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Prancūzai pries Thoreza „Taikos partija“ Kremliuje
Paryžius. Visa Prancūzija kartu 

su nekomunistais parlamentarais 
ir vyriausybe yra pasipiktinusi 
prancūzų komunistų vado Thorezo 
pareiškimu, jog prancūzų komu
nistai karo atveju stovėsią Sovietų 
Sąjungos pusėje. Ryšium tuo vy
riausybė pavedė šį reikalą teisin
gumo ministerijai sutvarkyti. Min. 
pirm. H. Queuille parlamente pa
reiškė, jog toks pareiškimas susi
laukia bausmės. Iš patikimų šal
tinių patirta, jog vyriausybė jau 
eilę mėnesių rinko komunistų par
tijos vadovybę inkriminuojančią 
medžiagą. Karo ministeris Paul 
Remadier yra numatęs griebtis 
teisinių žygių prieš komunistų cen
trinį komitetą, kuris keliąs net
varką kariuomenėje.

Reuteris iš Paryžiaus pranešę, 
jog penktadienį policija darė kratą 
trijų komunistinių laikraščių re
dakcijose ir vieno komunistų pro
fesinių sąjungų veikėjo privači
ame bute. Laikraščių redakcijose 
ir kai kurių redaktorių privąčiu-

Portugalijos rinkimu pamoka
Neseniai Portugalijoj įvykę rin

kimai tūlu požiūriu turi daugiau 
nei vietinės reikšmės. Ten valsty
binio gyvenimo plotmėj buvo už
kliudyti motyvai, ir pas mus 
tremty sukėlę aistringų diskusijų 
ryšium su liberalizmo problemos 
iškėlimu idėjinėj plotmėj.

Bylos duomenys buvo šie: šalia 
senojo prezidento Garmonos, ku
ris atstovauja Salazaro autorite
tiniam rėžimui, liberališkai demo
kratinė opozicija į prezidentus 
pasiūlė Norton de Matos. Salazaro 
vyriausybė garantavo visišką rin
kimų propogandos laisvę, kurią 
opozicija gyvai išnaudojo, pradi
nėj fazėj priversdama vyriausybę 
laikytis gynimosi pozicijose. Ta
čiau vieną dieną-prieš rinkimus 
de Matos savo kandidatūrą atsiė-

Vašingtonas. Vykdydamas savo 
pasižadėjimus, kuriuos jis davė rin
kiminės kampanijos metu, prezi
dentas Trumanas paruošė socialinę 
programą, kurią vasario 28 d. 
atstovų rūmams patiekė finansų 
komisijos pirmininkas Robert L 
Doughton. Pirmoje programos da
lyje numatyta pagerinti dabartinę 
socialinio draudimo sistemą ir pra
plėsti jos liečiamų amerikiečių 
skaičių iš 30 į 50 mil. Taip pat nu
matyta išdirbti invalidų rėmimo 
sistemą. Antroje dalyje kalbama 
apie konkretų finansinį šelptinųjų 
rėmimą iš valstybės pusės. ,

Į socialinio draudimo schemą, 
pagal prezidentą, turėtų būti dar 
įtraukti šių kategorijų žmonės: 

ose butuose policija konfiskavo’ 
dokumentų ir straipsnių. Vienas 
redaktorius suimtas.

„SOVIETAI ATOMINES BOMBOS 
NEBIJO"

Berlynas. „Kodak" fabriko dar
bininkų susirinkime SMV „kultū
riniams reikalams" karininkas 
pareiškė, jog sovietai pripažinę 
Oderio—Neissės liniją tik todėl, 
kad apsaugotų Vokietiją ir visą 
apsaulį nuo agresijos. „Kultūros" 
karininkas majoras Rutnik toliau 
pareiškė, jog vokiečių reakcijonie- 
riai kartu su anglo-amerikiečių im
perialistais vak. Vokietijoje įkūrė 
pavojų lizdą. Sovietų Sąjunga ry
šium su tuo ir buvusi priversta 
iš Vokietijos atimti jos rytines sri
tis, nes Rytprūsiai ir šiaip jau bu
vę visą laiką „atstatytas revolveris 
į Rusijos krūtinę". Apkaltinęs ame
rikiečių gen štabo karininkus, ku- 

,'rie vedą karą Kinijoj, maj. Rutnik 
kategoriškai pareiškė, jog atominių 
bombų, kurias jis puikiai pažįstąs, 
Sovietų Sąjunga visiškai nebijanti.

mė, skųsdamasis trūkumu garan
tijų, kad rinkimai bus reguliariai 
pravesti. Kadangi rinkimų kam
panija 48 valandas prieš pačius 
rinkimus baigiasi, Portugalijos 
aukščiausias teismas atsisakė de 
Matos kandidatūros atsiėmimą 
pripažinti. Didžiule dauguma bu
vo perrinktas Carmona.

Rinkimų kompanijos pradžioj 
de Matos taip buvo prirėmęs prie 
sienos vyriausybę, kad jis jau 
skelbėsi turįs už savo nugaros 80 
proc. visos portugalų tautos. Nau
dodamasi propagandos laisve, 
opozicija sukėlė visas dulkes, ku
rių prisirinko per 22 Salazaro re
žimo metus. O dulkių pasirodė 
esama. Kaip kiekviena autorite
tinė sistema, taip ir Salazaro re
žimas neišvengė nesukūręs pries- 

SGUOliM pUtyUHM
ūkininkai, privatūs amatininkai, 
žemės ūkio darbininkai, namų pa
tarnautojai, valstybės ir savivaldy
bių tarnautojai, karinių dalinių na
riai ir civiliniai tarnautojai, dirbą 
užsięnyje ir kt. Dabartinė socia
linio draudimo sistema apima apie 
30 milijonų piliečių. Prez. Truma
nas savo programoj numato pakel
ti ir mokamą nuo algos procentą 
socialinio draudimo reikalams iš 
1 proc. į 1,5 ir vėliau iki 2 proc. 
Svarbiausias programos punktas 
yra tas, kuriame Trumanas numato 
į socialinio draudimo sistemą įjung 
ti ir nedirbančius.

Pabaigoj prez. Trumanas reika
lauja šią programą iki liepos 1 d.
priimti ir nuo tos dienos vykdyti.

International Press agentūra 
teigia, — kalbama, kad taip pra
nešęs prezidentui Trumanui ir jo 
ambasadorius Maskvoj, — jog, 
norint įspėti bent apytikrį sovie
tų politikos kursą, svarbu žinoti 
ne vien Stalino, bet ir politbiuro 
nusistatymą. Stalinui jau arti 70 
m., jis vis negaluoja ir didžiu
mą laiko praleidžia prie šiltų van
denų. Praktiškai reikalus tvarko 
politbiuras, kurį sudaro Stalinas, 
Molotovas, maršalai Vorošilovas, 
Bulganinas ir Berija, Svemikas, 
Kuznecovas, Andrejevas, Ma
lenkovas. Voznesenskis, Mikoja- 
nas, Kosyginas, Kručevas, Kaga- 
novičius ir Popovas.

Minėtosios agentūros teigimu, 
„nuosaikieji“, arba vadinamoji 
„taikos partija“, dabar turi dau
gumą politbiure. Ar jie savo po
litiką praves, sunku pasakyti, nes 
prieš juos stovi Molotovas su 
draugais.

Šiuo metu politbiure esančios 
trys grupės: 

paudos atmosferos. Autoritetinėj 
sistemoj lengviau klestėti ir ko
rupcijai, kuri ganduose dar tam
pa keleriopai didesniu baubu; nė
ra, mat, viešosios opinijos kanalų, 
kuriais tvanki atmosfera kartas 
nuo karto prasivėdintų, kaip de
mokratiniuose kraštuose. Visų tų 
dalykų staigus* iškėlimas Salazaro 
režimą visuomenei parodė juodą 
kaip nuodėmė.

Vyriausybės gynimasis išsyk 
negalėjo būti įspūdingas. Maža 
kas benorėjo prisiminti, kad Sa- 
lazaras prieš 20 su viršum metų 
buvo prašyte įprašytas į vyriau
sybę, kad gelbėtų bankrotuojan- 
čius krašto finansus ir padarytų 
galą nuolatiniams perversmams, 
politiniam nepastovumui ir chao
sui. Tik nedaugiu! teatėjo į galvą, 
kad ypatingieji įgaliojimai, ku
riuos anuomet kaip būtiną sąlygą 
išsiderėjo Salazaras ir kurie pa
dėjo jo autoritetinio režimo pag
rindus, tada visuotinai buvo lai
komi neišvengiamais valstybei 
nuo galutinio iširimo apsaugoti. 
Gindamasis nuo opozicijos puoli
mų, Salazaras galėjo ranką prie 
širdies pridėjęs pasakyti, kad 
ypatinguosius įgaliojimus jis są
žiningai išnaudojo tautos ir vals
tybės labui. Iš tikrųjų, Potugali- 
jos finansai sutvarkyti, valiuta 
gerbiama visame pasaulyje, ko
lonijose padaryta graži pažanga, 
tarptautiniuose santykiuose Por
tugalijai užtikrinta garbinga vie
ta, krašto supramoninimo progra
ma jau duoda gražių vaisių. Ta
čiau šitoks blaivus pasiaiškinimas 
jnaža tegalėjo paveikti laisvės iš-

(Perkelta į 4 pusi.)

J. BUTĖNAS

vadinamoji „karo grupė“ su 
Molotovu, Vorošilovu, Bulganinu 
ir Malenkovu,

ekonomistų grupė: Kaganovi- 
čius, Voznesenskis, Kuznecovas, 
Kosyginas ir Šventikas,

kaukaziečių grupė: gruzinas Be
rija ir armėnas Mikojanas.

