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Jei kiltu atominis karas,
atsakinga butu Sov. Rusija
BEVINAS ATSAKO VlSlNSKIUI

Paryžius. Britų užsienių reikalų 
ministeris Bevinas pirmadienį, sa
vo pirmosios JTO visumos susirin
kime pasakytos kalbos metu pa
reiškė, kad Jungtinės Tautos turė
siančios būti naujai perorganizuo
tos „regionaliniu pagrindu" tuo 
atveju, jei jos „pasauliniu pagrin
du" nebegalėtų būti išlaikytos.

Didelė Bevino kalbos dalis buvo 
tiesioginis atsakymas sovietų de
legatui Višinskiui, kuris šeštadie
nį apkaltino JAV atominio karo 
prieš Sovietų Sąjungą ruošimu ir 
reikalavo, kad visos didžiosios ga
lybės vienų metų laikotarpyje 
trečdaliu sumažintų savo ginkluo
tas pajėgas.

Svarbiausi griausmingomis ova
cijomis palydėtos Bevino kalbos 
punktai buvo šie. 1. Palestina: 
„Mes nutarėme pilnai remti grafo 
Bernadotte planą. Aš esu savo vy
riausybės įgaliotas nurodyti visu
mos susirinkimui skubų reikalą iš
spręsti Palestinos klausimą. 2. Ne
galima pasakyti, kad per praėju
sius metus būtų buvęs pasiektas 
koks nors esminis politinis laimė
jimas. Mes matome prieš save ny
kų ir slegiantį vaizdą. 3. Atominė 
energija: jeigu juodoji neįsivaiz
duojamai baisaus atominio karo 
furija turėtų mus visus užpulti, tai 
tuo atveju — tai yra viskas, ką aš 
galiu pasakyti — už šią grasi

ATSKLEISTOS MASKVOS
PASITARIMU PASLAPTYS

JAV „BALTOJI KNYGA"

Vašingtonas. JAV vyriausybė Tel-Avivas. Denos žinių agentū- 
paskelbė baltąją knygą, kurioje ros pranešimu š. mėn. 27 d. prieš 
vaizduojama Maskvos pasitarimų Izraelio valstybės min. pirmininką
eiga. Knygoje rašoma, kad Stali
nas rugpjūčio 2 dieną pareiškęs, 
sovietai nesistengia vakariečius 
išstumti iš Berlyno, nors esą šie 
nebeturį jokios (statymais pagris
tos teisės ten pasilikti. Jis 'esą 
pažadėjęs, kad Vakarų valstybės 
drauge su Sovietų Sąjunga daly
vausiančios vokiečių vyriausybės 
kontrolėje ir Berlynas liksiąs Vo
kietijos sostine. Blokada būsianti 
panaikinta, išsprendus, „techniš
kus klausimus" su Berlyno guber
natoriais. Tačiau Sokolovskis ne
sutikęs su tokiais nutarimais. Ta
da vakariečiai pasiuntė notas, ku
riose klausiama, ar sovietai yra 
pasiruošę panaikinti Berlyno blo
kadą. Sovietai atsakę, kad JAV., 
Anglija ir Prancūzija padariusios 
susitarimą dėl Berlyno kontrolės. 
Sis sovietų atsakymas (tikinęs 
vakariečius, kad tolimesni pasita
rimai neturi prasmės ir todėl gali
ma esą atskleisti Maskvos pasita
rimų paslaptį.

nančią sunaikinti žmoniją nelaimę 
vienintelę atsakomybę neš ta ga
lybė, kuri atsisakė prisidėti prie 
šių naujų reikšmingų jėgų kontro
lės ir išvystymo žmonijos labui. 4. 
Višinskis: šviesoje to, ką aš jau 
pasakiau apie sovietų laikyseną 
saugumo problemos, nusiginklavi
mo, atomo energijos dr veto at
žvilgiu, aš statau tik vieną klausi
mą: kaip mes visame pasaulyje 
turime suprasti paskutinius Vi
šinskio pasiūlymus? 5. Sovietų pa
siūlymas trečdaliu nusiginkluoti 
man atrodo beveik kaip pasiūly
mas nuginkluoti likusį pasaulį tuo 
tarpu, kai Sovietų Sąjunga ir -to
liau laiko paslapty savo pačios 
karinį pajėgumą. 6. Nervų karas: 
ką galima pasakyti dėl sovietų 
nervų karo? Ką galima pasakyti 
dėl" nervų karo, kuris jau ilgą 
laiką vedamas prieš Turkiją ir 
verčia ją laikyti sumobilizavus sa
vo karines pajėgas? Kodėl tas 
nuolatinis nervų karas, ir šiuo at
veju tiesiog karo veiksmai, prieš 
(statymų keliu išrinktą vyriausybę 
ir narsią, sunkiai nukentėjusią 
graikų tautą? 7. Nusiginklavimas: 
nusiginklavimo pagrindas yra ko
lektyvinis saugumas. Tai yra įma
noma tik su sąlyga, kad pasibaigs 
puolimai prieš mūsų santvarką ir 
vidujinį politikos gyvenimą. Jei 
tai nebus išpildyta, tai mes nega

įvykdytas atentatas. Atentato me
tu žuvęs Izraelio užs. reikalų mi
nisteris Mosche Sertok.

SOVIETAI PASITRAUKS IS JT?
Paryžius. Trijų didžiųjų Vakarų 

valstybių sprendimas Sovietų Są
jungą formaliai paskelbti grasi
nančia pasaulio taikai, Jungtinių 
Tautų atstovų tarpe iššaukė rimtą 
susirūpinimą ir baimę. Skaitomasi 
su galimybe, kad Sovietų Sąjunga 
protestuodama pasitrauks iš Sau
gumo Tarybos arba ją boikotuos 
kai Saugumo Taryba svarstys Ber
lyno klausimą. Kai kurių atstovų 
baiminimasis jau taip toli siekia, 
kad jie mano, jog dabartinės for
mos Jungtinės Tautos gyvena pas
kutines savo dienas. Jau laikoma 
(vykusiu faktu, kad didžioji karo 
sąjungininkų santarvė galutinai 
yra subyrėjusi- ir pasaulis aiškiai 
suskilęs į du blokus. j

lime pasitikėti kokia nors rezoliu
cija, kuri, gal būt, bus mums pa
siūlyta. Atsižvelgiant į dabartinius 
įvykius, mes abejojame jos nuo
širdumu. 8. Vakarų Europos unija: 
Višinskis pareiškė, kad susitari
mas, kurį mes padarėme su Pran
cūzija ir Benelux valstybėmis, esąs 
nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą. (

JAV uz Lietuvos 
nepriklausomybės atstatyma

SENATORIAUS J. HOWARD MCGRATH, TAUTINIO DEMO
KRATŲ KOMITETO PIRMININKO, PAREIŠKIMAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBOS DELEGACIJAI 1948 M. RUGSĖJO 16 D.

Prašau Amerikos Lietuvių Ta
rybą priimti širdingiausių linkė
jimų ir palankumo pareiškimą 
mano ir tautinio demokratų ko
miteto vardu.

Mes reiškiame didžiausią sim
patiją jūsų organizacijos troški
nėms, ištvermingai siekiant jūsų 
didvyriškiems tautiečiams Lietu
voje laisvės, žmogiškos vertės ir 
nepriklausomybės. JAV demo
kratų vadovybė, valdant pasku
tiniam prezidentui Rooseveltui ir 
prezidentui Trumanui, yra ned
viprasmiškai pareiškusi savo 
priešingą nusistatymą prieš ga
lingųjų kaimynų prievarta vyk
domą nepriklausomų valstybių 
aneksavimą, nežiūrint, kokiu 
pretekstu tai būtų padaryta.

Juhgtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė patvirtino savo nu
sistatymą visišku Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimu ir visu 
diplomatinių privilegijų pripa
žinimu jų akredituotiems atsto
vams šiame krašte.

Dėl neglobojamu lietuviu vaiku gražinimo
Lietuvos Ministeris Vašingtone 

p. Žadeikis š. m. rugpjūčio 16 d. 
pasiuntė JAV valstybės sekreto
riui šį raštą:

„Pagal vieną spaudos pranešimą 
iš Ženevos („New York Times" 
1948 m. rugpjūčio 12 d.) atrodo, 
kad Jungtinių Tautų ūkinės ir so
cialinės tarnybos septintojoj sesi
joj buvo priimta rezolincija kurio- 
Je.

„JAV, Britanija, Brazilija, Olan
dija . . . pasiūlė, kad neglobojami 
pabėgėliai vaikai būtų gražinami 
į savo kilmės kraštus", ir kad mi
nimoji rezoliucija taip pat nustatė, 
jog „neglobojami vaikai, kurių tė
vų negalima surasti, bet kurių tau
tybė yra be jokių abejonių nusta
tyta, privalo būti grąžinti į jų

Aš nesutinku su tuo. Tačiau aš 
galiu užtikrinti, kad yra nutarta 
sukurti tokią uniją, kuri gali sto-
vėti ant nuosavų kojų ir kuri su
buria savo tautas prieš kiekvieną 
agresiją, iš kur ji beateitų. 9. Vo
kietija: tai, kas mus taip nuvylė 
Vokietijos klausimu, buvo Byrnes 
sutarties atmetimas iš sovietų pu
sės. Šia sutartim būtų pašalinta 
bet kokia baimė, kad Vokietija 
vėl kada nors galėtų tapti agresy
vi. Tačiau Višinskis stojo prieš tai. 
Visi sunkumai glūdi tame, kad So
vietų Sąjungoj veiksmai priešta
rauja jos padarytiems pareiški
mams."

