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PASKUTINES NAUJIENOSPRASIDĖJO JT VISUMOS SUSIRINKIMAS

JT visuotinio susirinkimo
Paryžiuje dienotvarkė

PASAULIO PADĖTIS
YRA YPATINGAI KRITIŠKA'

Pasaulis liūdi Bernadotte

įrašyti daugumos sprendimu. Tarp 
kitų dienotvarkė j numatomų klau
simų yra Balkanų pakomisės pra
nešimas apie padėtį Graikijoj, de
batai dėl veto teisės saugumo Ta
ryboj, atomo energijos komisijos 
pranešimas, projektas konvenci
jos organizuotam masiniam žu-

taip 
dar-

priemonių 
ganizacijas 
bei „Irgun 
klausimas.
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Paryžius. Antradienį 16 vai. 
atidarytas JT visuotinis suvažia
vimas. Suvažiavime dalyvauja 58 
valstybių delegatai. Australijos 
užsienio reikalų ministeris dr. 
Evatt 31 balsu išrinktas šio suva
žiavimo pirmininku. Sudarytos ir 
kitos svarbios komisijos ir išrink-

„Daily Mail“ rašo, kad JT ge
neralinis susirinkimas Paryžiuje 
susiduria su sunkiomis proble
momis. Ypatingai apsunkina pa
dėtį grafo Bernadotte nužudy
mas ir ligi šiol jokių rezultatų 
nedavę Maskvos pasitarimai. Ne
žiūrint to, kad apie šiuos pasita
rimus neduodama jokių žinių, 
manoma, kad su Molotovu nepa-

kad konferencija geriausiai pasi
sektų. Po jo kalbėjo dr. Bramul- 
lio, buvęs JT pirmininkas, Auriol, 
Prancūzijos prezidentas ir JT ge
neralinis sekretorius Trygve Lie. 
Buvo pagerbti ir Jeruzalėj žuvę 
JT tarpininkas Bernadotte ir 
pulk. Serot.

dymui sutrukdyti, tarptautinių 
konferencijų sušaukimo proce
dūra, Gili valstybės kaltinimai, 
kad Sovietų Sąjunga nusikaltusi 
prieš žmogaus teisės, tradicinę 
diplomatinę praktiką ir JT Char- 
tos principus, Franko Ispanijos 
klausimas (priimtas, Lenkijai rei
kalaujant), Tautų Sąjungos funk
cijų ir teisių perdavimas Jung
tinėms tautoms, žmogaus teisių 
deklaracijos projektas, baltųjų 
vergų prekyba ir geltonosios 
spaudos uždraudimas.

ti pirmiminkai. Politinės komisi
jos pirmininku 48 balsais išrink
tas Belgijos užsienio reikalų mi
nisteris Spaak. Dr. Evatt savo 
kalboje padėkojęs už pasitikė
jimą ir pareiškęs, kad viso pasau
lio akys yra nukreiptos į šią kon
ferenciją, pažadėjo daryti viską,

rikos interesus ir sudarytume to
kius susitarimus, kurie atitinka 
pasaulio interesus.

Paryžius. JT dienotvarkė, kuri 
antradienį patiekta visumos susi
rinkimui patvirtinti, apima 68 
punktus. Ji turi būti patvirtinta 
paprasta balsų dauguma. Palesti
nos klausimas, Italijos kolonijos 
ir Berlyno krizė dienotvarkėj dar 
nenumatyti, tačiau jie gali būti

Žinią apie Palestinos taikos sau
gotojo grafo Bernadotte mirtį pa
saulis sutiko su dideliu liūdesiu. 
Nežiūrint, kad šį teroro aktą įvyk
dė žydų teroristų „Stern" organi
zacija, žydų vyriausybė šią žmog
žudystę pasmerkė. Tą pat padarė 
ir arabai. Daug valstybių pasiuntė 
grafienei Bernadotte užuojautos 
telegramas..

Vašingtonas. Amerikos užsienio 
reikalų ministeris Marshallis, ku
ris JT visuotiniame suvažiavime 
Paryžiuje dalyvauja kartu su 
užs. reikalų ministerijos ypatingu 
patarėju rusų reikalams Charles 
Bohlen ir kandidato į prezidentus 
Dewey užsienio reikalų patarėju 
Joh Foster Dulles, prieš išvykda
mas iš JAV, pareiškė: „Aš vykstu 
į JT posėdį tokiu metu, kai pa
saulinė padėtis yra ypatingai kri
tiška. Ateinančių savaičių būvy 
Paryžiuje koncentruosis pasaulio 
reikalai. Yra susidariusi padėtis, 
kuri reikalauja daug gudrumo. 
Mes, kaip JAV delegacija, dary
sime visa, kad apsaugotume Ame-

Zwei 
regu-

vyko susitarti nei Berlyno valiu
tos, nei blokados panaikinimo 
klausimais. Nesusitarimo atveju, 
Vakarų valstybės perduos ginčą 
JT susirinkimui. Jeigu šį klausi
mą jokiu būdu nepavyktų išsprę
sti, reikia laukti iš rusų pusės 
naujų ir smarkesnių veiksmų, 
siekiančių išstumti vakariečius iš 
Berlyno. To pasėkoje vakariečiai 
vėliau gali būti priversti pralaužti 
Berlyno blokadą kitokiu būdu, 
negu ,,oro tiltas“.

Palestinos klausimu, po dauge
lio nuomonių skirtumų, anglų ir 
amerikiečių politika sutampa 
glaudžiau, negu bet kada anks
čiau. Viena iš daugelio priežas
čių, kodėl Bevinas nepripažįsta 
Izraelio vyriausybės, yra ta, kad 
jis abejoja jos sugebėjimu suval
dyti teroristus ir demokratiškai 
valdyti kraštą.

didatas į JAV prezidentus, akcen
tavo, jog grafo Bernadotte mirtis 
tiek žydų tiek arabų vienodai 
smerkiama. Henry Wallace, Pa
žangiosios partijos kandidatas į 
prezidentus, pasakė: „Tai auka 
Jungtinių Tautų neaiškios laiky
senos didžiųjų valstybių politikos 
ir amerikiečių — anglų imperia
lizmo atžvilgiu.”

Švedų komunistų laikraštis „Ny 
Dag” kaltę verčia analams, saky
damas, jog Bernadottes mirtis bu
vo (vykdyta Secret Service ran
komis, kad tuo būdu pakenktų žy
dams, kovojantiems dėl savo tė
vynės laisvės.

„Robotnik”, lenkų socialistų or
ganas rašo, jog ranka, kuri nužu
dė grafą Bernadotte, kiek anksčiau 
tą patį norėjo padaryti su Tog
liatti ir raudonąją vėliavą iš Ber
lyno pašalinti.

da priims 60.000 ir Au
stralija 20.000 D P.

Iš Bremerhaveno uosto šio
mis dienomis išvyksta apie 2500 
DP į Braziliją. 700 žmonių jau 
išvyko Kanadon. Dauguma jų 
yra pabaltiečiai ir lenkai.

Heidelberge įvykusioj kon
ferencijoj, kurioj dalyvavo DP 
komisijos, IRO, armijos ir sa
vanoriškų organizacijų atstovai, 
išdirbtas planas paruošti 
200.000. DP emigracijai į JAV. 
Tai buvo paskutinė konferen
cija su Hugo Carusi, DP komi
sijos pirmininku. (S&S)

Amerika priims 58.000 vokiečių
Frankfurtas. Pagal naują JAV 

imigracijos įstatymą, numatoma 
per ateinančius 2 metus įsileisti 
Amerikon 58.000 vokiečių. Pusė 
šios kvotos bus paskirta „volks- 
deutsche" iš Čekoslovakijos, Veng
rijos, Lenkijos ir kitų sričių. Liku
sioji dalis — tikriesiems vokie
čiams, atitinkantiems normalius 
emigracijos reikalavimus, ir ki
tiems DP, esantiems Vokietijoje ir 
Austrijoj. Amerikon nebus įlei
džiami vokiečiai naciai ir komu
nistai. Kiekvienas įvažiuojantis 
turės turėti darbo garantijas.

Vakarai gali būti priversti grieb
tis kitokių priemonių negu ■ „or< 

tiltas“

Paryžius. Trijų užsienio rei
kalu ministerių konferencija Ber
lyno reikalu tęsiama toliau. Kon
ferencijoje dalyvauja be JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerių, visi trys vaka
rinių Vokietijos zonų gubernato
riai, Mc ,Neil ir kiti. Netikima, 
kad iki ketvirtadienio bus pasiek
ti galutiniai pasikalbėjimo rezul
tatai. Antradienio vakare pradėti 
pasitarimai ir dėl Maskvos dery
bų. JAV Prancūzijos ir Anglijos 
pasiuntiniai Maskvoje dalyvaus 
tuose pasitarimuose.

Diplomatiniuose Londono sluok
sniuose manoma, kad Vakarai pa
ruoš bendrą notą Sovietų Sąjun
gai ir, jei Berlyno blokada nebus 
panaikinta, šis klausimas bus 
perduotas JT visuotinam suvažia
vimui spręsti.

