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Pasaulis apie pasikeitimą Kremliuje LONDONO „THE TIMES“:

Maskva. Molotovo ir Mikojano 
pakeitimas Višinskiu ir Menčiko- 
vu pasaulyje sukėlė didelio nuste
bimo. Didieji pasaulio laikraščiai 
paskyrė tam reikalui ilgus veda
muosius, gi garsiosios politinės as
menybės komentuoja šį įvykį su 
dideliu atsargumu. Sovietų laikraš
čiai „Pravda", „Izvestija", „Trud" 
ir kiti apie šį faktą įsidėjo tik 
.trumpą straipsnelį, o „Tass”, trum
pai ir oficialiai pranešęs apie pa
sikeitimą, daugiau šio fakto neko
mentuoja. Politiniai stebėtojai 
Maskvoje mano, jog sovietų užsie
nių politika ryšium su ministerio 
pasikeitimu nepakis. Ji atmeta kaip 
teigimą, esą Molotovas su Miko- 
janu atstatyti dėl nuomonių skir
tumų Politbiure. Amerikiečių pa
siuntinybėje Maskvoje vyrauja 
nuomonė, jog didelių pasikeitimų 
neįvyksią. Molotovas dabar visą 
savo energiją skirsiąs savo kaip 
vicepremjero pareigoms atlikti ir 
tuo pačiu palengvinsiąs Stalino 
paštą. Visiškai atmestinas ęsas 
galvojimas, jog Molotovo pakeiti
mas yra analogiškas Litvinovo at
statydinimas 1939 m. Tą aiškiai

patvirtina ir faktas, jog Molotovas 
liekąs Politbiure.

Anglai pradžioj (tokios nuomo
nės buvo ir didieji jų laikraščiai) 
galvojo, jog Molotovas pakeistas 
dėl to, jog nesugebėjo sutrukdyti 
Atlanto pakto kūrimą. Dabar vy
rauja nuomonė, jog Stalinui sens
tant, sunkėja jo našta ir Molotovas 
padėsiąs ją nešti.

Amerikiečių senatorių tarpe, ry
šium su pasikeitimu, vyrauja įvai
rios nuomonės. Daugelis tačiau 
pabrėžia faktą, jog Višinskis yra 
vienas iš didžiausių Vakarų demo
kratijų puolėjų. Atstovų Rūmų res
publikonų frakcijos vadas Joseph 
Martin irgi mano, jog ministerių 
pasikeitimas gali reikšti Sovietų 
Sąjungos „karinę laikyseną". Va
dovaujantis užs. reik, komisijos 
narys demokratas W. F. George 
pareiškė, jog A. Višisnkis, jo nuo
mone, esąs toks „extrem”, kad 
jokių Rytų-Vakarų santykių page
rėjimo nesą galima laukti.

Baltijos Tautu dvasia nepaluzus
Anglosaksų kraštų didžiausiuo

se laikraščiuose vis daugiau pra
deda pasirodyti straipsnių, tei
singai įvertinančių dabartinę Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų pa
dėtį. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tragediją vaizduojantį straipsnį 
savo vasario 23 d. numeryje įsi
dėjo ir Londono „The Times“. 
Straipsnis pavadintas „Negailes
tinga sovietų kolonizacijos siste
ma“ ir pailiustruotas Baltijos 
valstybių situaciniu žemėlapiu 
Charakteringa, jog žemėlapis yra 
labai objektyvus. Lietuvos sosti
nė pažymėta Vilnius (ne Wilno ar 
kaip kitaip). Jokios demarkacijos 
linijos nėra. Klaipėdos kraštas 
taip pat Lietuvos ribose.

Pradžioje autorius rašo: „Nuo 
to laiko, kai raudonoji armija vėl

negu kitos sovietų įtakoje esan
čios valstybės. Tik vieną kartą 
užsienio žurnalistų grupė lankėsi 
Taline ir vieną ar du kartu pro
sovietinių kultūrinių draugijų 
nariai viešėjo Rygoje. Toliau 
straipsnyje rašoma, jog Sovietų 
Sąjunga Baltijos valstybes laiko 
savo valstybės dalimi. Nė vienam 
baltiečiui negalima vykti į Vaka
rus ir nė vienas vakarietis ne
gali patekti į Baltijos kraštus. 
1944 m. rudenį Taline žurnalistai 
rašo: „Vietoj džiaugęsi „išlaisvi
nimu“, žmonės jaučiasi tikrai ne
laimingi! Jie terorizuojami areš
tais ir deportacijomis“.

Baltijos kraštai daugiausia ver
čiasi žemės ūkiu, kurio pagrinde 
buvo vidutinio dydžio privatūs 
ūkiai. „Sovietams okupavus šiuos

buvo tik 4 kolektyviniai ūkfai, 
1948 m. pavasarį 59,0 gudenį skai-’ 
čius pakilo iki 185,0 spalio mėn. 
iki 224... Latvijoj 1948 m. pava
sarį kolektyvinių ūkių buvo 200, 
šiuo metu jau 600. Apie Lietuvos 
kolektyvinius ūkius tikslių žinių 
neturima.“ Sujungus ūkius, daug 
ūkininkų liko be darbo ir todėl 
jie yra išvežami. Kiekvieną mė
nesį iš Baltijos valstybių kaliniai 
yra išvežami į Komi anglių lau
kus ar Karelijos kasyklas, kur jie 
naudojami vergų darbams. Į jų 
vietą prievartos būdu yra atga
benami kolonistai.

to įaiKO, nai IdUUUUUJl cuuuja tunui, „ouvicuams vn-upavuo siuva
okupavo Baltijos valstybes, jos i kraštus, jie pradėjo vesti kolek- 
tapo nuo Vakarų pasaulio izoliuo- tyvizacijos politiką“ rašo „The 
tos dar tankesne geležine uždanga, | Times“, .prieš metus Estijoje te-

ŠVEDIJA ATSAKE I SOVIETU NOTA
(Rašo musų bendradarbis Skandinavijoje K. Rauklaukis)

,Nė viena demokratinė institu
cija, charakteringa nepriklauso
mybės laikotarpiui, nėra išlikusi. 
Jų vietą užėmė sovietų hierar
chinė administracinė sistema, ku
rios tikslas žmones laikyti tvirtai 
prispaustus“. Kraštas tvarkomas 
pagal sovietinius metodus. „Kiek
vienas miestas ir kaimas yra 
tvarkomas vykdomojo komiteto, 
kuris atsakingas ministerių tary
bai. Salia vykdomųjų komitetų 
stovi komunistų partija, su trimis

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Vašingtonas. Iš diplomatinių 

Šaltinių pranešama, kad dėl Siaurės 
Atlanto pakto prieita galutinio susi- į 
tarimo. Pakto projektas dabar patie
kiamas Ji pasirašančių valstybių vy
riausybėms patvirtinti. Galutinis jojo 
tekstas bus paskelbtas artimoj aleity 
visų j| pasirašančių vyriausybių kar
tų.

Londonas. Kovo mėn. pabaigoj 
ar balandžio pradžioj numatomas 
JAV. Didž. Britanijos ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerių susitikimas 
pasitarimui dėl Vakarų Vokietijos val
stybės sudarymo ir pasikeitimui nuo
monių dėl pasikeitimų Sovietų S-gos 
vyriausybėj.

Vašingtonas. Siaurės Atlanto 
paktą pasirašančių valstybių atstovai 
hando surasti kompromisinę formulę, 
kad Italija, nors ir nedalyvavusi pasi
tarimuose, galėtų prie Atlanto pakto 
prisidėti.
Helsinkis. Suomijos minlsteris 

pirmininkas pareiškė, kad dėl Suomi
jos prisidėjimo prie kokio antikomu
nistinio bloko negali būti Jokios kal
bos.

Nankingas. Kinijos ministeris 
pirm. Dr. Sun Fo su visu kabinetu 
atsistatydino.

Kopenhaga. Danijos užs. reika
lu ministeris Rasmussen išskridęs | 
JAV su sąrašais Danijai reikiamų 
ginklų. Kalbama, kad JAV. pristaty
sianti Danijai ginklų už 300 milijonų 
dolerių.

Plačiajai švedų visuomenei jau 
seniai kas tiek pasipiktinimo su
kėlė, kaip sovietų nota dėl švedų 
policijos tariamojo „sovietų pilie
čių persekiojimo" bei „smurto" ir 
reikalavimo paleisti šnipą estą 
Suurvali.

Tuoj tą pačią dieną švedų mi
nisteris pirmininkas vieno vakari
nio švedų laikraščio koresponden
tui pareiškė, kad tai grynas išmis- 
las, grįžti niekam netrukdoma. Po
licijos intendentas pareiškė, kad 
policija, kas liečia tardymą ir kra
tas, elgiasi vienodai tiek su šve
dais, tiek su užsieniečiais ir nie
kada jokios prievartos nevartoja, 
o trukdyti kam nors grįžti policija 
netrukdo, nes grįžti tereikalingas 
tik pasas, kitas dalykas su nusi
kaltėliais, jie neišleidžiami tol, kol 
teismo organai nepasakė savo žo
džio.

Užsienių reikalų ministerija ilgai 
nelaukė ir su atsakymu. Kitą die
ną jau buvo sovietams pasiųstas 
atsakymas:

„Į Sovietų Sąjungos ambasados

1949 m. vasario 28 d. notą užsienių 
reikalų ministerija turi garbę atsa
kyti sekančiai: Su didžiausiu nus
tebimu užsienių reikalų ministeri
ja skaitė notoje patiektus kaltini
mus prieš švedų valdžios organus, 
kad jie neleistinais metodais mė- 
gin^Jialtiškos kilmės asmenims 
trukdyti savu noru grįžti į savo 
kraštus. Kad švedų policija imtųsi 
tokių metodų, yra gryna fantazija. 
Švedų policija, kaip ir kiti švedų 
valdžios organai, neturi jokio no
ro sutrukdyti bet kuriam šiame 
krašte gyvenančiam užsieniečiui 
persikelti į Sovietų Sąjungą, jeigu 
jis tik to nori.