Politbiuro skilimą iššaukė ūki
niai klausimai: penkmečio planas 
ir ūkinė politika satelitų atžvil
giu. Pernai politbiuruį paaiškėjo, 
kad dabartine sparta dirbant, 
penkmečio planas tepavyks 55 
procentais. Pasiūlymas į planą 
įjungti Lenkijos, Čekoslovakijos 
ir Rytų Vokietijos pramonę pa
sirodė nerealus ir buvo atmestas, 
nes tų kraštų gaminių didžiuma 
parduodama Vakarams, kad iš 
ten gautų žaliavos. Be to, pabūgta 
lauktinos tautinės rezistencijos. 
Tačiau galutinio sprendimo tuo 
klausimu dar nėra.

Karo partija siūlo nepaisyti 
ūkinių sumetimų ir vadovautis 
tuo, kad Europoj vyrauja sovietų 
armijos persvara. Bulganinas, 
pernai eilę kartų lankęsis Berly
ne, įrodinėjo, kad pakaktų suk
liudyti oro tiltą, ir vakariniai są
jungininkai sutiksią Vokietijos 
klausimą svarstyti iš naujo. Bet 
Vakarų kietumas ir oro tilto sėk
mė nusvėrė ekonomistų grupės 
naudai, kuri teigia, kad bandy
mas sugriauti oro tiltą privestų 
prie karo.

„Ekonomistams“ laimėti padė
jo „kaukaziečiai“. MVD šefas Be
rija, be kitko, taikosi į Stalino 
įpėdinius, o karas jo tą planą su
jauktų. Mikojanas gi tiki, kad 
JAV ir sovietų ūkio bei prekybos

JAV profesorius apie Lietuva
Lietuviai emigrantai išsisklaidę 

po platųjį pasaulį savo geru elge
siu garbingai reprezentuoja lietu
vių tautą ir suranda jai nuoširdžių 
draugų. Vienas iš tokių-Lietuvos 
garbėjų ir mylėtojų yra Clark uni
versiteto (JAV) profesorius Dr. W. 
Elmer Ekblaw. Jis visomis progo
mis lietuvių vardą garsina ameri
kiečių spaudoj, reikalaudamas Lie
tuvai laisvės ir nepriklausomybės. 
Vasario 16 d. proga prof. Ekblaw 
„Worcester Telegram" laikraštyje 
įdėjo ilgą straipsnį, kuriame 
apžvelgia dabartines lietuvių tau
tos kančias. Straipsnio pradžioje 
prof. Ekblaw rašo: „Žvilgterėk į 
Lietuvą, kaip į pavyzdį rusų ne
puolimo pakto sulaužymo, kaip į 
pavyzdį sovietų laisvės ir sociali
nio gyvenimo, kaip į pavyzdį ne
pažaboto imperializmo aukos!" To
liau jis rašo, jog Lietuvos likimas 
aiškiai rodo, kas atsitiks su komu
nistų valdoma Kinija, su Švedijos 
ir Danijos kultūriniais laimėjimai^, 
jei jos pateks į sovietų orbitą, sų 
sovietų zonos Vokietijoje darbį-

sumetimai gali būti realus pag
rindas tiems kraštams ir politiš
kai susiprasti.

Ekonomistai su kaukaziečiais 
susigiedojo pernai liepęs rnėn. 
Bet su jais atkakliai kovoja Mo
lotovas. Kai pernai trijų vakari
nių galybių ambasadoriai ilgai 
neprisiprašė pas Molotovą au
diencijos, jis buvo pas Staliną So- 
čy, bandydamas jį nuteikti prieš 

Perkelta į 4 psl.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Oslo. Norvegijos užs. reik, .minis

terijos pranešimu pasitarimuose dėl 
Skandinavijos gynybos pakto dar ne
prieita susitarimo.

Kopenhaga. Danijos socialdemokratų 
partijos taryba ragina savo vyriausy
bę prisidėti prie Atlanto pakto.

Maskva. Gromyko, Maskvos radio 
pranešimu, paskirtas uis. reikalų mi- 
nisterio pavaduotoju.

Londonas. Sovietų S-gos užs. reika
lų ministeris Mol6tovas įteikė Didž. 
Britanijos ir USA pasiuntiniams 
Maskvoje notą, kurioje apkaltinamos 
minėtų kraštų vyriausybės dėl sulai
kymo Sovietų S-gos piliečių repatri- 
jacijos iš okupacinių zonų Vokietijo
je ir Austrijoje. Minėtoje notoje ap
kaltinamos JAV ir Didž. Britanijos 
vyriausybės dėl nesilaikymo anksčiau 
padarytų susitarimų, liečiančių DP 

.repatrijaciją.
1 Vašingtonas. JAV užs. reik, minis

teris Achesonas šios savaitės pradžioj 
vėl tarsis su Kanados ir Vakarų Eu
ropos penkių valstybių atstovais dėl 
Atlanto pakto pasirašymo. Ministeno 
pareiškimu, dar šią savaitę būsią 
prieita visiško sušitarimo.

Briuselis. Europos Tarybos suvažia
vimo pirmininku išrinktas prancūzas 
Jouhaux, nekomunistinių Prancūzijos 
profesinių s-gų vadas.

Helsinkis. AP iš patikimų Helsinkio 
šaltinių sužinota, jog sovietai susti
prino savo įgulas Rusljos-Norvegljoš 
pasienyje.

ninkija, žemės ūkiu ir pramone, su 
Tuikija, Graikija, Iranu ir Iraku, 
jei jie pateks sovietams į nagus, 
pagaliau Lietuva yra aiškus pa
vyzdys likimo, kuris laukia visų 
sovietų pavergtų tautų.
„Laikas jau atėjo, iš tikrųjų jis 
jau praėjęs, kada amerikiečiai ir 
visos laisvos pasaulio tautos turi 
pakeisti savo tolerancijos politi
ką" nes, „Lietuva ir lietuviai, Lat
vija ir latviai, Estija ir estai turi 
būti išvaduoti iš vergijos!"

„Nuo Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą ten prasidėjo var
gai, pažeminimai, kančios ir gar
bingos lietuvių tautos mirtis .... 
Šimtai tūkstančių gerųjų lietuvių 
yra išnaikinta, numarinti badu ar 
išvežta į vergiją."

Baigdamas savo straipsnį lietu
vių draugas prof. Ekblaw rašo: 
„Tik vieni lietuviai ir tremtinių gi
minės išdrįso pasipriešinti negai
lestingai Rusijos galybei. Laikas 
jau atėjo mums ir mūsų demokra
tiškiems all Jan tams taip pat 
suknisti". Ą. ĮC
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Kravčenkos byla Paryžiuje

Vos neprieita iki muštynių 
i

(Mūsų korespondento Paryžiuje pranešimas)

Užsimiršę, kad yra teismo sa
lėje, Kolibalov su Kravčenka vos 
nesusikibo į krūtines ir, jei tarp 
jų nesėdėtų du žandarai, tai būtų 
pradėję muštis.

_ Dėl jūsų aš sėdėjau kalėji
me ir šiandien, jei nebūtumėte 
čia liudininku, nuraučiau galvą.. 
— šaukė įsikarščiavęs Kravčenko.

— O aš jums’ abi galvas...
Dėl tokio atsakymo salėj kilo 

/ toks juokas, jog ir teisėjas turėjo 
nusišypsoti.

— Palaukit, kol aš sugrįšiu į 
Rusiją, — tęsė toliau Kravčenko.

Bet teisėjas nebenorėjo laukti, 
kol abi šalys suves sąskaitas, ir 
pasiūlė nurimti, o jei turi kokių 
nesuvestų sąskaitų, tai tegul su
reguliuoja už teismo sienų . . .

Liudininkas Vasilenko bandė 
suteršti Kravčenkos vardą, pa
pasakodamas, kad tai esąs dide
lis donžuanas ir kartą Amerikoj 
užtikęs jį su viena amerikiete ...

Bet jei šis argumentas, gal būt 
būtų stiprus puritoniškame krašte, 
Prancūzijoje jis tik labiau iškėlė 
Kravčenko į padanges ir moterų 
tarpe kils dar didesnis juo susi
domėjimas.

9 KOMUNISTAI PATYS SUSI
ŽEIDĖ SU SAVO „BOMBA“ 
Į pabaigą komunistų advoka

tas manė sukelsiąs „sprogimą“, 
patiekdamas teismui vienos anke
tos fotokopiją, gautą iš Maskvos 
kurioj Kravčenko, atsakinėdamas 
į klausimus, visai nepaminėjęs, 
kad buvęs komjaunuoliu, jog gy
venęs Charkove ir buvęs fabriko 
direktoriumi. Prie pirmojo klau
simo jis paliko tuščią vietą, dėl 
gyvenamosios vietos pažymėjo 
vien Dniepropetrovsk, o profesiją 
pažymėjo „tarnautojas“.

Tačiau kitą dieną Kravčenkos 
advokatas į tai atsakė tokiu „an
tausiu“, jog komunistų advoka
tas pasigailėjo patiekęs šią foto
kopiją. Pirmiausia komunistų pa
tiektas vertimas neatitiko oficia
laus vertimo, antra, ši anketa bu-‘ 
vo paimta pati nereikšmingiausia, 
kokių tūkstančiai užpildoma Ru
sijoje, net geležinkelio bilietą per
kant, ir joj Kravčenko nesistengė 
duoti pilną atsakymą, antra, dėl 
gyvenamosios vietos tai ten tebu
vo reikalinga nurodyti, kad prieš 
dešimt metų gyventa Charkove ir 
kad anksčiau būta fabriko direk
toriumi. Kodėl komunistai nepa- 

* tiekė tos anketos, kurią Krav

ir visas tas „atmatas", kurios 
juos supa.

Ištarus šiuos žodžius, salėje kilo 
didžiausias protestas.