Jūs, kaip Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegatai, galite perduo
ti savo žmonėms tvirtą užtikrini
mą, kad Jungtinės Valstybės nie
kados neatsisakys savo pastangų 
sukurti visame pasaulyje ir ypač 
Baltijos valstybėse tokių sąlygų, 
kurios užtikrins taiką ir geros 
valios viešpatavimą laisvę mylin
tiems žmonėms visame pasau
lyje. i

PASAULINIS ESTŲ KONGRESAS 
NEW YORKE

Estų laikraštis „Eesti Rada" pra
neša, kad 1949 m. vasario mėn. 
24 dieną New Yorke susirinks viso 
pasaulio estų kongresas. Garbės 
svečiais numatomi lietuvių bei 
latvių atstovai, NewYoiko valsty
bės gubernatorius, kitų tautų at
stovai ir amerikiečių žurnalistai.

Svarbiausias kongreso tikslas — 
įkurti centrinę viso pasaulio estų 
organizaciją, kuri rūpintųsi visose 
šalyse išblaškytais savo tautie
čiais.

kraštus ... su sąlyga, kad kiek
vieno vaiko asmeninė gerovė vi
sada būtų lemiamasis veiksnys".

Turint galvoj galimumą, kad 
tarp „neglobojamų vaikų, kurių tė
vų negalima surasti", gali būti ir 
lietuvių vaikų ir turint galvoj, kad 
Lietuvą tebevaldo tironiška iš- 
kamšinė vyriausybė, Maskvos dik
tatūros pastatyta ir palaikoma; 
kad lietuvių šeimos tebetremiamos 
iš jų bočių sodybų į Rusijos gilu
mą, kad tokių trėmimų metu vai
kai visada atskiriami nuo tėvų, o 
vyrai nuo žmonų; kad yra žinomų 
atvejų, kada sovietų organai lie
tuvius vaikus išvežė į Sibirą, tuo 
tarpu kai jų tėvai slapstosi arba 
buvo gestapo deportuoti arba bu
vo sovietų teroro priversti ieškoti 
prieglaudos Vakarų Europos DP

PASKUTINĖS NAUJIENOS
PARYŽIUS. JAV, D. Britanijos 

ir Prancūzijos užs. reik, ministe
rial priėmė tekstą bendros notos, 
kuri ’trečiadienį (teikiama JTO 
gen. sekr. T. Lie. Jis šią notą per
duos Saugumo Tarybai, kuri ją 
greičiausiai svarstys pirmadien(.

MASKVA. Sovietų spauda tik 
trumpai, be komentarų,* paskelbė 
Vakarų valstybių ketinamus žygius 
del Berlyno krizės.

PARYŽIUS. Vakarų valstybių 
gynybos ministerial nutarė sukurti 
nuolatinę gynybos organizaciją. 
Ją sudarys gen. štabų šefai. Ji 
koordinuos apginklavimą ir apmo
kymą.

PARYŽIUS. JTO visumos susi
rinkime prancūzų užs. reik. min. 
R. Schumanas ir belgų užs. reik, 
min. H. Spaakas savo kalbose 
aštriai kritikavo sovietų politiką. 
Spaakas pareiškė, kad Vakarų 
unija sudaryta tik dėl baimės 
prieš Rusiją.

LONDONAS. Sovietų amabasa- 
dorius Londone atskrido ( Pary
žių ir vyksta toliau | Maskvą. 
Paklaustas dėl kelionės tikslo pa
reiškė, kad vyksta atostogų.

PRAHA. Čekoslovakijos prez. 
Gotvaldas po dviejų savaičių bu
vimo Sov. Rusijoj grįžo į Prahą.

BERLYNAS. Britai dementavo 
žinias, kad Vakarų valstybės ruo
šiasi iš Berlyno evakuoti pusę 
milijono vokiečių.

Berlynas. Sovietai ėmė skubiai 
atstatinėti antruosius geležinkelio 
linijų bėgius, kuriuos jie po karo 
buvo numontavę reparacijų sąs
kaitom Tam reikalingi bėgiai su
renkami iš mažesnių geležinkelio 
linijų, kurios nereikalingos rusų 
kariuomenėj. Pirmoji numatyta 
sudvigubinti linija yra tarp Dres- 
deno ir Goerlitzo.

Rytų zonos vokiečiai mano, kad 
rusai dvigubirta geležinkelių bė
gius tam, kad išpildytų strategi
nius reikalavimus, iškylančius iš 
dabartinės padėties.

stovyklose, — dėl visa to neglo
bojamų vaikų likimas, jeigu jie 
būtų varu grąžinti j sovietų tebe- 
valdomus jų kilmės kraštus, būtą 
iš tikrųjų tragingas, nes jiems bū
tų įkalta komunistinė klasinė 
neapykantos idėja, be to, galima 
sakyti tikra, kad jie niekad nepa
matys savo tėvų ar giminių To
kia „repatrijacija", be abejo būtų 
priešinga „kiekvieno vaiko asme
ninei gerovei".
• Dėl to turiu garbę pasiūlyti, kad 
visi repatrijacijos sumetimai būtą 
subordinuoti principui, kad „kiek
vieno vaiko asmeninė gerovė bū
tų lemiamasis veiksnys", ir kad, 
kiek liečiami neglobojami lietu
viai vaikai, jie nebūtų grąžinami 
tėvynėn, kol Lietuva tebėra des
potiškame svetimųjų junge" (Elta).
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Čieiuuisku aidimu sudarymas emi^uuiįaį
DR. VLADO VILIAMO PRANEŠIMAS, PADARYTAS IX. 22—23 D. D. FELLBACHE ĮVYKUSIOJ 

ĮKURDINIMO REIKALAMS KONFERENCIJOJ (santrauka)

Jau biliaus priėmimas rodo, 
kad 12—15.000 lietuvių atidarytas 
kelias patekti j JAV, kalbėjo dr. 
V. Viliamas. Si realybė aiškiai 
rodo, kad mūsų emigracija turės 
įsilieti į kitus kraštus. Aišku, kad 
lietuviai galės išsilaikyti, kai ne
bus išblaškyti, nes ir JAV yra 
kontinentas.

Lietuviški židiniai gali pasi
reikšti arba izoliuojantis, suda
rant grupes arba infiltraciniai, 
emigruojant vienetais.

Argentina priimtų apie 100 šei
mų ir leistų apsigyventi vienoj 
vietoj. Bet Pietų Amerika aps
kritai nėra tinkamas kraštas mū
sų emigracijai. Į ją tinka važiuoti 
asmenims, turintiems giminių ir 
galintiems iš jų gauti paramos. 
Izoliuotai susitelkti šeimoms ir 
įsikurti yra surišta su nėmažais 
kapitalais.

Didesnius skaičius yra pasiry
žus priimti ir Brazilija. Tačiau ji 
emigrantus nori vežti į Amazo
nės sritį* ir paversti ją derlinga 
žeme, bei panaudoti ateivius ka- 
vo§ plantacijose. Brazilijos taip 
pat negalima laikyti idealiu emi
gracijos kraštu. Galimybės kul
tūriškai išlikti yra menkos. Atro
do, kad mums reikėtų labiausiai 
apsistoti prie tų kraštų, kuriuose 
turim savo tautiečių. Pirmoj eilėj 
čia paminėtinos JAV.

Geriau, kad JAV-se lietuviai 
atsidurtų į miestus, kur yra lietu
vių židiniai. Tačiau JAV-se jau
čiama nusivylimo naujais atei
viais. Nėra susipratimo vienų 
kitais. Pirmieji ateiviai buvo kai
mo žmonės, išvažiavę prieš aną 
karą. Jie suorganizavo lietuvių 
kultūrinį gyvenimą ir palaikė 
lietuviškas tradicijas, kokios bu
vo anuomet Lietuvoje. Naujai 
nuvažiavusiems visa tai atrodo 
kažkaip kitaip. Mūsų uždavinys 
yra panaikinti šį skirtumą, susi
dariusį tarp JAV lietuvių ir trem
tinių. Pastariesiems nereikia ban
dyti 80 metų darbą apversti aukš
tyn kojomis. Atvirkščiai, jie tu
ri įsijungti į organizacijas, ir se
nieji lietuviai jiems pritars.

Vykstantiems į JAV reikia ži
noti, kokie miestai yra lietuviš- 
kiausi, kad galėtų pasirinkti. To
dėl čia paminėtina, kad Čikagos, 
Bostono Ir Baltimorės trikampy 
telpa virš 80% visų JAV lietuvių. 
Kalifornijoj lietuvių mažai ir 
nėra sąlygų plėstis.

Kanadoj taip pat susidarys di
desnis lietuvių židinys. Bet reikia 
pažymėti, kad 60—80% Kanadoj 
gyvenančių tautiečių yra Stalino 
garbintojai, tačiau iš kitos pusės 
yra pripažįstama, kad jie yra pa
triotai. Jų paraudimas priklauso 
nuo to, kad jie komunizmo ne
pažįsta. Reikia surasti metodų 
juos įtikinti ir užmegsti su jais 
kontaktą. Jie yra pasitūrį ir gy
vena ne kaip „rojuje“. Todėl jų 
raudonėjimas pradeda blukti, kai 
su jais palaikomas kontaktas. To
kiu keliu eidami mes galėsim su
kurti savo tautinį židinį Kana
doje. Lietuvių daugumoj gyvena 
apie Montrealį, Toronto ir Win- 
nipegą.

Anglijoj tautiniu atžvilgiu lie
tuviams mažiausiai yra pavojaus. 
Jei nuvažiavai į Angliją darbi
ninku, tai tokiu ir liksi. Senieji 
Anglijos lietuviai, atvykus nau
jiems ateiviams nepaprastai at- 
gija. Bet ir čia reikia takto ir 
gražaus sugyvenimo.