Tie pavyzdžiai, kuriuos ambasa
da savo notoje laiko neleistinais 
metodais prieš sovietų piliečius, 
"rodo, kaip notoje minimi kaltini
mai yra nepagrįsti.

1. Dėl Janis Maurans (Kalnins)

mušimo 1948 m. lapkričio 11d. ir, 
kaipo dėl savo pamišimo pavojin
gas kito saugumui, jis buvo pa
guldytas Langbro beprotnamy. Iš 
čia jis buvo išregistruotas 1948 m. 
gruodžio 6 d., kad jis tą pačią die
ną galėtų išvažiuoti į Sovietų Są
jungą.

3. Trečiasis notoje paliestas as
muo yra estas Suurvali. Jis švedų 
policijos buvo suimtas už neleisti
ną priešvalstybinį veikimą (špio
nažą K. R-is). Dabar sprendžiamas 
jam bylos iškėlimas.

Užsienio reikalų ministerija yra 
tokiu būdu priversta visiškai at
mesti ambasados švedų valdžios 
organams padarytus kaltinimus. 
Sąryšy su tuo užsienio reikalų mi
nisterija nori pabrėžti, kad pagal 
švedų teisę kiekvienas, ar jis būtų 
švedas, ar užsienietis, yra efekty-

Perkelta į 4 psl.

sekretoriais priekyje, (dviem vie
tiniais ir vienu rusu), kurie savo 
atstovus turi kiekviename mieste 
ir valsčiuje... Trečioji organiza
cija, viršijanti visas administra
cijos šakas, yra MVD (slaptoji so
vietų policija). Jos tinklo siūlai 
įsiskverbia į izoliuočiausią kai
mą.“ Toliau laikraštis sumini dar 
visą eilę organizacijų ir pareigū
nų, kurių balsas šiuo metu Balti
jos valstybėse yra lemiantis. Kal
bėdamas apie dvasinę priespaudą 
laikraštis rašo:„Kiekvienas laikraš 
tis knyga filmą, vaidinimas jau ne
kalbant apie radiją, nagrinėja se
nas sovietines temas.“ Baigdamas 
„The Times“ pabrėžia: „Jų (bal- 
tiečių) dvasia yra nepalūžusi. Tą 
rodo daugybė miškuose kovojan
čių partizanų ir dažnas sovietų 
radio pabrėžimas, jog jų laisvės 
sapnai yra tik absurdas“. A. K.

užsienio reikalų ministerija jau 
antradienį (kovo 1 d.) į anksty
vesnį ambasados pareiškimą patie
kė faktus apie jį. Ten buvo sako- Susitiks Achesonas su Višinskiu ?

„Lietuvos Respublikos Dieno"
SĖKMINGAS MIN. SIDZIKAUSKO LANKYMASIS PITTS- 

BURGHE

Pittsburghiečiai Nepriklauso
mybės Paskelbimą paminėjo Va
sario 20 dieną. Vyriausiu kalbė
toju buvo min. Vaclovas Sidzi
kauskas. Jo vizitas buvo plačiai 
aprašytas visų vietos dienraščių, 
iškeliant daromas Lietuvai skri
audas. Taip pat buvo sudaryta 
proga tarti keletą žodžių per 
WCAE radijo stotį. Min. Sidze- 
kauską oficialiai pasveikino mies

to mayoras (burmistras). Sumesta 
aukų per 1000 dolerių.

Pati Vasario 16 diena mieste 
buvo paskelbta „Lietuvos Respu
blikos Diena“. Ta proga didžiau
sias vietos dienraštis „Pittsburgh 
Press“ įsidėjo labai palankų Lie
tuvai pasikalbėjimą su Prof. Dr., 
A. N. Taruliu Ta pačią dieną Prof. 
Tarulis kalbėjo per Voice of Ame
rica, o Vasario 19 d. per WH&D 
radiją.

ma, kad Janis Maurans, kilimo lat
vis, atvyko į Švediją nelegaliai iš 
Danijos ir užsirašė kaip lenkų pa
bėgėlis. Švedų policijai Maurans 
nė žodžio neužsinųnė, kad jis nori 
grįžti atgal į savo kraštą. Jo tiks
las užsirašyti lenkų pabėgėliu bu
vo, pagal jo parodymus, kaip tik 
dėl to, kad jis galėtų pasilikti Šve
dijoje ir nebūtų grąžintas į Da
niją. Jis turėjo pilną k laisvę grįžti 
į Sovietų Sąjungą, kuo jis ir pasi
naudojo. Savo tardymu švedų po
licija norėjo tik nustatyti jo, tapa
tybę ir išaiškinti, kuriuo tikslu 
jis be leidimo važinėjo po visą 
kraštą.

2. Dėl Pam galima pasakyti, kad, 
kaip jo žmona paprašė policijos 
pagalbos apsaugoti ją nūo jo su-

Vašingtonas. Amerikiečių radio 
komentatorius Drew Pearson kovo 
7 pareiškė spėjimą, jog ateinančio 
mėnesio būvyje naujasis Sovietų 
Sąjungos užs. reik. min. A. Višin
skis lankysis JAV ir turės pasi
tarimus su Dean Acheson. Toliau 
komentatorius pareiškė, jog prez. 
Trumanas demokratų tautinio ko
miteto pirmininką, buv. paštų mi
nisters James Farley paskirs pa
siuntiniu Ispanijai ir buv. pasiun
tinį Lenkijai Stanton Griffis, nau
juoju pasiuntiniu Prancūzijoje.

AP pranešimu iš Vašingtono 
JAV užs. reik. min. Dean Ache
sonas pirmadienį vakare buvo su
šaukęs Vakarų Europos Unijos val

stybių ir Kanados pasiuntinius pa
sitarimui Atlanto pakto klausi
mais. Manoma, jog buvo aptartas 
paskutinis-galutinis pakto projek
tas. Pasitarime dalyvavo ir Nor
vegijos pasiuntinys. Iš spaudos ir 
radio pareiškimų aiškėja, jog ir 
Danija vis tvirčiau apsisprendžia 
už Vakarus. Pirmadienio vakare 
įvykusiame tradiciniame užsienio 
spaudos bankiete danų užs. reik, 
ministeris Gusta Rasmussen savo 
kalboje, kuri buvo transliuojama 
per radio, pareiškė: „Vyriausybės 
nuomone, nėra jokios abejonės, 
jog mes turime bendradarbiauti su 
Vakarų valstybėmis ir prisidėti 
prie Atlanto pakto, kad tuo būdu 
garantuotumėm taiką ir saugumą.
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Ateitiuutku iškilmei įatmiscke Kravčenkos byla Paryžiuje

• Nedideliame Garmischo mieste, 
tarp aukštų Bavarijos Alpių, įvy
ko vasario 23 — kovo 2 d. Atei
tininkų Federacijos studentų stu
dijų dienos ir žiemos stovykla. 
Visų korporantų skaičius pasiekė 
per 150 žmonių. Žymiausią iškil
mės dalį sudarė studentai, kurių 
iškilmingame posėdyje dalyvavo, 
tur būt, pirmą kartą buvęs Muen- 
cheno universiteto rektorius, da
bar jo prorektorius Dr. A. Wenzl, 
kuris skaitė paskaitą apie egzi
stencializmą. Be jo pagerbė atei
tininkų suvažiavimą Dr. J Eagen, 
USA karinės valdžios religinio 
skyriaus viršininkas (Chief of 
Religions Affairs Section) ir Mr. 
E. Kirchner, buvęs Pax Romana

t pirmininkas, dabar Krikščionių 
Katalikų Studentų Šalpos Komi
teto prie Pax Romana pirminin
kas. Tie aukšti svečiai — Dr. A. 
Wenzl ir E. Kirchner su žmono
mis — pareiškė savo palankumą 
ne tik oficialiame posėdyje, bet

* praleido laiką drauge su studen
tais, kai tie linksminosi šokių sa
lėje. Turiningas paskaitas skaitė 
prof. Dr. A. Maceina, prof. kun. 
Yla ir Dr. Vaišnora MIC ir kun. 
V. Pikturna, o žodžiu sveikino 
kan. F. Kapočius ir raštu visa 
eilė organizacijų ir asmenų iš vi
sų kraštų, tarp jų J. E. vyskupas 
Padolskis.

Netrūko, žinoma, ir meninės da- I 
lies, kurią atliko trys žymūs mu
zikos virtuozai — prof. V. Ru- 
žickis, smuikininkas I. Vasiliūnas 
ir violončelistas M. Saulius. Tie 
menininkai sužavėjo klausytojus

Bremen-Vegesack. Grohno emi
gracinėj stovykloj kovo 4 d. — Šv. 
Kazimiero diena — buvo tinkamai 
paminėta. Visa stovykla tą dieną 
pastebėjo, kad lietuviai gerbia sa
vo patroną. Specialias pamaldas 
atlaikė ir pritaikintą painokslą pa
sakė veiklus ir pasišventęs stovy
klos kapelionas kun. V. Šarka. Per 
pamaldas giedojo St. Daugėlienė. 
Po vakarinių pamaldų valgyklos 
salėje buvo iškilminga Šv. Kazi
miero akademija. Paskaitą apie Šv. 
Kazimiero reikšmę mums skaitė 
prof. Dr. VI. Viliamas. Kalbėtojas 
pažymėjo, jog Vytautas Didysis 
buvo fizinės Lietuvos įkūnytojas, 
o S. Kazimieras davė jai dvasinį 
turinį. Šv. Kazimiero pagrasinimas 
Maskvos prispaudėjams tinka ir 
šiandien. Šventasis anais laikais 
pareiškęs, kad Lietuva savo nuo
dėmes išmoks atgailėti, bet jų prie
šus Dievas nutrems už Uralo. Kon
certinėje dalyje Caplinskas, akom
panuojant VI. Liuberskiui, padai
navo Moniuškos: „O, Visagali". 
Solistė St. Daugėlienė atliko Ba
cho „Jei čia esi", Moniuškos: „Do
mine, Domine”, Naujalio: „Mal
da", Gailevičiaus: „Tykiai, tykiai". 
Akomponavo Z. Nomeika. VI. Liu- 