Kairo. Arabų Lygos genera
linis sekretorius pranešė, kad 
arabai atmetė paskutinį Berna
dotte pranešimą, nurodydami, kad 
Bernadotte laikysena arabų at
žvilgiu nei kiek nepasikeitė nuo 
pat pradžios. Pranešime buvo siū
loma padaryti neribotas paliau
bas, Jeruzalę pavesti JT kontro- 

-------- Įrišti

KANADA, AUSTRALIJA . IR 
BRAZILIJA ATIDARO DURIS 
DP. GALUTINAI PARUOŠTAS 
PLANAS EMIGRACIJAI I JAV

Frankfurtas. IRO gene
ralinės tarybos posėdyje Žene
voje Australijos ir Kanados 
delegatai pranešė, kad sekan
čių dvejų metų laiko- 
tarpyjųkraštai priims 
300.000 D P. Australija pas
kyrė 4.000.000 dolerių naujai 
atvykstančių 200.000 DP patal
pų įrengimui. Ateinančių 
12 mėnesiųbūvy Kana-

Amerikos ge- 
Marshall1 M. 

kad

Frankfurtas, 
neralinis konsulas 
Vane . Frankfurte pareiškė, 
naujoji DP įleidimo Amerikon pro
cedūra iš esmės skirsis nuo prieš
karinės. Apklausinėjimų metu bus 
stengiamasi sumažinti atmestinųjų 
skaičių iki minimumo. Nuvykus | 
JAV, bus vykdomas dar vienas 
sveikatos patikrinimas, tačiau, išs
kyrus ypatingus atvejus, naujiems 
imigrantams netenka bijoti, kad 
bus grąžinti Europon. Jo pareiš
kimu, pirmasis maždaug 800 žmo
nių transportas išvyks iš Bremer
haveno maždaug spalių mėn. 12 
dieną. (S&S).
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Kaip AP iš Vašingtono praneša, 
prezidentas Trumanas žinios apie 
Bernadottes mirtį buvo labai su
krėstas. Jis pareiškė, jog tai pa
rodo, kaip sunku yra sukurti taiką, 
ir todėl Amerika turi dar tvirčiau 
laikytis savo linijos, kuriant am
žiną taiką.

Marschallis pareiškė, jog 
sėkmingas grafo Bernadottes 
bas turi būti tęsiamas toliau. Gi 
Dewey, respublikonų partijos kan-

lėn, arabų pabėgėliams 
grįžti į Jeruzalę.

Tel Avivas. „Irgun“ 
Leumi“ daliniai įsijungė į 
Įtarią Izraelio kariuomenę.

Stockholmas. Grafo Ber
nadotte palaikai;atgabenti į Stock- 
holmą.
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Rugsėjo 18 d. Saugumo Taryba 
specialiai sušauktame posėdvje 
pagerbė žuvusį Palestinos taikos 
tarpininką ir jo darbus, nuveiktus 
taikos labui.

Dr. Ralph J. Bunch, Palestinos 
Komisijos sekretoriato vedėjas, 
dabar einąs Bernadottes pareigas, 
savo rašte Izraelio vyriausybei 
tarp kitko sako, jog „šis žydų dar-! 
bas Palestinos taiką pastatąs į la
bai sunkias sąlygas", ir kad „žy 
dų valstybė turi jausti už tai gilų 
atsakomingumą". Žydai šitą raštą' 
atsiuntė atgal, tuo pareikšdami, 
jog neprisiima kaltės už Berna
dottes žuvimą.

Izraelio užsienių reikalų mini
steris Moshe Shertockas savo pa
siųstose telegramose Švedijos ka
raliui Gustavui, Tryšve Lie ir gra
fienei Bernadotte sako, jog šis 
žiaurus žingsnis Jeruzalės žydų 
bendruomenės ir visos Irraello tau
tos laikomas niekingu ir smerk
tinu.

Žydų vyriausybė šią žmogžu
dystę vadina durklo smūgiu į nu
garą Izraelio armijai, kuri gali 
priartinti skilimą tarp Izraelio ir 
Jungtinių Tautų.

AP pranešimu iš Tel-Avivo, Iz
raelio vyriausybė griebėsi griežtų 

prieš teroristines or- 
ir svarstoma „Stem” 

Zwei Leuni” uždarymo 
Saugumo organai su

ėmė kelis šimtus įtartinų asmenų, 
tačiau „Stern“ bandos vadai dar 
laisvi. Tardymuose dalyvaus ir 
JT organizacijos atstovai.
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Wallace kaltina Amerikos 
vyriausybę

Rochesteris. Henry Wallace, 
Pažangiųjų partijos kandidatas į 
JAV prezidentus, kaltina prezi
dento Trumano administraciją ir 
užsienių reikalų ministeriją, nes 
esą jos ruošia trečiąjį pasaulinį 
karą ir nori gauti pritarimą savo 
vedamai krizės politikai".

Toliau Wallace pareiškė: „Dvi
dešimt du milijardai dolerių pas
kirti apsiginklavimui ir užsienio 
reikalams yra kalba, su kuria 
įmonės kelia kainas.“

Kalbėdamas apie savo laišką 
Stalinui, jis sako: „Su Rusija ga
lima visai puikiai derėtis bei 
prekiauti ir tuomet, kai bus su
kurta pastovi taika, pasidaryti 
draugais. Saugumas nėra įgyja
mas atominės bombos ar karo 
laivų pagglba, tačiau mūsų tautos 
susiklausymu ir draugiškumo iš
laikymu su kitomis tautomis. 
Hitlerio likimas lai būna visiems 
generolams, kurie nori sukurti 
super army, puikus ipavyzdis.
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Žodelis apie musu žurnalistine kultūra
* * *.

Visi suprantame, koks svarbus 
veiksnys visuomenės gyvenime yra 
spauda. Ji ne tik tą visuomenę 
informuoja, bet ir organizuoja, 
šviečia, auklėja, kultūrina. Kultū
rinamasis jos uždavinys yra, saky
čiau, dar svarbesnis, negu grynai 
informacinis ar propagandinis. Bet 
kad tą svarbų vaidmenį spauda 
galėtų atlikti, patys spaudos dar
bininkai turi būti kultūringi žmo
nės. Nes juk mokyti kitus gali tik 
tas, kas pats yra ne mažiau mo
kytas, negu tie, kuriuos jis moko. 
Auklėti kitus gali tik tas, kas pats 
yra daugiau už kitus išauklėtas. 
Kai mokytojas yra nepakankamai 
mokytas, o auklėtojas nepakanka
mai išauklėtas, tai suprantama, 
kad mokinius auklėtinius jis neiš
mokys ir neišauklės, bet tik sude- 
moralizuos.

Nėra ko, žinoma, labai stebėtis, 
kad tikrai kultūringų spaudos dar
bininkų mums labai dar trūksta. 
Jų juk trūksta visose gyvenimo 
srityse. Tuo, žinoma, nepasakoma, 
kad tinkamai pasiruošusių žurna
listų visai neturime. Turime, bet 
ne apie visus tai galima pasakyti.
Bet kokio kultūros lygio spaudos 
darbininkai, tokio lygio ir spau
da. Mums ne žurnalistams, bet 
skaitytojams tikrai yra keista, kai 
žurnalistai suvažiuoja į kokią 
spaudos konferenciją, kur gauna 
visas informacijas, viską gali tar
pusavy išsiaiškinti, dėl visko pa
sitarti ir susitarti, bet grįžę į savo 
redakcijas rašo nevienodai, kar
tais net priešingai. Iš to polemi
kos, ginčai nuolatiniai.

P kaip pas mus polemizuojama? 
Skaitytojai, palyginę vieną ir kitą 
pusę, aiškiai mato, kad dažnai 
polemizuojama ne tam, kad dalyką 
išsiaiškintų, bet kad savo oponentą 
„sudirbtų". O tą tikslą pasiekti 
nesunku. Reikia Ūk oponento min
tis truputį iškreipti, reikia pris
kirti jam tai, ko jis nėra pasakęs 
(skaitytojas negi tuoj viską suti
krins) arba išdidžiai paskelbti, kad 
net įrodinėti oponento minčių klai
dingumo nėra reikalo, kadangi jis 
yra kvailas, ir reikalas baigtas. 
Tokiu metodu naudojamasi, kai 
arba nepajėgiama oponento su
prasti ar nenorima. Dažniausiai 
turbūt, kai nenorima. O kur dar 
visokie priekaištai dėl žemos as
meninės oponento moralės, dėl 
partiškumo. Šis priekaištas ypač 

dabar mėgstamas. O kpkig tonu 
tai kartais pasakoma! Vien iš to
no skaitytojas jaučia, ką aųjorius 
nori pasakyti: tik aš vienas šiuo 
(pvz. politikos) klausimu galiu 
autoritetingą žodį pasakyti jau 
vien dėl to, kad, anot to, aš daly
vavau Žalgirio mūšy; ir mano 
oponentas jau vien dėl to negali 
su manim polemizuoti, kadangi jis 
ten nedalyvavo. Pridėkime dar pi
kantišką stilių ir žodyną ir turė
sime bendrą vaizdą visų tų prie
monių, kuriomis stengiamasi savo 
priešą nugalėti.

Tokio poleminio stiliaus ir žo
dyno iliustracijai galėtų pvz. tikti 
kad ir V. Trumpos polemika su 
A. Maceina dėl liberalizmo. Čia 
turime polemikos pavyzdį žmogaus 
su akademiniu išsilavinimu ir ku
ris yra,. rodos, net Žurnalistų Są- 
jungos valdybos narys. O randa
me ten štai kokių perlų: ar ne- 
demagogiška?... tai daugiau negu 
begėdiška... tai nesveikų smege
nų produktas. ir pan. (žr. Mintis 
Nr. 89, Liberalizmas yra liberaliz
mas). Eilinis skaitytojas galvoja: 
jeigu oponentas yra demagogas,

ŠVENTES ANGLIJOJ
Lietuvos Įgal. Ministeris Balutis, 

tik mums čia atvykus, metė šūkį: 
visi esate savo krašto ambasado
riais. Mūsų šventės bei kiti paren
gimai be savitarpio susikaupimo 
turi paprastai kitą dalį — repre
zentaciją mūsų krašto anglų tarpe, 
kartu supažindinti juos su tragiš
ku jo likimu. Kartais atrodo, kad 
mes lyg ir pavargome.