Buvo laikoma, kad Australijoj 
yra apie 1.000 lietuvių, bet iki 
šios emigracijos jie sutirpo iki 
100. Jei šiame krašte susikurs lie
tuviškas židinys, tai tik iš naujai 
atvykusių. Liūdna, kad iš kai 
kurių nuvykusių negaunama ži
nių. Reikia panaudoti visa, kad 
su išvykusiais kontaktas būtų 
galimai ilgiau palaikomas.
Nuo vykimo į tropinius kraštus 
reikia susilaikyti. Čia pirmoj ei
lėje paminėtina Venecuela, kur 
jau yra nuvykę 500 lietuvių. Da
roma klaida, kad emigracija yra 
apsprendžiama tik pagal ekono
minius sumetimus, ir užmirštami 
tautiniai reikalavimai. Anglų 
migracija remiasi tautinio išsi- 
laikymb pagrindu. Venecuela 
šiaip ar taip yra kraštas iš kurio 

mažiausiai grįž. Tai yra kapas. 
Nuvykusių senėjimas vyksta 3—4 
kartus greičiau. Galima beveik 
garantuoti, kad atsiliepimai apie 
šį kraštą už metų bus labai blogi.

Čilė klimatiniu atžvilgiu yra 
labai gražus kraštas, bet žinios 
iš tų, kurie Čilėj gyvena, yra 
labai prastos.

Baigdamas savo pranešimą dr. 
V. Viliamas taip reziumavo savo 
mintis: 1. Emigracija yra nuos
tolinga, bet neišvengiama, 2. Rei
kia įspėti tautiečius, kad į JAV 
ne visi pateks ir todėl turi svars
tyti įsikūrimą kituose kraštuose, 
3. Stengtis patekti į tas JAV sri
tis, kuriose lietuviai jau gyvena,

Dvasiniai tremtiniu reikalai
KUN. DR. VAIŠNOROS PRANEŠIMAS,' PADARYTAS IX. 22—23 D.
D. FELLBACHE ĮVYKUSIOJ ĮKURDINIMO REIKALAMS KONFE

RENCIJOJ (santrauka)

Sis pranešimas yra grynai infor
macinis, pradėjo kun. dr. Vaišno
ra. Sv. Sostas, paskyręs Delegatą 
lietuviams, pavedė jam rūpintis 
lietuvių tikinčiųjų ir kunigų dva
siniais reikalais Vokietijoje ir 
Austrijoje. Delegato kompetencija 
nesiekia už šių dviejų valstybių 
ribų.

Eidamas savo pareigas, Delega
tas rūpinosi, kad visos stovyklos, 
kolonijos ir mokyklos, turėtų ka
pelionus. Stovyklas kilnojant, sug
laudinant ir naikinant, reikėjo ati
tinkamai skirstyti ir dvasios va
dai. Šiame darbe susidarė sunku
mų tiek del to, kad UNRRA, o 
vėliau IRO neteikė jokios para
mos tiek kunigų darbui, tiek ir. 
paskirstymui bei persikėlimui. Pav. 
prancūzų zonoj yra per mažai ku
nigų, ir persikelti jiems iš kitų 
zonų yra veik neįmanoma. Tą pa
tį galima pasakyti ir apie Austriją.

Paskutiniu laiku padėtis kiek 
gerėja, nes stovyklose dirbantieji 
kunigai yra pripažįstami dirban
čiais, ir jiems teikiamas atitinka
mas atlyginimas.

4. Vykstant į JAV išsiaiškinti vi
sas gyvenimo sąlygas ir važiuoti 
su pasiryžimu užmegsti kontaktą 
su senaisiais lietuviais.

Diskusijose Bielinis pažymėjo, 
kad lietuviai turi kurtis tik aukš
tos kultūros kraštuose — JAV,
Anglijoj, Kanadoj. Anot jo, jei 
žūti, tai žūti kultūringame krašte, 
bet ne tarp zulusų ir hotentotų. 
P. Gaučys pareiškė, kad reikia 
skirti kolonizaciją nuo laikino 
įsikurdinimo. Iki šiol mes kalbė
jom apie laikinį įsikurdinimą. Ko
lonizacija yra sunkesnis dalykas, 
reikalaująs pinigų. Kolonizuotis 
mums yra jau per vėlu. Toliau P. 
Gaučys nurodė, kad lietuviai turi 
palinkimą iš laukų bėgti į mies
tus. Dauguma emigravusių lietu
vių taip pat yra įsikūrę miestuo
se. Dabar išvažiavę laukuose įsi
kūrimą laiko nelaime ir laukia 
dienos, kada galės persikelti į 
miestą. Dėl to ūkininkų kolonijų

1 mes nesukureim.

Iš 188 esančių tremtyje kunigų 
88 dirba kapelionų darbą stovyklo
se ir kolonijose, 32 yra jų pagel- 
bininkai, 40 dirba mokyklose kaip 
tikybos dėstytojai ir kapelionai, 
kiti yra studentai, ligoniai ir se
neliai.

Sąryšyje su emigracija, Delega
tas nepatarė didesniam kunigų 
skaičiui emigruoti, kad nenuken
tėtų pastoracijos darbas tremtyje. 
Net ir tada, kai dalis stovyklos 
gyventojų išvažiuoja, stovykloje 
kapelionas yra reikalingas, šios 
linijos bus laikomasi ir ateityje. 
Tačiau emigruojant didesniam 
tremtinių skaičiui, proporcingai ir 
kunigai galės išvykti į tuos kraš
tus, kur vyksta tremtiniai.

Iki šiolei kunigai emigravo tik 
pavieniui, ir iki šio laiko yra iš 
Vokietijos ir Austrijos išvykę 42 
kunigai į šias valstybes: USA — 
20, Italiją — 6, Angliją — 4, Ka
nadą, — 4, Kolumbiją — 4, Bra
ziliją — 2, Australiją — 1. Į kai 
kuriuos kraštus (Anglija, Kanada 
ir Australija) kunigai, kaip kunigai 
nebuvo priimti ir jie išvyko į dar-

Amerikos Lietuviu
Kataliku Kongresas

Amerikos Lietuvių Rymo Kata
likų Federacija spalio 17—18 die
nomis Čikagoje šaukia Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresą. Jame 
pasižadėjo dalyvauti ir pasakyti 
pamokslą Čikagos arkivyskupas 
J. E. kardinolas Samuel A. Strich.

bus. Kurį laiką padirbę, Bažnytinės 
Vyresnybės pastangomis iš darbų 
buvo išimti, ir dirba tiesioginį sa
vo darbą tremtinių tarpe.

Kaip formuosis religinio gyve
nimo santvarka tremtyje, sunku 
numatyti. Atrodo, kad USA lietu
viams teks įsijungti į ten esan
čias lietuviškas parapijas. Ar pa
vyks naujas įkurti — abejotina. 
Galima spėti, kad Anglijoj, Ka
nadoj ir Australijoj, kada mūsų 
tautiečiai virs sėsliais tų kraštų 
gyventojais, ten kur susidarys di
desnis skaičius, pavyks įkurti sa
vas lietuviškas parapijas. Panašiai 
ir Pietų Amerikos Valstybėse, 
nors visur tų kraštų nuotaikos 
nėra palankios lietuviškų židinių 
susikūrimui, nes jie stoja skersai 
kelio tų kraštų politikai — kuo 
greičiau įlieti imigrantus į savo 
tautos kūną.

Kunigų emigravimo sąlygos yra 
labai sunkios. Kai kurių kraštų 
emigrantų atrankos komisijos ku
nigų visai nenori priimti, nes 
jiems rūpi rankų darbo jėga. Ki
tur konsulatai reikalauja, kad ku
nigas turėtų to krašto vyskupo 
kvietimą, garantiją jo kunigiška
jam darbui. Vienur vyskupai turi 
pakankamai savo dvasininkų, ki
tur mielai kviečiasi (Pietų Ameri
koj), bet reikalauja mokėti to 
krašto kalbą, kad galėtų dirbti 
tarp vietos gyventojų. Tokiom są
lygom esant, kunigai tektų pas
kaityti prie sunkiai emigruojančių 
kategorijos.

Kai mūsų tautiečiai pasklis po 
platų pasaulį ir tikintieji įsijungs 
į tų kraštų vyskupijas, vis tik bus 
reikalinga galvoti apie tam tikrą 
religiniai-kultūrinio gyvenimo cen
trą, kuris spauda ir kita parama 
padėtų toms mažoms grupėms, ku
rios atsidurs tolimuose kraštuose. 
Bet tai jau ateities klausimas.

Kodėl amerikiečiai 
neužėmė Berlyno?

(Pabaiga)

„Pamišimo laipsnį siekianti iš
davimo baimė užvaldė jį,“ pasakė 
Goebbelsas. Himmleris ir Goerin- 
gas jau varžėsi dėl Hitlerio įpė
dinystės — net nelaukdami jo sa- 
vižudystės, ir kiekvienas ieškojo 
kelių pasiduoti Eisenhoweriui. Ba
landžio 26 d. Himmleris per šve
dų diplomatus pasiūlė besąlyginę 
Vakarų fronto, draug su Norvegi
ja ir Danija, kapituliaciją. Prez. 
Trumanas atmetė ir pareiškė, kad 
jis galįs svarstyti tik bendrą abie
jų frontų kapituliavimą. Iš visa to 
gana aišku, kad kelias į Berlyną 
iš vakarų pusės buvo beveik vi
siškai laisvas.

Maždaug dešimčia dienų anks
čiau gen. Eisenhoweris amerikie
čių karinės misijos šefui Mask
voje, gen. John R. Deane, buvo 
pasiuntęs pranešimą su nurody
mais rusų vyr. štabui pasiūlyti, 
kad „abi pusės (amerikiečiai ir ru" 
sai), kol kautynės tęsis, turėtų tei
sę žygiuoti priekin, iki bus sueita 
į sąlytį; dėl sienų gi abi armijos 
susitars vėliau.“ Zonos, kurias po 
Vokietijos kapituliacijos visos

keturios valstybės turėjo užimti, I 
buvo jau nustatytos. Amerikiečių 
armija jau buvo toli įžengusi į 
rusų zoną. Bet šis padalinimas 
zonomis, kiek kariuomenei buvo 
žinoma, turėjo įsigalioti tik po ka
pituliacijos. Tačiau gen. Deane 
pasakoja, kad Eisenhowerio pa
siūlymas rusų generalinio štabo 
viršininko pavaduotoją, gen. A. E. 
Antonovą, „nepaprastai sujaudi
nęs“. Rusai pabūgo, kad ameri
kiečiai galį pertoli į rusų zoną įsi
veržti. Kadangi Antonovas kietai 
laikėsi savo nusistatymo, gen. Ei- 
howeris po kurio laiko per (gen. 
Deane jam pranešė, kad jis „britų 
ir amerikiečių kariuomenių žy
giavimą sustabdys ant vakarinio 
Elbės kranto.“ Amerikiečių armi
jos daliniai, kurie jau buvo atsi
dūrę anapus Elbės, turėjo būti 
atitraukti atgal. Ir taip vakarie
čių armijos liko sustojusoios iki 
kapituliacijos — 160 km atstu nuo 
Berlyno.