____ _____________ r____ ,___ , berskio vadovaujamas vyrų kvar- 
atrodo, visai nepateisinamas jau ir ' tetas (Zaranka, Venclovas, Caplin- 
dėl to, kad visai panašaus maisto j skas, Liorentas) išpildė Gruodžio: 
už paskutinius pfenigus galima nu
sipirkti stovyklos kantinoj. -

IS EMIGRANTŲ ATIMAMAS 
MAISTAS

Paskutinioji stacija emigranto 
„kryžiaus keliuose" į užjūrius yra 
Grohno stovykla Bremen-Vegesack. 
Čia pakliuvęs emigruojantis DP 
atsiduria prie atvirų vartų į Nau
jąjį Pasaulį. Džiaugsmas, pasiekus 
šią stovyklą, gerokai atšaldomas, 
pereinant rankinio bagažo patikri
nimo kontrolę. Pagal nuostatus (?!), 
kurių dypukas jokiu būdu negali 
suprasti ir pateisinti, iš jo atima
mas visas sutaupytas arba iš tos 
pačios IRO išduotas palaidas ir 
dėžutėse maistas. Toks vargšo iš- 
vietintojo nuosavybės paneigimas, 

trio koncertu, susidedančiu iš 
klasikinių Mendelsohn - Berthol- 
dy ir P. Čaikovskio kūrinių. Kitą 
dieną pasirodė: R. Vilčinskaitė, 
pianistas Mrozinskas, V. Zmuid- 
zinas ir rašytojai P. Jurkus ir A. 
Baronas. Laisvomis nuo posėdžių 
valandomis suvažiavimo dalyviai 
iškildavo kas pėsčias, kas kalnų 
traukiniais į apsupančias Gar- 
mischą kalnų viršūnes. Gali būti 
nepalankus oras ir gilus sniegas 
ne visiems patiekė atitinkamą 
progą pasinaudoti visomis to 
miesto gamtos paruoštomis ap
linkybėmis, bet vis dėlto beveik 
visi suvažiavimo dalyviai paten
kinti, praleidę tą laiką DP sto
vykloje, kuri juos su džiaugsmu 
priėmė ir apgailestavo, kad teko 
juos išlydėti. Naujuoju S-gos C. 
Valdybos pirm, išrinktas Dr, P. 
Kisielius (Tubingen).

Dr. J. Januškevičius

tmiįtMiai įraęulė Sir. Uaaiuuua

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Augsburgas. Šv. Kazimiero die

ną vietos bažnyčioje pamaldos 
įvyko 9 vai. Šv. Mišias laikė ir 
pamokslą pasakė kun. Dr. Vaiš
nora. Minėjimas įvyko 16.30 vai. 
Hochfeldo kolonijos salėje Augs
burgo skautų ir skaučių tuntų 
iškilmingos sueigos rėmuose. Ja
me be pačių skautų dalyvavo jų 
tėveliai bei kolonijos gyventoju'. 
Atsistojimu pagerbus vėliavas, po 
trumpo Augsburgo skautų tunto 
tuntininko vyr. skaut. Ant Sau- 
laičio žodžio plačiau apie šv. Ka
zimierą ir jo gyvenimą kalbėjo 
LSS vyr. dvasios vadovas kun. Dr. 
Vaišnora. Po to dešimt berniukų 
ir dešimt mergaičių davė jam 
skauto įžodį. Užrišus naujiems 
skautams kaklaraiščius, L$S Ta
rybos Pirmi jos sekretorius vyr. 
skaut. Ant. Saulaitis vyriausios 
LSS vadovybės vardu padėkos ir 
pažangumo ženklais apdovanojo 
7 skautus. Už ypatingus nuopel
nus skautijai Padėkos ženklu ap- 

J. S. 1 lis" ir „Lygioj lankėlėj". Mažieji-1 dovanoti sktn. kun. dr. Vaišno-

„Tėve musų", Šuberto: „Šventas“, 
ir Švedo: „Kur banguoja Nemunė-

STALINAS NORĖJO, kad Hitleris ateitu i valdžia
vokieCių komunistų vado 
ŽMONOS PARODYMAI PRIES 

STALINĄ
Niekas nebesitikėjo, kad pas

kutinysis posėdis, kuriame buvo 
apklausinėjaptf liudininkai, bū
siąs pats įdomiausias iš visų, ko
kie buvo per visą mėnesį. Po 
paskutiniojo DP parodymo, atro
dė, kad nieko ypatingo nebeatsi
tiks. Kravčenko sėdėjo tylus ir 
buvo išvargęs.

Pirmasis liudininkas ir pasku
tinysis DP, rusų inžinierius Le
bed, papasakojo, kaip jis 1937 
metais per vieną „valymą“ buvo 
su kitais 1700 geležinkeliečiais 
suimtas, NKVD tardomas ir 1939 
metais nuteistas mirti, bet per 
stebuklą 1940 metais jo byla buvo 
peržiūrėta ir jis išteisintas, o tik

Babušytė, Jocytė ir Tamulevičius- 
protarpiais padeklamavo eilėraščių. 
Programą lietuvių ir vokiečių kal
bomis pravedė varduvininkas Ka
zimieras Daugėla. Akademijoj gau
siai dalyvavo emigruojantieji lie
tuviai. Buvo ir kitattačių, jų tarpe 
keliolika vokiečių seselių-vienuo- 
lių. Surgaila

liudininkas, prancūzas 
užsirekomendavęs troc- 
pa pasako j o, kad būda-

1941 metais, kada vokiečiai jau 
žygiavo į Ukrainą, paleistas.

Užėjus vokiečiams, jis buvo su
imtas ir ištremtas darbams į Vo
kietiją.

Kitas 
Giarelli, 
kininku, 
mas vienoj rusų kareivių repatri. 
javimo stovykloj Prancūzijoj, jis 
iš daugelio sovietų kareivių gir
dėjęs, jog jiė norėtų pasilikti 
Prancūzijoje ir niekas jų netrau
kia į Rusiją, kur esąs sunkus gy
venimas ir kiekvienas turįs dre
bėti, kad neišsiųstų į Sibirą.

Bet štai po pertraukos byla 
pagyvėjo. Dar niekad Kravčenkos 
bylos metu nebuvo tokio didelio 
susidomėjimo liudininko parody
mu, kaip šį kartą. Prieš teisėjo 
stalą atsistojo nedidelė moteris, 
kuri iš karto sudomino.

vokieCių komunistė smer
kia STALINO REŽIMĄ

Salėj 'įsiviešpatavo tokia tyla, 
kad jei tuo metu būtų skraidžiusi 
musė, kiekvienas būtų ją lengvai 
girdėjęs. Publika, kuri iki šio c__ o,_x r__ o___, ~ 
laiko buvo nedrausminga, dabar I toji policija su alkanų šunų pa
tylėjo. Visi norėjo išgirsti, ką pa- galba lengvai pagauna kiekvieną 
sakys šį moteris, kuri specialiai | bėglį. Ji buvo atvykusi į Pary- 

žiu parodyti, kaip niekšiškai so
vietai pasielgė su ja .išduodami 
tiesiai į gestapo rankas su visais 
dokumentais, kad galėtų ją iš 
naujo uždaryti, šį kartą į nacių 
stovyklą Ravensbrucke.

Po šio jos parodymo visiems 
pasidarė aišku, kaip Stalinas su 
Hitleriu bičiuliavosi. Pasaulio 
tautos . išliejo ’nemažai kraujo 
likvidavimui vieno diktatoriaus, 
bet buvo paliktas kitas.

— Aš noriu duoti parodymą 
Kravčenkos byloj, — pareiškė 
Margarete Neumann, — dėl to, 
kad kaip vokiečių komunistė bu
vau uždaryta Sibire į stovyklą ir 
gerai pažįstu stalinišką režimą.

Savo parodyme ji papasakojo, 
kaip nuo jaunystės ji buvo smar
ki komunistė, gi jos vyras buvo 
Komintemo nariu, bet kada jis 
pradėjo kurstyti vokiečių komu
nistus kovoti su nacionalsocializ- 
mu, Kremlius liko nepatenkintas. 
Jis buvo iškviestas į Maskvą ir 
pats Stalinas su juo turėjęs pasi
kalbėjimą. z

— Ar nemanote, drauge, kad, 
jei naciai paims valdžią Vokieti
joje, Vakarų dėmesys bus dau-

atvyko į bylą iš Švedijos. Tai bu
vusio vokiečių komunistų vado 
Komintemo nario Heinz Neu
mann žmona, Margarete Buber- 
Neumann.

Jos pasirodymas komunistų ad
vokatams buvo nemalonus, ir jie 
bandė užprotestuoti, sakydami, ką 
Čia galinti parodyti vokiečių ko
munistė.

Margarete Neumann pareiškė, 
kad ji atvykusi iš Švedijos pat
virtinti, jog Kravčenko tiesą pa
rašęs apie stalinišką režimą. Jos 
parodymas smarkiai sujaudino 
publiką ,nes iš jos žodžių spindė
jo tiesa. Šį kartą ir komunistai

ra, vyr. sktn. Br. Kliorė ir vyr. 
sktn. O. Ščiukaitė. Pažangumo 
ženklais S. Budvytytė, Z. Kaz
lauskaitė, R. Dabulevičiūtė ir R. 
Račiūnas. Sueiga buvo užbaigta 
deklamacijomis ir momentui pri
taikintomis dainomis. Baigiant 
jautrų žodį, skatinantį lietuvišką 
jaunimą sekti Šv. Kazimiero pė
domis, tarė vyr. sktn. Br. Kliorė. 
Sueiga užbaigta „Leiskit į Tėvy
nę“ daina. —a— 

negalėjo iš jos pasijuokti, kaip iš 
DP liudininkų. .