Tačiau labai neteisinga būtų 
taip aptarti daugumą. Neskaitant 
didesnių susibūrimo centrų, kar
tais ir saujelė idealistų ambasa
doriaus vardu gali didžiuotis. To
kiu pavyzdžiu šiuo kartu tebūna 
Scriven lietuvių būrelis — 40 vy
rų, kasdien sunkiai dirbančių 
žemės ūky.

Rugsėjo 8-toji prasidėjo pamal
domis ■ miesto katalikų bažnyčioj. 
Anglas kunigas visą pamokslą 
pašventė Lietuvai, o mūsų vyrai 
savo puikiu giedojimu stebino 
anglus. Po pietų-iškilmingas posė
dis. Salėje, be estų, latvių ir jugo
slavų, apie 40 anglų. Iš kitos sto
vyklos pakviestas J. Dėdinas sa

daugiau nęgu begėdis ir prie to 
dar kvailas, tai kam sų juo iš viso 
polemizuoti. Juk pvz. su gatvės 
chuliganais, begėdžiais ar pamišė
liais niekas nepolemizuoja. V. T. 
betgi su savo oponetu polemizuoja 
net. per 5 laikraščio numerius, su 
„metodologingom (1) pastabom", sų 
filosofų citatom, taigi stengdama
sis būti rimtas ir moksliškas. Va
dinas, savo oponento bent jau 
kvailiu tikra to žodžio prasme ne
laiko. O jeigu kalba apie nesvei
kus smegenis, tai, skaitytojau, 
suprask, kad tai yra tokia stiliaus 
priemonė. Tokiu žodynu naudojosi 
prieš keliolika metų Lietuvoje ga
minama menkavertė spauda a la 
Laisvoji mintis ir panašaus lygio 
jos oponentai (klerikalai, ilgas
kverniai, juodašimčiai, bedieviai, 
šliūptamiai) ir šiandien tebesinau
doja sovietinė spauda, opozicijos 
žmones vadindami niekšais, politi
niais banditais ir šunimis. Vakarie
čių spaudoj panašių stiliaus puoš
menų neteko pastebėti. Tad nors 
gyvename Vakaruos, bet tuo at
žvilgiu iš vakariečių dar nepasi
mokėme, bent ne visi pasimokėme. 
Mat perdaug dar arti geležinė už
danga, skirianti nuo Rytų kultūros 
ir perdaug dar matome ir girdime 
tos kultūros pavyzdžių ... L. D.

vo kalboj ahgliškai pagrindiniais 
bruožais nusako Lietuvos praeitį, 
ypač pabrėždamas paslcūtinius 
žiaurius pergyvenimus, pavertu
sius mus benamiais klajūnais. L. 
Trilupaitis lietuviškai tartum per
kelia visus į Vytauto laikus. Labai 
nuoširdžiai sveikina stovyklos vir
šininkas Mr. F. A. Smallwood ir 
anglas klebonas, o taip pat mūsų 
kaimynų atstovai. Prasideda de
klamacijos, vyrų choras, Untulio 
vadovaujamas gražiai reprezen
tuoja mūsų dainą,, o tautiški šo
kiai ir tautiški rūbai žavi ir savą 
ir svetį. Iš kur mergaitės, paklau
sit. — Porą mėnesių jos ,čia va
žinėjo , repeticijoms iš Bradford© 
apie 35 mylias po darbo tekstilėj.

Gražus būrelis anglų paliko Lie- 
tiyros bičiuliais, kas jau matėsi iš 
vėliau stovyklos viršininko su
rengtos vakarienės, kur vėl sus
kambėjo sutartinės. Visa tai at
liko sunkiausią darbą dirbančiųjų 
būrelis su lygiai taip dirbančiu 
energingu organizatorium Leonu 
Trilupaičiu.

,A. B. DIENOS NAUJIENOMS4
1000-TĄJĮ NUMERĮ IŠLEIDŽIANT

Kemptenas. — Rugsėjo 18 d. 
Kempteno lietuvių stovyklos žinių 
biuletenis „Alguvos Baro Dienos 
Naujienos“ pasirodo jau su 1000- 
tuoju numeriu. Minimas žinių 
biuletenis buvo įsteigtas C. Sur- 
doko ir A. Sešplaukio-Tyruolio 
iniciatyva, ir pirmasis numeris 
išėjo 1945 met. gegužės mėn. 21 d. 
Nuo tų pat metų rugsėjo mėn. pa
baigos į žinių redagavimo darbą 
įsijungė J. Mikeliūnas, kuris su 
Surdoku iki šiandien . jas tebere- 
daguoja. Protarpiais yra pagelbė- 
jęs dar tam darbe St. Ivaškevi
čius, o J. Bukota patiekęs verti
mų, ypač iš prancūzų kalbos. 
Pradžioje „A. B. Dienos Naujie
nos“ buvo rašomos keliuose eg
zemplioriuose mašinėle ir iškabi
namos stovyklos skelbimų lento
se. Nuo 1946 metų pradžios pra
dėtos spausdinti rotatoriumi ir 
buvo išleidžiama iki 400 egz. kas
dien. „A. B. Dienos Naujienos“ 
buvo mielai skaitomos ir laukia
mos ne tik kempteniečių, bet sa
vo laiku turėjo taip pat kelias
dešimt prenumeratorių ir iš kitų 
aplinkinių stovyklų. „A. B. Die
nos Naujienos“ per visą savo gy
vavimo laiką pakėlė nemaža var
žymų bei trukdymų iš mums glo
bą teikiančios institucijos pusės, 
o taip -pat ir iš vietinės stovyklos 
vadovybės. Kartą mūsų globėjai 
buvo pasišovę minimą žinių biu
letenį visai uždaryti, o vieno as
mens vadovaujamas komitetas 
įvesti cenzūrą ir pan. „A. B. Die
nos Naujienos“ visus tuos sunku
mus pakėlė ir varžymams nepa
sidavė. Linkėtina ir toliau „A. B.

PAŠVENTINTAS PRANCIŠKONU VIENUOLYNAS
Rugpjūčio 15 d. Kennebunk Port, 

Maine įvyko naujojo Lietuvos 
Pranciškonų vienuolyno ir koply
čios pašventinimas. Įspūdingai at
rodė 5 000 žmonių minia, suvažia
vusių iš įvairių šios šalies valsty
bių. Prižiūrėjusi tvarką vietos po
licija tvirtina, kad per didžiuosius 
vienuolyno vartus iš viso įvažiavo 
2000 automobilių.

Iškilmės 11:30 vai. prasidėjo šv. 
mišiom. Jas vienuolyno kieme 
laikė kun. J. Valantiejus, Water- 
burio parapijos klebonas.

Mišių metu giedojo garsusis 
Brooklyno Apreiškimo parapijos 
choras, vedamas muziko p.P.Sako. 

Dienos Naujienoms" kuo puiki
ausios sėkmės. Beveik nuo pat 
pradžios žinias į matricas maši
nėle perrašo A. Skladaitytė. Ro
tatoriumi pradžioj spausdino J. 
Skladaitis, V. Muraškauskas, o 
paskutiniu metu — J. Petrikas.

ea.

PRAŠO IŠAIŠKINTI DEPORTUO
TŲ PABALTIECIŲ LIKIMĄ

Sąryšy su Tarptautinio RK kon
ferencija Stockholme pabaltiečių 
komitetai įteikę konferencijos pre- 

.zidentui memorandumą, prašyda
mi Tarptautinio RK tarpininkavi
mo sužinoti deportuotų Pabaltijo 
valstybių piliečių apgyvendinimo 
vietas ir gyvenimo sąlygas, nes 
norima organizuoti jiems pagalbą 
ir dėti visas pastangas sulaikyti 
tolimesnes deportacijas. Memoran
dume nurodyta, kad sovietų įstai
gos deportavę apie 300.000 pa
baltiečių, ir deportacijos vis dar 
tęsiasi. LLVSB

POPIEŽIAUS DELEGATAS BRITŲ 
ZONOJE

Popiežiaus tautinis delegatas 
latviams ir estams prof. Dr. P. 
Lavrinovičs aplankė britų zoną, 
susipažinti su latvių katalikų pa
rapijų padėtimi ir aptarė einamuo- 
siuos tremtinių gyvenimo ir baž
nyčios klausimus. Delegatas aplan
kė taipgi Goettingeno ir Pinne- 

.bergo studentus. Jo apsilankymo 
metu Pinneberge įvyko latvių ka
talikų parapijų klebonų ir visuo
menės veikėjų konferencija.

LLVSB

Pasibaigus mišioms vienuolyno 
pašventinimo apeigas atliko Port- 
lando vyskupas D. Feeney, o pa
laiminimą davė pranciškonas vys
kupas Louis P. Durand.

3t30 vai., prasidėjo lietuviškų 
dainų koncertas, kurį išpildė aukš
čiau paminėtas Brooklyno Apreiš
kimo parapijos choras.

Po to p. O. Ivaškienės plačiai 
Amerikoje pagarsėjusi mergaičių 
ir berniukų grupė pašoko įvairių 
tautinių šokių.

Pasibaigus koncertui, prof. Dr. 
P. Padalskis pasakė gilią patrioti
nę kalbą.

