšta, bet dabar pakenčiama. 
Jei kuri diena ir vėlesnė būdavo, tai ra
mybės nedavė stiprus vėjas, smėli* ir mu
sės, kurios įkyriai kibdavo ( mūsų spran
dus ir nugaras. Nuotaika pradžioje buvo 
nelinksma. Gamta — išmirusi, bespalvė, me
džiai — belapiai, bešakniai, panašūs į mū
siškius stuobrius — sausros padariniai. Ir 
šitame keistame gamtovaizdyje pradėjome 
kasti kanalizacijos griovius. O, kieta ta sve
tima šėmė, vienu Ultttnojimu jos atsikeli 
voi Žiupsnelį. Pradžioje nuo kirkų ir kastu
vų degė delnai, bet visa tai iškentėme ne
sunkiai, nes viliojo pirmieji pinigėliai. 01 
visko reikėjo, atvykome neturtingi.

Maždaug po mėnesio mus, apie 40 imi
grantų, paskirstė prie įvairių darbų, kele- 

upė* aukštupyje ir Viduržemio jūros irity- 
ae. Pačio augalo pavadinimą jis taip pat 
•lepia. Kita vertus, jau pirmojo medicine* 
kurto studentą* žino, kad serumas yra me-
... | . i. , ncmVKMIlGrue. gilumudtag«, gaunama 11 kraujo, o ne U augalo., grIfflą J|f palg ke]et(t kartų saW(lttli

Vita ši istorija tuo tarpu tebėra tyrimo 
stadijoje. Tie*a, konstatuota, kaip jau .mi
nėta, daug pagijimo atvejų, tačiau yra ir 
priešingų ataitikimų. Labai būdingai yra 
tok* atitikimai, kurį neseniai paskelbė 
„Stuttgarter Nachrichten”. Ponas R., sirgę* 
sunkia tuberkuliozės forma pasakoja: „Dr. 
Bachą man rekomendavo vienas pažįstamas 
tuo metu, kai aš jau antrą kartą buvau grį
žęs 11 plaučių ligų ligoninės, Ir mirti* man 
žiūrėjo į akli. Bachas man davė keletą 
streptomycin© , kurio tuo metu niekur ne
buvo galima gauti, injekcijų, ir aš pasvei
kau.” — „Ar tai nebuvo T—35?” paklausė 
ligonį korespondentas. „Ne, apie tai nebuvo 
ir kalbos. Man Įleido tik atreptomycino.” 
Kai korespondentas vėliau apl* šį įvykį pa
klausė patį Dr. Bachą, šis atsakė, kad po
ną R. ji* gydęs n* etreptomydnu, bet T-33, 
tik paitarajam to n**akę*.

Žodžiu, ateiti* parodys, ar Dr. Bachas 
tikrai turi naują vaistą nuo džiovos, ar jli 
Hik juo giriasi, Ii tikrųjų naudodama* «trep- 
tomyciną.

„Tėvynės Sargui" j antra tomą įžengus
Platesnei visuomenei vargu plačiau yra 

pažįetemas jau treti metai besirodą* kul
tūros, visuomenės, politikos Ir socialinių 
mokslų žurnalas „Tėvynė* Sargas”, nors jo 
pasirodė jau keturi didžiuliai sąsiuviniai, 
kurių pirmi trys sudaro pirmą tomą (1947 
—1948 m.), o ketvirtas (Nr. 5 nes antras 
sąsiuvinis, kažkodėl numeruotas '2—3 nu
meriu) yra pirmas!* antrojo tomo sąsiuvi
nis. Tas paskutinis sąsiuvinis išėjo mažes
nio, knyginio formato, patogesnis naudotis 
ir gyvesnis turiniu. Tai be abejo reikia 
teigiamai vertinti. Kad platesnei visuomenei 
tu žurnalas nebuvo labiau pažįstamas, kal
tas buvo ir to. žurnalo apipavidalinimu ir 
turinys. JI* jau kažkaip per daug kvepėjo 
senienomis tiek savo turiniu, o ypač forma. 
Be to ir originalloi ir aktualios medžiagos 
buvo per maža. Daugiausia pasitenkinta 
vertimais (ir ui nelabai gerai atliktai* lt ne 
labai laimingai parinktai*). Kas sekė visą to 
žurnalo raidą, tas aiškiai matė, kad tai yra 
Krikščionių Demokratų partijos organas. 
Ypač jam tas pasidarė aišku, kai antrajame 
to žurnalo sąsiuviny tilpo straipsnis „Iš lie
tuvių krikščionių demokratų suvažiavimo” 
(214—218 p.). Tas straipsnis sukėlė reakci
jas kitoje krikščioniškos srovės atžaloje — 
Lietuvių Fronte — kuri* net dėl to buvo 
padaręs specialų pareiškimą, ne* pasirodo, 
kad k. demokratų partijos lyderis M. Kru
pavičius tame suvažiavime yra pareiškęs, 
kad „aktualiausia Ir skaudžiausia problema 
yra santykiai su Lietuvių Frontu”, non esą 
tas L. Frontas tėra tų pačių katalikų ir 
ateitininkų sendraugių valka*.