Jei per tą mėnesį tribunolas 
dar nebuvo susidaręs tikros nuo
monės apie bylą, tai po jos paro
dymo teisingumo svarstyklės aiš
kiai nusviro į Kravčenkos pusę. 
Komunistai nebežinojo kaip rea
guoti į jos parodymą ir tylėjo.

Liudininkės „odisėja“ baisi, ir 
ji iškėlė Stalino šėtoniškus pla
nus. Tai tikra scena iš Koestlerio 
romano „Nulis ir begalybė“ arba 
Sartro veikalo „Nešvarios rankos“., 

j Jos vyras norėjo vesti kovą 
Į prieš nacizmą lygiai kaip ir prieš 
fašizmą, bet Stalinas su tuo ne
sutiko ir jį likvidavo. Kas pasi
darė su Neumannu? Ar jis mirė, 
ar gyvas? Paskutinį kartą žmona 
jį paliko Liubenkos kalėjime.

Bet ne tas svarbu.
Svarbu, kad jo žmona Paryžiaus 

tribunole galėjo jo vardu kalbėti 
ir papasakoti baisius pergyveni
mus. Kodėl ji davė parodymą? Ar 
ji pabėgo iš Sibiro, kur buvo pen- 
keriems metams uždaryta į kon
centracijos stovyklą? Iš Sibiro 
taip lengvai nepabėgama, nes rai-

Jurgls Jankas
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— Ar aš tai pasakiau?! Sykį sakiau, kad ją ant skruz
dėlyno sodinsiu, tai ir sodinsiu, bet ne už pasakė ar ne
pasakė, o už tą prakeiktą savan vertimą. Kas, pasakė, man 
visiškai nesvarbu. Kitaip nebus. Dabar laiko turim ligi va
lios. Į mišką eiti nereikia, niekas ant sprando nelipa, ga
lim palaukti. Ar tu, nepagalvojai, kad mes dabar kaip po
nai. Jie vasarą visad važiuoja į miškus sveikatos patai
syti. Mes irgi pataisysim. Tik gaila, gal kiek per anksti 
išvykom. Kad taip dar mėnesį būtume palaukę, būtų buvę 
patogiau.

— Niekus šneki.
Man rodėsi, lyg jis mėgintų juoktis iš manęs.
— Bet tu nepyk. Kai dabar vienas guliu ir galvoju, man 

darosi gaila Majoriuko. Aš perdaug smagiai jį griebiau. 
Sveikatą žmogui išvaryti labai lengva, lygiai taip pat, kaip 
ir iš namų, bet grąžinti sunkiau. Bet dabar eik dirbti.

Išėjęs brolį radau jau atsinešusį kartučių. Jis kapojo jas 
trumpiau ir grindė griovį. Viršum uždėsią šakom ir apipil
sią žeme. Patrankų čia hiekas nevežiosiąs, o kiškis pra
bėgdamas neįlaušiąs.

Pažiūrėjau ir atrodė, kad tikrai pakaks.
Jis grindė toliau, o aš ėmiau kloti velėnas. Jos ne visos 

buvo pakankamai tvirtos, kai kurios susidėjo tokios, kaip 
buvo atverstos o kitos truko ir šiupėjo. Ligi vakaro už- 
velėnavau visą slėptuvę, o brolis užgrindė kuolo storumo 
grįstais griovį. Betemstant užmetėm jį žemėm. Pirma smė
liu, o paskum juodžemiu. Velėnas palikau kitam rytui, 
bet naktį, kers iš netyčių užėjęs, nebegalėjo pamatyti 
barkšanSo smėlio.

Per dieną pavargau ir, kai brolis įlindo pasiimti indą, 
aš pasirėmiau ant kastuvo. Vakaras buvo šiltas. Pro ausį 
nuzirzė uodas, kitam skynimo pakrašty sukunksėjo varlė, 
lyg norėdama ką prisišaukti. 1

Uodas vėl suzirzė. Širdį apėjo pasitenkinimas, lyg bū
čiau pasistatęs naują sodybą.

Brolis apačioj kalbėjosi su Palių.
— Paklausk motinos, kaip Majoriukas, — išgirdau.
Kaip yra Mortai, jam visiškai nerūpėjo, ir'man dėl to 

pasidarė nesmagu, lyg Palys nebebūtų man tikras drau
gas. , •

Brolis pasisakė dar ateisiąs. Atnešiąs Paliui vakarienės. 
Kai aš pasišoviau ^iti kartu, sakydamas, kad esame abu 
vienodai pavaikję ir man tebūsią vienu žygiu mažiau, ne
gu jam, jis sulaikė, nes man esą daug sykių pavojingiau.

Jis nuėjo, o aš įlindau pas Palį.
— Sulos ir nebuvo kam parnešti, — pasakė, kai įlindau.
Apie ją buvau visiškai pamiršęs ir dabar pajutau, kad 

noriu gerti. <
— O kaip tu jauties?
— Rytoj būsiu sveikas. Bet tu paeik. Gal surasi.
Kol graibiausi indo, jis pakartojo, kaip reikia eiti, kad 

rasčiau, o aš pasakiau:
— Jie ir Majoriuką taip pat sudorojo, kaip Mortą, todėl 

ir kunigo prireikė.
Palys nieko nesakė. Aš dar paklupėjau ties anga, palū

kuriavau, bet kai jis tylėjo, pasiėmiau indą ir'IŠėjau. Ne
norėjau greitai grįžti, tai pasukau į skynimo pakraštį. 
Čia buvo geriau eiti, pačiu kraštu ėjo lyg takas,-nereikė- ■ 
jo skverbtis per tankynes. Ėjau iš palengva, pasiklausy
damas bundančio miško garsų. Praeitą rytą nebebuvo šal
nos, nežadėjo būti nė šiąnakt. Oras buvo pilnas sprogti 

pakirdusių beržiukų kvapo. Tokio švelnaus, kad norėjosi 
atsisėsti ant pirmo pasitaikiusio kelmo ir snausti. Ėjau ir 
ėmė snaudulys. Pagalvojau, kad turiu daug laiko, kol bro
lis sugrįš, ir pasidarė gaila, kad žemė dar ne sausa ir ne
galiu išgriuvęs nusnausti.

Kitam skynimo kampe pavienis varlių kunksenimas išsi- 
'plėtė į nenutrūkstamą karkiantį gaudimą. Tinginio suim
tas, atsisėdau šalia eglutės ant kelmo ir įsiklausiau. Na
mie mėgdavau tokiais vakarais pasėdėti gonkose ir pa
siklausyti kvarkimo, kurio prisipildydavo pilni laukai. 
Beržynėlyje tingiai cypsėjo paukštelis. Vardo jo nežino
jau, bet iš balso buvo aišku, kad ir jis per dieną lizdą 
suko, kad ir jis pavargo ir jaučia sąnariuose snaudulį 
keliantį sustingiipą, bet nori dar garsiai pasakyti džiaug
smą, kad daug padaryta, kad rytoj gal bereikės dar. pa
dailinti, atnešti iš skynimo pasipešus pernykščio dagilio \ 
pūkų ir pradėti gyventi. Taip prikišamai pajutau savo ir 
paukščiukų lizdų sukimo skirtumą, kad suėmė įtūžimas,, 
rodos, lyg trenktum indą į kelmą dr viskas apsiverstų, 
praskaidrėtų ir lengviau pasidarytų.

Mano mintis nutraukė dunkstelėjimas, lyg kas būtų ant 
kelmo šaknies knapterėjęs. Pastačiau ausis. Vėl dunkste
rėjo ir lyg žmogaus balsas pasigirdo. Tyliai nusliuokiau už 
eglutės. Po valandėlės aiškiai išgirdau žingsnius ir tylią 
kalbą. Ėjo du vyrai. Atsigulęs galėjau matyti dūluojant 
šešėlius. Kalbos suprasti negalėjau, bet atrodė, kad kalba 
tik vienas, tokiu sunkiu, žemu balsu. Jie nuėjo ir nuėjo 
per skynimą, kaip žmonės grįždami namo, bet anoj pusėj 
niekas nedirbo ir niekas negalėjo grįžti. Nors jie buvo 
seniai nuėję, ir nieko nebebuvo girdėti, bet eiti upelio 
linkui darėsi nejauku, lyg juodu būtų ten palikę dar ką 
trečią. Gerti norėjau nežmoniškai, o ką brolis atneš, žino- 
jau-teks tik Paliui.

2
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Operinio meno „Ledlaužiai“
(BRITU „ARTS COUNCILIO" TARNYBOJE)

10 dienų tarpas tarp atvykimo į 
Angliją ir pirmosios koncertinės 
kelionės praėjo Londone įtemptai, 
daug repeticijų, derybos su anglų 
samdytojais dėl galutinių progra
mos smulkmenų, generalinė re
peticija su tikslių minučių nusta
tymu bei sceniška „režisūra“, ga
lop—paskutinė generalinė, kurio
je pati komisija entuziastingai 
plojo ir rėkė „bravo“.

Sausio mėn. 27 d. mes sėdime 
patogiame ir greitame „Cornwall’© 
jau Rivieros eksprese“, kuris, 
išėjęs iš milžiniškos Vakarų ge
ležinkelio „Paddington“ stoties, 
po 2—3 valandas nestodamas le
kia į tolimą Anglijos Pietų Va
karų iškyšulį, pasižymintį, savo 
vaizdinga niūriai uoluota pakran
te. Mūsų vadovas ir kartu prane
šėjas aukštas ir plonas anglas, re
zervuotas ir kultūringas, buvęs 
aktorius. Pirmasis kelionės tiks
las: Plymoutho uostas, iš ten pra
sideda 12 koncertų turnė, organi
zuota „Didž. Britanijos Meno Ta
rybos“ (Arts Council of great Bri
tain), pagal sutartį su D. B. L. Są
junga.