Js lietums fKutiaoMt uaeasu
sia ir „užlipo". Dabar jo judesiai 
priklauso nuo ruskių „malonės". I 
ir II skyriai tuoj pat įsitraukia 
į kautynes, talkindami III — jam 

I atsipalaiduoti.
Dešiniajame sparne priešas atsi

randa pavojingoj artumoj — jo 
„bliūdas" pradeda dudenti išilgai 
palapinių. Sargybų būrys gauna 
įsakymą atsiimti dešiniam sparne 
prarastus ar žadamus prarasti III 
skyriaus apkasus— juos praradus, 
grėsė prarasti ir visą stovyklos 
rajoną. Būrio vado Sargo komanda 

j nustelbia automatinių ginklų 
> triukšmą:

— Sargybų būriui saujoj veržtis 
į III skyriaus pozicijas!... Sargas 
pats pirmas metasi pirmyn. Nuo 
jo neatsitikdamas leidžia seriją po 
serijos sargybinis Jūrelė iš vo
kiško „pragaro" (vokiečių pėsti
ninkų kulkosvydžio), atlikdamas 
staigius perbėgimus. Tačiau pra
keikimas! — Jūrelė pašoka perbė
gimui ir staiga, netekęs pusiaus
vyros krenta aukštielninkas. Jo 
„mylimoji" — „pragaras" prisle
gia jį. .

— Jūrelė sužeistas!... — pasi
girsta jo balsas.

Panašių puolimų seniai buvo 
laukta ir jiems buvom pasirengę. 
Visa stovykla buvo suskirstyta į 
5 kautynių skyrius: I, II ir III su
darė kursantai, IV — sargybų bū
rys ir V — ūkio būrys. Kiekvie
nas skyrius turėjo išsikasęs savus 
apkasus, kuriuose turėjo išsilaiky
ti tol, kol stovykla bus paruošta 
evakavimui. Ilgiau laikytis, kaip 
ir paprastai, nesirengėm, nes, prie
šui papildant jėgas, galima išbaig
ti municija ir turėti pernelyg di
delius nuostolius. Kiekvienose 
kautynėse mūsų tikslas yra su
duoti staigų smūgį priešui, pada
rant jam kiek galint didesnius 
nuostolius, ir pasitraukti, kol neat
vyks didesnės priešo pajėgos. Kau
tynėms vadovauti buvo pasiėmęs 
pats kursų vadovas Rymantas.

Šį kartą priešas, apie 60 vyrų, 
išsidėstęs trimis grupėmis, puola 
stovyklą iš pietų, rytų ir šiaurės. 
Jam pavyko gana arti nepastebė
tam prie stovyklos prislinkti. Ne
laimei puolimo pradžioje stovyklos 
dešiniajame sparne visiškai ne
buvo mūsų pajėgų — ten esančius 
apakasus kaip tik turėjo ginti III 
skyrius, ant kurio priešas pirmiau

Prie kulkosvydžio pribėga Sar
gas. Jūrelė išsitraukia „zviozdą" 
(rusišką pistoletą) ir kairiąja ran
ka spausdamas perskrostą krūtinę 
šliaužia užpakalin. Pakankamai at
sitraukęs, atsiremia į. pušį ir sė
das. Trys sargybų būrio kovotojai 
jau pasiekia III skyriaus apkasus 
ir granatomis ištaško spėjusius 
sulįsti ivanus. Prie pat apkasų, 
priešo automato serijos pervertas, 
ant savo kulkosvydžio nusvyra 
būrio vadas Sargas. Kulkosvydį 
perima nr. 2 — kovotojas Daina. 
Sargybų būrys įsitvirtina apkasuo
se. Stovyklos dešiniajam sparne 
padėtis atstatyta . . .

I, II ir III kautynių skyriai tuo 
pat metu atsipalaiduoja nuo prie
šo. I ir II skyriai užima savus 
apkasus, o trečiasis — sargybų 
būrio. Ūkio būrys, kurio rajone 
priešas iš viso nepuola, gauna 
įsakymą užimti į vakarus nuo sto
vyklos esantį spindį ir jį išlai
kyti, kol pasitraukiant visi skyriai 
jį peržengs.

Ivanų puolimas nesiliauja. Aklai 
vykdydami savo „načelninko" per
nelyg negudrią komandą — „vpe- 
riodt", jie, atstatę durtuvus, sta
čiomis bėga ant mūsų automatų... 
ir vienas po kito krenta šalia kar
tu puolančių dresiruotų šunų. 
Tikra šienapiūtė!

Automatų kalenimą perskrodžia 
kursų vadovo Rymanto šauksmas:

— Vyrai, aš sužeistas!... Pa
tenkint ugnį!... — dvi priešo ku- 
lipkos perskrodė jam kaklą ir 
dešiniąją ranką.

Tuo pat metu kairiajame sparne 
per giliai prasiveržusios priešo 
grupės kryžma ugnimi pakerta III 
kautynių skyriaus kovotoją — 
Geležinio Vilko rinktinės žvalgy
bos skyriaus viršininką Tautvy
dą .. .

Kautynių vadą išvedus iš ri
kiuotės, vyrai nepasimeta. Sutan
kinta ugnis skinte skina vis dar 
beatodairiai besiartinančius iva
nus. Tuo pat metu stovykloje sku
biai tvarkom dokumentus ir ruo
šiamės greitam evakavimuisi. Pir
masis skyrius gauna įsakymą 
trauktis tarp „klasės" ir „virtu
vės" esančiu kloniu.

Po pusvalandžio pragariško 
triukšmo priešo ugnis pradeda 
silpnėti — didesnė jo dalis, apie 
37 vyrai, guli prieš mūsų apkasus 
be gyvybės ženklų. Likusieji gyvi 
ir sužeistieji pradeda panikoje 
trauktis.

Kautynės laimėtos! Visi kovoto
jai padalinami trimis grupėmis ir 
išsidėstę saujomis skubiai ištrau
kia savais keliais, nes tęsti kur-|

sus toliau čia neįmanoma — ry
toj tikriausiai ivanai grįš ir puls 
ištisais batalionais.

Pasitraukimas vyksta be dides
nių nuotykių. Tik prie Agurkiškių 
Uosio ir mano grupės „užlipa" ant 
kažkokio ivanų tykojančio dalinio, 
kuris, gavęs pora gerų serijų, pa
sitraukia iš kelio, neišdrįsdamas 
stoti į kautynes.

Saulei siunčiant paskutinius spin
dulius, vėl visa’ stovykla susibu
ria aikštėje. Savoj tėvų žemėj ne
turėdami net miško tankmėj nuo
savos žemės kovoj kritusių brolių 
kapams supilti, nei ramaus kampe
lio savoms žaizdoms perrišti, susi
kauptam vakarinei maldai. Su dar 
didesniu ryžtumu spausdami „mei
lužes", paskęstam liūdesy, prisi
mindami prieš kelias valandas iš 
mūsų tarpo išplėštus geriausius ko
vos draugus — Tautvydą ir Sargą.

Nakties šešėliams pradedant 
gaubti nurimusį mišką, vėl rengia
mės žygiui, mintimis kartodami 
duotos priesaikos žodžius — atkak
liai tęsti kovą už tiesos ir teisin
gumo triumfą žemėje ir už žmo
gaus teises, apie kurias diek daug 
pasaulyje prikalbėta ir tebekalba
ma, kurias mes vis dar privalome 
savu krauju pirkti... Ir lig šiol 
dar neišpirkome...
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NŪRNBERGO VAIKU TBC SANATORIJOJ
L. R. K. Amerikos I zonos gen. 

įgaliotinis Iz. Rugienius, Zon. Mo
terų Komiteto vice-pirmininkė E. 
Vaišnoraitė ir L. R. K. revizijos 
narys S. Balčiūnas 1948 m. rugsėjo 
9 d. atsilankė Nūmbergo vaikų sa
natorijoje, kurioje viso yra dau
giau kaip 200 vaikų nuo mažiausio 
amžiaus iki 14 metų įvairių tau
tybių: lenkų, rusų, latvių, estų ir 
jų tarpe apie % lietuvių vaikų. 
Sanatorija yra prie pat miesto, 
gražiame pušyne, buvusiose Orts- 
lazareto patalpose. Patalpos-medi- 
niai barakai, su centrinio šildymo 
ir kitais įrengimais. Sanatorijoje 
dirba 6 gydytojai, jų tarpe trys 
lietuvės prof. Tumėnienė, Dr. Ja- 
sevičiūtė ir Dr. Katiliūtė.

Šiltai priėmė Sanatorijos direk
toriaus pavaduotojas Dr. Norgella, 
kurio paprašėm leidimo sanatorijos 
ligonius aplankyti ir įrengimus 
apžiūrėti, ką jis mielai leido ir 
davė paaiškinimų apie sanatorijos 
sąlygas. Parodė maitinimo lentelę. 
Dienos maisto davinys 3600 kalo
rijų ir produktais tatai sudaro: 
380 gr. baltų miltų, 80 gr. mėsos, 
75 gr. sviesto, 500 gr. pilno pieno, 
250 gr. lieso pieno, 50 gr. (arba 1) 
kiaušinių ir kit. Valgyti duodama 
6 kartus į dieną.

Šalpos organizacijų teikiamą pa
galbą maistu cįirektoriaus pava
duotojas galįs leisti tik tuo būdu, 
kad maistas patektų visiems vai
kams vienodai, nes priešingu at
veju, jei vienos tautybės vaikai 
prie to paties stalo valgydami 
gautų geresnį maistą, o kiti blo
gesnį, tai pedagoginiu požiūriu 
veiktų labai neigiamai ir to jis 
negali leisti. Todėl gaunamus pa
pildomus maisto produktus iš 
NCWC ir net iš Latvių ir Estų 
Raudonųjų Kryžių jis išdalinęs vi
siems vaikams. Sanatorijoje mais
tas pagerėjęs nuo š. m. VIII. 1 d. 
ir dabar esąs pakankamas.