Skaitytojas be abejo čia ras ir kitos įdo
mios medžiagos, ypač atsiminimų (M. Kru
pavičiaus apie Stulginskį, Vaitekūno apie 
Tumėną ir 11.). Įdomūs paskutiniame sąsiu

tas, kurie pusėtinai mokėjo anglų kalbą, bu
vo paskirti tarnąutojai* į sandėlį, keletas— 
šoferiai*. Bet Australijoje šoferiai taip pat 
kartu su darbininkai* dirba. O visus kitus 
— prie naujai išplanuoto kanalo darbų.

Pas mus dabar ruduo (kovo, balandžio ir 
gegužė* mėnesiai — rudenio). Gamtovaiz
dis pasikeitė, žalumo* daug, nes daug Ujo. 
Ir oras vėsus, jei debesuota, tai ir šalta, 
saulėtų dienų maža.

Keliamės prieš 7 vai. 7,15 vai. valgome 
pusryčiu*. 7,30 vai. sėdame į mašiną ir 
važiuojame 5 km į mišką. Ir koks ten miš
kas, kelmynas su nedaugeliu stačių eukalip
tų medžių. Vieni atkasa m kelmu*, medžius, 
kiti su rankine mašina juo* raunant, o dar 
kiti išrautus medžiu* suplauna ir suskal
do. Taip ruošiame dirvą naujam kanalui. 
Dirbame palengva, nes darbas sunkoka*.

Nejučiomis ateina ir pietų laikas. Vėl ma
šina grįžtame į namu* pietų. 12 vai. pietau
jame. 12,45 vai. vėl važiuojam* atgal į miš
ką 16,45 vai. užbaigiame dieno* darbą. Va
karieniaujame 17,30 vai. ir taip dirbame 
kasdien. Į dvi savaites viso uždirbam* 15 
svarų su šilingai*, už maistą atskaito du »u 
pu*e svaro, mokesčiams — apie puaatatro 
įvaro. Taigi gyvai* pinigai* gauname 11 
•varų su šilingais. ,

Valgykloje maistas — pakenčiamai. Vi
rėja* yra australas, tad australiškai gami
nami patiekalai mum* europiečiams neįpars- 
ti. Pagrindinis maistas — mėsa. Daugiauėda 
aviena, ne* kiauliena yra žymiai brangesnė. 
Tai kombinuoja, kad ko pigiau atsieitų. Po
rą kartų dėl maiato pagerinimo ir mitinga
vome, iniciatyvą parodė australai darbinin
kai, ne* už pustrečio svaro dviem* iav*i- 
tėma galėtų būti geresni* maistas. Kol kas 
nepadėjo Ir mitingainutiltu beveik ne
pagerėjo. 1

Kaip praleidžiame laisvą laiką? Datto 
dienomis laisvo laiko maža lieka. Kai pa
valgome vakarienę, tai jau būna ir 18 vai. 
Antradieniais ir ketvirtadieniais einame į 
miestelio mokyklą, kur australu mokytojas 
nemokamai porą valandų moko anglų kal- 
boi. Savotiškas jo mokymas. Mokytoja* vi
sai nekreipia dėmelio į silpniau arba vilai 
nemokančius, tik atenglasi ko greičiau pro- 

mažiau mokinių kluan ateidavo), kad jam 
užtenka šeMų mokinių, net tada pamoka 
jam užskaitoma ir pusantro ivarelio kiše
nėn įlenda.

Mokyklą jau lankėme tris mėnesiui. Per 
juo* mažą pažangą anglų kalboje padarėme. 
Tik viena* kita* šiek tiek daugiau. Mokyk
lą lankysime dar tris mėnesiu*. Tad viso 
būsime mokęsi ingių kalbą čia želi* mėne
siu* ir keletą savaičių pereinamojoje ato- 
vykloje. Pati aplinka ingių kalbai mokytis 
— ne kokia. Vi«ą laiką dirbime tarp Mvų- 
jų, o *u pačiai* australai* pabendrauti ma
žai tenka — mažas miestelis. Tik liek su 
jai* tenka 
nusipirk ti.

Savaitė* 
penktadienį 
nome, kad, 
Bet šeštadienį taip pat turime darbo: •kal
biam, kambarį Išsiplaunant, einam į krau
tuves įvairių smulkmenų nusipirkti, 
kiau skaitome, laišku* rašome, ping — 

(Nukelta į 4 p*l.)

kalbėti, klek krautuvė** reikia

pabalgo* labai lauktame. Jau 
vakare kitaip paaljaučiame. Ži- 
iki pirmadienio būsime laisvi.

Pas- 
pong

viny tilpę vysk. P. Bučio atsiminimai 
kunigų lietuviškumą ir bedievybę Lietu
voje. Oerb. vyskupą* juos parašė sąryšy su 
Dr. K. Griniau* 1947 m. pasirodžiusia kny
ga „Atsiminimai ir mintys” I t, Gražiai 
parašyti ir įdomiai skaitosi, Ir be abejo pri
sidės prie to taip svarbaus Lietuvos atgi
mimui laikotarpio nušvietimo.