Mūsų uždavinys teikti „pirma
eilį operos meną“ toms provin
cijos vietovėms, kurių nepasiekia 
privačių menedžerių iniciatyva. 
Remti vertingus muzikos, dramos, 
tapybos pasireiškimus ten, kur jie 

giau nukreiptas į Vokietiją, ir 
Rusija laisvai galės įgyvendinti 
socializmą — paklausęs jo tada 
Stalinas. Čia komunistų advoka
tai nustebo:

— Kaip, Stalinas norėjo, kad 
Vokietijoj būtų nacių režimas

— .Taip, jūs atspėjote. Mano 
vyras buvo priešingos nuomonės, 
ir Stalinui tai nepatiko. Greit po 
to pasimatymo jis buvo pašalin
tas iš Komintemo ir pasiųstas į 
Ispaniją redaguoti komunistų lai
kraščio. Bet kadangi jis nenusto- 

. jo susirašinėjime su vokiečių ko
munistais raginęs kovoti su na
ciais, Komintemas jį atstatė nuo 
vejklos ir patarė išvažiuoti į Svei-

Šveicarijoj jie abu buvo sulai
kyti ir kaip' apatridai grasinami 
ištremti. Hitleris pareikalavęs, kad 
jam išduotų, bet šveicarai atsisa
kę, tada sovietai pasisiūlę juos 

• priglausti pas save, ir ji su vyru 
nuvykusi į Maskvą, kur pradžio
je dirbę vienoj leidykloj kaip ver
tėjai, bet pastebėjo, kad juos 
NKVD seka ir reikėjo bijoti susi
tikti net su draugais, kad nebūtų 
išduoti

Ko gi jūs bijojotės? — pa
klausė teisėjas.

— Kad jums būtų geriau su
prantama, papasakosiu tokį atsi
tikimą — pasakė Neumann. — 
1935 metais per leidyklos šventę 
mes susitikome su senu pažįsta
mu Erzfeldu, Pragos leidėju, ir 
susėdę prie stalo kalbėjomės. 
Staiga prie mūsų stalelio priėjo 
mums nepažįstama mergina ir 
paprašė jai leisti prisėstu Iš kar
to mes supratome, kad ji atėjo 
sekti, ir toliau kalboje laikėmės 
atsargiai. Kitą dieną mano vyras 
buvo iškviestas į NKVD ir turė
jo smulkiai papasakoti, apie ką 
kalbėjosi su Erzfeldu. Vėliau iš 
jo buvo pareikalauta, kad jis vie
ša! prisipažintų, jog klydęs savo 
linijoje dėl nacių režimo.

1936 metais mano vyras iš nau
jo buvo iškviestas pas Kominter- 
no generalinį sekretorių Dimitro- 
vą, kuris jam pasakė, kad pats 
Stalinai pavedęs pasikalbėti su 
juo, nes norįs sukurti naują bol
ševiko tipą, ir siūlė parašyti kny- 

. gą apie septintąjį Komintemo 
kongresą, kurioj prisipažintų, kad 
1931—32 metais jis klydęs dėl 
savo politikos. Kada Neumannas 
atsisakė, jis buvo suimtas. 

be paramos negali patys išsilai
kyti ir kurie yra reikalingi Ang
lijos kultūrai — esąs pagrindinis 
Britų Meno Tarybos tikslas. Mus 
ši organizacija palaikė tinkamais 
būti savotiškais „operinio meno 
ledlaužiais“ Anglijos provincijos 
miestuose ir miesčiukuose, kurių 
neaplanko nei operų kompanijos, 
nei pasaulinės garsenybės. Užda
vinys kiek savotiškas, atrodytų 
net kiek kuklus, tačiau pats fak
tas, kad jam vykdyti kviečiami iš 
DP stovyklų Lietuvos Valst. 
Operos solistai — yra visai ne
įprastas tiek mums, tiek ir ang
lams. Reikia atminti, l$ad Arts 
Council šiuo metu subsidijuoja 
Covent Gardeno ir Sadlers Welš 
operas (Londone), visus Anglijos 
simfoninius orkestrus, daugelį 
dramos kompanijų, įvairias tapy
bos meno parodas ir 1.1. Į tą pa
čią eilę subsidijuotinų, t. y. pir
maeilių ir naudingų Anglijos kul
tūrai meno reiškinių pakliuvo ir 
mūsų operos solistai. Jie panau
dojami taip, kaip tai patiems ang
lam atrodo tiksliausia, naudin
giausia. Programa, kurią veža- 
mės, irgi sustatyta iš to paties 
taško. Ji kiek savotiška, mums 
ne visai įprasta. Pagrindas: ope
riniai ansambliai ir arijos ir vi
duryje įterpta nedidelė lietuviška 
dalis. Pirmoji dalis: meilės scena 
iš „M-me Butterfly“ I veiksmo 
(A, Dambrauskaitė ir St. Bara
nauskas); Don Bazilio „šmeižto“ 
arija iš „Sevilijos kirpėjo“ (I. Nau
ragis); Manon arija iŠ „Manon“ 
(A. Dambrauskaitė) ir kalėjimo 
scena iš „Trubadūro“ (A. Kalvai
tytė ir St. Baranauskas). Po trum
pos pertraukos lietuviška dalis:

Po musų, kad ir tvanas
Vis daugiau ir daugiau pastaruo

ju metu su mumis atsisveikina 
sportininkų ar sporto darbuotojų, 
išvykdami į užjūrius. Kai kuriose 
kolonijose eiliniai sportininkai vie
ną gražų rytą pasijunta, kad jie 
yra palikti vieni t. y. „valdžia iš- 
vašiavo". Rodbs, nieko daugiau 
neliktų išvažiuojantiems pasakyti, 
kaip tik: Gero vėjo, ačiū už įdėtą 
triūsą ir energiją, gyvenant Vo
kietijoj ir judinant apsnūdusį trem
ties sportinį gyvenimą ir palinkėti, 
kad, išvykę svetur, jie vėl grieb
tųsi to paties darbo su nauja ener
gija ir viltimis ... Tačiau, ne vi
siems tenka padėkoti už gerai at
liktą darbą ir ne visiems galime 
lengva širdimi linkėti „griebtis 
svetur to paties darbo", nes... ki
tur galima „įklimpti".

Labai nemalonu, kai tenka pana
šaus pobūdžio straipsneliu kalbėti 
apie išvažiavusius, žinoma, ne 
apie visus. Vokietijoje pasiliku- 
siems, išvykę nėra tarsi mirusieji, 
apie kuriuos nebūtų galima kai ką, 
kad ir blogai, pasisakyti.

Visas reikalas liečia tvarkingą 
atsiskaitymą su sporto klubu. Tai 
nėra pareiga vien tik eiliniams 
klubo nariams, bet kartu ir klubo 
vadovybei, iš kurios mes reikalau
jame dar sąžiningsnio ir tvarkin- 
gesnio šių reikalų atlikimo. Gaila, 
kad šios pareigos eilinio nario yra 
atliekamos kartąis geriau už val
dybos narį. Eilinis sportininkas 
yra „trumpai tveriamas" už kiek
vieną sporto batuką, kamuolį, sta
lo teniso raketę arba už sportinės 
aprangos kokią nors dalį. O val
dyba? Ar jos narių nesaisto šis 
kiekvieno klubo statute įrašytas 
paragrafas? Anaiptol! Ji privalo 
atsiskaityti už kiekvieną pfenigį, 
nekalbant apie naujos valdybos iš
rinkimą, klubo bylų sutvarkymą ir 
pan. Kitaip sakant, išvykdama 
klubo vadovybė privalo pilnai at
siskaityti su sportine visuomene. 
Kad taip ne visados yra, rodo, 
pav. ir šis atsitikimas.

A. Račiūno „Ar atminsi“ (A. Kal
vaitytė), VI. Jakubėno „Oi mer
gyte“ ir J. Tallat-Kelpšos „Liepė 
tėvelis" (St. Baranauskas), K. V. 
Banaičio „Rods parpulčiau“ (A. 
Dambrauskaitė) ir J. Kamavi- 
čiaus „Oi kas sodai“ ir St Šim
kaus „Tamsioj naktelėj“ (I. Nau- 
ragis) ir užbaigai St. Šimkaus 
duetas „Plaukia sau laivelis“ (abi 
solistės). Pagal samdytojų ins
trukciją, visi lietuviški kūriniai, 
pranešėjo vadinami „Folk songs 
(liaudies dainomis), neminint jų 
autorių vardų, tik trumpai api
būdinant dainos turinj, kad, pav., 
Račiūno ir K. V. Banaičio dainos 
yra tik lietuviškame stiliuje kom
ponuotos, bet nėra tikros liaudies 
dainos — esą „nesvarbu“. Neilga 
lietuviška dalis esanti „labai įdo- 
žni“, patiekti kūriniai „all right" 
ir visi tebūnie „Folk songs“. Nie
ko nepadarysi!

Po pertraukos trečioji dalis: 
duetas „Barkarolė“ iš „Hofmano 
pasakų“ (abi solistės), karaliaus 
Filypo arija iš „Don Carlos“ (I 
Nauragis) Carmen kupletai iš sce
nos smuklėje (A. Kalvaitytė), Ka- 
varadossi arija iš III veiksme 
„Toskos“ (St. Baranauskas) ir pa 
galiau — paskutinė scena iš 
„Fausto“ — Faustas, Margarita ir 
Mefisto (Baranauskas, Dambraus
kaitė ir Nauragis).

Kiekvienas numeris trumpai 
apibūdinamas ir paaiškinamas 
ėnglo pranešėjo. Pirmuose 5 kon
certuose spausdintos programos 
visai nenumatyta, tolimesni 7 -r- 
su spausdinta operine programa; 
lietuviška dalis — ir ten tik su 
pranešėju.