Anksčiau trukę indų ir vaikai 
indų vietoje naudodavę konservų 
dėžutes, dabar gi yra gavę iš ameri
kiečių puodelių, lėkščių ir kitų 
indų. Vaikams labai trūksta batų. 
Esą atsitikimų, kad vaikai negali 
būti išleidžiami pasivaikščioti, 
šaltam ore, del apavo stokos.

Del apavo ir drabužių skirstymo 
tik tos tautybės vaikams, kurios 
tautybės organizacija auką darys, 
direktoriaus pavaduotojas nieko 
prieš .neturįs.

Po pasikalbėjimo su dir. pavad. 
p. dr. Norgella, Dr. Jasevičiūtė ir 
Dr. Ka'tiliūtė aprodė visą sanato
riją, jos Įrengimus ir ligonius. Vai
kų palatos yra mediniai barakai, 
kuriose yra centrinis” šildymas, 
vanduo, prausyklos, mediciniški 
įrengimai, kaip rentgeno kabinetas 
ir kit. Kiekviename barake yra 
valgomasis kambarys, labai švaru 
ir tvarkinga. Ligoniai daugiausia 
laiko praleidžia ore. Kai gražus 
oras nuo 12 iki 16 vai. ligoniai 
turi lauke gulėti ir prie kiekvieno 
jų būrelio dežuruoja gail. sesuo. 
Trūksta lauko lovų (naudoja ame
rikiečių kariškas lovas) ir todėl 
mažesnieji vaikai turi gulėti po 
du vienoje lovoje. Yra dvi moky
tojos (lietuvaitės), kurios praveda 
pedagoginius žaidimus ir moko 
vaikus tvarkos, o laisvalaikiu pra
tina dirbti. Parodė iš akmenukų 
ant žemės sudėstytus tautiškus or
namentus. Tai vaikų darbai.

Labai pasigenda lietuviškų vai
kiškų knygelių ir vadovėlių.

Naujai atvykę vaikai turi atlikti 
dviejų šavaičiaų karantiną, kurio 
metu patikrinama sveikata, vaikas 
paskiriamas į atitinkamą ligonių 
grupę (sunkiai sergantieji, leng
viau ir tik atmaitinti reikalingi) 
ir apsisaugo)ama nuo kitų užkre
čiamų ligų, Po tokio į grupes 
paskirstymo vaikų užsikrėtimo 
viens nuo kito pavojus iš

nyksta. Apskritai jau kurį laiką 
sanatorijoje pabuvę vaikai gerai 
atrodo ir gydytojų pasakojimu po 
mėnesio jų svoris pakyla, kai ku
riems net po 6—8 kg. Sunkiai ser
gančių lietuvių vaikų nėra.

Šiuo metu, atrodo, maistas yra 
pakankamas. Trūksta vaisių. Pieno, 
gydytojų teigimu, esą duodama 
neperdaug. Taigi, L. R. K. prišel-

IS DIDŽIŲJŲ GERADARIŲ IR KRAUGERIŲ:

STALINO MEILĖ
Sibirą ir ten kentėjo nuo akinan
čio sniego. Svetlana buvo beno
rint! kažką paaiškinti, ir regimai 
pradėjo nervintis. Stalinas aki
mirką paklausė, paskui išėjo, ne
taręs nė žodžio. Svetlana paaiš
kino man tada, kodėl jos tėvas 
taip nekančia svetimųjų: jis gy
venąs1 nuolatinėj atentatų baimėj. 
Eidamas į viešumą jis vis dar ne
šiojąs plieninius marškinius, ku
rie jį apsaugą nuo šūvių . . .

Ilgainiui Stalinas su manimi 
apsiprato. Apsiprato ta prasme, 
kad mane visiškai ignoravo. 
Atrodė jis pavargęs ir palūžęs — 
tikrovėje daug blogiau negu foto
grafijose. Pasklidę anuomet gan
dai, kad jis šaukėsi iš Vienos ir 
Stockholm© širdies ligų specialistų, 
jį taip įsiutino, kad pirmukart 
amerikonų fotografui buvo leista 
padaryti jo nuotrauką Kremliuj. 
Su artimaisiais jis mažai kalbėjo, o 
jie iš viso nedrįso į jį kreiptis, iki 
jis grubiai duodavo suprasti, kad 
nenori būti prakalbintas. Man jis 
nėra ištaręs nė vieno žodžio, tik 
Svetlanai kartą pasakė — esą 
būtų daug naudingiau išmokti 
virti „lobjo“ negu mokytis pran
cūziškai . . . Apskritai jo pasiro
dymai būdavo staigūs tylūs, ne
tikėti. Jo povyza, nežiūrint am
žiaus ir ligos žymių, visada dvel
kė nepažabota laukine jėga.

Vieną dieną — 1945 lapkrity — 
Svetlana nuvedė mane į tėvo ka
binetą, norėdama parodyti savo 
motinos portretą, nepajudinamai 
kabojusį viršum rašomojo stalo. 
Aš neišdrįsau peržengti per 
slenkstį ir likau stovėti tarpdu
ry. Stalino antroji žmona ir Svet
lanos motina Nadežda Allelujevna 
atrodė buvus reto grožio mote
riškė, — su spinduliuojančiom 
pilkom akim, rudais plaukais ir 
nuostabiai gražiom lūpų linijom. 
Nadežda pagimdė Stalinui du 
vaiku — Svetlaną ir Vasilijų. (Jis 
dar turi pirmosios žmonos sūnų, 
bet jį savotiškai ignoruoja.) Dar 
1919 metais jis laišku išsiskyrė 
su pirmąja žmona, kad galėtų

Prancūzė Pauline Lebranche, il
gai gyvenusi Maskvoj, mokė Sta
lino dukterį Svetlaną. Jos atsimi
nimai, pasirodę šveicarų spaudoj, 
leidžia pažinti didįjį diktatorių jo 
intymiajam, viešumai visai nepa
žįstamam, gyvenime.

Svetlana buvo 19 metų, kai aš 
ją pirmą kartą pamačiau Kremliu
je 1945 m. Apystorė, tamsiaplau
kė, tipingų slaviškų bruožų, jau
dinančiai kukli, bet patraukli, 
apskritai visai nepanaši į garsųjį 
savo tėvą.

Mano vyras dirbo, kaip vyriau
sias inžinierius, viename Maskvos 
automobilių fabrike. Aš turėjau 
daug laisvo- laiko, ir jį išnaudojau, 
mokydama rusų vaikus prancūzų 
kalbos. Tur būt, mano jauniausias 
mokinys Gregorijus (Maksimo 
Kaganovičiaus pusprolis) bus apie 
mane prasitaręs giminėms, nes 
vieną gražią dieną — 1945 biržely 
— apsilankė pas mane du aukšti 
NKVD karininkai ir pareikalavo 
prisistatyti pas Vidaus Reikalų 
Komisarą Laurentijų Paveličą 
Beriją.

Berija pasitiko mane ypatingai 
mandagiai ir prakalbėjo puikiai 
prancūziškai: „Mes prašome Jus 
pamokyti prancūzų kalbos Stali
no dukterį Svetlaną“, pradėjo jis 
be jokių įžangų. „Man rodos, tai 
sudaro Jums garbės, ir Jūs nega
lėtumėt nuo šio pasiūlymo atsi
sakyti“.

Po trijų dienų mano dideliam 
susijaudinimui prisistatė pas ma
ne pulkininkas Suglov (vienas 
artimiausių Serijos' bendradarbių) 
ir nuvežė mane į Kremlių. Sta
lino namai yra beveik pačiam 
Kremliaus centre. Tai paprastas, 
vienaaukštis pastatas, turįs tik 9 
kambarius. Tik po šitos kelionės 
į Kremlių supratau, kodėl Sta
linas vadinamas labiausiai nepa
siekiamu pasaulyje vyru. Nors 
pulkininkas Suglov buvo man pa
rūpinęs specialų Kremliaus pasą, 
nors sargyba patį pulkininką ge
rai pažinojo, — mūsų mašina bu
vo sulaikyta 6 kartus su griež
čiausia dokumentų kontrole.

Svetlana atrodė nuoširdžiai 
džiaugėsi mūsų pažintim. Mes su
sitarėm dėl kasdieninių pamokų, 
išskyrus ketvirtadienius, arba 
Kremliuje arba Stalino vasaros 
rezidencijoj.

Stalino vasarnamį gaubia pui
kus parkas. Jį saugo specialus 
NKVD dalinys, o aptarnauja gru
zinai, kurie su Stalinu šnekasi jo 
gimtąja kalba, ir kuriems su
teikta privilegija jį vadinti „kho- 
zain“ arba „Koba“ (Stalino jau
nystės vardas). Vasarnamis yra 
puošniai įrengtas, ir jame jau
čiama senųjų didžiųjų kunigaik
ščių prabanga.

Dvi tylios moterys visada daly
vavo mūsų pamokose. Tai buvo 
Svetlanos pamotė ir „generolas“ 
Kagušina — viena nedaugelio 
moterų karininkų slaptojoj poli
cijoj. Stalino dar vis neteko pa
matyti. Tik vienuoliktą kartą at
silankius į vasarnamį, išvydau šio 
„plieninio vyro“ veidą. Jis tyliai 
ir netikėtai įžengė į kambarį ir 
pažvelgė nedraugiškai ir primerk
tom akim — tai įprotis iš ano lai
ko, kai jis buvo caro ištremtas į

pimas vaikų pienu ir vaisiais sa
natorijos gydytojų labai teigiamai 
vertinamas ir pageidaujamas.