— Publikos išsireiškimas neste
bina, — tęsė Romanov, — nes ši 
publika yra tokia, kuri nenori gir
dėti mūsų balso, kuris vienas sa
ko tiesą . .

Iš naujo publikoj pasigirdo pro
testai.

— Prašau neprovokuoti publi
ką, — papras^ teisėjas, — nes jūs 
pats esate kaltas "dėl jos elgesio.

— Mes esame priversti pasilikti 
pries šias atmatas ir tą įsimylė
jusių porelių auditoriją (šį kartą 
publika pradėjo juoktis). Ir mes 
čia pašiliksime, kol nesuvesime 
sąskaitų su Kravčenko . . .

Įdomu būtų žinoti, kaip sovietai 
mano suvesti sąskaitas su Krav
čenko?

A§ NEPASIDUOSIU GYVAS . . .
Kitą dieną paklaustas dėl tokio 

grasinimo, ką jis manąs, Krav
čenko pasakė, kad jis nebijąs 
mirti, tik bijo, kad NKVD jo ne
pagrobtų ir kankinimais nepn- 
verstų viską paneigti.

— Aš nenoriu, kad jie mane pa
imtų gyvą. Pagaliau, aš ėmiausi 
tam apsaugos priemonių.

Kravčenko Paryžiuje jaučiasi 
daug saugiau, negu Amerikoj, ir 
čia dar nė kartą jo asmeniški po
pieriai nebuvo pajudinti, tuo tar
pu Amerikoj net kelis kartus „va
gys“ buvo įsibrovę į jo butą.

— Didžiausia mano svajonė, — 
prisipažino jis, — tai kad vieną 
dieną aš galėčiau vaikščioti po 
bulvarus kaip ir kiti žmonės, be 
jokios apsaugos . . .

čenko užpildė prieš kelionę į 
New Yorką. Ten būtų radę smul
kesnių žinių.

Komunistai visą laiką stengėsi 
pabrėžti, kad Kravčenko niekad 
negyvenęs Charkove ir nebuvęs 
fabriko direktoriumi, bet štai 
paskutinę minutę Kravčenkos ad
vokatas išsitraukia „Pravdą“ ir 
parodo, jog pats Molotovas kalba 
apie „fabriko direktorių Krav
čenko“, o oficialiame komunikate 
pažymėta, jog jis skiriamas tokio 
tai fabriko direktoriumi. Į šį fa
briką sovietų vyriausybė dėjo di
deles viltis, nes tai turėjo paspar
tinti produkciją ir išvystyti planą. 
Ir štai į tokią vietą skiria ką? 
Ogi Kravčenką kurį sovietų liu
dininkai bando įrodyti esant ne
gabų ir atsilikėlį.

GORLOVA NESUTINKA, KAD 
JOS TĖVAS GYVAS

Pirmadienio posėdy Kravčenko 
buvo pažadėjęs Gorlovai prista
tyti liudininkus, kurie pažinojo ją 
ir žino, kur yra jos tėvai. Visiems 
buvo įdomu sužinoti, ar Gorlova 
prisipažins, kad klydusi ir ar ne
pasiieškos laisvės Vakaruose. Bet 
ji atėjo užsispyrusi pakartoti seną 
plokštelę.

Pastatyta akystaton su Krav
čenkos liudininku Udalovu, pa
reiškė:

— Jis yra provokatorius ir 
kartoja iš anksto išmoktą pamo 
ką. Mano tėvas yra miręs 1938 
metais plaučių uždegimu. Jis tai 
gerai žino nes pats prisimena 
kaip dalyvavo laidotuvėse, bet da
bar jis man keršija už tai, kad ta
da nesutikau pasidaryti jo mei
luže.

Udalov tvirtina, kad Gorlov ti
krai buvo 1938 metais suareštuo
tas ir nuteistas 10 metų į Sibirą 
be teisės susirašinėti su giminė
mis, o Gorlovos motina išvežta į 
Krivoj Rog.

Kitas liudininkas irgi patvirti- 
'no, kad Gorlov tikrai buvo išvež
tas į Sibirą. Tad kam tikėti? Ar 
šiems dviem liudininkams, kurie 

^nebijo sakyti tiesą, ar Gorlovai, 
kurios vaikas yra paliktas užstatu 
Rusijoje?

Kieno tiesa?
Į tai Romanov bando atsakyti, 

kalbėdamas visų sovietų liudinin
kų vardu, kad jie norėję daugiau 
nebeateiti į posėdi, kad nereikėtų 
atsistoti priešais šiuos „išdavikus“

Naujas filosofijos daktaras
gijos fakultete, perėjo į filosofi
jos fakultetą ir čia pas žymius 
vokiečių filosofijos profesorius 
Erich Rothacker ir Siegfried Behn 
(koreferentas) parašė rimtą ir 
vertingą dizertacinį darbą „Der 
Begriff der Zeit in der Metaphy- 
sik des Duns Skotus“. Darbas 
įvertintas pažymiu labai gerai ir 
priimtas su pagyrimu bei susido
mėjimu. Prof. Behn per paskai
tą audidorijoje viešai atkreipė vi
sų studentų dėmesį į labai ver
tingą įteiktą „lietuvio Celiešiaus 
dizertacinį darbą, kokio mes se
niai laukėme. Tokį moksliškai 
svarų darbą fakultetas buvo ga
vęs tik prieš 15metų.“ Po to pro
fesorius* šiltais žodžiais paminėjo 
mažutę, bet gabią lietuvių tautą.

Už darbą ir išlaikytus egzami
nus Bonnos universitetas kun. 
Celiešiui š. m. vasario 9 d. sutei- 

I kė filosofijos daktaro laipsnį.

Šiomis dienomis vėl vienas mū
sų tremtinių įsigijo akademinį 
mokslo laipsnj-kun. P. Celiešius 
Bonnos universitete gavo filoso
fijos doktoratą.
- Kun. P. Celiešius kilęs iš Jezno 
valse., . Alytaus apskr. Baigęs 
Kauno kunigų seminariją ir Vyt. 
Didžiojo Universiteto teologijos 
fakultetą, ėjo kapeliono ir moky
tojo pareigas Giedraičių bei 
Aukštadvario vidurinėse moky
klose. Baigusį teologijos fakultetą 
kun. Celiešių fakulteto vadovybė 
rekomendavo Kaišedorių vysku
pui Kuktai kaip gabų ir tinkantį 
tolimesnėms studijoms, bet esant 
Kaišiadorių vyskupijoje kunigų 
trūkumui, vyskupas leisti tada 
jam studijuoti negalėjo.

Tremtyje kun. Celiešius 1946 
m. pradžioje įstojo į Bonnos 
Friedricho Wilhelmo universite
tą. Jame po 2 sem. studijų teolo-l

Lietuvos kovu ir dainos 
klauso visi...

Emigraciniai darbai Schwein- 
furt’o pereinamoje stovykloje 
verda visu - tempu. Kad ir ter
minuotai įpareigoti įvairių kraš
tų konsulatai, misijos, pagelbinės 
organizacijos ir IRO pareigūnai, 
kad ir nervų pakilimu gyvena 
emigrantai, tačiau retos, gražios 
iškilmės suteikia visiems šventės 
nuotaiką.

Kaip ir buvo galima tikėtis, vi
sų akys nukrypo, kaip lietuviai, 
pajėgiausia tautinė grupė, atšvęs 
Vasario 16 d. Apylinkės Komite
tas, gerai visa permatęs, subūrė 
apie savo organizacijas, įstaigas ir 
pavienius darbininkus, tinkamai 
paruošė programą. Ir kai Reset- 
lement Center dir. C. W. le Grand 
buvo paprašytas patvirtinti pro
gramą, matydamas, kad reikalas 
plačiai ir rimtai pastatytas, pats 
pasiūlė IRO paramą.

Į II. 16 iškilmes lietuviai spe
cialiai atspausdintais kvietimais, 
programomis ir plakatais pakvie
tė visus konsulatų, misijų bei IRO 
pareigūnus ir įvairių tautų emi
grantus bei pastovius gyventojus.

II. 16 d. 8, 15 vai., dalyvaujant 
lietuviams ir kitataučiams, skau
tams ir moksleiviams, po pirm. K. 
Kleivos žodžio, buvo pakelta tris
palvė.

Į pamaldas 10 vai. susirinko 
visa lietuvių šeima, svečiai, mo
kykla, skautai. Turiningą pa
mokslą pasakė kleb. A. Vainaus
kas. Pamaldas labai praturtino

gražiai opef. solistės Iz. Motekat- 
tienės atliktos giesmės.

17,30 vai. sužibo vėliavos stie
be trispalvės elektr. lemputės, o 
Gedimino pilyje šviesos. Sugiedo
jus Marijos giesmę, buvo nuleis
ta vėliava.

19 vai. pradėtas iškilmingas, 
specialiai išpuoštoje salėje, aktas. 
Į aktą atsilankė Resetll. Center 
direktorius, įvairių tautų IRO pa
reigūnai, USA selektoriai, misijų 
atstovai ir labai gausus skaičius 
lietuvių ir įvairių tautų pastovių 
gyventojų ir emigrantų.

Įnešus į sceną tautinę vėliavą, 
apylinkės k-to pirmininkas trum
pu lietuvių ir anglų kalbomis žo
džiu pradėjo aktą. Gražu, kai 
visa salė giedojo tautos himną. 
Trumpą paskaitą apie Lietuvą 
anglų kalba paskaitė dr. Kocė- 
nas, Medical Officer, gražiai iš
keldamas, Lietuvos praeitį ir da
bartį. Mūsų istorija susidomėjo 
Resetll. Center dir. C. W. le 
Grand, kuris savo gerai paruoš
toje ir lietuviams nuoširdžioje 
kalboje gėrėjosi didžia Lietuvos 
praeitimi ir baisėjosi caro Rusi- 
sijos priespauda, juo labiau, kad 
rytų baisybė dabar dar žiauriau 
graso Vakarams. Sklandų vertimą 
iš anglų kalbos į lietuvių padarė 
to paties direktoriaus sekretorė- 
p. D. Paškevičiūtė.