Mes Įpratę kiekvieną savo kultūrinio pa
sireiškimo įvykį teigiamai vertinti. Žinoma, 
atsižvelgiant į tas sąlygas, kuriose gyvena
me, ir kuria* labai gražiai charakterizavo 
M. Krupavičius „Žodyje skaitytojui” (įsą*.) 
taip gal ir reikia daryti, nors pats vertini
mas nuo to ir nukenčia. „Tėvynės Sargai”, 
kuris jau sugebėjo įžengti į antrą tomą 
(pirmą tomą sudaro 324 stambūs puslapiai) 
ka a jau pats už save. Sumobilizuoti lėšas 
ir sugebėti išleisti tokios apimties leidinį 
be abejo dideli* darbas.

Džiaugianti* jo nuvaryta vaga pabaigai 
norėtųsi via dėlto palinkėti, kad tai „Tė
vynės Sargas” ko greičiausiai užsidarytų. 
Visiškai rimtai. Tai plauki* U to pities 
minėto įžangos žodžio, kurį parašė M. Kru
pavičius. Iš tikrųjų, „Tėvyne* Sargai” jau 
pasirodo trečią kartą, ir pasirodo kaip tik 
sunkiausiais mūaų tautai momentais. Pir
mą kartą ji* pasirodė 1896 m., kada ne
buvo spaudo* ir užsidarė 1904 iff., kaiepau- 
dos laisvė buvo iškovota, Indrą kartą jie 
pasirodė 1917 m., ir užsidarė, kai Lietuva, 
nepriklausomybė buvo įgyvendyta. Tračią 
kartą jis parirodė 1947 m. Lyg beletųai iš
vada, kad su tauto* išsilaisvinimu jis turės 
Vėl Užsidaryti. Bet kadangi nepatogu kam 
nors linkėti mirti**, tad gal geriau 
ir tautai laimėjus laisvę tegu ji* 
tauto* sargyboje.

apie

šį kartą 
pasilikt 
V. T.
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Įspėjimas neapsisprendziantiems
Tokių DP skaičius, kurie be rimtos prie- Į čios stovyklos, neišskiriant ir darbo sto- 

įasties atsisako pasinaudoti pasitaikančio- vykių Giessene ir Hanau bei pereinamosios 
mis emigruoti progomis, pastaruoju metu Butzbacho stovyklos. Po tos datos Hessene 
žymiai padidėjo. Tai paskatino IRO paruoš- pasiliks tik IRO administracijos štabai, ku- 
ti naujas- taisykles tokiems DP traktuoti. rie rūpinsis privačiai gyvenančiais DP, 
Tos taisyklės numato kiekvieną atvejį na- teikiant jiems teisinę pagalbą ir padedant 
grinėti atskirai. Tačiau ashtenys, kurių elg- emigracijos klausimuose.
sena bus rasta kaipo nepagrįsta, gali netek
ti visų DP teisių. Ressetlement skyriai įpa- Gydytojai dar gali gauti darbo 
neigoti kiekvieną tokį atsitikimą pranešti I Stars and Stripes rašo, kad jau 3 mėne- 
kontrolės centrams. Pastarųjų vedėjai turi I sjU6 jj DP if vokiečių tarpo amerikiečių 
nuspręsti, kaip toliau su tokiais DP elgtis. I ligoninėms telkiami gydytojai. Buvo numa- 

Pirmiausia kontrolės centras turi pasi-, ty<a sufeHrti 200 gydytojų i90 jau yra su- 
kviesti tą asmenį asmeniškai iškvosti. Kon- priirnan]i kwię perfek( mo.
trelės centro v ėjas gai spręsti, ar pa les L angliškai. Tačiau tie gydytojai, kurie mi
tams DP ir toliau naudosis visomis DP tei- 6 . . < 1
sėmis, ar visiškai, iš IRO bus išskirtas. Ga- statybas sąlygas atitinka, gali dar regis- 
li būti daromi ir kompromisiniai sprendi- truotis. ;
mai, k. t. paliestajam asmeniui palikti tik Tie gydytojai dirbs kariuomenės arnbula- 
politinę ir teisinę'IRO globą, palikti emi- I torijose. Jų atlyginimai bus apie 600 DM 
gravimo teisę, bet atimti, IRO išlaikymą ir mėnesiui. - 
t.t.

Jeigu too reikalu pakviestieji DP per 30 I DP galės meškerioti
dienų neatvyksta Į kontrolės centrą išsiaiš- I Omgus pranešė, kad karinė valdžia yra 
kinti, tai klausimas sprendžiamas be jų. (paprašyta DP duoti meškeriojimo leidimus 

Visiems kontrolės centrams IRO nurodė, tomis pačiomis sąlygomis, kaip kad jie yra 
kad tas klausimas turi būti sprendžiamas | duodami vokiečiams.
griežtai, nes yra neleistina, kad atskiri as
menys be reikalo apsunkintų IRO aparatą, 
atsisakydami pasinaudoti progomis, nes jie 
sulaiko išvažiavimą kitų, kurie to nori.