Prie šios sanatorijos gražaus su
sitvarkymo savo patyrimu ir pa
siaukojimu, o lietuvių vaikams ir 
didesnio vietų skaičiaus išrūpini- 
mo, labai daug prisideda ten dir
bančios jau minėtos trys lietuvės 
gydytojos.

Atamiuis antrins...
Kiaulės taip pat ne be skonio
New Yersey kiaulių augintojas 

Louis Lichtmann prie savo kiau
lidžių yra įvedęs garsiakalbius, 
per kuriuos savo 4000 kiaulaičių 
šėrimo metu linksmina plokštelių 
muzika. Tai kelia kiaulių nuotaiką 
ir skatina augimą. Per ilgesnį lai
ką jis yra pastebėjęs, kad jo gy
vuliams labiausiai patinka Bing 
Crosby ir Guy Lombard plokštelės.

Pastebėtina, kad neseniai surink- 
taaisiais duomenimis ir žmonėms 
Bing Crosby menas labai patinka: 
Bing Crosby yra mėgiamiausias 
amerikiečių filmų artistas.

Karvėms greit nebereikės uodegų

JAV ištisi miestai ir paskiri 
ūkiai yra paskelbę griežtą kovą 
musėms. Plačiai panaudojus spe
cialų DDT preparatą, viename 
Amerikos universitetiniame mieste 
musės tapo tokia retenybė, kad 

vesti Nadeždą. O 1932 mes su vy
ru matėme Maskvoj, kaip puoš
niai buvo laidojama ta pati Na
dežda Allelujeva. Šaltą, nejaukią 
lapkričio dieną apie 4 vai po piet 
pasirodė iš Kremliaus gedulinga 
eisena. Šeši puikūs juodi arkliai 
vežė platformą, kurioj ilsėjos rau
donu aksomu pridengtas karstas. 
Orkestras grojo internacionalą ...

Nadežda buvo Tifliso kalvio 
duktė, Stalino jaunų dienų kai
mynė ir, tur būt, vienintelė jo 
gyvenimo meilė. Jos staigi mir
tis buvo visus nustebinus. Dvi 
dienos prieš tai ją dar matė 
Maskvos operoj sėdinčią vyriau
sybės ložėje, nors „Izvestijos“ po 
jos mirties rašė apie sunkią ir 
ilgai užsitęsusią ligą ...

Ir štai dabar aš stovėjau prieš 
tos moteriškės portretą ... .Ma
ma nepaprastai tėtį mylėjo“, tarė 
Svetlana. „Ji rūpinosi juo, tiesiog 
nesumerkdama akių. Ji net raga
vo visus patiekalus valandą prieš 
tai, kai jis turėdavo juos val
gyti ..."

„Ir ji, atrodo, buvus pasakiškai 
graži!“ pridėjau aš pusbalsiu. Tą 
akimirką staiga pajutau, kad 
mudvi nebesame vienos. Apsigrę
žiau, — Stalinas stovėjo už mūsų 
nugarų, — priartėjęs, kaip visa
da negirdimais žingsniais, — su 
baisia akių išraiška.

„Lauk!“ tetarė jis.
Net pasiekusios Svetlanos kam

barį, mudvi virpėjom iš susijau
dinimo. Kodėl Stalinas atrodė

SPORTAS
Sporto olimpiada prancūzų zonoj

Nuo š. m. rugsėjo mėn. 1 iki 5 d. 
YMCA buvo suruošusi prancūzų 
zonos sporto olimpiadą.

Olimpiadoje dalyvavo 12 klubų, 
iš viso 101 sportininkas iš pran
cūzų zonos. Sportininkams buvo 
St. Johann (YMCOS vasaros sto
vykloje) įrengtas olimpinis kaimas, 
kur jie buvo visą olimpiados lai
ką užlaikomi. Šią’ olimpiadą lai
mėjo lietuvįai.

Laimi ir mūsų boksininkai
Rugsėjo U—12 d. d._ Wuerzbur- 

ge buvo įvykdytos Pavergtųjų 
Tautų Olimpiados bokso varžybos. 
Lietuvai bokso kovose atstovavo 
tik du boksininkai Morozevičius 
plunksnos sv. ir Markevičius — 
lengvam sv. Juodu abu savo svo
riuose išsikovojo Vokietijos DP

TAUTVAIŠAS WURTTEMBERGO 
KONGRESE

Lietuvių meisteris Tautvaišas 
pakviestas dalyvauti Wurttem- 
bergo šachmatų kongrese, kuris 
įvyks Esslingene rugsėjo 19—26dd. 
kongrese dalyvaus vokiečių mei
steriai ir 2 latviai: Žemgalis ir 
Žirnis.

universitetas turi didelį rūpestį, 
kaip pasigauti mūšių bandymams. 
Gyvulių augintojai, panaudojus šį 
preparatą, pareiškė: DDT yra toks 
efektyvas, kad karvėms daugiau 
nebereiks uodegų. Iš jų bus ga
lima virti uodegos sriubą".

LYGYBE IR PO MIRTIES
Vienoje Saksonijos vietovėje 

SĖD įsakė visus numirėlius lai
doti vienoduose kartoniniuose 
karstuose. 

išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeStadle- 
r/fclD U II UI niais. Antrad enio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o SeStadienlo — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieSko- 
mą asmenį DM 0.50. .
„Žiburių” atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkrls, Full Sutton, Hostel 
Staff, Stamford Bridge. Near York.
Kanadoj: Mr. P. Piečaitls. 6668 Deiorimier Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.

toks sukrėstas? Ar jis girdėjo 
mūsų pasikalbėjimą?... Ir aš 
staiga prisiminiau Svetlanos žo
džius: ji ragavo visus patieka
lus, kurie jam buvo skiriami. Ar 
čia slypi jos netikėtos mirties 
priežastis?...

Tą patį vakarą pulkininkas 
Suglov skambina man iš Berijos 
įstaigos. „Tolimesnės prancūzų 
kalbos pamokos nebebus reikalin
gos", trumpai pareiškė jis.

„Ar aš galiu dar panelę Svetla
ną pamatyti ir atsisveikinti?“

„Ne, tai ne galima. Savo hono
rarą Jūs gausite rytoj. Aš dar 
noriu įspėti Jus nebandyti atnau
jinti jokių ryšių su šitais na
mais“.

Kitą rytą NKVD karininkas 
man atnešė honorarą. Kremlius 
užmokėjo už mano pamokas tiek, 
kiek mano vyrui būtų kaštavę še
šis mėnesius sunkaus darbo...

Mano vyras mirė po ilgos ligos, 
ir aš nutariau tada grįžti į tėvy
nę. Aš numačiau, kad man gali 
būti daroma sunkenybių išvykti, 
ir iš tikrųjų tai buvo be galo ilga 
procedūra, iki aš gavau vizą.

„Už Jus buvo tartas geras žo
dis pačiose aukščiausiose sferose“, 
— pareiškė man Vidaus Reikalų 
Komisariato valdininkas. Ir man 
prisiminė tą akimirką mano tylus 
susižavėjimas prie Nadeždos Al- 
lelujevnos portreto. „Plieninis 
vyras“ atrodo, vis dėlto turįs šir
dyje jautrų tašką...

meisterių vardus ir tuo laimėjo 
aukso medalius. Pažymėtina, kad 
šiose varžybose dalyvavo penkių 
tautybių boksininkai ir kad tik 
vieni ukrainiečiai buvo atsiimtą 
pilną komandą. Kartu tenka pažy
mėti, kad abu mūsiškiai visą 
laiką šioms kovoms rimtai ruo
šėsi ir jų pergalė yra itin pelnyta. 
Tai yra puikus įnašas į bendras 
mūsų sportininkų pergales.

PADĖKA
Didžiai Gerbiamiesiems Tėvams 

Jėzuitams J. Gutauskui ir Daugin- 
čiul už Rebdorfo lietuvių bendruo
menei 1948 m. rugsėjo 4—8 d. pra
vestas dvasinio susitelkimo dienas 
nuoširdžiai dėkoja. i

Rebdorfo Parapijos Komitetas

Pranešimas 
AKTORIŲ ŽINIAI

Pranešu, jog greitu laiku išeis 
rotatorium multiplikuotas veikalas 
Stanislavskio „AKTORIAUS SA- 
VIRUOSA“ (pilnas tekstas.) Pus
lapių 330, didelio formato, tiražas 
tik 60 egz. Iš anksto užsisakan
tiems DM 7.— Užsakymus ir pini
gus nedelsiant siųsti: MEKAS 
Adolfas, (16) KASSEL - Oberzweh- 
ren, Mattenberg.

Paieškojimai
Paieškomas Ignas Ruginis iš Ma

žeikių. Prašomas atsiliepti Antanui 
Jonušui, Roma, Italia, Via Casal- 
manferato 20.

Kas žinote apie Janinos Vai- 
lionienės ir jos šeimos, gyv. Kau
ne Savanorių pr., likimą, būkite 
malonūs pranešti atvirute: M. Kra
sauskienei, Jahnstr. 6, 21a Blom- 
berg/Lippe.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sovietai urzgia ant Suomijos
(Mūsų spec, korespondento)

Rusų tonas prieš FaSerholmo 
vyriausybę vis aštrėja ir aštrėja. 
Visai pasitikėdami Suomijos ko
munistų provokacinėmis melagys
tėmis, sovietų radijo komentatoriai 
ir laikraščiai vaizduoja padėtį 
Suomijoje visai neatitinkančią ti
krenybės.