Tuo metu gen. Pattonas, kurio 
armijoje buvo 500.000 vyrų, buvo 
nukreiptas į Čekoslovakiją. Rusai 
tuo -metu buvo užėmę maždaug 
40% visos Čekoslovakijos — ryti
nę dalį. Kiti 60% buvo sumušto
sios vokiečių kariuomenės liku
čių tebeginami. Pattonas gavo įsa
kymą su savo kariuomene prasi
veržti iki Pilseno-Karlsbado-Bud-

Į weiso linijos ir ten, t. y. vos tik 
peržengus Čekoslovakijos sieną, 
sustoti. Tačiau jo priekiniai dali
niai jau buvo pasiekę Pragos apy
linkes. Eisenhowerio nuomone, 
Pattonui reikėjo žygiuoti toliau, 
net ir į sostinę, bet ir čia gen. An
tonovas pareiškė protestą. Gen. 
Deane rašė: „Iš Antonovo laiky
senos matosi gudrus sovietų užs. 
reik, komisariato žaidimas: Čeko
slovakija turi įplaukti į Sovietų 
Sąjungos vandenis. Be to, juk bū
tų nesuderinama su rusų progra
ma, jei čekai už išlaisvinimą dė
kotų amerikiečiams.“

Taigi, ir Pattonon žygiavimas 
buvo sustabdytas, o išlaisvintojų 
garbė palikta komunistams. Pat
tonas savo dienoraštyje rašė: „Aš 
buvau ir šiandien tebesu nuliū
dęs, nes jaučiau ir tebejaučiu, kad 
mums reikėjo nužygiuoti ikiMol- 
davos. O jei rusams tai nepatiko, 
tai reikėjo juos pasiųsti po vel
nių.“

Taip atsitiko, kad amerikiečiai 
neužėmė Berlyno ir neišlaisvino 
Čekoslovakijos bei Pragos.

Kodėl amerikiečių generolai 
taip nusileido rusų reikalavi
mams? Atsakymo reikia ieškoti 
Jaltoje. Elliot Roosevelt rašo, kad 
jo tėvas pasakojęs, jog jis ne
norėjęs Vokietijos dalinti į zonas, 
tačiau buvęs prikalbėtas. Roose- 

velto tikslas buvęs Staliną įtraukti 
į Jungtines Tautas. Tam pasiekti 
jis buvo nusistatęs Stalinui pa
taikauti ir jam, kiek galima, vi
suose klausimuose nusileisti. To
dėl jis ir sutikęs, kad ne tik Vo
kietija, bet ir Berlynas būtų da
linamas į keturias dalis, ir kiek
vienas sąjungininkas gautų savo 
dalį. Tačiau visa paslaptis glūdėjo 
tame, kad Berlynas turėjo atsi
durti rusų zonos viduryje! Pra- 
plečiant susitarimą dėl Berlyno 
padalinimo, Rooseveltas pasira
šė visą eilę slaptų sutarčių. Ir 
viena iš jų, kilusi privataus susi
tikimo su Stalinu proga, skambė
jo, kad Stalinui leidžiama užimti 
Berlyną.

Sakoma, jog Churchillis, tai su
žinojęs ir JAV vyriausybės ata
kuojamas prašymais, kad ameęi- 
kiečių kariuomenei būtų leista 
žygiuoti į Berlyną, prieš tą nuta
rimą protestavęs. Jis net pats 
prašęs gen. Eisenhower; armijų 
nesulaikyti, bet „Berlyno paė
mimą paskubinti, kol dar rusai 
nesuspėjo jo užimti“. Bet burtas 
jau buvo kritęs.

Balandžio 30 d. nusižudė Hitle
ris. Jis paliko testamentą, kuriuo 
žūstančio reicho liekanas perda
vė adm. Doenitzui. Rusai įsiveržė 
į Berlyną gegužės 2 d. Gegužės 7 

d. vokiečiai kapituliavo. Tačiau 
tik dviem mėnesiais vėliau, lie
pos 3 d., Stalinas leido Vakarų 
Sąjungininkams su visai nedide
lėmis įgulomis atvykti į mažus 
Berlyno sektorius.

Stalinas davė amerikiečiams 
vieną vienintelę geležinkelio li
niją, vieną autostradą ir 35 km 
pločio oro koridorių. Pagaliau š. 
m. balandžio mėnesį rusai nuėjo 
tiek toli, kad sąjungininkų trau
kiniams ir automobiliams uždėjo 
kontrolę ir patikrinimus pravedi- 
nėjo tokiu būdu, kurį sąjunginin
kų vyriausybės turėjo atmesti. Ir 
taip amerikiečiai neteko susisie
kimo linijų, neskaitant oro kori
doriaus.

Lewis H. Brown, John-Mean- 
ville Corporation pirmininkas, bu
vo Clay paprašytas pasišvęsti at
statymo problemų studijoms. Jis 
rašė: „Numatyto Vokietijos pa
dalinimo į keturias zonas akivaiz
doje prez. Rooseveltas buvo nu
taręs Vakarų Sąjungininkų ar
mijų žygiavimą sustabdyti, iki iš 
rytų ateinančios rusų armijos ga
lės užimti rytinę Vokietiją ir 
Berlyną. Tai buvo, gal būt, pati 
didžiausia llkiminė klaida, galinti 
atsiliepti tolimesnei istorijos ei
gai, kurią tiksliau nušvies vėles
ni istorikai.“ .Reader’s Digest**
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„Nebūtinai turi kilti karas u

Pulk. Tulpanovo grasinimas. Ir Austrijoj komunistai visuotinėj 
ofensyvoj

„Le Monde" Londono korespon
dentas iš tenykščių vyriausybinių 
sluoksnių patyrė, jog paskutinia
me, rugsėjo 18 d. pasikalbėjime 
Molotovas Vakarų ambasadoriams 
neatsakė nei taip, nei ne, o vis 
dar bandė sukti uodegą laikui lai
mėti. „Tiesą pasakius, rašo ko
respondentas, Londone kalbama, 
jog sovietai vis mažiau beslepia 
savo nusistatymą tom ar kitom 
priemonėm išguiti vakariečius iš 
Berlyno. Kurį laiką buvo tikima, 
kad Berlynas sovietams tik mar- 
šandažo objektas, už kurį jie ma
no išgausiu iš vakariečių nuolaidų 
kitur. Tačiau dabar toji pažiūra 
nyksta, ir paskutinių įvykių švie
soj kai kurie gerai painformuoti 
stebėtojai reiškia nuomonę, kad 
sovietai ketina, kurti Rytų Vokieti
jos valstybę su sostine Berlynu. 
Dėl to jie nebeketina vakariečių 
ten ilgai laikyti”.

Sovietų karinės valdžios Vokie
tijoj šefas pulk. Tulpanovas rug
sėjo 18 d. Erfurte kalbėdamas pa
grasino vokiečiams, kad antiko
munistinės ............ ”
ne jiems 
kiekvieną 
dolerį jūs 
gyvybę“, 
„Maskva atkreipė dėmesį į 
antisovietines manifestacijas, ir ji 
į jas žiūrinti nepaprastai rimtai. 
Provokatoriai kaip Friedensburgas 
(laik. burmistras), Neumannas 
(Berlyno soc. dem. vadas) ir 
Landsbergis (Berlyno krikšč. dem. 
lyderis) puikiai žino, kuo jų vei
kimas kvepia, bet tų manifestaci
jų dalyviai tikriausiai nenuvokia, 
kas už tai laukia visų vokiečių".

Komunistai sujudo ir Austrijoj 
Ten iš Maskvos lankėsi MVD vir-

šininko pavaduotojas Judikinas, 
kuris, anot Berlyno „Telegraph" 
pranešęs austrų komunistų parti
jai, kad ji lygiom teisėm priimta 
į kominfonną, ir nustatęs jai nau
jos akcijos liniją ir taktiką. Ko
munistų atstovas Honner pareiškė 
Steyre, kad „laukimo metas jau 
galutinai praėjo ir Austrijoj prasi
deda kova dėl liaudies demokrati
jos“, Raudonoji kurstymo akcija 
rodo, kad austrų komunistai perei
na į visuotinę ofenzyvą, vyriausy
bei nuversti. Rengiamas visuotinis 
streikas reikalaujant 25% padidin-

ti atlyginimus. Tatai reikštų 5 mi
lijardų šilingų papildomas išlaidas, 
ir Austrijos ūkis to jokiu- būdu 
nepakelti). Bet komunistai jau ap
sisprendę su tuo reikalavimu eiti 
ligi kraštutinių išvadų, kurios, aiš
ku, reikštų dabartinės vyriausybės 
nuvertimą ir komunistų atėjimą į 
valdžią.

Berlyno JAV sektoriaus laikraš
tis „Tagesspiegel" cituoja vienos 
amerikiečių tyrinėjimo draugijos 
pažiūrą apie JAV užs. politiką 
1948 m. — 1949 m.: „Jeigu ameri
kiečių — rusų santykiai tolydžio 
blogės, tai viena iš abiejų 
gali prieiti įsitikinimo, kad 
interesus tegalima apsaugoti 
Tačiau reikia pažymėti, jog 
dien išsekus diplomatinėms 
monėms dar nebūtinai turi 
karas".