Kelionė į Plymouthą — pirmą 
koncertą — eina per gražias apy
linkes, daug kur geležinkelis pra
vestas pagal pačią jūrą, raudonų 
uolų pavėsyje, kuriomis garsi ang

ir

Pastaruoju metu, tremties spor
tiniuose sluoksniuose gerai žinomo 
klubo vadovybė beveik be išimties 
išvyko į užjūrį. Išvyko taip, kaip 
„tradicijos" liepia-su „artimu rate
liu“ gana įdomiai ir linksmai at
sisveikinusi. Iš kitos, tačiau, pusės, 
ji išvyko ne taip, kaip sporto klu
bo statutas liepia, ir ne taip, kaip 
tikram sportininkui arba klubo na
riui yra privaloma. Ir štai rezul
tatas: įvairūs kreditoriai pradeda 
ieškoti po koloniją debitorių ir 
priešingai. O pasilikusieji klubo 
nariai pasijunta be vadovybės, be 
organizacijos. Išvažiuojantieji ne
pasirūpino išrinkti nei naują val
dybą, nei turtą perduoti ir pana
šiai. Žodžiu-paliko chaose. Kas da
ryti? Kaip pradėti organizuotis? Uai iš tikrųjų yra, rašykite gimi- 
Kas privalo ir kas kompetentingas | riėms, kad jie /patikrintų doku- 
šaukti naują klubo narių susirin
kimą ir rinkti valdybą? Juk ne 
visi rytoj išvažiuoja! Galų gale 
kas privalo sutvarkyti skolas ir 
išlyginti buvusius ir paliktus nes
klandumus? Ir kas norės vėl sau 
ant pečių užsidėti tą nebaigtą dar
bą.

Tokie klausimai kyla, kai prieš 
akis atsistoja tolimesnės klubo eg
zistencijos būtinybė. Ir nieko nuo
stabaus, jei išvykusiųjų adresu 
plaukia kartūs apsivyli±o’ žodžiai. 
Ir kaip jaučiasi išvykusieji, ku
riems rinkimų metu buvo atiduoti 
visi balsai ir į kuriuos buvo žiūri
ma su viltimi? Nesinori tikėti, kad 
maloniai.

Reikia manyti, kad kompeten
tingi organai atkreips ypatingą dė
mesį į šį taip žalingą geram spor
tininko vardui reiškinį ir tokie 
asmens vis dėlto, kur jie bebūtų, 
privalėtų kokiu nors būdu visus 
nesklandumus išlyginti. Taip ne
gali likti. Tai nėra garbė visai 
sportuojančiai visuomenei if kar
tu pamoka, kaip reikia atkreipti 
dėmesį į klubo valdybos narius ir 
jų sąžiningumą renkant vadovau
jančius asmenis. Sportininkas

lų Devonshire provincijos pa
krantė. Atvykę į Plymounthą 
nustembame — ar tik ne atgal 
į Vokietiją būsime pakliuvę? Vi
sas miesto centras, ypač preky
binė dalis, vokiečių bombų 1940 
metais tiesiog šluote nušluotas, 
griuvėsiai gražiai nuvalyti, bet 
atstatymas dar tik prasideda.

Pirmasis koncertas — ’ nei 
šioks, nei toks. Salė nedidelė, 
gan blogas pianinas. " Paly
ginus su pernykščiais * lietuvių 
rengtais koncertais — kažkaip 
pilka, oficialu. Tačiau tai tik 
pradžia, prieš mus dar 11 koncer
tų, ir pažiūrėsime kas bus toliau.

Sekanti diena — laisva. Pagal 
samdytojų sustatytą smulkią pro
gramą — pasiliekame Plymouthe. 
Oras puikus, saulė šviečia, šilta. 
Čia pat netoli viešbučio — pajū- 
rys, vaizdas — tiesiog žavus. Pa
krantė uoluota, įlankomis išrai
žyta, puikus natūralus uostas. At
viros jūros link matyti molas 
(bangų užtvara), užtveriantis be
veik visą įlanką, paliekant iš 
abiejų pusių tik praėjimą lai
vams. Antkalnėse žaliuoja žolė, 
žydi pavasario gėlytės (sausio 
mėn 28 d.) Sodnuose ir bulva
ruose pagal jūrą daug amžinai 
žaliuojančių augmenų, ,net kele

AteuMs OMBUUS
ŠVEICARAI NEPATENKINTI

B. GIGLI

Prieš kurį laiką Šveicarijoj gas
troliavo garsusis italų dainininkas 
Benjamino Gigli, šalia palankiau 
šių jo koncertų įvertinimų ir susi
žavėjimo'jo menu-laikraščiai buvo 
pilni protestų prieš Gigli elgesį. 
Pasirodo štai kodėl. Šveicarijoj 
taip pat įvestas griežtas elektros 
srovės suvaržymas. Daug elektri
nių traukinių išimta iš judėjimo. 
Gigli tačiau pareikalavo, jog ne
žiūrint, kokiam mieste jis koncer
tuos, jam turįs būti traukinys, ku
ris jį nakčiai parvežtų į Zuerichą. 
Ir kas svarbiausia-vyriausybė su
tu© sutiko ir jo važinėjimui pasky-. nesuprantą, tačiau išsilavinę dar- 
rė specialų traukinį ... elektrinį. į bininkai tai puikiai žiną.

IPRA'MIESIIMAVU
DEMESIO LAUKIANTIEMS DAR

BO IR BUTO GARANTIJŲ!
Mūsų bendradarbis iš Brooklyn© 

Savo vasario 24d. laiške prašo pas
kelbti šį pranešimą:

Visi, kurie laukia buto ir darbo 
sutarčių iš giminių ir pažįstamų 
ir dar nieko nežino, kaip jų reika- 

mentų eią. Yra tikras dahykas, 
kad dalis dokumentų dėl kokių 
nors formalumų dar ir dabar te
beguli organizacijų raštinėse. Ne
seniai patikrinus 20 buto ir darbo 
garantijų, 4 iš jų buvo dar nesut
varkytos ir dvi visai neišsiųstos 
Atlikus mažus formalumus .doku
mentams greitai duodama eiga. 
Dėl dokumentų patikjinimo geri
ausiai kreiptis į savo gimines, ar 
į tuos, kurie išdavė garantijas.

Juozas Oleka, gyv. 117 Rita St. 
Dayton 4, Ohio, USA, ieško bro
lio Jono Olekos ir vaikų, gyv. Mu- 
raškaviznos km., Višakio — Rū
dos, Vilkaviškio apskr. Žinantieji 
jų likimą prašomi atsiliepti.

X11 Uelna antradieniais, ketvirtadieniais ir ieštadl* 
nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaituoja 

po 25 pfg. o leltadlenlo — 10 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM S.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvienų 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 36, Old Kildonan, Vlnnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirtus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoj* 
ir JAV —6 doleriai metams.

tas palmių. Čia, pasirodo, esan^a 
vienos iš šilčiausių Anglijos pa
krančių, kurią plauna šiltį Golf- 
štromo vandenys. Tačiau sausio 
mėn. toks šiltas oras ir čia yra 
retenybė!

Pakrantėje, gražių pastatų ir 
parkų fone, stovi įspūdinga barz
doto ir ūsuoto admirolo Drake 
stovykla. Pasirodo jo vadovybėje 
iš Plymoutho išplaukė XVI am
žiuje anglų laivynas ir sunaikino 
ispanų karaliaus Filypo II arma
dą, išsiųstą Anglijai užkariauti. 
Admirolas žaidęs kamuoliais kaip 
tik toje pievoje, kur dabar stovi 
jo paminklas, kai jam buvę pra
nešta apie artėjantį priešą.

Pats Plymoutho miestas — ne
mažas, vienas gražesnių Anglijo
je, be subombarduoto centro dar 
nemažai jame liko gražių įspū
dingų pastatų.

Plymoutho uoste dažniausiai 
sustoja anglių pasiimti transpor
tai, vežą DP į Kanadą.

Kitą rytą įsėdę traukinin, su
sirandame geležinkelių žemėlapy
je sekantį kelionės etapą: Brid
gewater, Somerset provincijoje.

• Toloka: kelionės apie 4 valandos 
ir koncertas tą pačią dieną.

V. Jakubėnas

LAIMINGA SALA
Neseniai Pacifike 833 km. nuo 

Salamonų salų atrasta keista sa
la. Vyrai joje nešioja ilgus plau
kus, moterys — trumpus. Tačiau 
įdomiausia, jog tos salos gyven
tojai nieko nežinojo apie abu pas
kutinius karus.

KULTIVUOTI ŽMONES

Sakoma, ką Dievas nori nubau
sti, tam atima protą. Neseniai So
vietų rašytojas David Zablowskis 
pareiškė, jog nė vienas žmogus, 
kuris nemoka rusų kalbos, negali 
skaitytis išsilavinusiu žmogumi. 
Nors Vakarų mpkslininkai to ir

MIELAS SKAITYTOJAU,
Paryžiaus universiteto biblioteka 
kreipėsi į „Žiburių" administraciją, 
prašydama pasiųsti jai visus „Ži
burių" numerius nuo jųjų gyvavi
mo pradžios. Minėtos bibliotekos 
noras tik iš dalies buvo patenkin
tas, nes pirmųjų „Žiburių" nume- 
rių administracijoje nebėra. Mielas 
„Žiburių" skaitytojau, kuris turite 
surinkę visus numerius ir nema
note išvykdami kartu su savimi 
pasiimti, malonėkite nuo 1 iki 59 
(1945—46 m.) numerių imtinai pa
siųsti šiuo adresu: Bibliotheque de 
Documentation Internationale Con- 
temporaine et Musee De La Gran
de Guerre, 102, Rue du Bac, Paris 
(7e), Frankreich. „Žiburių" redak
cija ir administracija iš anksto šir- 
dingai dėkoja tam, keis malonės 
tame reikale pasitarnautu

Redakcija ir Administracija.