Nuoširdžius sveikinimo žodžius 
tarė įvairių tautybių komitetų 
pirmininkai, prisimindami artimu^ 
ryšius ne tik dabar, bet ir istori
nėje praeityje, bendrame likime. 
Kalbėjo latvių vardu p. J. Ba- 
lodis, estų — p. W. Walter, ukrai
niečių — p. E. Kručko ir lenkų — 
p — lė B. Doctor. Lenkų atstovė 
suminėjo, kad praeities klaidos ir 
nesusipratimai daugiau kilo iš pa
vienių asmenų ar vyriausybių, 
bet ne iš abiejų tautų. Ateity rei
kia ieškoti tai, kas jungia, bet ne 
kas skiria ir vengti nesutarimų. 
Palinkėjo būti draugais.

Baigus oficialią dalį, prasidėjo 
visų lauktas koncertas. Dalyvavo, 
Kauno operos solistė Iz. Motekai- 
tienė, sopranas ir Tartu op. pia
nistė Lydia Miller. Turiningai su
daryta ir dar gražiau išpildyta 
lietuv. dainų ir operų arijų pro
grama sužavėjo klausytojus. Ir 
pianistė dviem numeriais solo bu
vo publikos labai šiltai sutikta. 
Solistės apdovanotos gražiais gė
lių krepšiais.

Baigus meno šventę, publika 
nenorėjo skirstytis. Vienas USA

Jurgis Jankus
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— Jei vokietis, pilk, — tyliai pasakė Palys ir tą pačią 
akimirką pasigirdo balsas iš lauko:

> — Ar tebemiegate?
Pažinau brolį. Palys nusispjovė ir atsigulė.
— Ar žinojai, kad yra šautuvas? — pasakė, kai taš 

įlindo.
— Žinojau, o kas?
Jis buvo nustebęs.
— Kas? Reikėjo tik neprašnekus lįsti, ir velnias būtų 

kaktoj skylę pradūręs. Žinok, kad iš miego pašokęs ir 
šuo kartais saviškio nepažįsta.

Brolis vis dar nieko nesuprato.
-— Galėjau tave nušauti, — pasakiau , bet jis juokėsi.
— Jeigu jūs taip greitai šaudysite, tai ir žmogus į mišką 

įeiti negalės.
— O jeigu reikės, galės būti ir taip, — pasakė Palys, ir 

negalėjai suprasti, ar jis juokiasi, ar rimtai kalba.
Brolis vėl atnešė arbatos ir valgyti. Šiandien į mišką 

neisiąs ir padėsiąs man apsitvarkyti.
Palys nieko nevalgė, bet daug gėrė ir vėl atsigulė.
— Kas buvo naktį? — paklausiau valgydamas.
O, naktį buvę daug. Tada, kai per laukus eidami girdė

jom šunį lojant, buvo atėjusi Ievutė prašyti, kad parvežtų 
vyrui kunigą. Jam pakilęs karštis ir jis staiga sublogęs, 
o paskum vos tik spėjęs sugrįžti ir atsigulti, atlėkę žanda
rai. Nieko nesakę, tik lemputėmis švysčiodami išlandę vi

sus kambarius, apžiūrėję aukštą ir tvartus ir vėl išlėkę 
tiesiai per laukus į pamiškę. Tur būt, ir kitur ieškoję.

Man tada dingtelėjo dvi mintys, bet tik vieną tepasa
kiau, o kitą pasilikau sau.

— Ar tik ne teisybės mūsiškiai ir pas Majoriuką ieš
kojo? — paklausiau.

Brolis pasižiūrėjo į Palį, paskum pasakė:
— Nežinau. Tur būt, kad pas jį nebuvo.
— O tu jiems pasakyk, kad nusiramintų, — piktai pa

sakė Palys.
Jis buvo taip supykęs, kad net drebėjo. — Šiandien pat 

nueik ir pasakyk ... Ir tegu nelaukia, kol aš nueisiu ra
minti. Pasakyk, kad jų reikalas tylėti. Aš nenoriu pyktis, 
bet kai susipyksim, bus negerai. Jiems bus negeriau, negu 
man. Jeigu tu bijai, tai nueisiu ir aš pats pasakysiu.

Brolis sumišęs šypsojosi.
— Pasakysiu, — patvirtino. — Kai tik pareisiu, tuoj pa

sakysiu.
Palys užtraukė apklotą ligi smakro, žiūrėjo į duobės lu

bas ir sunkiai kvėpavo.
Aš nenorėjau, kad jis jaudintųsi ir pasakiau:
— Gulėk ir būk ramus. Mudu eisim pažiūrėti, ką reikia 

dar padaryti.
Saulė dar netekėjo, bet buvo jau visiškai šviesu. Brolis 

buvo atsinešęs ir kastuvą. Tiesiai nuo duobės kampo už- 
sismaigėm griovį į beržynėlį.

— Kai sulapos,, to galo nė su žiburiu >niekas nesuras. 
Pakasim ligi eglučių- Jeigu bloga, išlindai ir pranyk tan
kumynuose, — numojo brolis ranka į gelsvai pilkuojantį 
beržynėlį.

Pažiūrėjau į tą pusę, ir taip liūdna pasidarė, nors balsu 
rėk. Vadinasi, tau namų nebėra. Suspaudė širdį ir stoviu. 
Ir neverkiu, bet ašaros bėga, kaip vejamos. Brolis mato, 
ir nieko nesako. Jis pradeda griovį apsmaiginėti giliau, 
mėgina atversti sveiką velėną. Prisidedu ir aš. Darbas ra
mina. Kai saulė pakilo į gerus pusryčius, nuėjau pasižiū
rėti Palio. Jis miegojo, bet taip šlapias, lyg būtų po lietum 
gulėjęs. Nežadinau. Tyliai pasiėmęs užkąsti, vėl išlindau 
iš duobės, atsisėdau saulės atokaitoj ir pasišaukiau brolį.

— Taip padirbę ligi pietų, galėsime iškasti, — pasakė.
Pažiūrėjau į darbą. Tikrai daug padaryta. Velėna nuimta 

ir per dirvožemį iškasta.
Čia kliudė šaknys, o toliau palaidas smėlis. Giliai ir 

kosti negalvojau: tik tiek, kad susikūprinus arba ropomis, 
kaip, žvėriui, būtų galima išlįsti. Giliai iškasęs, kur tas 
prakeiktas žemes dėsi.

— Tai jie tikrai pas Majoriuką buvo? — paklausiau 
tarp dviejų kąsnių.

— Buvo —, tyliai pasakė brolis.
— Tie patys?
— Tie.
— Naviko su tėvu nepaklausė?
— Pagarduvietis vaikšto ir dantį griežia. Sakosi reikė

sią, per visus taip pereisiąs. Sykio neužteksią, eisiąs po 
antrą, bet kaltininką rasiąs ir tada pakiemiais po visą kai
mą keliais išvarinėsiąs, kad visiems kojas išbučiuotų ir 
atsiprašinėtų. Už ką už ką, bet už Palį jis taip lengvai 
neatleisiąs.

— Bet pas Mortą eiti tegu antrą kartą nedrįsta. Tada 
keliais pas mane pats turės ateiti, — mečiau.
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KOVA SU RAUDONAISIAIS OKUPANTAIS

LIETUVOS PARTIZANO MIRTIS
Atpasakojo žuvusiojo draugas R. Spalis

ABAKUMOVO INSTRUKCIJA
Sargybinis klausė. Pagaliau jis 

pertraukė kalbantį:
— Kas naujo pas mus?
Barzdotasis vyras suraukė kak

tą. Paskiau staiga pakėlė galvą ir, 
atydžiai žiūrėdamas į jaunuoli 
tarė:

— Blogai!
Jaunuolio veide pasirodė susirū

pinimas, akyse rimtis. Per pasku
tinius mėnesius jis perleido viso
kių sunkumų. Vyresnysis tęsė to
liau.

— Mums trūksta šovinių-jų mes 
iš jokių kitų šaltinių negauname, 
vien tik kiek atimame iš priešo. 
Įsakymas yra šovinius naudoti tik 
apsupimo atveju ir tuomet, kai ki
tos išeities nėra. Kitais atvejais- 
šaltieji ginklai . . .

— Kas daugiau?
— Vėl prasidėjo vežimai.
Kalėjimai jau nuo liepos mėn 

skubiai tuštinami, tačiau nežino 
ma, ar jie išvežami gyvi ar mirę. 
Vyksta vįskas naktį, stipriai sar
gybai, įskaitant tankus, saugant. 
Toliau įsakyta visiems gyvento
jams nakvoti savo butuose, o taip 
pat tyrinėjamos mobilizacijos gali 
mybės.

— Viskas? — paklausė jaunuo
lis.

Dillingeno menininkai atvyksta i Augsburgą
S. m. kovo 1 d’. Hochfeldo sto

vyklos naujojoje salėje įvyks V. 
Ružickio, Iz. Vasiliūno ir M. Sau
liaus kamerinis koncertas. Progra
mą sudaro du fortepiono trio: (for-, 
tepjonas, smuikas ir violončelė) F. 
Mendelsson Bartoldy op. 49 ir P. 
Caikovsky op. 50.

Abiejų kompozitorių kūriniai pa
sižymi ryškiomis romantinėmis 

selektorių ganote j o net progra
moje kaip solistas dalyvauti.

Baigus aktą, įvyko gražiai su
ruoštas svečiams priėmimas. Da
lyvavo IRO pirmaklasiai parei
gūnai su Resetll. Center dir. C. 
W. le Grand priešakyje, USA se- 
lektoriai — DP komisijos nariai, 
misijų, NCWC ir armijos atstovai 
bei kitų tautybių delegatai.