SPORTAS

Joe Louis-negru pasididžiavimas
būt, antrą kartą tiek daug laimės 
nebeturėčiau ...“ L. V-kas.

manifestacijos Berly- 
karčiai atsirūgs. „Už 
iš amerikiečių gautą 
sumokėsite po vieną 
kalbėjo Tulpanovas. 

tas

„TĖVYNĖS SARGO'
2 - 3 NR. TURINYS
J. Šv. Pijaus XII, kalba — Tikro

sios demokratijos pagrindai, J. Sv. 
Pijaus XII, žodis — Tikrosios tai
kos pagrindai, J. S—is. Lietuvių 
tautos kova prieš SS legioną, Pe
tras Bigas, Socializmo problema, 
R. P. Villain, Komunizmas ir jo 
įtaka civilizacijų santykiams, J. V., 
Socialiniai ir ekonominiai klausi
mai Italijos konstitucijoje, M. Kru
pavičius, Lietuvių krikščionių 
demokratų partijos pagrindai, Ja
ques Maritain, Krikščionybė ir 
demokratija; Krikščionybė ir poli
tika, Krikščionių demokratų inter
nacionalas, Filosofijos aktualijos.

Ryškieji veidai
'M. Krupavičius, Juozas Albinas 

Herbačiauskas, B. Br., Igino Gior- 
dani dienos vyras Italijoje; Jonas 
Mateika, Juozapui Goerres at
minti.

Bažnyčia ir religija
B. B., Katalikų būklė šiaurės 

kraštuose; Vengrijos katalikų 
būklė.

Įvairenybės
L. G., Moralė ir politika, M. Gal

dikienė ir V. B., Iš katalikių mo
terų draugijos .praeities: ir dabarties, 
Druidas, PCIRO konferenciją ste
bint; Iš lietuvių krikščionių demo
kratų suvažiavimo.

socializ- 
ir poli- 
mašiniz- 
įnašas į

Knygos
G. T., Komunizmas ir 

mas, S—a, Krikščionybė 
tika, P., Socialinė moralė 
mo amžiuje, P., Didelis
krikšč. demokratijos literatūrą. 
' šio dvigubo numerio kaina 3,5 
DM. Adresas: 14b Reutlingen, 
Jahnstr. 3.

šalių 
savo 
Jėga, 
šian- 
prie- 
būti

Emigracija i D. Britanija ir Australija
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D. D. FELLBACIIE ĮVYKUSIOJ EMIGRACIJOS REIKALAMS 

KONFERENCIJOJ (santrauka)

Emigracija į Angliją, kalbėjo 
prof. M. Kriščiūnas, yra bene pir
moji emigracija iš anglų zonos. Iš 
karto buvo įmanos tiktai tarnai
tės ligoninėms. Vėliau, pradėjus 
vykdyti schemą Westward Ho, 
prasidėjo verbavimas platesniu 
mastu. Tačiau, norintiems patek
ti į Angliją buvo statomi, labai 
dideli reikalavimai: buvo žiūri
ma sveikatos, pajėgumo ir net 
ūgio. Šeimos'buvo nepriimamos. 
Tokį atrinkimą net aukšti anglų 
pareigūnai pripažino ne humaniš
ku. Tačiau mūsų tautiečiai gy
vendami perpildytose stovyklose 
į Angliją važiavo.

Gyvenimo sąlygos Anglijoje 
neblogos, daugumoje net geros.

Kultūrinis gyvenimas negali 
pasireikšti. Betgi yra stengiamasi 
sudaryti chorus, paminėti sukak
tis. Taip pat gausiai prenumeruo
ja spaudą.

Lietuviai Anglijoje nelinkę ak
limatizuotis. Jie gyvena savitą 
gyvenimą. Yra taip pat nerims
tančių Anglijoje, kurie nori iš 
jos išsprukti. Tai atsitinka dėl to, 
kad 1) uždarbiai nėra didžiausi, 
o 2) prisibijoma sovietų.

Darbas Anglijoje ne per sun
kiausias, jei yra pakankamai dar
bininkų. Jei jų trūksta, tai liku
sieji turi už juos atidirbti. Taip 
yra fabrikuose ir ligoninėse. Že
mės ūkyje nėra lengviau. Dėl to

kartais jiems sunku rasti laiko 
ir laikraštį paskaityti.

Norint į Angliją perkelti šei
mą, reikia susirasti butą. Kadan
gi butą rasti nėra lengva, tai kai 
kas^ando pirkti namus. Iš karto 
reikia įmokėti 20% rankpinigių, 
o kita duodama išsimokėjimui.

Šiuo metu Anglijoje yra dau
giau kaip 5.000 naujai atvykusių 
lietuvių. Jie visi, atsiradus sąly
goms, ryžtasi grįžti namo.

Į Australiją iš britų zonos emi
gravo apie 800 lietuvių. Uždar
biai čia yra geresni negu Angli
joje.

Kultūrinis gyvenimas Austra
lijoje yra negyvas. Spauda pasie
kia už kelių mėnesių.

Grįžimas iš Australijos bus 
sunkus. Penkių asmenų šeimai 
kaštuoja apie 4000 dolerių. Dėl 
to galima tikėtis, kad iš Austra
lijos grįž nedaugiau kaip 20%, 
tuo tarpu iš Anglijos galima 
laukti 80% grįštančių.

Iš britų zonos taip pat emi
gravo į Kanadą apie 2500 lietu
vių, į Braziliją 600, į Prancūziją 
200 lietuvių. Yra laikoma, kad iš 
stovyklų britų zonoje iš viso emi
gravo apie 10.000 lietuvių. Dabar 
stovyklose gyvena dar 12.500 lie
tuvių, už stovyklos ribų apie 900. 
Prie jų dar reikia priskaityti apie 
5000 lietuvių iš Mažosios Lie
tuvos.

IŠVYKSTANČIU
TURTO IR

PALIKIMO KLAUSIMU
Iš J. Pažcmecko pranešimo IX. 

22—23 d. d. Fellbache įvykusioj 
emigracijos reikalams konferen
cijoj. (santrauka).

Išvykstantieji iš Vokietijos ne
turėtų pamiršti vokiečių ban
kuose blokuotų RM. sumų. Ko
mitetai galėtų paskatinti, kad 
išvykstantieji paliktų reikiamus 
įgaliojimus draugams ar lietu
viškoms organizacijoms, kurios, 
jei šios sumos būtų deblokuotos, 
galėtų jomis pasinaudoti. Dide
lių vilčių šioms sumoms deblo
kuoti nesimato.

Išvykstant taip 
pamiršti ir kitokio 
ninį turtą, jei jis 
mas, reikėtų kam 
Pasiimti su savim ir vežtis tinka 
tik asmeninio vartojimo dalykai. 
Nesivežtinos vertybės.

Kiekvienas išvykstantis neturi 
užmiršti pasiimti lietuviškų kny
gų. Šeimos būtinai turi pasirū
pinti vadovėliais. Nuvažiavus jų 
bus sunku gauti.

par nereikia 
turto. Asme- 
nelikviduoja- 
nors palikti.

J. E. ARKIVYSK, J. SKVIRECKO
75 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Kemptenas. — Rugsėjo -19 d. 
kempteniečiai gražiai paminėjo J. 
E. Arkivysk. J. Skvirecko 75 metų 
amžiaus sukaktį. Tą dieną kan. 
prof. J. Meškauskas, šv. Lauryno 
bažnyčioje atlaikė pamaldas, o 
atitinkamą pamokslą pasakė kun. 
V. Paulauskas. Vakare valgyklos 
salėje brangiam Jubiliatui pagerb
ti buvo suruošta akademija, kurią 
atidarė vietos komiteto pirm. N. 
Tautvilas, kviesdamas kan. prof. 
J. Meškauską paskaitai. Už kalbė
tojo* stalo'fone kabėjo tautinėmis 
juostomis papuoštas K. Rutkausko 
gražiai nupieštas Jubiliato pa
veikslas. Prof. kan. J. Meškauskas 
savo vaizdžioje paskaitoje iškėlė 
įdomių prisiminimų iš pažinties su 
jubiliatu J. E. Arkivysk. J. Skvi
recku. Po paskaitos muz. Armonas 
pagrojo violončele, o gimnazijos 
VIII klasės mokinės Omilevičiūtė 
ir Valavičiūtė padeklamavo Braz
džionio ir Maironio eilėraščių.

DN-v.

„Viso pasaulio spalvotieji didžiuo
jasi Jumis, nes Jūs davėte tam pa
grindo“, — pareiškė karta vienas iš 
aukštų valstybės pareigūnų, kuris bu
vo įgaliotas įteikti Joe Louisui per
galės ženklą.

Neseniai vienas iš kalbėtojų suly
gino Joe Louis su Gandi. Žinoma, čia 
Jau kiek perdėta. Nors šiaip Joe 
Louis nėra vien tik sunkaus svorio 
pasaulio bokso meisteris: milijonams 
spalvotųjų Jis yra kažkas nepaprasto, 
antgamtiško, tarsi jųjų dievaitis, ku
ris visur sutinkamas su didžiausiomis 
ovacijomis, tiesiog ant rankų nešioja
mas.

Joe Louis gimė 1914 metais gegužės 
13 d. Lafayette (Alabama) neturtingų 
negrų šeimoje ir buvo septintas val
kas iš eilės, ūgterėjęs dirbo paprastu 
darbininku medvilnės plantacijoje, 
vėliau ledų pardavėjas, o, prieš prasi- 
mušdamas I pasaulio garsenybes. Det- 
troito automobilių fabriko darbinin
kas. Detroite gyvena kartu su mo
tina. o jo psichiškai sunegalavęs tė
vas patalpinamas t ligoninę. Jojo 
motina buvo pasiryžusi pramokyti j| 
kiek muzikos, bet jaunasis Joe Louis 
Barrow (Barrow—Joe Louiso pavardė!) 
neturi tam jokio patraukimo. Sekma
dienio laisvalaiki praleidžia bokso 
rungtynėse, o dažnai ir pats besibok- 
suodamas. Ir štai, jis, kaip boksinin
kas — mėgėjas, iš pirmųjų 58 susiti
kimų, laimi 54. Tada motina taria 
jaunajam Joe: „Gerai, būk boksinin
kas! Gal mano rankos, beplaunant 
skalbinius lr tau uždirbant duoną, iki 
kaulų prasitrins, bet tu turi pasi
daryti tikrai puikiu boksininku . . . 
Joe Louis savo motinos neapvylė ir 
nepamiršo. Pirmasis jo uždarbis buvo 
paskirtas pastatyti motinai gražų na
muką. Vėliau jis nupirko dar trejus 
namus, kuriuos visus pavedė bro
liams bei seserims.

