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bebaigiąs 88-sius amžiaus metus paskutinysis.lietuvių

Giliai nul

kovoje dėl Lie

tuvos laisvės ir Nepriklausomybės

’’Tėviškės Garso” Redakcija,

apime pasiryžtame sekti Jo pėdomis

tuvee buvo suvažiavę lietuvių bendruomenės atstovai

š.m. gegužės 24 d. Flensburgo lietuvių sto’vyklije mirė

tautos aušrininką

Velionis palaidotas gegužės 27 d. Flensburge. Į laido

Tautos Kovotojo ir Patriarcho kapo ir skaudžiame susi-

,re musę redakciją pasiekė skaudi žinia, kad

tas 3-jų dienų gedulą

iš visų aplinkinių stovyklų. Filėj e stovyklą paskelb

---- JAV užsienių reikalų minlsteris Byrnes vakarykščioje spau

dos konferencijoje pasisakė dėl Molotovo pareiškimų, liečiančią Pa

ryžiaus konferenciją. Jis pabrėžė, kad Molotovo užlietimrj apie dviejų 

valstybių, bloką neatitinka tikrenybei, ’’jokio britų - amerikiečių blo

ko nėra.” Toliau Byrnes pareiškė, kad amerikiečiams yra skaudūs Molo

tovo kaltinimai, būk, JAV turinčios imperialistinių siekimų, tuo tar

nu, kadm kai JAV yra pasiruošusios ginti demokratijos teises. Byrnes 

ta proga pranešė, kad JAV vyriausybė Rusiją įsakmiai painformavusi Ru 

siją apie šių kaltinimų neteisingumą.
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------JAV kariniu pajėgu v-ko psvsd. gen. Clay pareiškė, kad vokie

čiu įmonię išmontavlmas roparacij’j sąskaiton amerikiečię zonoje sustab

domas, iki toirymkok Vokietija vėl bus ekonominis Vienetas.

Ta proga pastebima, kad šiuo metu amerikiečiu zonoje buvo jau iš

montuojami 5 fabrikai reparaciją sąskaitor. Išmontuotu įrengimu išsiun- 

tinas sustabdomas.

Apie šį JA.V vyriausybės nutarimą Byrnes Paryžiaus konferencihos metu 
' *■’ -j

kitus ministerivs yra painformavęs.

D. Britanijos politiniuose sluoksniuose šis JAV nutarimas nekomen

tuojamas. Brit’J karinė valdžia Vokietijoje yvp.rsto, ar jei nereikėtą oa- 

sekti šiuo pavyzdžiu. Britę zonoje šiuo metu vyksta fifi 12 reparacijoms 

skirty. fabriku išraontavimas.

------ Siamo vyriausybė vakar įteikė p, Britanijai notą apie taria

mą pmmmožmpr^mminnim užpuolimą, kurin įpainioti prancūzę daliniai. Šį 

rytą JTO gen. sekr. Trygve Lie gavo iš Siamo vyriausybės telegramą, ku

rioje Prancūzija kaltinama Siamo suvereniniu teisię pažeidimu ir prašoma 

šį skundą įtraukti į Saugumo Tarybos darbotvarkę.

K— Madride paskelbtas notos, įteiktos visiems užsienio d tyloms tams, 

turinys. Notoje sakoma, kad Ispanijos vyriausybės nepripe žįst-anti jpo-j'i 

■g* teisės kištis į Ispanijos vidaus reikalus. Tvirtinimai, kad Ispanijoje 

vykdomas atominės energijos tyrinėjimo darbas, yra neteisingi, tačiau 

Ispanijai, esą, niekas negalįs tos teisės uždrausti. Be to, pabrėžiama, 

kad Ispanija turinti pilną teisę vykdyti savo daliniu nergrupavi us.

----  Iš JAV pranešama, kad Prancūzijai suteikiamas 1.370 mil. dole
riu kreditas. 1

----  Užs. reik. min. pavaduotoju konferencijoje susitarta dėl Rumu

nijos ateities kariuomenės kontingento. Pradėtas svarstyti Italijos - 

Prancūzijos sienę klausimas, bet nesusitarta. Posėdžiai prasidėjo užvakar"'

----  Gen. Clay pareiškė, kad abu nubaustieji Berlyno komunistę vadai 

nuo bausmės atleidžiami, nes jie 12 metę buvę atskirti nuo demokratijos,* 

todėl ir demokratijos pagrindus pemiršę. Jie už kišimąsi į Berlyno adml- 

nistracinio aparato darbą buvo nubausti po 5 metus kalėjimo.
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