Uždaro 13 DP stovyklų
Gegužės mėn. IRO likviduos 13 stovyk

lų. Iš tų stovyklų bus iškeldintą 14.653 as
menys. Lietuvių gyvenamos stovyklos bus 
panaikintos šios: Mattenbergo stovykla prie 
Kasseito, Rebdorfo stovykla prie Eichstat- 
to ir Wildbado stovykla prie Rothenburgo.

Toliau IRO informuoja, kld iki birželio
15 d. bus panaikintos visos Hessene esan-

dėl emigracijos
Didžiausią dėmesį atkreipė lietuviai 

grafikai
DP meno paroda iš Olandijos bus per

kelta į Paryžių. Čia IRO parūpino labai 
geras Rotchildo rūmų patalpas.' Paroda bus 
atidaryta birželio gale ar liepos mėn. pra
džioje. Ji bus dar papildyta naujais kūri
niais.

Čia tikimasi sulaukti dar didesnio pasise
kimo ir tos parodas įvertinimo, kaip Olan
dijoje.

Olandijos DP parodoje dalyvavo 7 tautų 
DP menininkai. Ją aplankė per 8.000 olan
dų žiūrovų. Publika įdomavosi tapyba, gi 
kritika kreipė savo dėmesį į grafiką.

Kritikai pirmoje eilėje atkreipė dėmesį į 
5 lietuvius grafikus: Jonyną, Petravičių, 
Augių, Valių ir Ratą. Tapyboje iš lietuvių 
daugiausia dėmesio atkreipė Valeška.

Ta paroda ryškiai parodė, kad dailinin
kai yra aukštai kultūroje stovinčių tautų 
atstovai. Jais susidomėjo publika, o la
biausiai leidyklos, kurios norėtų kai kuriuos 
grafikus atsigabenti net į Olandiją. Streich- 
terio leidykla norėtų su Jonynu, viena Am
sterdamo leidykla su Vidbergu, užmegsti 
santykius.

AKIMIRKSNIU KRONIKA

Dailininkų pareiškimas visuomenei 
dėl provokacinių laiškų

Nepasakytas pamokslas
Jau kuris laikas iš Kanados lietuvių gyvenimo mus pasiekia nelabai links

mos, net, sakyčiau, visiškai graudžios žinios. Jos pradėjo plačiau skambėti, kada 
bendrinio Kanados lietuvių laikraščio „Nepriklausomos Lietuvos” buvęs redakto
rius agronomas linininkas Rudinskas buvo pakeistas naujai Kanadon atvykusiu 
žurnalistu Kardeliu. Nors kai kieno yra tvirtinama, jog to triukšmo ^rūgimas” 
esąs prasidėjęs- daug anksčiau, o redaktoriaus pakeitimas buvęs tik žiežirba „ka
rui” pradėti. \

, Keista, kad tenka kalbėti ir rašyti apie iš bolševizmo nagų ištrūkusių lietuvių 
' tarpusavio karą, kada, rodos, priešas toks aiškus ir jam nugalėti gyvas reikalas 

sumobilizuoti visas jėgas. Bet pasiskaitykime žodžių iš jų pačių spaudos. „Neprik
lausomos Lietuvos” š. m. 17 nr. aprašinėja Kanados Lietuvių Tarybos Montrealio 
skyriaus susirinkimą, kuriame dalyvavę per 200 narių. Tas skaitlingas susirinkimas 
randa reikalo priimti štai Jtokią rezoliuciją:

„Kanados Lietuvių Tarybos Montrealio skyriaus visuotinis narių susirinki
mas, įvykęs Ville Lasalle 1949 m. balandžio 24 dieną, konstatuoja, kad sėkmingai 
Lietuvos vadavimo kovai ir lietuvių progreso tikslams siekti yra būtina visų Ka
nados lietuvių vienybė.

„Siekiant visų Kanados lietuvių vienybės, KLT Montrealio skyriaus^visuoti- 
nis narių susirinkimas, konstatuodamas, kad Kanados Lietuvių Sąjunga varo labai 
negražų Kanados lietuvių ardymo darbą, kviečia tą organizaciją prie 
mėsti Kanados lietuvių ardymo darbą ir eiti bendros vienybės keliu.”