Joe Louis, paklaustas vieno repor
terio, kuris iš jo gyvenimo momentų 
yra giliausiai įstrigęs l jo atminti — 
ar toji diena, kada jis laimėjęs pa
saulio meisterio vardą, ar ta, kai nu
galėjęs Max Schmelingą, — atsakė: 
„Nei pirmoji, nei antroji! Tai buvo 
toji diena, kada mano sesuo, kuriai 
aš buvau sudaręs sąlygas lankyti unl- - — - ------------ - „_______
versitetą, baigė j j ir su diplomu ran- Į Camp, palaidota vietos kapuose.

valandėlę ,?•*?- 168. RakStelytė Anastazija, gimė 1932.Klės Ir giliai atsidūsės, dar pridūrė: 33 m,rė J1M7. 8. j, Spakenberg I
. S Ftno .syvenlmo (31) Llth. DP Camp palaldota vietos atsiminimų yra tas, kaip až už past- 

naudojimą tik baltiesiem skirtu tele
fonu patekau t kalėjimą . . ."

— Tik kvailiai gali galvoti, kad-ga
lima amžinai boksuotis, — pareiškė 
neseniai Joe Louis. Ir taip savo kum
štimis esu jau uždirbęs keturis mili
jonus dolerių, iš kurių pajėgsiu pa
kankamai gerai užauginti, išmokinti 
bei aprūpinti abu savo vaikus Joe 
jun., kuris yra apie metų, amžiaus, 
ir dukrelę Jacqueline, kuri yra jau 
penkerių metų ...

Jo Žmona, Marva Trotter iš Čika
gos, — rūpestinga jo gyvenimo ben
drakeleivė. Joe Louis ją vedė 1935 m., 
būdamas dar visai jauniklis — vos 19 
metų amžiaus.

Joe Louis nevartoja alkoholinių gė
rimų, nerūko ir yra gana taupus. 
Viena jo silpnybė — ta! kostiumai. Po 
kiekvieno laimėjimo įsitaiso puikią 
eilutę ir jai duoda savo partnerio 
pavardę. Ir šiandien, pažvelgdamas 
l savo garderobą, jis gali sakyti: „SI 
eilutė — Max Baer, anoji ten-Car- 
nera, šitoji gi — Schmeling, Ga- 
lento ir pan". Būdamas milijonierius, 
teturi tik dvi mašinas, kas-pagal tok| 
turtą — yra maža.

Joe Louis yra giliai religingas. 
Prieš kiekvieną susitikimą paskaitęs 
Sv. Rašto, kas jam labai padedą. Karo 
metu, būdamas , frontė, jis nuolat 
kiekvienam sakydavęs, kad jis nė 
trupučiuką nesirūpinąs, kaip viskas 
baigsis. „Aš žinau, — sakydavo jis, — 

..kad mes laimėsime, nes Dievas yra 
su mumis!“.

Dažnai jis savo bičiuliams suruošia 
parodomąsias rungtynes ir nieko už 
tai neima. Kartą žurnalisto paklau
stas, kaip jis gai|s nemokamai bok
suotis, atsakė: „Aš nesiboksuoju vel- 

> tul, aš boksuojuos dėl savo tėvy
nės ..."

I klausimą, ar jis nenorėtų vėl 
grįžti j 20-tuosius savo amžiaus me
tus, Joe Louis atsakė: „Ne, nes, gal

SCHW. GMŪNDO LIETUVIAI III 
VIETOJ

Wurttembergo šachmatų pir
menybėse Gmūndo lietuviams po 
laimėjimo prieš Lūdwigsburgą ir 
lygiomis baigtų rungtynių su Bad 
Cannstattu pavyko susilyginti taš
kais su Stuttgarto ir Bad Cann- 
statto vokiečiais ir dalintis trečia 
vieta. Baigminėse rungtynėse lietu
viams atstovavo: Tautvaišas, Bra
zauskas, Skibniauskas, Markevi
čius, Stančius, Kaunas, Anskolis, 
Zenkevičius ir Stančius jun.

Schw. Gmūndo lietuvių šach
matininkas Markevičius Rems-Murr 
Bezirko pirmenybėse išsikovojo II 
vietą ir įėjo į baigmini Rytų Wūrt- 
tembergo šešetuką, kuriame laimė
jo antrą vietą.

MIRUSIEJI LIETUVIAI
164. Salmonaitytė Ona, Elenos, gimė 

1945. 6. 27. mirė 1947. 1. 6.. Neustadt 
(24) Lith. DP Camp, palaidota vietos 
kapuose.

165. Levinienė Julija, gimė 1864. 5.1., 
mirė 1947. Į. 10, Spakenberg I (24), 
Lith. DP Camp, palaidota vietos ka
puose.

166. Valatkienė Kotryna, gimė 1869 
m. mirė 1946. 12. 9, Spakenberg I (24), 
Lith. DP Camp, palaidota vietos ka
puose.

167. Beržaitienė-Sumaitė Milda, gi
mė 1928. 7.17, Ramonių km., mirė 1947. 
4. 21. Spakenberg I (24), Lith. DP

kapuose.
169. Lendraitis Vytautas, Prano, gi

mė 1940. 8. 11, Hanau (16), mirė 1947.
10. 6, Hanau (16), palaidotas vietos 
kapuose.

170. Rulkienė-Petraltytė Konstanci
ja, gimė 1903. 4. 20, mirė 1945. 4. 27, 
bombardavimo auka, palaidota Alt- 
čtting RK kapuose.

171. Januševičius Leonardas, Marty
no, gimė 1940. 1. 2, Ingolstadt, mirė 
1947. 10. 29, auto katastrofos auka, pa
laidotas Ingolstadt kapuose.

172. Paliulienė-Romaškaltė Stasė, gi
mė 1911. 3. 22. Daugailiai, mirė 1946.
I. 15, Bamberg, palaidota vietos ka
puose p/Nr. 387.

173. Paliulis Tomas-Valdotas, gimė 
1945. 4. 18, Bamberg, mirė 1945. 7. 27, 
Bamberg, palaidotas vietos kapuose 
D/Nr. 387.

174. Gvozdžius Liucijus, Miko, gimė 
1947. 9. 4, Seligenstadt, mirė 1947. 10.
6., Seligenstadt (13a), palaidotas vie
tos kapuose.

175. Paderkuba. Anna, gimė 1880. 9.
23, mirė 1947. 5. 9., Hannover, palai
dota vietos kapuose Garbsenerlandstr.

176. Echertas Mauricijus, gimė 1908.
6. 19, Lietuvoj, mirė 1945. 5. 25, žuvo 
KZ, Flossenburg.

177. Baronlenė-Dragūnaltė Antanina, 
gimė 1878. 2. 21. Giedraičiai, mirė 1947,
11. 9, Augsburg, palaidota vietos ka
puose Liud. Nr. C/251.

178. Valėiekauskas Kazimieras, gimė 
1902. 2. 2, mirė 1944. 3. 7, Fūrstenberg 
s/Oder, žuvo fronte, palaidotas vietos 
kapuose.

179. Andriejauskas Simas, gimė 1913.
II. 27, Gležiunai, mirė 1945. 5. 23, žuvo 
fronte, palaidotas Pal. Bad Oldesloe 
kapuose.

180. dilus Jonas, mirė 1945. 4. 10, 
bombardavimo auka, palaidotas Pal. 
Hachen.

Paieškojimai
SKELBIMAS Nr. 51

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
šiame skelbime suminėti asmenys. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji prašomi atsiliepti C/Karto- 
tekon per vietos LTB komitetus, 
kartu nurodant skelbimo eilės Nr. 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.

738. Dr. JUŠKYS iš Kauno; PI- 
VONAS Jonas ir jo žmona Ste
fanija Odiniec.

739. Mrs. Peter Juskis, 223 Clark 
Place, ELIZABETH, N. Jersey/USA 
— prašo atsiliepti savo motiną 
Mortą Nasutavičienę, 
Semeliškėse.

740. Mrs. Lorainne
6012 So. Kostner Avė., 
29,% I11./USA — prašo ____ r.
Anna ir Petronella Arlauskas iš 
Raseinių, Liudviką Stušką iš Ba
kučių, Petrą Valinčių iš Anžilių ir 
Praną Valinčių iš Antvingių.

741. Pranė Krukonienė (Frances 
Krukonis) arba jos giminės — pra
šomi skubiai kreiptis į LG Konsu
latą, New Yorke, jos mirusio bro
lio Joseph Gedraytis (Juozo Ge- 
draičio—Giedraičio) palikimo by
los Nr. 14547/10—A reikalu.

742. Užklydęs laiškas Teresei J.
Mardosaitei nuo International In
stitute. '

gyvenusią

Kosnoska, 
CHICAGO 
atsiliepti:

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ IŠTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:
KURRENAITIS Bronius, gim. 1909. 10. 

5, iš Vilkaviškio;
LEMANIENE Elena, gim. 1910, iš 

Pommem;
LEVIN Batia, 21 metų, iš KZ Stutthof; 
MARKEVICH Karl, gim. 1910, iš 

Rigas;
MERECKI (Meretzki) Mordchaj, gim. 