Priėmimo šeimininkais liko iš
rinkti sol. Iz. Mot4kaitienė ir dir. 
C. W. le Grand. Priėmimas pra
ėjo labai gražioje nuotaikoje, aes 
dir. C. W. le Grand pasirodė kaip 
puikus organizatOŲius-šeiminin- 
kas. Kalbėjo USA vyr. selektorius 
Mr. J. Tarcžinski, USA DP ko
misijos narys Mr. H. A. Baker, 
armijos atstovas, Resettlement Of
ficer Mr. A. Pertuzio ir pora lie
tuvių.

Visi kalbėjusieji sveikino lie
tuvius II. 16 d. proga, džiaugėsi 
lietuvių DP darbštumu bei šiuo 
gražiu priėmimu ir linkėjo būti 
tvarkingais emigrantais naujuose 
kraštuose. Priėmimą paįvairino 
USA. selektorius Mr. H. Prather 
(tenoras), padainavęs anglų kalbą 
dvi daineles ir gražiai sugiedojęs 
Avė Maria. Priėmimas buvo baig
tas šeimininko dir. C. W. le Grand 
nuoširdžia kalba, kurioje iškėlė 
titaniškas lietuvių tautos kovas 
su raudonuoju slibinu tėvynėje ir 
už jos ribų ir tylos minute pap
rašė svečius pagerbti žuvusius del 
Lietuvos laisvės.

Įvairių kontinentų svečams, 
įvairių tautybių gyventojams ir 
patiems lietuviams š. m. II. 16 d. 
iškilmės Schweinfurte padarė gi
laus įspūdžio, juo labiau, kad dau
geliui kam iš mūs gal tai ir pa
skutinieji tremties metai Vokieti
joje. Kor.

nuo talkomis. Juose atsispindi vi
dujiniai džiaugsmo, liūdesio ir kan
čių pergyvenimai. Būdamas Rytų 
Europos žmogus, P. Caikovsky sa
vo dvasinę būklę išreiškia kraštu
tinėmis nuotaikomis: vienur jis 
puolęs į beviltišką desperaciją, ki
tur iš jo veržiasi audringiausias 
dvasinis pakilimas ir gaivališka 
energija. Vienur jis herojus, steoįs 
XIX šimtmečio mūšio laukus, ki
tur, susikaupęs karštoje maldoje, 
skęsta religinėje mistikoje. F. Men- 
delssonas grynas vakarietis žymiai 
ramesnis, nuosaikesnis išgyvenimų 
vaizdavime. Jis kartais lengvai me
lancholiškas, bet dažnai gyvas ir 
žaismingas. Abu Dillingeno muzi
kų atliekami kūriniai lengvai sup
rantami ir su malonumu klausomi.

Kalbant apie išpildyto jus; reikia 
pabrėžti, jog visi jie yra gavę pil
ną ir tinkamą muzikinį išsilavini
mą ir yra geri savo grojamų ins
trumentų specialistai. Jie yra įgiję 
didelį patyrimą, pasirodydami pa
vieniui ir kartu koncertuose Lie
tuvoje ir Vokietijoje. Vokiečių 
spauda daug kartų yra labai gyvai 
atsiliepusi apie DiHingeniškius me
nininkus.

Vladimiras Ružickis — buvęs il
gametis Kauno konservatorijos for
tepiono klasės profesorius, pasižy
mėjęs savo pedagoginiais gabu
mais. Jis yra išleidęs eilę jaunų 
pianistų, kurių tarpe ypatingai pa
minėtinas mums žinomas A. Kupre
vičius.

Izidorius Vasiliūnas, buvęs Kau
no operos koncertmeisteris ir Kau
no konservatorijos smuiko klasės 
mokytojas,ypač tremtyje nenuilsta
mai su fanatišku pasiryžimu sklei
dė lietuvių tarpe rimtos muzikos 
pamėgimą. Jis, kiek įmanydamas, 
traukė į koncertų estradą lietuviš
ką kūrybą, norėdamas supažindinti 
vokiečių publiką su mūsų kompo
zitorių kūriniais.

Mykolas Saulius, buvęs Vilniaus 
Filharmonijos ir operos violon
čelės grupės koncertmeisteris, dir
bo dar pedagoginį darbą Vilniaus 
muzikos mokykloje, vadovauda
mas violončelės klasei. Tremtyje 
M. Saulius pasirodė kaipo vienas 
daugiausia pasižymėjusių lietuvių 
violončelistų.

Karą pralaimėjusios Vokieti
jos sportininkams iki šio laiko 
buvo uždrausta sportuoti su už
sieniu. Sis uždraudimas padary
tas dėl mums visiems gerai žino
mų priežasčių. Pastaruoju metu 
pasaulinėse atskirų sporto sričių 
vyriausiose institucijose šis rei
kalas buvo pradėtas iškelti, rei
kalaujant sportinių užsienio san
tykių atnaujinimo su vokiečiais.

Štai Stockholme, pasaulio ledo 
ritulio pirmenybių metu, posė
džiavo pasaulinė ledo ritulio są
junga (LIHG), kuri po ilgai už
trukusių debatų priėmė nutari
mą, suteikiantį teisę užsienio le
do ritulio komandoms vėl atnau
jinti sportinius santykius su vo
kiečiais. Užsienio komandos, ku
rios nori vykti gastrolėms Vokie
tijon, privalo tačiau gauti iš mi
nimos sąjungos leidimą. Priėmimo 
pasiūlymą įnešė Švedija. Už pasiū
lymą balsavo dešimt valstybių, 
prieš — Čekoslovakija, Lenkija 
ir Danija. Nuo balsavimo susilai
kė Belgija ir Suomija.

Vokiečių sportiniuose sluoks
niuose šis nutarimas rodo gyvą 
atgarsį ir pasitenkinimą. Tuo pa
čiu vokiečiams atsiranda vis dau
giau vilčių ir kitoms sporto ša
koms „atgimti”.

JAU SUDAROMA IR RINKTINE
Vokiečių žiemos sporto vado

vybė, patyrusi apie minimą nu
tarimą, skubiai griebėsi žygių su
daryti kelias Vokietijos ledo ri
tulio rinktines, kurios, susirinkę, 
bent mėnesiui Garmisch-Parten- 
kircheno olimpiniame stadione, 
pradėtų intensyvų treningą bū
simoms kovoms. Mums įdomu, 
kad į vokiečių ledo ritulio rink
tinę yra įtrauktas ir latvis Ko
nieckis. Kai kurie Vokietijos 
sporto laikraščiai sugestionuoja 
dėl latvio Konieckio asimiliacijos. 
Kaip Konieckis į šį reikalą pa
žiūrės, ir kiek jį vilioja įvairūs 
pasiūlymai — sunku dar pasa
kyti. Kaip žinome, norint atsto
vauti kurio krašto rinktinę, rei
kia turėti ir to krašto pilietybę.

Iš kitos pūsės, tokios vertingos 
„žuvelės”, kaip Konieckis, atrodo, 
vokiečiai lengvai neišsižadės, ar
ba reikalą taip, sutvarkys, „kad 
visi tylės”...

Futbolas. Anglijoje vykstan
čiose futbolo pirmenybėse pir-

Rosenheime
džiuosius daug daug nelaimių 
mums atnešusius 1940 metus.

Raudonojo Kryžiaus Rosenhei- 
mo skyriaus pirmininkas M. Bi
liūnas aptarė rudąją ir raudonąją 
okupacijas, bolševikmetį, kuris 
siekia mūsų valstybės ir mūsų 
pačių višiško sunaikinimo.

Pabaigai perskaityta ukrainie
čių, estų, latvių ir kitų sveikini
mai Vasario 16-ios proga. JUL.

I§ KEMPTENO GYVENIMO
— Moksleivių ateitininkų prof. 

Šalkauskio vardo kuopa vasario 
13 atšventė savo metinę šventę. Į 
šventę atsilankė ir sveikino prof, 
kan. Meškauskas, gimn. dir. Zalu- 
bas, komiteto pirm. Tautvilas, 
skautų atstovai — sktn. Radžius ir 
vyr. skltn. Girdvainytė.

— Ūkininkai išvarinėjami iš savo 
ūkių ir ginkluoti rusai apgyvendi
nami jų vietose. Jie paskiau duoda 
jiems sulikvidųotų savininkų pa
vardes. Vis daugiau ir daugiau 
medžių puošiasi partizanų lavo
nais.

— Daugiau!
Barzdotasis vyras vėl nukreipė 

savo žvilgsnį į jaunuolį. Paskiau 
jis išsiėmė iš kišenės popieriaus 
lapą.

— Į mūsų rankas pateko kitas 
slaptas priešo įsakymas. Ryšium 
su kylančiu įtempimu Europoje vi
si partizanai ir jų šeimos turi bū
ti kuo greičiausiai sulikviduoti. 
Naikinimo pajėgos yra pakeliui ■ 
mūsų kraštą. Ką tu apie tai gal 
voji?

— Mes turime juos sulaikyti! — 
tvirtai ir trumpai pareiškė jaunuo
lis.

— Bo šovinių?
— Jūs esate vadas — kodėl 

gąsdinate mane?
Vadu pavadintas vyras vėl nuti

lo ir susimąstė. Paskiau, išvynio
jęs rankoje laikomus popierius, 
tęsė toliau.