Va, tai tau! Kai prireikia tokių rezoliucijų, vadinasi, reikalas -nebe 
vadinasi, užmiršome, kas didžia ir brangu, ir paskendome kažkokiuose 
smulkiuose asmeniškuose, bizniniuose, o gal partiniuose išrokavimuose. 
vykstant trečiai žiauriausiai iš žiauriausių okupacijų, mums patiems jau visa 
metų eilė blaškantis po svetimas pastoges, d a r šiandieną prireikė kon
statuoti, jog yra būtina visų lietuvių v i e n y b ė !-Nejaugi Kanadon nu- 
vykusiems lietuviams sotus pilvas ir nauja eilutė ant nugarkaulio bei saugus gy
venimas visiškai susuko galvas? , '

Galvų susisukimo klausimas darosi dar opesnis, nes kitoje „Nepriklausomos 
Lietuvos” vietoje skaitome štai kokių perlų: „Nenuostabu, kad „sąjunginis” biu
letenis ir vadovaujantieji tos kraštutinių totalistų atskalūnų partijos nariai jiems 
nenusisekusį seimą ir apie 700 dalyvavusių žmonių apšaukė komunistais, o sponta
niškai suaukotus pinigus KLC Tarybai ir laikraščiui paremti pavadino tik niekšų 
darbu,”

Reikia pripažinti, kad „terminologija” mūsų spaudai neįprastinė, o epitetai 
(okie,. už kuriuos kiekvienas tikras lietuvis, kaimiškai sakant, duoda į snukį. Rei
kia pačiam būti Ii" 
mo pabėgusių lietuvi!

Tai va, kokių perlelių prisigalvojome, begyvendami stovyklose ir bevalgydami 
katilinę sriubą, ir kai ištrukome į laisvesnes sąlygas, tai susigalvotą mašineriją ir 
paleidome į darbą. Blogiau, kad dar kitoje vietoje teko skaityti, jog panašus „ski
limas” turįs tendencijos persimesti ir į Jungtines Amerikos Valstybes; Tikėkime, 
kad Jai klaidingas diagnozas, nes jeigu jis būtų tikras, — neduok, Dieve! Jeigu tai 
nėra atsitiktinis, reiškinys, o tam tikros mūsų visuomenės grupės sąmoninga ak
cija, tad būtų galima laukti panašių siurprizų ir Anglijoje ir Australijoje ir visur 
kitur, kur tik yra kiek didesnis skaičius lietuvių. O tokia padėtis niekam kitam 
džiaugsmo neteikia, kaip tik mūsų amžinajam priešui, kuris tik ir laukia, kada 
mes subirsime, anot to seno lietuviško priežodžio, kaip žydo. bitės.

Mums, sėdint dar Vokietijos stovyklose ir pakuojant lagaminėlius, sunku su
sigaudyti, kur vilkas ir kur avinėliu, nes mes nesame pakankamai informuoti. Bet 
mums gana paties fakto, kad galėtume pasakyti ilgą pamokslą. Deja,, pamokslai 
niekuomet savo tikslo nepasiekia, gi „tėtušio, dirželį rankoje belaikančio”, šiuo 
tarpu nėra ... O jo labai reikėtų!

tvarkos,

tvarko], 
visiškai 
Krašte

Is uzjurio lietuvių spaudos

su ta

J. 
A. 
V.

kiai prašau Jus patikrinti šią informa
ciją. Su mano didžia pagarba, liekų Jums 
labai atsidavęs FREIBURGIETIS ME
NO BIČIULIS.”

nusikaltėlius

P. Augius, 
Kaufmanas, 
čiulionienė,
kis-Ratas, A. Vaičaitis, A. Valeška, 
L. Vilimas,- V. Vizgirda, T. Zikaras.

i labai menkos moralės žmogui, kad išdrįstame! 700 nuo komuniz- 
lietuvig apšaukti komunistais; juk tuo ir pats apšaukėjas netiki!JAV lietuviai 

socialdemokratai reikalauja
American Lithuanian Socialist Democrat 

Federation pasiuntė 1949 m. balandžio 30 d. 
VlIKIN raštą, kuriame reikalaujama:

ai Rezistencinė Vadovybė privalo konso
liduoti visą tautą kovai prieš okupantus; /*

b) Lietuvos išlaisvinimo kova turi būti 
aukščiau visų srovėtų interests ,

d) Negalima vadovautis bet kurtos sro
vės sumetimais primetant savo valią ki
tiems;

d) Turi būti S anksto, bendradarbiaujant 
visoms srovėms, kurtos grindžia savo pro
gramą Lietuvos nepriklausomybės demokra
tiškais pagrindais, paruošta Lietuvos kon
stitucija, kuri garantuotų Lietuvos piliečių 
saugumą ir visas pilietines teises ir laisves;

e) Visos tautos konsolidacijos bendram 
darbui; priimti Mažosios Lietuvos atstovą į 
Rezistencinę Vadovybę.

Be šių sąlygų negali būti visos tautos 
konsolidacijos; negali būti sėkminga išlais- Į 
vinimo kova ir išlaisvintos mūsų senosios 
tėvynės sėkmingas atstatymas.

J. Glaveskas , J. Buivydas I
Pirmininkas. Sekretorius.

Prieš atidarant lietuvių dailės parodą 
Freiburge (1949 m. kovo mėn. 15 d.), Au- 
gustiner Museum vadovybė, Freiburgo 
miesto burmistras, vokiečių meno kritikai, 
spaudos atstovai ir kt. gavo anoniminius 
laiškus.