1901, iš Seirijų;
MUSKAT Elsa, gim. 1908. 1. 17 iš 

Drancy;
NAUJOKS Wilhelmine, gim. 1906. 4- 

24, iš Watenstadt;
ORLAWITSCH - WOLK Joseph, gim. 
1871, iš Bruxelles;
RUSTEIKA Petras, gim. 1914. 3. 10, iš 

Telšių, RietanOs Malduchus Kauno';
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LIETUVIŲLAIKRAŠTIS

Tarptautinė taika pavojuj
VAKARŲ VALSTYBIŲ NOTA SOVIETŲ SĄJUNGAI

Sekmadienį įteiktoje Sovietų 
Sąjungai notoje vakariečiai išdės
to savo mintis bei reikalavimus. 
Nota apima 14 punktų: .

1. Sovietų blokada apsunkina 
trijų Vakarų valstybių karinių pa
jėgų buvimą Berlyne ir grasina 
miesto gyventojams badu ir ūki
niu sugriuvimu.

2. Visos trys vyriausybės negali 
priimti jokių taisyklių, kurios jų 
teises Berlyne kompromituotų. Vy
riausybės tačiau yra pasiruošusios 
kiekvieną susitarimą pasirašyti, 
kuris neprieštarauja jų teisėms ir 
įsipareigojimams.

3. Maskvoje buvo susitarta blo
kadą panaikinti ir Rytų markę 
pavesti visų keturių valstybių 
kontrolei Berlyne.

4. Stalinas aiškiai pasisakė, kad 
visi prieš 1948 m. birželio 18 d. 
įvesti suvaržymai būtų panaikinti 
ir kad finansų komisija, dalyvau
jant visų keturių valstybių Berly
ne atstovams, turėtų teisę kontro
liuoti Sovietų zonos emisijos ban
ką.

5. šiuo su Stalinu susitarimu re
miantis, keturiems kariniams gu
bernatoriams buvo duoti ir bendri 
nurodymai.

6. Sovietų karinių pajėgų vadas 
Beryne maršalas Sokolovskis šių 
instrukcijų nepaklausė. Jis rėmė 
oro kontrolės įvedimą ir nenorėjo

Pirmenybė karo laivu statybai
Britų admiralitetas nutarė su

stabdyti civiliniams reikalams nau
dojamų laivų statybą ir visus iš
teklius skirti karo laivų gamybai. 
Kartu nutarta dalį laivų pertaisyti 
j 'karo laivus atsarginiam laivynui. 
Admiraliteto kalbėtojas pareiškė, 
kad padarytos sutartys bus vyk
domos, tačiau naujų civilinių lai
vų statybos sutarčių nebus da
roma.

Šiuo metu įvairiuose uostuose 
yra daugiau kaip 500 laivų skirtų 
pertaisymui į kariškus. Šimtas iš 
jų bus gatavi iki balandžio mėn. 
Taip pat numatyta sustiprinti ir 
laivyną esantį pačioje D. Britani
jos saloje.

Kaip numatyta šiuo metu bus 
perdirbama visokios rūšies karo 
laivai: pradedant kreiseriais ir 
baigiant lėktuvnešiais.

,4 darbą paleidome tik mažąjį 
rankos pirštelį“

Vienas iš svarbiausių gen. Clay 
patarėjų, dr. K. Friedrick Vašing
tone pareiškė, kad oro tilto panau
dojimas atnešė nelauktų pasekmių, 
labai pakeldamas Amerikos presti
žą. „Berlyno blokada yra didžiau
sia kvailybė, kokią tik Sovietų 
Sąjunga padarė per paskutinius 
tris metus.“ Vokiečių tarpe ameri
kiečių prestižas pakilo iki neregė
to lygio, žymiai pagausėjo dezer
tyravimai iš Raudonosios armijos. 
Rusų kariai Berlyne esą tik žiūri 
virš jų galvų praskrendančias ga
lingas amerikiečių mašinas ir dū
sauja: „Ach, Bože moi". „Mes ga
lime aprūpinti Berlyną oro keliu

prileisti, kad keturių valstybių fi
nansų komisija būtų Berlyne įs
teigta sovietų emisijos bankui kon
troliuoti.

7. Karinių gubernatorių pasitari
mų metu sovietų vadovybė tolera
vo mitingus, kurie turėjo tikslą 
prievarta pašalinti miesto vadovy
bę.

8. Vakarų valstybės 1948 m. 
rugsėjo 14 d. Sovietų vyriausybei 
nurodė, jog Sovietų karinis guber
natorius Berlyne į Maskvos susi
tarimus nekreipia dėmesio.

9. Be to. Sovietų vyriausybė 
1948 m. rugsėjo 18 d. palaikė sa

vo karinį gubernatorių oro kontro
lės, prekybos su Vakarais ir finan
sinių įgaliojimų klausimais.

10. Rugsėjo 22 d. visos trys vy
riausybės patiekė Sovietų vyriau
sybei klausimą, ar ji esanti pasi
ruošus blokadą panaikinti ir nu
rodė, jog nesą prasmės tęsti pasi
tarimus tada, kai Sovietų vyriau
sybė į seniau pasiektus susitari
mus nekreipia dėmesio, o priešin
gai, rodo noro trijų Vakarų valsty
bių teišes Berlyne paneigti ir 
užgniaužti.

11. Rugsėjo 25 d. Sovietų vy
riausybės atsakymas yra nepaten
kinamas. Sovietų vyriausybės da
linės prekybos kontrolės Berlyno 
su Vakarais koncesijos (keturių 
valstybių kontrolė, išduodant pre
kybos licenzijas) yra iliuzoriškos. 
Sovietų vyriausybė nori oro kely
je į Berlyną prekių ir. keleivių 
transportus kontroliuoti. Ji nori 
suvaržyti judėjimą ir ryšį tarp 
Berlyno ir Vakarų, kad Berlyno 
aprūpinimo klausimas priklausytų 
nuo jos ir duotų jai galimumą 
blokadą vėl įvesti.

12. Sovietų karinių pajėgų vado 
laikysena pasitarimų metu ir rė
mimas bandymo nuversti Berlyno 
miesto vadovybę rodo, kad Sovie
tų S-gat pasiektų susitarimų ne
vykdo ir neigia Vakarų valstybių 
teises.

13. Reikalas sukasi ne apie 
techniškus klausimus, bet pasiro
dė, kad Sovietų vyriausybė bando 
politinių tikslų siekti neteisėtomis 
priemonėmis ir prievartos meto
dais. Ji nori tuo absoliučią ūkinio, 
politinio ir socialinio gyvenimo 
kontrolę į savo rankas paimti ir 
šį miestą į Sovietų zoną inkorpo
ruoti.

14. Sovietų Sąjunga tuo viena 
patį yra pasiėmusi atsakomybę už 
situaciją, kurioje pagal dabartines 
aplinkybes yra negalima Jungtinių 
Tautų chartos 33 str. numatytais 
metodais padėtį išlyginti. (33 str. 
sako, kad partijos ginčo atveju, 
kurio užsitęsimas graso pakenkti 
tarptautinei taikai ir saugumui, 
turi pasitarimų, ieškojimo, tarpi
ninkavimo, patarimo, sprendimo 
ar kitokiu taikiu būdu ieškoti išei
ties). Šita situacija graso tarptau
tinei taikai ir saugumui. Ryšium 
su šiomis aplinkybėmis ir pašali
nimu pavojaus taikai ir tarptauti
niam saugumui Prancūzijos, JAV 
ir D. Britanijos vyriausybės laiko 
save įsipareigojusiomis sovietų 
vyriausybės laikyseną perduoti 
Saugumo Tarybai svarstyti. Jos 
pasilaiko taip pat teisę griebtis 
priemonių, kurios pasirodytų rei
kalingos tuomet, kai jos savo po
zicijas Berlyne norėtų išlaikyti.

Sovietu agentai tremtiniu tarpe

Vilniuje, Filaretų gatvėje, prie 
MVD (Ministerstvo Vnutrennich 
Diel) veikia ypatingasis skyrius 
OBO (Osobyj Banditskij Otdiel), 
kuriam vadovauja rusų majoras 
Sokolovas. Skyriaus uždavinys — 
— provokuoti vietinius gyvento
jus, kad iššifruotų partizanus ir jų 
rėmėjus ar prijaučiančius ir likvi
duotų jų veiklą. Šiam uždaviniui 
verbuojami lietuviai, lenkai, rusai, 
žydai (pastarieji apsimeta vokie- 

tiek vienerius metus, tiek dvide
šimt metų, jeigu tik amerikiečių 
tauta to norės. Ligi šiol mes į dar
bą paleidome ne visą ranką, bet 
tik rankos mažąjį pirštelį“, pa
reiškė dr. Friedrick.

Praėjusi šeštadienį 900 ameri
kiečių lėktuvų atvežė į Berlyną 
7.000 to prekių tuo sumušdami re
kordą, kuris ir rusams padarė 
didelio įspūdžio. Berlyniečių šei
mos gavo po 50 kg anglių žiemai.

Sovietai gamina baisias dujines 
bombas

Prancūzų laikraštis „Ici Paris" 
rašo, kad sovietai Karaliaučiuje 
slaptai gamina bombas su „tabū
nu" — tam tikros rūšies dujomis, 
šios dujos, kurios yra išrastos 
vokiečių mokslininkų, turi tą ypa
tybę, kad suardžius nervų siste
mą, žmogus turi išeiti iš proto. 
Po tam tikro beprotystės periodo 
apnuodytasis miršta baisiose kan
čiose. Prieš tas dujas nesą išrasta 
jokių apsigynimo priemonių ir jo
kios dujokaukės nuo jų neapsau
go. šias žinias esą suteikę vokie
čių pabėgėliai, dideliais sunku
mais perėję į vakarines zonas.

Amerikiečiai pasiliks Korėjoj
JAV vyriausybė praneša, kad 

amerikiečių karinės pajėgos Korė
joje ir toliau pasiliks ir lauks 
UNO sprendimo. Kaip toliau sa
koma, amerikiečiai yra pasiruošę 
kiekvieną momentą iš Korėjos sa
vo kariuomenę atitraukti, jei jie 
žinos, kad Korėją valdo laisva ir 
nepriklausoma vyriausybė.