Perku lietuviškus pašto žen
klus. Praneškite kokių serijų tu
rit parduoti ir ženklų kainą

Mrs. V. Tūbelis
5015,*/» Kenmore Rve. 
Chicago uo, inn U.S.A.
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Peititaįi ItoicM l/alcietiįaįe
Jų pareiga ne tik komunistų tarpe,, 
bet ir visose. vietose, savo pokal
biuose, viešose politinėse diskusi
jose ir kL ugdyti „tautinį pasiprie
šinimą"’ griauti vakariečių poli
tiką, trukdyti Marshallio plano 
vykdymą, rengti „Reimanno sti
liaus" susidūrimus ir kt. Pasku
tinis įsakymas Vokietijoje veikian
čiai penktąjai kolonai yra „Vokie
čių Tautos Tarybos" pirmininko 
Koenen pareiškimas; jog „vienin
telė kovos priemonė prieš koloni- 
jalinę vergiją yra generalinio 
streiko galimybė".
^Ąpskritai kalbant apie vokiečių 

belaisvių grįžimą, tenka pastebėti, 
jog, anot grįžtančiųjų, iš Rusijos 
daugiausia grįžta tik baigę specia
lias komunistines mokyklas ir į 
pasižadėję remti Vakarų komu
nistus. Į klausimą, koks gi likimas 
tų belaisvių, kurie atsisako ,,per- 
siauklėti” vienas grįžusis pareiškė: 
Jie privalo Rusijoj dar ilgiau pasi
likti, tačiau yra abejonės, ar jie

iš viso kada nors būtų grąžinti į 
namus. Į aktyvistus patenka ne 
tik paprasti kariai- bet net ir bu
vę esesininkai. Charakteringa, jog 
pastarieji dažnai baigia „studijas' 
„cum Įaudė" ir būna atsiunčiami į 
Vokietiją ne kaip naciai, bet kaip 
raudonosios penktosios kolonoš 

’ šulai.
f \ ■

ATTLEE SUSIRŪPINĘS BERLYNO 
^‘PROBLEMA f

Berynas^ Kovo 7 d. Anglijos mi
nisteris pirmininkas Clement 'Att
lee po 3 dienų vizito Vokietijoje 
grįžo atgal į Londoną. Kovo 5 d. 
Benlyne, o kovo 6 ir 7 d. anglų 
zonoj jis vizitavo oro tilto atramos 
punktus. Kelionės metu jis turėjo 
pasikalbėjimus su Schleswig-Hol- 
šteino ir 2em. Saksų ministeriais 
pinniniųkais.

Berlyno-Gatowo areodrome Att
lee pasitiko britų karinis guberna
torius gen. Sir Brian Robertsonas, 
kurio jis buvo svečias ir Berlyno 
vyriausias burmistras prof. E. Reu
teris. Šeštadienį jis lankėsi Tem- 
pelhofo aredrome ir vizitavo gen. 
Clay. Vėliau lankėsi Gatowa areo
drome ir ta proga pareiškė savo 
didžiulį nusistebėjimą alijantų ben
dradarbiavimu aprūpinant Berlyną 
būtiniausiais reikmenimis.

Pas gen. Robertson įvykusios 
arbatėlės metu, kurioje be kitų 
dalyvavo ir prof. Reuteris su trijų 
didžiųjų partijų atstovais, prem- 
jieras Attlee parodė didelio susi
domėjimo Berlyno problema. ’

Reikalauja didesnės galios JA V ministeriams

Atsinaujina kovos Kinijoj

Neseniai į centrines belaisvių 
pereinamąsias stovyklas Ulme, 
Hersfelde ir Friedlande tarp kitų 
iš Rusijos grįžtančių belaisvių at
vyko ir 400 Orgre „auklėtinių". 
Orgre yra vietovė šalia Rygos, 
kurioje ruošiami komunistiniai pro- 
pogandistai siuntimui į Vakarus. 
Minėtieji Orgre „studentai" yra 
daugiausia vokiečių karo belais
viai, baigę aukštąsias komunizmo 
mokyklas Sovietų Rusijoj.

Jau anksčiau {''Vakarų Vokieti
ją buvo siunčiami taip vadinami 
„antifai". Šie tačiau jokių specia
lių mokyklų nebuvo baigę ir jų 
veikla pasibaigdavo grįžimu į Vo
kietiją. Visiškai kitokį yra „Gor
kio" ir „Orgre" auklėtiniai. Visų 
pirmiausia visi be išimties yra 
faktiški komunistai. Jau jų išorinė 
išvaizda rodo juosne aprastus be- 
išvaizda rodo juos ne papras
tus belaisvius. Kiekvienas jų 
tauri pakankamai baltinių ir 
kitokių kasdieninio vartojimo 
daiktų. Jie visiškai netrodo 
numaitinti — jų sveikatos stovis 
puikiausias. Savo studijų 12—16 
mėnesių laikotarpyje jie nedirbo 
jokių fizinių darbų.

Jų tarpe yra įvairaus amžiaus ir 
profesijų žmonių — studentų* ūki
ninkų, darbininkų, tarnautojų. Jie 
yra pasiruošę visokiems nemalo
numams ne tik su savo vakarinėse 
zonose gyvenančiais antikomu- 
nistais artimaisiais, bet .ir su pa-1 
čiais komunistais, nes esą Vakarų 
Vokietijos komunistų partija ei
nanti klaidingu keliu ir• jai turinti 
būti grąžinta „aiški rytietiška dis
ciplina".

Artimiausiu laiku į Vakarų Vo
kietiją turi būti įgabenta apie 3000 
tokių aktyvistų. Jų pirmutinė pa
reiga įsijungti į policiją ir spaudą. 
Toliau jie turi stengtis patekti ir 
į kitas partijas. Jie turi žinoti, jog, 
ir Vakarų Vokietijoje būdami, jie 
yra stropiai sekami sovietų žval
gybos, kuri yra visuomet pasiry
žusi veiksmui, jei tik aktyvistai 
bandytų nukrypti nuo „linijos".

Vašingtonas. Kovo 4 d. prez. 
Trumanas pasiūlė JAV kongresui 
reorganizuoti užsienio ir gynybos 
ministerijas. Amerikiečių įstaigų 
reorganizavimo komisija, vado
vaujama buv. JAV prez. Hoove- 

Įrio, yra numačiusi reorganizuoti 
dar ir prekybos ministeriją. Savo 
rašte kongresui komisija sako, 
jog pasaulio taika ir tautinė gy
nyba yra artimai susijusi su val
džios įstaigų veikla, ypač su užs. 
reik, ministerija. Nors užsienio 

i politiką tvarko visa eilė .specialių 
. komisijų, tačiau sunkiausią naštą 
, vistiek neša užsienio reikalų 

ministerija. Reorganizacijos ko- 
, misija, kruopščiai ištyrusi rei- 
! kalą, priėjo išvados, jog reorga

nizuojant užs. reik, ministeriją 
būtina padaryti šie pakeitimai: 1. 
įsteigti kuo daugiau pasekretoria- 
tų, kurie turėtų savo atskiras

Ir vokiečiu komunistai neatsilieka
Solingen. Sekdamas kitų valsty

bių komunistų vadus, Vakarų Vo
kietijos komunistų vadas Max Rei
mann viename susirinkime Solin- 
gene pareiškė, jog „kas nori tai
kos, tas turi stoti šalia Sovietų 
Sąjungos ir. ją ginti".

Šį „ištikimybės" pareiškimą Rei
mann padarė po to, kai gavo iš 
Rytų zonos komunistų vadų laišką, 
kuriame W. Pieck ir. O. Grotewohl 
rašė, jog „karą prieš didžiausią 
taikos valstybę reikia padaryti ne
galimu".

Tam pačiam komunistų susirin
kime Solingene buvo nutarta ateity 
ypatingai dėmesį kreipti į „profe
sines sąjungas".

Akcentuotas taip pat ir glaudaus 
bendradarbiavimo su socialdemo- 
kratųTr krikščionių demokratų dar
bininkais reikalingumas, nes visi 
turį susivienyti prieš priespaudą.

Jau prieš Reimanną kai kurių 
provincijų komunistų vadai buvo 
pareiškę savo lojalumų Sovietų 
Sąjungai.

ITALIJOS KOMUNISTAI PRIES 
ATLANTO PAKTĄ

Roma. AP iš Romos praneša, 
jog ryšium su „tarptautine moterų 

diena" Italijoj, vadovaują komu
nistai pasakė eilę kalbų, nukreiptų 
prieš Atlanto paktą. Neapolyje 
kalbėjęs Italijos profesinės sąjun
gos vadas Giuseppe di Vittoria 
pareiškė, jog Italijai jungimasis su 
kitomis valstybėmis esąs nereika
lingas. Amerika šį paktą sukūrusi, 
kad užpultų Rusiją, kuri per 35 
metus savo gyvavimo socialinio 
teisingumo raidoje pasiekė aukš
čiausio lygio.

Prieš tai pasisakė savo kalboj 
Cremonoj Italijos krikščionių de
mokratų partijos sekretorius Giu
seppe Cappi. Jis pareiškė, jog kai
riųjų partijų reikalaujamas neutra
lumas šiuo metu yra neįgyvendi
namas. Po tokio propagandinio pa
siruošimo laukiama, jog parlamen
te Pietro Nenni sustiprins savo 
spaudimą vyriausybei. Italijos vy
riausybei pareiškus savo norą prie 
Atlanto pakto prisidėti, P. Nenni 
apkaltino ją sulaužymu parlamen
to teisių, ryšium su įsijungimu į 
bet kokius karinius peiktus.

Ryšium su tuo šiuo metu Atlan
to pakto klausimu tarp kairiųjų ir 
dešiniųjų atsiradusi bedugnė dar 
pagilėjo. 

veiklos sritis (geografiniu atžvil
giu). Tokios įstaigos turėtų palai
kyti glaudžius santykius su kon
gresu ir kitomis užsienių reikalų 
komisijomis. 2. tam tikrus įgalio
jimus, kurie pagal užsienio tarny
bos įstatymą išdalinti įvairioms 
komisijoms perleisti užs. reik, mi
nisterial ir tuo palengvinti jam 
darbą. Pareiškimas baigiamas pa
geidavimu, kad šie nauji patvar
kymai būtų kuo greičiau įvykdyti. 
Kitame savo rašte Trumanas rei
kalavo kongreso suteikti daugiau 
galių ir gynybos ministeriui.

Šiuo metu veikiąs karinės ad
ministracijos aparatas turėtų būti 
perorganizuotas į vykdomąjį or- 
ganą-gynybos ministeriją. Geres
niam veikimui turėtų būti įsteigta 
gynybos viceministerio ir trijų 
valstybės sekretorių postai.