. Čia pateikiame vieną iš tų laiškų:

„Freiburgas, 1949 m. kovo m. M d. 
Didžiai Gerbiamas Pone Prof. N o ack, 
po keletas dienų pas Jus bus atidaryta 
lietuvių menininkų paroda. Pagrindinių 
organizatorių grupei priklauso taip pat 
ir šios grupės vadovas tūlas Ponas 
Adolfas Valeška. Praeitais metais man 
teko nusipirkti knygą, kurios įžangą jis 
yra parašęs ir jo draugai ją išleido. Ta 
knyga vadinasi „Lithuanian Art in Exi
le” (Miinchener Graphischė Kunstanstal- 
ten, Mūnchen 1948. Leidėjai P. Augius, 
Vilimas, Vizgirda ir Petravičius). Įžan
goje Valeška išplūsta Vokietiją, Aš ma
nau, kad iš vieifos pusės nepadoru mus 
plūsti, o iš kitos pusės būti mūsų vals
tybinių įstaigų aptarnaujamam. Nuolan-

Kriminalinės Policijos eksperfyzos duo
menys ir kiti faktai parodė, kad anoniminis 
laiškas parašytas ta pačia raš. mašinėle, 
kaip ir kiti Aleksio Ranaito parašy
ti raštai.

Išvadas pasidaryti paliekame patiems 
skaitytojams. •

Manome, kad tuo pakankamai pasakyta. 
Griežtai pasmerkdami provokacinių šmeižtų 
autorius bei iniciatorius, savo pragaištinga 
veikla sąmoni ligai ’ kenkiančius lietu
viškam reikalui, tikimės, kad ir visa lietu
viškoji visuomenė padarys atitinkamas iš
vadas ir įvairiais pavidalais užsimaskavu
sius visu griežtumu pasmerks.

Bakis, A. Dargis. P, 
Marčiulionis, E. Mar- 
Petravičius, V. Ratais-

Pasitaiko ir liūdesio ir džiaugsmo
Mirė A. Zymontas, Žemaitės sūnus

Balandžio 2 d. Chicagoje,* Sv. Kryžiaus 
I ligoninėje mirė Antanas Zymontas, rašyto- 

Tarp Anstralifos • •• i°® Žemaitės sūnus. Jis ilgus metus buvo
(Atkelta iš 3 psL) lietuvių „Naujienų” laikraščio vienas iš di-

. ... • t.. I rektorių ir darbininkų. Jis tvarkė' „Nau-
gairme lošti. Ir tarp nejučiomis prabėga

[ pareigas. Tose pareigose jis buvo apie 30 
metų.

Kurį laiką pats leido ir redagavo „Gy
venimą”. Taipogi dalyvavo ir lietuvių ra
dijo programose. Po karo Zymontas gau
siai šelpė savo gimines tremtyje. Jo pastan
gomis sesers vaikai su šeimomis atvažiavo 
į Kanadą, kur jis jiems buvo nupirkęs ūkį. 
Kitiems parūpino reikalingus dokumentus 
atvažiuoti į JAV.

Vėlioniį jau ilgesnį laiką skundėsi pašli
jusia sveikata. Sį kartą iš ligoninės nebe-

r p V v uvjucivuus in-WK- „ „ ^elbį j ėjo
dienele. Vakare einame į kinų. Uz Mietą J anip
mokame 2,5 Šri. Žiūrime dvejas filmas. Dau
giausia būna angliškos filmos. Pasitaiko ir 
visai gerų, tik kinas prastas. Tie patys 
žmonės, tie patys vaizdai.

Šeštadieniais ir sekmadieniais, jei kės 
turi norą, gali pavažiuoti kursuojančiu au
to į apylinkės miestelius pasilinksminti. Ten 
tave mielai laukia australės. Pašoki 
pačia keletą šokių, varsneles išeini pasi
vaikščioti, ji, saulėtos Australijos dukra, 
prašo nupirkti žiedus.*. IšSisukinėji, sakai 
jai, kad neturtingas esi, kad tiff penkis 
svarelius gyvais sukali į .savaitėlę. O ji visiko jam išeiti. Bus palaidotas lietuvių tau- 
nepaleidiia^ mėgina įtikinti, kad pinigėlių tintuose kapuose (Naujienos).
užteks ne tik mums, bet ir mūsų vaikams. jav leis lietuviškas knygas
Tada jau ieškai svaresnių argumentų ir pa- Pastaruojll JAV Betuviikų knygų
sakai, kad em svieto perėjūnas kad sėsliam nwJ leidžiama. Dabar>
gyvenimui bos. netinkamas kad mano ke- važiavus didestaam tremtinių skaičiui, ir 
honė čia dar nesibaigia, kad. mane «vųže- Ljs klausimas adėlas pi ieji čia 
mė Meni... Ir to jai pakanka. Matai, fca.pl kataite. j spaudOs draugija 
y nuo tavęs atartai šąla, ne.šgirSt .š jos dariu8i jall ir redakcinę komisiją knygoms 
nė žodelio užuojautos. Ir nepastebi, kaip F jO; f B v,itkuej f A
pilna gerų norų ir užmačių (tur būt, tiktai Vai6it)laWi f. A. Kučas. Basi leidžia. 
sau), nuo tavęs dingsta. Paskiau pasakope- l literatūros> mokalo> reli(finėe