ELTOS KOMUNIKATAS

čiais). Ypatingai stengiamasi pri
traukti asmenis, dėl kurių nors 
asmeninių priežasčių patekusius į 
partizanų eiles ar nelegalią padėtį. 
Provokacijai apmokyti asmens 
veikia įvairiais metodais: jie per
rengiami partizanais, tariamai at
vykusiais iš toliau ryšio ieškoti su 
štabais, ar išblaškytais po kauty
nių ir t. t. Kad įtikintų gyvento
jus, jie kartais sulikviduoja tary
binį pareigūną, inscenizuoja kauty
nes su MVD, vaizduoja anglų pa-
rašiutininkus ir t. t.

OBO veikla yra perkelta ir į už
sienius, į tremtinių stovyklas. Į 
čia gabenamiems provokatoriams 
paruošti Vilniaus priemiestyje vei
kia pusės metų mokykla. Kiek
vienam Ją baigusiam duodamas 
specialus uždavinys: sekti trem
tinių gyvenimą, juos kompromi
tuoti, kelti vaidus, kliudyti emi
graciją, surasti sau agentų tarp 
emigruojančių, kelti nepasitikė
jimą vietiniais komitetais, centri
niais organais ar vadovaujančiais 
asmenimis, sabotuoti kultūrinę 
veiklą.

Šita diversantinė akcija tarp 
tremtinių sistemingai palaikoma 
per jiems skiriamą Vilniuję, lei
džiamą laikrašti „Tėvynės Balsą". 
Jai talkina iš Šveicarijos ateinąs 
rotatorinis _ laikraštėlis „Tautos 
Sargyba".

Tarp nelietuvių šita destrukty- 
vinė akcija protarpiais prakišama 
per vakarinių valstybių komunis
tuojančią spaudą, šiai akcijai ran
ka į ranką talkina laikraštis „Mes- 
sager Balte",, leidžiamas tariamai 
Lyone (Prancūzijoje). Taktikos su
metimais pasisakydamas prieš Lie
tuvos okupantą, visą savo veiklą 
šitas laikraštis yra skyręs diskre- 
diduoti Lietuvos diplomatams, Lie
tuvos laisvinimo institucijoms Vy
riausiajam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui ir Vykdomajai Tarybai, 
Lietuvos politinėms partijoms (iš
skyrus vieną!), atskiriems asme
nims, stovintiems Lietuvos laisvi
nimo darbo priekyje.

Tokio pat turini^ raštas prancū
zų kalba yra išsiuntinėtas ir pri
vatiems užsieniečiams, ar organi
zacijų vadovybėms, skelbiant, kad 
Lietuvos diplomatai, Vyriausias 

Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ar 
Vykdomoji Taryba neturi teisės 
kalbėti Lietuvos vardu, kad minė
tieji organai ir Lietuvos politinės 
partijos esą fašistinės ir norinčios 
atstatyti Lietuvoje fašistinę dikta
tūrą. Raštas pasirašytas Tauro ir 
J. Girėno „Lietuvos Rezistencijos 
Tautinės Tarybos delegatūros" 
vardu. Pažymėtina, kad abudu var
dai yra pseudonimai, paimti iš 
Lietuvos partizanų slapyvardžių, 
siekiant sudaryti fikciją, kad raš-
tai esą kilę iš krašto ar bent iš 
krašto valios. Tokią pat fikciją 
stengiasi sudaryti ir kai kuriuose 
Jungtinių Valstybių lietuvių lai
kraščiuose paskelbtas atsišauki
mas su instrukcijomis režisuojan
čiam kraštui, pasirašytas „Lietu
vos prezidento prof. Dr. Taut- 
vyrio“.

Ryšium su OBO sustiprėjusiu 
veikimu ir minėtais reiškiniais 
ELTA yra įgaliota ir įpareigota 
pareikšti.

1. „Lietuvos Rezistencijos Tauti
nė Taryba" ar jos delegatūra, ku
rios pirmininku skelbiasi TAURAS, 
o sekretorium J. GIRĖNAS, neturi 
nieko bendra nei su krašto rezis
tencija nei su Jos įgaliotais orga
nais užsieniuose.

2. Atsišaukimas su instrukcijo
mis rezistuojančiam kraštui, pa
skelbtas tariamojo Lietuvos prezi
dento prof. Dr. TAUTVYRIO, yra 
provokacinis reiškinys.

3. Yra tikras dalykas, kad „Lie
tuvos Rezistencijos Tautinės Tary
bos", lygiai kaip „Lietuvos Gelbė
jimo Komiteto", „VLAK-o užsienių 
skyriaus", „Baltijos Valstybių At
vadavimo Komiteto", Rytprūsių 
Tautinės Tarybos“ ir panašiais fik
tyviais vardais dengiasi p. J. 
GABRYS PARŠAITIS, gyvenąs 
Šveicarijoje.

4. Minėtais titulais ir vardais 
varoma destruktyvinė antilietuviš
ka akcija ir jos metodai visiškai
atitinka OBO interesus ir metodus.

5. Kovojančios tautos ir Lietu
vos valstybės vardu tėra įgalioti 
kalbėti užsieniuose tik Vyriausia
sis Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas ir Lietnvos pasiuntiniai — ir 
niekas kitas, nors būtų prisiden
gęs bet kuriuo titulu.

DuuHįiai is vUui
Stockholmas. ,,Stockholms Tid- 

ningen" praneša, kad dabartinis 
sovietiškos Estijos prezidentas nu
sižudė, nenorėdamas pildyti Mask
vos įsakymo deportuoti 40 000 es
tų į Sibirą.

New Yorkas. Rugsėjo 9 d. New 
Yorlęp radio transliavo pasikalbė
jimą su žymiu estų politiku K. R. 
Pustu.> Supažindinęs su Estijos 
istorija ir dabartine padėtim, K. R. 
Pust pareiškė, kad jei už estų ko
munistų nugarų nestovėtų sovie
tinis milžinas, jų valdžia krašte 
išsilaikytų ilgiausia porą dienų.

Phoenix. Kandidatas į JAV pre
zidentus Thomas E. Dewey pa
reiškė, kad JAV turi tol remti 
pastangas tobulinti atominę bom
bą, kol bus užtikrinta pasaulio tai
ka. Tačiau atominė energija turin
ti būti pritaikoma ir taikos meto 
civilizacijos reikalams. „Jūs galite 
būti tikri, kad milionai laisvę my
linčių ir taikos trokštančių žmonių 
visame pasaulyje šią naktį dėkoja, 
kad atominės bombos paslaptis, 
bent šiuo metu, yra Amerikos pas
laptis", parreiškė E. Dewey.

Kansas City. Čikagos universi
teto, kuriame buvo pagaminta pir
moji atominė bomba, kancleris 
Robert M. Hutchins pareiškė, kad 
nesą jokios priežasties, dėl kurios 
rusai negalėtų turėti atominės 
bombos. Klausimas esąs tik tas, 
kokiu intensyvumu jie dirba prie 
jos tobulinimo.

Belgradas. Jugoslavų žinių agen
tūra praneša, kad gen. Markos, 
graikų komunistų vadas, pasiuntė 
generaliniam JTO susirinkimui 
memorandumą, reikalaudamas, kad 
„laisvosios Graikijos“ laikinos vy
riausybės atstovai būtų generali
nio susirinkimo išklausyti tuo me
tu, kai iškils Graikijos klausimas.

Londonas. Buvęs Britanijos užs. 
reik, ministeris Anthony Edenas 
išreiškė savo nepasitikėjimą gen. 
Alexanderiu, dabartiniu karo mi- 
nisteriu. Jis kaltina gen. Alexan
der! padarius „didelę klaidą", su
mažinant karo tarnybos laiką nuo 
18 mėn. iki 12 mėn. Dabartinėmis 
sąlygomis pasauliui nebus geriau, 
jei Britų imperija bus laikoma ne
pajėgią save apginti, „pareiškė 
Edenas. Toliau kalbėdamas, jis iš
reiškė pageidavimą, kad atsirastų 
„super-Eisenhoveris", kuris galėtų 
vadovauti jungtinėms Britų imperi
jos ir Vakarų Europos pajėgoms.

Sunkumai Prancūzijoj
Paryžius. Prancūzijos ministerių 

kabinetas ryšium su būsimais savi
valdybių tarybų rinkimais, susi
duria su dideliais sunkumais. Ko
munistai, kurie anksčiau reikalavo 
rinkimus atidėti vienieriems me
tams, dabar pakeitė politiką ir 
pritaria rinkimams spalio mėnesį. 
MRP partijoj iškilo vidujinių kon
fliktų. nes dalis atstovų balsuoja 
už tai, kad rinkimai būtų atidėti — 
kita gi už tai, kad jie būtų vykdomi 
spalio mėn. Radikalsocialistai taip 
pat palaiko nuomonę, kad rinkimų 
atidėlioti nereikia, nes tuo pasta
tytų patį min. pirmininką de 
Queuille į sunkią padėtį.

Tuo tarpu de Gaulle brolis, šiuo 
metu besilankąs JAV, skelbia, kad 
generolas dar prieš šių metų pa
baigą paims valdžią į savo rankas. 
Propagandinės kelionės po Pran
cūziją metu kariuomenė tiekė de 
Gaulle benziną ir transporto prie
mones. Jau liepos mėnesį tuome
tinis krašto apsaugos min. Teit- 
gen buvo kariuomenei uždraudęs 
tiekti de Gaulle medžiaginę para
mą, tačiau už savaitės kariuome
nės vadovybė telefonu šį drau
dimą atšaukė. Manoma, kad de 
Gaulle „privatinė policija" šiuo 
metu turi 5.000 vyrų Paryžiuje ir 
10.000 tik Prancūzijos provincijose.
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