— Jaunuoli, tu dar nebuvai nė 
devynerių metų ir neatsimeni ge
rai, kas darėsi 1941 metų birželio 
trečiąją savaitę, kai Serovo įsaky-

mas buvo vykdomas, tačiau tu 
apie tai girdėjai. Šiemet liepos mė
nesį Politbiuras išleido slaptą įsa
kymą, paruoštą Sovietų Sąjungos 
MGB (valstybės saugumo ministe
rija) ministerio Abakumovo. Ji bu
vo kodu pasiusta raudonosios ar
mijos Siaurinio fronto IV skyriui 
vykdyti lapkričio—gruodžio mėne
siais, tačiau tik pačiam Abakumo
vui įsakius. Sis įsakymas liečia 
Suomiją—Kareliją, Estiją, Latviją 
ir Lietuvą, o kai kurios pastabos 
Skandinaviją. Aš tau paskaitysiu 
tą dalį, kuri atsiųsta man iš Vy
riausios Vadovybės. (Čia vadas 
paskaitė garsiąją Abakumovo ins
trukciją, pagal kurią 1948 m. Ka
lėdų metu vėl tūkstančiai ,lietuvių 
buvo išvežta į Sibirą.)

— Tai ir viskas, mano jaunuoli: 
tik daugiau teroro ... — Aš ži
nau apie Kalinino mokyklą. Me
chanikai, jaunieji MVD karinin
kai ir kt. ten buvo mokomi šiais 
metais nuo balandžio iki birželio 
mėnesio. Ten jie buvo mokomi 
suomių, švedų ir vokiečių kalbų 
ir gavo pagrindines Suomijos, Šve
dijos ir*Vokietijos istorines, socia
lines ir ekonomines apžvalgas. Bir
želio mėn. kursus baigė apie 10 000 
asmenų. Tiesa, jie turi didžiausias 
raketų šaudymo stotis Estijos sa
loje ir mūsų pajūrio pakraštyje, 
dvi linijas sustiprinimų, einančių 
nuo Latvijos sienos iki Nemuno 
o juo žemyn iki Gardino, o taip 
pat naujus raketų ir lėktuvų aero
dromus mūsų pajūryje ir Rytprū
siuos. Laivyno transportai atgabe
no kai kurių įrengimų, jų tarpe ra
daro įrengimus ir V-raketas į Lie
poją, Rytprūsius ir Klaipėdą.

Sovietų bazės Suomijoj yra alar 
muotos būti parengties stovyje. 
Baltijos jūroje manevruoja trans
portiniai hidroplanai, o karo laivai 
su vokiškomis įgulomis ir apgin
kluoti helikopteriais vizitavo šį ru
denį mūsų uostą.

— Bet leiskime Vakarų valsty
bėms rūpintis šiais reikalais, jei tai 
jiems rūpi, o taip pat ir nuodingais 
rūkais. Aš esu susirūpinęs MVD- 
MBG daliniais, susikoncentravu
siais apie Baranovičius. Aišku, tie 
daliniai vykdys Abakumovo ins- 
trukciją-spiečiai skėrių nusileis 
mūsų tėvynėje . . amerikietiškose 
mašinose.... —

Ar 'turi dar budėti? (B. d.)

Vasario 16-ji
Rosenheimas. Į giedrų Bavarijos 

dangų, pavasario saulės glosto
ma, plazdėjo vėliava aukštoje 
stiebo viršūnėje. Maža stovykla 
rengėsi didelei šventei, šventei 
kuri kiekviename lietuvy sukelia 
patrijotizmo, savęs išsižadėjimo 
ir garbės pajautimo jausmą.

11 vai. šv. Mišios Kapucinių 
bažnyčioje. Jos skiriamos priešo 
teriojamai, vargu ir kryžiais pa
ženklintai tėvynei, kurios žemė 
kasdieną vilgoma laisvės kovo
tojų krauju, į Sibirą tremiamųjų 
ašaromis.

14 vai., dalyvaujant Rosenhei- 
mo ir Bad-Aiblingo lietuviams, 
pradedama iškilmingas Vasario 
16-ios minėjimas. Apylinkės Ko
miteto pirmininkas kun. Tautke 
vičius taria šiai dienai prideramą 
žodį. Jis Vasario 16-ją apibudino, 
kaip vieną iš pačių gražiausių, 
kaip vieną iš pačių tauriausių 
Lietuvos istorinio ir valstybinio 
gyvenimo dienų.

Toliau žodį tarė senas Lietu
vos miškininkas p. Rukuiža. Gerb. 
svečias, apie vai. trukusioje kal
boje, apžvelgė istorinę Lietuvos 
praeitį, šviesųjį Nepriklausomy
bės gyvenimo laikotarpį "ir skau-

Vokiečiu sportininkų laimėjimus
matfla Portsmouth, antroj vietoj 
— Newcastle ir trečioj — Derby 
C. Prancūzijoj pirmauja Lille, 
antruoju eina Reims ir 3 — ju 
Marseille. Pietų Vokietijoje pir
moj vietoj stovi Kickers Offen
bach. Siaurės Vokietijoj — Bo
russia Dortmund ir Vakarų Vo
kietijoje — VfL. Osnabriick.

Ledo ritulys. Pasaulio ledo ri
tulio 'pirmenybių baigminiai re
zultatai: Čekoslovakija — Šveica
rija 8:1, — Švedija 3:0 ir — USA 
0:2 (!) USA — Švedija 6:3, — Au
strija 9:1, Kanada — Austrija 8:2 
ir Kanada — Šveicarija 1:1 (!) 
Taigi, pirmoj vietoj Čekoslova
kija su 8tšk., antroj Kanada 6tšk., 
toliau eina USA — 6tšk., Švedija 
su Šveicarija po 5tšk. ir Austri
ja — 0 tšk.

Fechtavimas. Tarpvalstybinėse 
fechtavimosi rungtynėse Prancū
zija nugalėjo Čekoslovakiją 12:4 
(floretėmis) ir pralaimėjo 7:9 
(kardais).

— Būsimų fechtavimosi pasau
lio pirmenybių, kurios įvyks Kai
re (Egipte), geriausiai koęnandai 
Egipto karalius Farukas yra pas
kyręs auksinę taurę. D.

AUSTRALIJOS RADIJO TRANS
LIACIJOS EUROPOS DP

„Žiburių" redakcija gavo iš 
Australijos Informacijos departa
mento Melbourne trumpų bangų 
siųstuvų „Radio Australia" direk
toriaus T. P. Hoey laišką, kuriame 
jis prašo paskelbti mūsų skaityto
jams, jog minimos radijo stotys 
kiekvieną dieną nuo 18 vai. iki
19.15 vai. vidurio Europos laiku 
duoda programą specialiai skirtą 
DP, gyvenantiems Europoje Pro
grama kasdien transliuojama per 
trumpų bangų radijo siųstuvus. 
VLA 8 (25,51 m.) ir VLB 2 (31,09 
m.), o nuo 18,30 vai. ir per VLC 11 
(19,72 m.). Si programa skiriama 
daugiai/ tiems DP. kurie rengiasi 
emigruoti Australijon. Programoje 
duodama anglų kalbos pamokos, 
supažindinama su Australijos 
mokslu, menu, kultūriniais laimė
jimais, gyvenimu bei darbu.

Kasdieninė programa maždaug 
tokia:
18,00 vai. Varpų muzika, laikas, 

sveikinimai
18,01 vai. Programos apžvalga 
18,02 vai. Muzika (liaudies, opere

čių, phgeidavimų)
18.15 vai. Pranešimai įvairiomis te

momis. (Moterims. Ar pažįsti šį 
kraštą. Australija gyvena ir dir
ba ir kt.)

18.30 Vai. Savaitės naujienos, ang
lų k. pamokos, pranešimai

18,40 vai. Pramoginė muzika
19,00 vai. Varpų muzika, anglų k. 

pamoka, pranešimai.
19,08 vai. Muzika
19, Lt vai. Rytojaus programos ap

žvalgos.
19.13 vai. Sveikinimas Europai
19.14 vai. Tautiniai himnai.
19.15 vai. Programos užbaiga.

Dailininkui PAULIUI AU
GIUI ir ŽMONAI, mirus jų 
mylimam sūneliui Sauliui, 
reiškia gilią užuojautą

V. Vaičaitis.

Išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle- 
IUI ntais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 

po 25 pfg. o Šeštadienio — 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 paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Sma’žys, Box 18. Lot 3«, Old Klldonan, Vlnnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Sklrlus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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Norvegija pasuko i Vakarus
(Rašo musų korespondentas Sk 
andinavijoje K. Rauklaukis)

Paskutinė ši savaitė Skandi
navijoje ėję sporto ženkle, nes 
kaip tik tuo laiku vyko viso
kios žiemos sporto pirmenybės. 
Švedijoje dominavo ledo ritu- 
lis, o Norvegijoje politinis 
sportas. Žiemos sporte, ypač 
ledo ritulyje, norvegai nekaip 
pasižymėjo, bet politikoje jų 
užsienio reikalų ministeris Lan
ge laimėjo vyriausybės politi
nes rungtynes savo partijos (so
cialdemokratų) kongrese net 
baisiu rezultatu — 329:35! Opo
zicija pasiūlė, kad kongresas šį 
kartą dar netartų savo galuti
nio žodžio, bet kongresas so
lidžia dauguma pasisakė už 
vyriausybė liniją.

Nors vyriausybės linija ir 
laimėjo, bet debatai kongrese 
truko apie 10 valandų ir buvo 
gana įdomūs. Opozicija dar vis 
norėjo galutinai išgirsti Šve
dijos nusistatymą jau mirusio 
karinio pakto atžvilgiu, nes 
opozicija manė, kad Švedija 
kariniam paktui stato didelius 
reikalavimus apsiginklavimo 
klausimu, o tokiems reikalavi
mams išpildyti, anot jų, reikia 
rizikon statyti visą atstatymo 
programą. Švedų ministeris 
pirmininkas atsakė, kad Šve
dija sutinka įeiti į karinę są
jungą nežiūrint, kokioje gin
klavimosi stadijoje Norvegija 
bebūtų.