Tokių melagysčių ’ rekordistu 
pasirodė rusų radijo komentatorius 
Iljinskis, kurs pasinaudodamas 
suomių komunistų šaltiniais, tvir
tina, kad Suomijoje jau veikia 
nauja, slapta apsaugos organiza
cija ir nuolatos atlieka šaudymo 
pratimus.

Pasinaudodamas tomis iš piršto 
išlaužtomis žiniomis, Iljinskis jau 
tvirtina ,kad Suomija sulaužė tai
kos sutartį. Sovietų provokaci
joms įprastu tonu jis kritikuoja 
planuotą valstybinės policijos 
pertvarkymą ir Kivimaki paleidi
mą iš kalėjimo.

Nors Iljinskio provokacinius 
užpuolimus galima kiekvienu mo
mentu atremti, bet politiniuose 
sluoksniuose tuos užpuolimus prieš

tam, bet, — pridūrė ministeris, — 
būtų buvę tikrai įdomu pašnekė
ti valandėlę su Edenu, jeigu tik 
laiko būtų užtekę.

Tuos čia minėtus Iljino užpuoli
mus Suomijos vyriausybė tuoj de- 
mentavo. Pagal vyriausybės ko
munikatą buvo paskirta speciali 
vidaus reikalų ministerijos komi
sija, kurion įėjo ir Vazos leno 
policijos vadovybė ir valstybės 
policijos atstovai, kuri konstata
vo, kad Laiheloje, Osterbotteno 
provincijoje, nėra atgaivinti ko
kie apsaugos būriai kaip kad ko
munistų laikraščiai rašo. Valsčiu
je veikia tik dvi šaulių organiza
cijos, įsikūrusios gerokai prieš 
karą, o į jų mažus šaudymo pra
timus susirenka tiek buvusių ap
saugos būrių nariai, tiek vadina
mieji „miško Gvardiečiai". Gana 
didelė dalis tų šaulių organizacijų 
narių priklauso kraštutinei kai
riųjų partijai. Neturint kitų šau
dyklų, šaudymų pratimai vyksta 
buvusių apsaugos būrių šaudyklo
je. Nėra jokių žymių, kad ir mi-

suaktyvėjusios, Fagerholmui atėjus 
į valdžią, labiau priešingai.

Komunistams prakišus savo po
zicijas, sovietai vis labiau ir la
biau ieško priekabių. Štai kad ir 
vėl nauja pastaba suomių vyriau
sybei dėl susisiekimo Porkalos 
srityje. Porkalos geležinkelių va
dovybė skundžiasi, kad keleiviai 
Porkalos ruožo traukiniuose nesi
laiko taisyklių. Dažnai atsitinka, 
kad asmenys susigrūda ant plat
formų ir net duris atidaro. Suo
mijos geležinkelių valdyba prašo 
prisilaikyti taisyklių, nes neapsi
žiūrėjimai gali būti labai rimti ir 
susisiekimas gali būti sustabdytas.

Komunistų spauda siunta, bet 
opozicija jos nebijo. Rugsėjo 9 d. 
laikraštis Uusi Suomi laiko tau
tiniu išdavimu visus kraštutinių 
■kairiųjų mėginimus visomis prie
monėmis kompromituoti suomių 
tautą ir valstybės vadovybę So
vietų Sąjungos akyse. Liaudies 
demokratų spauda pasidarė tikra 
siundimų pašto agentūra, rašo lai
kraštis, ir įrodo tų puolimų ne- 
teisingumą^ O tokios provokacijos 
tęsiasi kasdien. Komunistų orga
nas, pvz., rašo, kad teismo spren
dimai ginklų šmugelio byloje vi
sai neatitinka nei ginklų šmugelio 
įstatymo, nei pakliaubų bei taikos 
sutarties dvasios ir kad „tie teis
mai gali iššaukti užsienio politikos 
konfliktą. Rugsėjo 9 d. Vapaa 
Sana puola agrarų laikraštį „Lalli”, 
kad jis įdėjo žinutę apie Benešo 
mirtį, rašydamas, kad Čekoslova
kijos komunistai nužudė Benešą. 
Laikraštis reikalauja išaiškinti, ar 
tos mirties kaltininku laikomas 
prezidentas Gottvaldas, ar ne. Jei
gu taip, tai „Lalli" _ redaktorius

kams įsteigė vasarojimo namus- 
vaikų rojų.

Bernadotte veikla nepraėjo ne
matomai, Jis buvo kandidatas 
Nobelio taikos premijai gauti. Ir 
tą garbės premiją jis buvo pilnai 
užsitarnavęs. Tačiau jis žuvo. Jo 
mirtis yra ženklas, jog pasaulis 
stovi ant prarajos krašto ir todėl 
reikia visoms tautoms susirūpinti, 
nes dar vienas žingsnis atgal ir 
bus per vėlu.

ŠVEDIJOS RINKIMŲ 
REZULTATAI

Stockholmas. Pagal ga
lutinius Švedijos parlamento 
rinkimų duomenis, socialdemo
kratai, nežiūrint trijų mandatų 
netekimo, išėjo.stipriausia kra
što partija, nors rinkimų laimė
tojai anot AFP turi būti lai
komi liberalai, kurie prie 31 
turėtos vietos laimėjo dar 26 
vietas. Laimėjimas buvo pelny
tas sąskaiton komunistų, kurie 
iš 15 mandatų neteko 6, ir kon
servatoriai, kurie iš 39 vietų 
neteko 17.

Pagal atiduotus balsus, so
cialdemokratai gavo 1.749.672 
balsus arba 112 vietų, liaudies 
partija (liberalai) — 846.335 
arba 57, ūkininkų partija' — 
474.075 arba 30, konservatoriai 
— 448.308 ir komunistai 241.178 
arba 9 vietas.

Vokiečių komunistai — Kremliaus 
vergai

Berlynas. Žymūs sovietų kariuo
menės ir Markgrafo policijos da
liniai šeštadienį patruliavo savo 
sektoriaus pasieny. Rusų kariai 
provokaciniais tikslais nuolat įsi-

is visut
P r a g a. Čekoslovakijos vyriau

sybė reikalauja išduoti dr. Papa
nek, kuris šiuo metu atvyko daly
vauti JT visuotiniame susirinki
me Paryžiuje. Čekų komunistų vy
riausybė kaltina jį pasisavinus 
125.000 dolerių.

Briuselis. Belgijos ministe- 
ris pirmininkas P. Spaak vienoje 
kalboje pareiškė, kad nesą jokio 
pagrindo bijoti naujo karo. „Ru
sai smarkiai nusilpninti negali 
karo norėti. Amerikiečiai patys 
perdaug kentėjo, kad norėtų vėl 
pradėti karą“, — pasakė prem
jeras.

Rangunas. Ryšium su maiš
tininkų veiklos suintensyvėjimu 
Burmos prezidentas paskelbė 
išimties stovį visoje Burmoje.

R o m a. Rugsėjo 17 d. Itali
jos katalikų darbininkų va
dai įsteigė naują darbininkų 
organizaciją, atstovaujančią 
600.000 žmonių, kurios tikslas 
bus kovoti su komunistų kon
troliuojama Italijos Darbo Fe
deracija (CGIL). Naujojon or- 
ganizacijon galės įeiti ne vien 
katalikai, bet ir visi tie, kurie 
nėra komunistų šalininkai. Ti
kimasi, kad prie jo prisidės ir 
socialistai, išstodami iš CGIL. 
Komunistų vadovaujama dar
bininkų organizacija silpnėja 

‘— pėdžioje ji' turėjo apie 
7.000.000 narių, dabar šis skai
čius nusmuko iki 3.500.000. 
(NYKT)

Roma. Šiuo metu Romoje 
vedamos italų — amerikiečių

dabartinę Suomijos vyriausybę 
laiko neramumo ženklu. Turint rei
kalo su sovietų provokacijos ofi
cialiuoju ruporu, negalima į tą 
eterio bangomis atplaukiančią 
reakciją nekreipti dėmėsio.

Bet Suomija ir nesiima kaip 
nors nuslopinti tą įtarimą iš rusų 
pusės. Pranešama, kad Suomijos 
radijo užsienio įvykių komentato
rius komunistas Vahteri atleistas 
ir į jo vietą paskirtas jaunas so
cialdemokratas laikraštininkas V. 
Kilpi (nesumaišyti su buvusiu liau
dies demokratų ministeriu E. Kil
pi).

Sovietams pradėjus taip atakuo
ti,pradedama vis labiau diskutuo
ti ir Fagerholmo vyriausybės am
žių, tačiau niekas nekalba, kad jo 
kabinėtas turės pasitraukti parla
mentarinėmis priemonėmis. Fager
holmo kabinėtą už jo ryžtingumą 
valstybinio aparato vadovybės 
srity ir už jo tvirtą nusistatymą 
kraštutinių kairiųjų atžvilgiu pa
laiko tautos didžiuma, kritikos iki 
šiol jis susilaukė tik iš despera
tiškojo kraštutiniojo kairiojo ele
mento.

Sunku galvbti, kad sovietai tie
sioginiu demaršu mėgintų paveik
ti Suomijos vidaus politiką. Gali
ma tik laukti, kad Fagerholmas 
pats paleistų kabinėtą, bet tas 
vargiai lauktina pirma, negu vy
riausybė įvykdys pagrindinę dalį 
savo nusmaigstytos programos, 
kurion tarp kito ko įeina uždavi
nys apsaugoti demokratines gyve
nimo formas Suomijos tautai ir 
duoti komunistams suprasti, kad 
suomiai vėl gyvena demokratijoje, 
kur mažumos diktatūra nebus to
leruojama.