. si draugams, kaip nuo „nelaimės” :taprū- L vadovėliai. Yra žinių, kad ir kitos
dai. O draugai vėl tau tuos pačius mitria-I svare(o lei<Mmo Wal]si.mą.
mėlius pasakoja. I

Kaip mes esame turtingi? Gi jau penktas Atlanto paktas ir Lietuva.
mėnuo, kai mes dirbame. Pradėsiu nuo tau- Balandžio mėn. 4 d. Washingtone, pasi- 
piausiųjų („nagų”) ir kuriems beveik nieko rašant Atlanto -paktą, kaip kviestieji liudi- 
nereifcia pirkti. Tai tokių yra nedaug — ke- ninkai dalyvavę ir Pabaltijo valstybių dip- 
letas iš 40 žmonių. Šie žmonės yra senesnio lomatiniai atstovai. Šia proga jie įteikę D. 
amžiaus, mažiau s jiems ir reikalavimų yra, Į G. Achesonui adresuotus savo tris identiš- 
negeria, tik mažoms smulkmenėlėms per I kus pareiškimus. Lietuvos ministro pareiš- 
savaitę vieną kitąy šilingą išleidžia. Tai šie I kime pabrėžiama, kad Lietuvos pavergimas 
jau turi apie 80—90 svarų. yra perilgai užsitęsęs sovietams sulaužant

Dauguma yra pusiau išlaidos. Be to, jiems I Atlanto chartos „non-aggranddizement” (jau 
visko nuo galvos iki kojų reikia. Šie apsi- neminint fcitų sutarčių sulaužymo), kad dėl 
rengė, dažnas nusipirko ir po radiją, ir po tos neteisėtos okupacijos Lietuvai nebuvo 
vartotą motociklą, ir po keliolika svarų progos laisvai ir atvirai pasisakyti dėl kal- 
prie dūšios dar turi. Dideli alkoholio rnė- Į barno pakto reikšmės. Ministeris tikisi, kad 
gėjai nieko neturi ir galo su galu, nesuveda. | paktas turėsiąs įtakos ir i Lietuvos išlais-

L Rimas įvimmą.

Sakalai niekur nepaleidžia savo aukų
Pastaruoju metu Belgijoje sustiprėjo ko

munistinių agentų veikla, skatinanti repatri
juoti. Kai kas į tas pinkles yra jau įkliuvęs. 
Lietuviams tremtiniams Belgijoje ypač šiuo 
metu tenka būti apdairiems ir tokius agen
tus, perduoti vietos saugumui (Gimtoji Ša
lis, Belgija). %

Worchesteriečiai nori surinkti Baltui 
50.000 dol.

Worchesterio kolonijos lietuviai yra vieni 
iš pačių dosniausių Amerikos lietuvių. Taip 
pernai metais čia buvo surinkta 10.000 dol. 
Balto reikalams. Šiemet jie savo kvotą pa
didino 5 kartus ir pasiryžo surinkti 50.000 
dol. Tarpe kitų priemonių, jie vykdys ir 
rinkliavą miesto gatvėse amerikiečių tarpe. 
Čia veikia apie 40 lietuvių organizacijų bei. 
draugijų.
Nesuranda lietuvio paveldėjusio 40.000*dol.

Chicagos policijos asmenų paieškojimo 
biuras pranešė, kąd stengiamasi surasti 
Johną Grigaliūną, kuris yra vienintelis įpė
dinis mirusio Johannesburge, P. ’Afrikoje, 
giminaičio, po kurio mirties liko palikimas 
40.000 dol. vertės.

Graži naujovė
Argentinoje leidžiamas „Laiko” žurna

las. Jis tuo įdomus, kad kiekvienas jo nu
meris tari vis kitą garbės leidėją. Žinoma, 
tas garbės leidėjas ir praktiškai prisideda 
prie numerio išleidimo. Dabar jau yra išė- 
ę to žurnalo 7 numeriai, ir atrodo, kad jis 

vis stipriau stoja ant kojų. Žurnalas gau
siai iliustruotas. Linkėtina jam geriausios 
sėkmės. ‘ ,

Neseniai Argentinoje lankėsi iš Urugva
jaus atvykęs Lietuvos įgaliotas ministeris 
Graužinis. Jis aplankė „Laiko” redakciją ir 
dalyvavo Lietuvos vadavimo centro komi
teto posėdyje (Laikas).

„Lietuvos atgimimo sąjūdis” Kanadoje
Salia jau veikiančių religiniu, kultūrinių, 

ūkinių bei politinių organizacijų pastaro
mis dienomis Kanadoje pradėjo organizuo
tis ir tautinės minties lietuviai Į „Lietuvos 
atgimimo sąjūdį”. Jo tikslas: jungti visus 
lietuvius į kovą Už laisvą Lietuvą ir savo
narių tarpe ugdyti tėvynės meilę, taktinę

vienybę, krikščionišką moralę ir lojalumą 
Kanadai (Nepr. Lietuva).