Šis šeštadienio (vasarip 19 d.) 
balsavimas formaliai tebuvo 
tik mėginamasis, bet faktiškai 
pasidarė lemiantis. Visi su di
džiausia įtampa laukė ministe- 
rio Langes kelionės pasitarimų 
pranešimo, o šis savo pasiektus 
rezultatus dėstė apie valandą. 
Tiek jis, tiek paskui ministeris 
pirmininkas Gerhardsenas siūlė 
priimti valdybos pasiūlytą re
zoliuciją. Sekmadienį turėjo 
būti viešai paskelbta ir toji re
zoliucija, bet švedų delegacija 
nebelaukė sekmadienio ir iš
važiavo šeštadienio vakare. Da
nų gi ministeris pirmininkas 
Hedtoftas paaiškino, kad šešta
dienio balsavimas įgalino par
tijos vadovybę ir vyriausybę 
priimti Amerikos pasiūlymą 
dalyvauti pasitarimuose, suda
rant Atlanto paktą, ir prie to

Sofijos byla prasidėjo
Sofija. AFP pranešimu, vasario 

25d. Sofijoj kaltinimo akto per
skaitymu prasidėjo byla prieš 15 
aukštų protestantų dvasiškių. By
lą stebi 25 užsienio spaudos atsto
vai, bei amerikiečių ir britų pa
siuntinybių delegatai. Pirmiausiai 
buvo apklausinėtas baptistų kuni
gas Nicola Naumov, kuris anot 
AP, „tvirtu ir skambiu balsu" 
prisipažino prie visų jam metamų 
kalčių. Jis patvirtino, jog dirbęs 
amerikiečių naudai, ir teikęs jiems 
žinias ir savo elgesį smerkiąs. 
Spaudos atstovams buvo patiekta 
trys protokolų bylos, kuriose buvo 
keli šimtai kaltinamųjų ranka ra
šytų raštų. Visi dokumentai bai
giasi \.aš prisipažįstu", „.prašau

pakto prisidėti, jeigu sąlygos 
bus priimtinos. Paklaustas, ar 
yra galimumų vien tik Danijai 
su Švedija bendradarbiauti ka
rinėje srity, Hedtoftas atsakė, 
kad toks galimumas, anot jo, 
esąs tik teoretinis.

Vasario 25 d. Lange painfor
muos parlamentą apie pasita
rimų Amerikoje ir Anglijoje 
eigą, debatų tada nebus, jie nu
kelti į kovo mėn. 1d. Debatai 
bus gana reikšmingi, nes per 
juos bus liečiamos ne vien tik 
bendros užsienio politikos gai
rės, bet ir atsakymas į sovietų 
antrąją notą. Kadangi toji nota 
liečia nepuolimo pakto pasiū
lymą, tai vyriausybė nori tatai 
svarstyti uždarame posėdyje. 
Patys parlamento debatai 
apims daug opesnius klausi
mus, negu kad buvo svarstyta 
per partijos suvažiavimą. Čia 
priklauso ir tie visi įsipareigo
jimai Norvegijai, prisijungus 
jai prie Atlanto pakto.

Kongresui pasibaigus išlei
stame komunikate sakoma, kad

Portugalijos rinkiniu painoka
(Atkelta iš 1 pusi.) 

siilgusius temperamentingus por
tugalus. Jie tūlu atveju pagrįstai 
skundžiasi režimo biurokratijos 
sauvale ir priespauda, nors Sala- 
zaras ten tenorėjo matyti tvarką 
ir pilietinę drausmę. Dėl to juos 
žavėjo opozicijos skelbiamieji 
laisvės šūkiai. Gal už tos opozi
cijos atstovą de Matos daugumas 
jų ir būtų atidavę savo balsus, jei
gu pačiame kampanijos įkaršty 
vyriausybei nebūtų pasisekę do
kumentais įrodyti tikrąjį tos opo
zicijos charakterį.

Tikriau tariant, pati opozicija 
neatsargiu būdu savo veidą paro
dė, atskleisdama besanti įpėdinė 
tų pačių jėgų, kurios prieš du su 
viršum dešimtmečius buvo Portu
galiją įvedusios į neišbrendamą 
pakrikimo klampynę. Pamažėle 
portugalų visuomenė įsižiūrėjo, 
kad opozicijos propagandos šūkiai 
apie demokratiją ir laisvę tebuvo 
fasadas, *už kurio slėpėsi nepaly
ginamos diktatūros ir priespaudos 
jėgos. Pirmiausiai, opozicijos £>ro- 
pogandininkai kampanijos įkaršty 

malonės", „smerkiu savo darbus", 
sakiniais.
PRASČIAU, NEGU KAD KRAV- 

CENKO RAŠO
Paryžius. Vasario 16d. įvykusi

ame Kravčenkos bylos posėdyje 
ukrainietis ūkininkas, pareiškė 
pastarojo Liudininkas Basil Luzna, 
jog šiuo metu Sovietų Sąjungoj 
dar veikia šimtai koncentracijos 
stovyklų. Jis pareiškė, jog „gyve
nimas Rusijoj yra daug prastes
nis, negu j| savo knygoj aprašė 
Kravčenko“. „Jie žadėjo mums tai
ką, o davė klasių kovą. Žadėjo 
duonos-davė badą, žadėjo darbo- 
davė koncentracijos stovyklas. 
Dachau ir Buchenwaldu šiuo metu 
Rusijoj yra šimtai", baigė liudi
ninkas.

kongresas nedarė jokių esminių 
priekaištų vyriausybės ligšio
linei užsienio politikos pasiim
tai linijai.

Kongreso priimtoje rezoliu
cijoje sakoma, kad pirmiausiai 
kovojama prieš karą, pries
paudą ir diktatūrą. Tik organi
zuotas visų tautų tarpusavis 
bendradarbiavimas tegalįs tą 
įtampą atleisti, bet JT dar ne
są pakankamai stiprios, kad ga
lėtų laiduoti saugumą nuo už
puolėjų. Toliau rezoliucijoje 
aiškinama, kad geografiškai, ' 
politiškai ir kultūriškai Vaka
rų Europa „yra mūsų pasaulio 
dalis“. Tarp vakarų Europos 
tautų reikalingas bendradar
biavimas, jeigu jos nori savo 
atsistatymo problemas išspręs
ti, bet artimiausiu laiku tas ne
galima be Amerikos paramos. 
Bet taikai užtikrinti, sakoma 
toliau rezoliucijoje, reikia, kad 
demokratijų bendradarbiavi
mas apimtų ir politinius bei 
gynimosi klausimus. „Brangiai 
pirkta patirtis išmokė mus, kad 
neutralumas prie jokio tikslo 
nepriveda.“ Suvažiavimas pri
taria mėginimams sudaryti 
Skandinavijos karinę sąjungą. 
Rezoliucijos gale priduriama, 
kad Norvegija privalo spręsti 
savo saugumo problemas so
lidariai ii* į ’
bendraudama su Vakarų demo
kratijomis.

Taigi, po partijos kongreso, 
Norvegijos užsienio politikos 
kursas įėjo į bendrą Vakarų 
Europos vieškelį. Kad parla
mentas tam pritars, nėra jokio 
abejojimo.

įsipareigojančiai, į kolovskis tada nusprendė visais

I užmiršo atsargumą ir pradėjo de
monstruoti fanatišką religijos ne
apykantą. Savo nelaimei, jie kal
bėjo frazėmis, kurios prieš pus
šimtį metų buvo madoj Prancū
zijoj ir toj pačioj Portugalijoj. 
Apie tikėjimą jie kalbėjo kaip 
prietarą, o tikinčiųsius jie išvadi
no atžagareiviais — terminai, ku
rie šiandien liudija apie pačių 
taip kalbančių apgailėtiną atža- 
gareiviškumą. Taip juos įvertino 
ir portugalų visuomenė, o katali
kus tai paskatino susiburti prieš 
demokratija besidangstančius be
dievius reakcijonierius. Užsienių 
stebėtojų liudijimu, tas iššūkis 
davė portugalų katalikams progą 
įspūdingai pademonstruoti savo 
sąmoningumą ir susiklausymą.

Toliau pačiu kritiškuoju rinki
mų kampanijos momentu vyriau
sybė paskelbė dokumentus, kom
promituojančius opozicijos kandi
datą de Matos. 1943 m, kada ame
rikiečių ir britų diplomatija, 
stengdamasi įsiteikti sovietams, 
spaudė visas valstybes pripažinti 
Sovietų S-gą, de Matos, senas ma
sonas ir buvęs Luzitanijos ložės
didysis magistras, kontakte su lo
žės broliais aukštuose Londono ir 
Vašingtono vietose konspiravo su 
komunistais, kad ir Portugalija 
pripažintų sovietus. Pietų Ameri
kos respublikos to anglosaksinių 
masonų spaudimo neatlaikė ir so
vietus pripažino. Viena Portuga
lija Salazaro dėka to žygio nepa
darė. Šiandien jau visas pasau
lis piktinasi anuo Londono-Va- 
šingtono flirtu su Maskva, prive- 
dusiu prie gėdingos ir pražūtin
gos kapituliacijos Teherane bei 
Jaltoje. Anuometinio de Matos 
sąmokslo paskelbimas portugalų 
visuomenėj padarė gilų įspūdį ir 
stipriai numušė opozicijos kandi
dato šansus.

Pagaliau, lemiamą smūgį de 
Matos gavo kai buvo įrodyta, jog 
Kominformas įsakė portugalų ko
munistams visomis išgalėmis rem
ti liberališkai demokratinės opo
zicijos kandidatą, o jam laimėjus, J

(Atkelta iš 1 psL) 
„kompromisinę“ politbiuro liniją. 
1948 m. rugpiūčio 1 d. buvo au
dringas politbiuro posėdis. Abi 
stovyklos laukė Stalino žodžio, bet 
jis išsisuko, nurodydamas, kad 
karo reikią išvepgti, nors tektų 
ir į kompromisą eiti, tačiau sykiu 
pridurdamas, jog Berlyno klausi
mo sprendimas neturįs pakenkti 
nei sovietų prestižui, nei intere
sams.