Turint galvoje tą visą ataką 
prieš Fagerholmą, net stebėtis rei
kia, kaip šaltai be jokio susijau
dinimo jis žiūri į dienos situaciją. 
Kai jis, pvz., buvo paklaustas, ar 
tiesa, kaip kad komunistai tvir
tina, kad Kopenhagoje jis buvo 
susitikęs su Edenu, atsakė:

— Iš tikrųjų yra visai nereika
linga dementuoti kasdienius ko
munistų spaudos tvirtinimus, bet 
šiuo atžvilgiu turiu pasakyti, kad 
Kopenhagoje aš buvau taip užim
tas, jog visai neturėjau progos

nėtos šaulių organizacijos būtų | turi būti patrauktas teisman.

KARALIAUČIUS PALAIKO 
RYŠIUS SU LIETUVA

LIETUVIAI GYVYBĖS GELBĖTOJAI

„Die Neue Zeitung" 9. 2! at
spausdino vieno vokiečių prekybi
ninko, gyvenančio Karaliaučiuje, 
pranešimą apie buvusios Rytprū
sių sostinės gyvenimą. Tame pra
nešime yra ir mums, lietuviams, 
įdomių smulkmenų. Pagal to vo
kiečio pasakojimą, svarbiausi mai
sto produktų Karaliaučiaus miestui 
tiekėjai 1946 m. buvo lietuviai, 
kurie atveždavo maistą sunkveži
miais iš Kauno. Rašydamas apie 
knygų prekybą, straipsnio autorius 
F. W. Rocke duoda įdomų epizodą, 
iš kurio matyti lietuvių — vokie
čių santykiai už geležinės uždan
gos. „Viena vokiečių šeima, — 
pasakoja jis, — parūpino man įvai
rių knygų apie laisvės kovas. Aš 
priėmiau jas labai atsargiai, nes 
nedrįsau tas knygas viešai paro-

dyti, kadangi rusų milicininkai 
dažnai kontroliuodavo parduotuves 
ir beatodairiškai konfiskuodavo 
visus jiems nepatinkančius vei
kalus. Nežiūrint to, aš išstačiau 
trumpam laikui šiuos laisvės kovų 
aprašymus. Už penkių minučių 
vienas lietuvis profesorius nudžiu
gęs nupirko iš manęs visas šias 
knygas ir užsakė dar daugiau to
kios rūšies veikalų. Neaiškindamas I 
smulkesnių priežasčių, aš vis dėlto 
paminėsiu, kad visi vokiečiai, 
kurie atvykdavo Lietuvon, buvo 
labai draugiškai priimami. Apskri
tai, lietuviai mums, vokiečiams, 
dažnai būdavo gyvybės gelbėtojai, 
nes jie rinkon atveždavo daug 
maisto produktų ir už gautus už 
juos pinigus tuoj vėl pirkdavo 
įvairių produktų".

verždavo į amerikiečiu sektorių ir 
keldavo nerimą. Vienoje vietoje 
jie nuvarė nuo posto amerikiečių 
kareivį, atrėmę automatinį pisto
letą jam į krūtinę. Atvykus britų 
ir amerikiečių karinės policijos 
pastiprinimams, sovietai truputį 
aprimo. Spėjama, kad rusai .metė 
savo dalinius į pasienį, norėdami 
apsisaugoti nuo vokiečių demon
stracijų, kurios galėjo įvykti ry
šium su praėjusį trečiadienį per 
neramumus - nužudyto jaunuolio 
laidotuvėmis, kuriose dalyvavo i 
10.000 žmonių.

derybos dėl įvažiavimo vizų 
panaikinimo visiem Italijon 
atvykstantiems JAV pilie
čiams. Tuo norima paskatinti 
amerikiečių turistus vykti Ita
lijon.

Rytų sektoriuj vokiečių komu
nistai, vadovaujami Ulbrichto, pas
kelbė ištikimybę Kominformui. 
Priimtoje rezoliucijoje pripažįsta
mas vadovaujantis rusų komunistų 
partijos vaidmuo ir griežtai pas
merkiamas nacionalizmas bet ko
kioje formoje. (NYHT).

Estu kolonija Amerikoje

BERNADOTTE ASMUO
Kai 1948 m. gegužės 20 d. Ber

nadotte tapo paskirtas Palestinos 
tarpininku, pasaulis lengviau at
sikvėpė, nes jautė, jog jis yra 
vienas iš nedaugelio tų, kurie ši
tokį darbą gali atlikti. Ir tiesa. 
Nežiūrint didelių sunkumų, Berna
dotte darbas sekėsi. Ir tai dėka jo 
sameninių gabumų, tolerancijos ir 
džentelmeniškumo

Bernadotte buvo ne eilinis žmo
gus ir ne eilinė asmenybė. Apie 
tai galime spręsti iš jo kartą pasa
kytų žodžių: „Mes negyvename 
pasaulyje, kad būtume laimingi, 
bet kad kitus laimingus padary
tume".

Bernadotte priklausė karališka
jai šved. šeimai. Tačiau jis pri
klausė taip pat ir tai grupei ari- 
stokrėt., kurie nepasitenkina vien 
reprezentacija ir iškilmėmis. -Jis 
suprato savo paskirtį pasaulyje ir 
todėl visas savo jėgas ir gabumus, 
jumorą ir žmonių pažinimą kal
boms gabumus, viską paaukojo 
žmonių gerovei kelti. Jo politika

visų pirmiausiai turėjo filantropiš
ką atspalvį.

1944 m. „taikos grafas“ buvo iš
rinktas švedų Raudonojo Kry
žiaus viceprezidentu. Toje vietoje 
būdamas, jis daug gero padarė, 
iškeisdamas vokiečių ir anglų- 
amerikiečių belaisvius, išgelbėda
mas kacetininkus ir 1.1.

Po karo, kai Bernadotte tapo 
švedų Raudonojo Kryžiaus prezi
dentu, už pasaulinio masto Euro
pos šalpos programą jam buvo 
suteiktas „Riterio prieš vargą“ 
garbės titulas. Savo saloje Bode- 
no ežere jis vargstantiems vai-

Estai vyksta iš Anglijos
„Eesti Rada“ praneša apie estų 

projektą Vermourrto valstybėje 
sukurti estų koloniją. Vienas 
amerikietis, estų draugas, turi 
toje valstybėje daug apleistų ne
toli vienas kito esančių ūkių. 
Juose galėtų įsikurti kelios estų 
šeimos, kurios paruoštų sąlygas 
vėliau atvyksiančioms šeimoms. 
Jei šis projektas pavyktų, galima 
būtų įsteigti ištisą estų koloniją 
ne tik Vermounte bet ir kitose 
Siaurinės Amerikos valstybėse.

To paties laikraščio pranešimu, 
estų skaičius Anglijoje mažėja. 
Svarbiausios išvykimo priežastys 
esančios šios: 1. šeimos narių 
neatvykimas pažadėtu laiku, 
2. noras iškeliauti su giminėmis 
ir draugais į kitas šalis ir 3. už
draudimas keisti darbovietę. Si 
priežastis esanti svarbiausia, nes 
darbo vietos pakeitimas, ypač 
tekstilės fabrikuose ir anglių ka
syklose, esąs pasidaręs beveik 
neįmanomas.

20 dienų maisto davinys DP 
grįžtantiems namo

Ženeva. Generalinė IRO Tary-

PADĖKA LIETUVIAMS ANGLIJOJE
Gerbiamiems tautiečiams Anglijoj, atsižvelgusiems į dabartinę „Ži

burių" finansinę padėtį ir per J. Dėdiną paaukojusiems laikraščio 
reikalams keturis svarus sterlingų, nuoširdžiai dėkojame.

„Žiburių Redakcija"

I ba Ženevoje š. m. 17 d. nutarė, 
kad DP važiuojantieji į savo tė- 
vynes, gauna maisto dvidešimčiai 
dienų. Rezoliucijoje, patvirtinan
čioje IRO paruošiamosios komisi
jos repatrijavimo politiką, sako
ma: „Turi būti vykdoma greita 
repatrijacija pabėgėlių ir DP, ku
rie to pageidauja“. Toliau sako
ma: „Kiekvienas pabėgėlis turi 
teisę laisvai apsispręsti, išklausyti 
savo krašto atstovų pranešimo ir 
pasirinkti repatrijuoti ar ne“.

Spėjama, kad 1948—49 m. m. į 
savo kraštus repatrijuos apie 
58.000 DP, kilusieji daugiausia iš 
kraštų, dabar Sovietų Sąjungos 
užimtų.

Čekai reikalauja atšaukti penkis 
Jugoslavijos pasiuntinybės narius

Praga. Čekoslovakijos vyriau
sybė pareikalavo, kad Jugoslavija 
atšauktų penkis savo ambasados 
narius, kaltindama juos „sunkiu 
Čekoslovakijos respublikos įsta
tymų pažeidimu ir pagrindinių 
demokratiškos tvarkos principų 
sulaužymu".

jSio ginčo priežastis yra 2.900 
jugoslavų jaunuolių, kurie prakti
kavosi čekų fabrikuose. Dalis iš jų 
pasisakė prieš Tito, ir čekai kal
tina jugoslavų ambasadą, kad j’ 
esą griebėsi prieš juos" brutalių 
priemonių". Tuo tarpu patys čekai 
jau areštavo 140 Tito šalininkų iš 
tų darbininkų tarpo. (NYHT).
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