Kas turės pinigų, galės vykti į Australiją
Iš Belgijos kun--Danauskas lankėsi Lon

done. Ten jis patyrė, kad Belgijos lietuviai 
gali emigruoti į Australiją per tenykštį 
Australijos komisariatą, tik už kelionę rei
kia mokėti savo pinigais. Pinigų keitimas 
sudaro pačius didžiausius sunkumus,

Visose Belgijos lietuvių kolonijose prieš 
Velykas vyko rekolekcijos.

„La libre Belgique” rašė, kad tremtiniams 
bus sunku pereiti iš kasyklų dirbti į kitas 
pramonės šakas. Kas neturės darbo ir bus 
be šeimų, galės būti išgabenti’ į Vokietiją. 
Su šeimomis bus labiau respektuojami.

Tarp 300 asmenų, prašiusių Belgijos pi
lietybės, buvo ir Latvijos ministerio Briu
selyje Lazdinšo prašymas, kuris buvo pa
tenkintas (Gimt. Šalis). •

LIETUVIAMS SKAUTAMS IR 
SKAUTĖMS *

VISAME PASAULYJE '
1. LSS Tarybos Pirmija, įsteigusi regu

liarius LSS Vadovybės organus — LSS ra
jonų vadijas (Didžiojoje Britanijoje, Kana
doje, Australijoje, Pietų Amerikoje, Jungti-, 
nėse Amerikos Valstybėse) nori visus išvy
kusius lietuvius skautuS-es ir vadovus-es 
apjungti. Tam reikalui skelbiama viso pa
saulio lietuvių skautų skaučių ir vadovų- 
vių registracija.

2. Registruotis reikia raštu; kiekvienas 
asmuo žinias surašo atskirame lapelyje.

3. Lapelyje įrašyti tokias registracijos ži
nias:

a) pavardė (moterims ir mergautinė pa
vardė) vardas, gimimo data ir gimimo vieta;

b) skautiški patyrimo ir vyresniškumo 
laipsniai (su jų įgijimo datomis);

c) Kur veikė ir kokiam LSS vienetui pri
klausė prieš išemigruodamas;

d) kokie (du) LSS vadovai-ės gerai pa
žįsta ;

e) ar priklauso dabar kokiam LSS viene
tui ir ar priklauso vietinei skautų ar skau
čių organizacijai;

f) tikslus adresas.
4. LSS nariai, kurte jau yra apjungti LSS 

vienetų ar kitu būdu jau suteikė LSS rajonų 
vadijoms čia prašomų žinių apie save, gali 
antrą ‘kartą nebesiregietruoti. *

5. Registruojamasi atitinkamoje rajono va-
dijoje (jai reikia pasiųsti registracijos žinių 
apelį). Lapelį pasiimti atitinkamo LSS ra- 
ono vado, rajono vadeivės ar rajono vadei
vos adresu. LSS Tarybos Pirmija.

Atsiusią paminėti
Nr. 22, 1949. Mėnesinis kultūros 

žurnalas. Balandžio mėn. Didelio formato 
48 psl. Turinyje kun. Dr. Baltinio, J. Gir
niaus, Kazoko ir kt. straipsniai, eilėraščiai, 
apžvalgos. Turinys paįvairintas keliomis re
produkcijomis ir piešiniais. Kaina 3 DM.

šv. Pranciškus Asyžietis. Antroji laida. T, 
Damazas Daveau, O. F. M. Vertė J. Povi
lionis. Lietuvos pranciškonų leidinys nr. 3. 
Kennebunk Port, Maine, 1948 m. Spauda 
„Darbininko”, žinoma’. amerikietiška, bet 
leidinys gerame popieriuje, švariai atspaus
dintas. Gausu ir gerai atspausdintų ilius
tracijų. 176 psl. Kaina nepažymėta.

Nordamerika, IRO išleistas šiaurės Ame
rikos žemėlapis-Dydis 88X122 cm. Maste
lis 1:10.000.000. Priedų — pietinė dalis Ka
nados ir Vidurinės Amerikos. Kaina 6 DM.

Australien, IRO išleistas Australijos že
mėlapis. Dydis 64 X 90 cm. Mastelis 
1:10.000.000. Kaina 4 DM.

Žmogiškosios psalmės. Vladas šlaitas. 
Eilėraščiai. Detmoldas, 1949. Išleido „Pra
dalgė”. Eilėraščiai paskirstyti J 4 skyrius. 
Iš viso knygoje 110 psl., apie tiek pat ir 
eilėraščių. Keletas vykusių iliustracijų.

Apavas ir audiniai be kortelių

Frankfurtas (Dena). Bizonas ūkio taryba 
nutarė panaikinti odinio apavo if tekstilės 
gaminių normavimą.
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