Pastaruoju Stalino pareiškimu 
remdamasis, Molotovas su Vaka
rų ambasadoriais kalbėjo visai 
kitaip, nei Stalinas, su kuriuo 
ambasadoriai suradę kompromi
so bazę. Dėl to jie išsiprašė naują 
pasimatymą su Stalinu rugpiūčio 
23 d. Sis vėl buvo malonus ir tai
kingas, bet davė suprasti, jog Mo
lotovo jis nepasmerkia.

Po to, atsimenam, prasidėjo 
diplomatinis tąsymasis, kuris va
kariečius visiškai sumaišė, ir jie 
nebesuvokė, kokia iš tikrųjų gi 
sovietų politika. O užkulisiai to
kie: Berija nuvyko į Berlyną ir 
įsakė sovietų organams vengti 
konflikto su Vakarais. Pridurmais 
ten nuskubėjo Bulganinas prižiū
rėti, kad Berija nepridirbtų „karo 
partijai“ nepriimtinų dalykų. So-

atvejais veikti pagal konkrečius 
Maskvos įsakymus. Rugsėjo 14 d. 
Molotovas, aštuntą sykį priim
damas Vakarų ambasadorius, dar 
daugiau sujaukė jau ir taip mig
lotą Kremliaus politikos vaizdą.

Savo ruožtu Mikojanas JAV 
ambasadoriui pasiūlė 1949 m. nu

aktingai dalyvauti liaudies fronto 
vyriausybėj. Kominformo agentai 
pradėjo gabenti į Portugaliją es
kudus, supirktus Baselio bei Zue- 
richo biržose, ir jais papirkinėti 
— pasirodė nesėkmingai — por
tugalų darbininkus, kad balsuotų 
už de iftatos.

Visos tos aplinkybės sužlugdė 
de Matos sėkmės perspektyvas, 
juoba, kad Carmona pažadėjo to
lydžio plėsti partijų veikimo lais
vę ir eiti j parlamentinį rėžimą. 
De Matos, bandydamas išgelbėti, 
kas dar galima, paskutinį momen
tą iš rinkimų pabėgo, dengdama
sis tariamu rinkimų neregulia
rumu.

Galutinėj sąskaitoj Portugalijos 
rinkimų istorija paliko pamoką — 
kad kelią į demokratines laisves 
pastoja nieko nepasimokę atgy
ventų pažiūrų fanatikai, kurie 
deklamuoja demokratiją ir lais
vę, o iš tikrųjų sąmoningai ar iš 
apjakimo lygina kelią chaosui ir 
raudonajai diktatūrai.

J. B. DOVYDIŠKIS 

Reikalauja stiprinti kariuomene
Vašingtonas. UP iš Vašingtono pra

neša, jog JAV kariuomenės reikalams 
specialus komitetas, kuriam pirminin
kauja buvęs užs. reik. min. J. Byr
nes, pareikalavo padidinti JAV ka
riuomenės rezervus iki 1.054.300 vyrų. 
Komitetas savo rašte min. Royall ra
šo, jog šis padidinimas neliečiąs nei 
oro pajėgų, nei laivyno rezervų jun
ginių. Komitetąs mano, jog nors re
zervų padidinimas brangiai kainuoti}, 
tačiau tai' yra būtina tautiniam sau
gumui. Nutarimas esą padarytas re
miantis prez. Trumano patvarkymu 
padidinti JAV karines pajėgas. Ko
miteto raštą min. Royall perdavė vyr. 
kariuomenės štabo rezervų komitetui 
svarstyti.

TRUMANAS STIPRINA SAVO 
AUTORITETĄ

Vašingtonas. Savo karinio adjutanto 
gen. maj. Harry Vaughn garbei su
ruoštoj puotoj prezidentas Trumanas 
pareiškė, jog, jeigu kuris nors skuf- 
deiva mano radio komentarais pri
versti Trųmaną atstatyti savo štabo 
kurį nors karininką ar ministerį, tai

vyksiu ūkinės misijos | JAV. 
Tam pasipiršimui formaliai pri
tarė Stalinas ir politbiuras, bet, 
atrodo, Vašingtonas jo nepriėmė. 
— Stalinas, kuris politbiuro vei
kimą beprižiūri jau daugiau iš 
šalies, sako, linkęs į „taikos“ 
grupę. Jis daug tikėjęsis iš Tru- 
mano sumanytosios Vinsono mi
sijos, kuriai pastojo kelią Mar- 
shallis. Tada Stalinas vėl grįžęs 
prie minties pasiųsti į JAV Mi- 
kojaną. Pastarojo uždavinys būtų 
ne vien plėsti ūkinį santykiavimą, 
bet ir ištirti bendrąją padėtą. 
„Taikos grupė“ pabrėžia ūkinius 
sugyvenimo su JAV interesus, bet 
ji gerai nenuvokia, kad toks san
tykiavimas teįmanomas bent <ni- 
nimalinio politinio sutarimo at
mosferoj.

Tąsymasis Kremliuj tebeina ir 
dabar. Net atrodo, jog Molotovas 
gavo naują kozyrių „karo gru
pei“, kai Vakaruose pagyvėjo At
lanto pakto organizavimas. Ste
bėtojai sako, jog padėtis nėra nu
sistojusi, ir toli gražu dar neaišku, 
kokios tendencijos paims viršų 
tiek Kremliuj, tiek Vašingtone.

iMUMįuu ts wsue
Vašingtonas. Karo ministerija vasa

rio 16 d. gavo padėkos laišką iš 341 
DP, plaukiančių „gen. Sturgis" laivu 
į Naująjį Pasaulį. Laive buvę DP 
dėkoja kariuomenei už paramą ir 
globą, patirtą vykstant į svetimus 
kraštus.

Stockholmas. INS pranešimu iš 
Stockholmo, iš savo pareigų buvo 
atstatytas komunistų frakcijos Švedi
jos parlamente pirmininkas Sven 
Linderot, nes jis pasireiškė kaip opo
zicionierius Kominformui. Jo vietą 
užėmė ištikimas Kominformo ir so
vietų kolaborantiškos politikos šali
ninkas Eritiof Lager.

Lake Success. Jungtinių Tautų eko
nominė ir socialinė taryba sav;o pas
kutiniame posėdyje, keturiolika balsų 
prieš tris, nutarė pripažinti tarptau
tinę katalikų studentų „Pax Roma
ną“ organizaciją, kaip vienetą, įeinan
tį patariamuoju balsu į minėtąją 
Jungtinių Tautų Tarybą. Sovietų 
atstovai dėjo visas pastangas, kad 
sutrukdytų šį reikšmingą pripažinimą, 
pavadindami ,,Pax Romana" organi
zaciją fašistine, tačiau jų pastangos 
nedavė jokių rezultatų.

Paryžius. Agentūros CfP pranešimu, 
Vengrijos ministerio pirmininko Dobi 
sūnus Sandor Dobi pabėgo iš Vengri
jos, pareikšdamas, kad renkasi laisvę 
ir norįs įstoti į svetimšalių legijoną.

Vašingtonas. 30 atstovų Rūmų narių 
ir Dean Achesono viešo posėdžio me
tu buvo prieita išvados, jog Amerika 
į Kinijos politiką bent tol nesikiš, 
„kol truputį išsisklaidys dulkės“.

Vašingtonas. JT nusiginklavimo ko
misijoj Sovietų Sąjunga nesutįko su 
pasiūlyrąu patikrinti jos kariuomenės 
pajėgas. Jos teigimu, tai esąs tlx 
bandymas į Sovietų Sąjungą prašmu- 
geliuoti amerikiečių šnipus.

New Yorkas. Vasario- 24 d. New 
Yorke įsteigta privataus pobūdžio ko
misija, kuri pąsiryžusi ištirti politi
nių kalinių padėtį Sovietų Rusijoj. 
Jai pirmininkauja „Brooklyn© Col
lege" direktorius Dr. Harry Gideonse. 
Be žymių teologų šiai -komisijai 
priklauso ir vadovaują AFL profesi
nės sąjungos vadai.

jis labai klysta. Šie žodžiai buvo tai
kyti radijo komentatoriui ir žurnalis
tui Drew Pearson, kuris per radiją 
puolė generolą Vaughn už tai, jog šis 
neseniai Argentinos prezidento Pero
no buvo apdovanotas ordinu. Truma
nas toliau pareiškė, jog jokie „viešo
sios nuomonės ekspertai" neturės įta
kos jo pasirinkime minlsterių ar ka
rinių štabų narių. z

JAV DRAUGAI TURKIJOJ
Vašingtonas. Vidurinių Rytų stebė

tojai laukia provakarietiškos politikos 
ortodoksiniuose Istambulo sluoksniuo
se. Priežastis ta, anot „Newsweek", 
jog naujai išrinktas patriarchas Athe- 
nagoras I yra proamerlkietis ir anti- 
totalistas. Jis planuoja ir visus sąvo 
125 000 000 tikinčiųjų, gyvenančių už 
geležinės uždangos pakreipti į sa”O 
pusę. Jeigu Turkija sutiks, jis mąno 
įkurti radijo stotį specialiai skirtą 
Balkanams. Anot Vatikano radijo, ši 
stotis turėsianti daug ko pasakyti. 
Tuo tarpu Athenagoras šiuo metu 
pirmiausia stengiasi užkariauti turkų 
simpatijas.

4


	C1B0002139329-1949-Kovo1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1949-Kovo1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1949-Kovo1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1949-Kovo1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004