Toliau Trumano pasiūlyme nu
matyta armijos laivyno ir oro mi
nisterijas įjungti į gynybos mini
steriją ir aiškiai nustatyti gyny
bos ministerio galią įvairių ginklo 
rūšių atžvilgiu.

Pabaigoj pageidaujama, visas 
ginklų rūšių vadovybes sujungti 
ir paskirti vyriausį karo vadą, 
kuris taip pat būtų kartu ir pir
muoju prez. Trumano ir gynybos 
ministerio patarėju.

Naujasis gynybos ministeris 
Louis Johnson spaudos atstovams 
pareiškė, jog Ameriko karinis pa
jėgumas turi būti taikos garan
tija. Pirmasis JAV prezidentas

JAV KARIUOMENE GABENS DP Į 
AMERIKĄ

VAšingtonas. Vasario 26 d. Jūrų Ko
misijos kalbėtojas pareiškė, jog prezi
dento Trumano patvarkymu nuo ko
vo Id. I JAV vykstančius DP gabens 
Amerikos kariuomenė. Sdvo laiške 
Komisijos pirmininkui admirolui W. 
Smith Trumanas pareiškė, jog armijai 
pagelbėti vyriausybė perleis jai dar 9 
laivus specialiai DP pergabenimui.

Prieš ši (sakymą griežtą protestą pa
reiškė jūros unijos vadovai. Tautinės 
Unijos vadas J. Curron savo rašte 
prez. Trumanui pareiškė, jog šio įsa
kymo vykdymas atims darbą 1.700 jū
rininkų. UP praneša, jog pagal JAV 
užs. reik, ministerijos visų skyriaus 
direktorių nuomonę greitu laiku p«»r 
mėnesi DP bus išduodama po 12.000 
vizų. Vizų išdavimą vykdo 42 konsulai 
Ir 53 kiti amerikiečiai valdininkai.

(S & S)

Nankingas. UP iš Nankingo pra
neša, jog komunistų daliniai vėl 
puolė Jangtcekiango ruože. Yra bi
jomasi, jog, nežiūrint skubių pa
siruošimų taikos deryboms, Kini
joj vėl visu stiprumu gali įsilieps
noti karas. Reuteris praneša iš na
cionalistų šaltinių paimtą žinią, 
jog komunistai šiauriniame Jangt
cekiango upės krante sutraukė 
virš 300.000 vyrų kariuomenės, o 
užimtų sričių gyventojus sumobili
zavo į pagelbą persikėlimui per 
upę. Anot komunistų radio, gene
ralisimas Čiangkaišekas slaptai 
planuojąs reorganizuoti Kinijos ar
miją tolimesnei kovai su komu
nistais.

Iš kitos pusės Reuteris praneša, 
jog du nacionalistų taikos delega
cijos nariai lankėsi pas Ciangkai- 
šeką ir jam įteikė „mandagia for
ma" . parašytą ultimatumą. Jame 
reikalaujama, kad Ciangkaišekas 
suteiktų dabartiniam prezidentui 
laisvas rankas veikimui ir nesikiš
tų į būsimus taikos pasitarimus. 
Priešingu atveju jis turėsiąs iš Ki
nijos išvykti.

Kovo 7 d. komunistų radijas vėl 
griežtu tonu užsipuolė min. pirm. 
Dr. Sun Fo, esą šis vėl ruošiąsis 
naujiems puolimams. Ta pačia 
proga komunistai pareiškė, jog jie 
taikos- sudarymo sąlyga vistiek 
laiko Mao Cetung sudarytą astuo
nių punktų programos išpildymą. 
Jame pirmiausiai reikalaujama nu-

G. Vashingtonas, steigdamas karo 
ministeriją pareiškė, jog ji turin
ti būti taikos institucija. Šitokia 
mintis turinti vyrauti ir dabarti
niame mūsų karirtiame pasiruo
šime, pabrėžė L. Johnson.

New Yorkas. Henry Wallace, 
pažangiųjų partijos vadas, kuris 
pažįstamas kaip Sovietų S—gos ir 
komunistų draugas, pakartotinai 
pareiškė, kad Vakarų valstybių 
komunistų vadų pareiškimai dėl 
laikysenos ateities karo atveju, 
esą neprotingi ir tik padidiną 
įtampą tarp Rytų ir Vakarų.

Paryžius. Prancūzijos parlamen
to komunistų vadui Thorezui par
lamentinis imunitetas dar neatim
tas. -r

Paryžius. Ministeris pirmininkas 
Henri Queuille pareiškė, kad karo 
atveju Prancūzija ginsis visomis 
išgalėmis nuo užpuolėjų.

Oslo. Norvegijos vyriausybė, at
sakydama sovietams dėl jų pasiū
lyto nepuolimo pakto, pareiškė,

DR. LEIMONAS JAV-se
Dr. J. Leimonas, kuris Angli

joje išdirbo Coventry tekstilės 
____ ___ x fabrike pusantrų metų, su savo 

kad toks paktas" iš viso esąs šeima išvyko į Jungtines Ameri- 
nereikalingas, nes valstybės, pri- kos Valstybes. Kelionė pavyko 
klausydamos JT jau esančios įsi- laimingai. Iš Anglijos- išvyko II. 
pareigojusioš viena kitos neužpulti. 11 d., Ameriką pasiekė II. 18 d.

Švedija atsakė i sovietu

ap- 
už-

(Atkelta iš 1 psl.) 
viomis legaliomis garantijomis 
saugotas nuo valdžios organų 
puolimo."

Visa švedų spauda, išskyrus ko
munistinę, nepaprastai patenkinti 
greitu atsakymu ir notos tonu. 
Visi didieji dienraščiai savo įžan
giniuose pasmerkė tokį sovietų 
įžūlumą, daugiau ar mažiau pa
liesdami ir sovietų metodus su 
Pabaltijo pabėgėliais. „Dagens Ny- 
heter“tarp kitko sumini tuos pačius 
argumentus — JTO susitarimą dėl 
pabėgėlių grįžimo — kurių rusai 
ir ten griebiasi, pabrėždamas, kad 
dalykas ten tiek toli nuėjo, kad 
amerikiečių karinis gubernatorius 
generolas Clay buvo priverstas 
įsakyti sovietų repatriacinei ko
misijai išsikraustyti. 

teisti karo nusikaltėlius, kurių tar
pe yra Dr. Sun Fo.

Dr. Sun Fo stipriai kritikavo ir 
parlamento atstovas Wu Ho. Tai 
yra jau nebe pirmas nuomonių 
skirtumas tarp vyriausybės ir par- * 
lamento. Wo Ho išvadino Sun Fo 
vyriausybę, kaip mažiausiai reikš
mingą ir daugiausiai vargų prida
riusią. Parlamentaras kvietė tautą 
nuversti vyriausybę, nes ji kliu
danti sudaryti taiką, o savo pabė
gimu į Kantoną, visą kraštą įstū
musi į anarchiją.

iMUHftai is visut
Vašingtonas. JAV atstovų rūmai 

348 balsais prieš 4 priėmė pasiū
lymą sustiprinti amerikiečių Slap
tąją tarnybą užsienyje. Pasiūly
mas buvo jau padarytas prieš mė
nesį ir griežtoj paslaptyj svarsto
mas.

Londonas. Paskutinėmis žinio
mis anglų diplomatai laikosi nuo
monės, jog Molotovas pasitraukęs 
iš užs. reik, ministerio vietos, nes 
rengęsis tapti Stalino įpėdiniu.

Vašingtonas. JAV senatorius, 
buvęs antiamerikinės veiklai tirti 
komiteto narys Mundt pareiškė, 
jog daugely JAV įstaigose veikia 
plačiai išsišakojęs špionažo tink
las. Yra numatyta eilė suėmimų.

Sofija. Neoficialiomis žiniomis 
48 vai. prieš paskelbiant sprendi
mą 15 evangelikų dvasininkų by
loj, Bulgarijoj vėl suimta 50 evan_ 
gelikų kunigų.

Londonas. Britų konservatorių 
partijos pirmininkas ir dabartinis 
opozicijos vadas W. Churchillis 
kovo 5 d. pareiškė, jog jis neto
limoj ateityje turės pasikalbėjimą 
su min. pirm. C. Attlee vyriausy
bės gynybos politikos klausimais. 
Į pasitarimą kviečiąs Cl. Attlee.

Muenchenas. Kovo 5d. Muencheno- 
Freislngo arkivyskupui kardinolui My
kolui von Faulhaberlul sukako 80 
metų amžiaus. Ta proga Muencheno 
miestas suteikė jam garbės piliečio 
titulą.

Rottenburgas. Kovo 4d. rytą mirė 
Rottenburgo vyskupas Dr. J. Sproll.

Paryžius. Prancūzų vyriausybės nu
tarimu, maršalas Petalnas atleistas 
nuo savo lovos tvarkymo ir celės va
lymo pareigų. Maršalas dabar yra 92 
metų amžiaus ir diena po dienos eina 
silpnyn.

Lisabona. Iš Portugalijos sostinės AP 
praneša, jog vienas portugalų armijos 
karininkas pasisiūlė kalėti ligi gyvos 
už kardinolą Mindszenty.

Stockholmas. I sovietų puolimus esą 
Švedijoj persekiojami baltai „sovietų 
piliečiai“, švedai atsakė, jog tai yra 
„gryna fantazija“.

Daugiau ar mažiau pikti buvo ir 
kitų laikraščių komentarai. Po tos 
sovietų notos kai kurie laikraščiai 
kreipėsi į pabaltiečius, norėdami 
išgirsti jų nuomonę apie švedų 
policiją ir jos elgimąsi su jais. Nė 
vienas iš paklaustųjų nepagailėjo 
gražių žodžių policijai, o policija 
Švedijoje iš tikrųjų viena iš pui
kiausių ir džentelmeniškiausių. Iš 
tų pabaltiečių pasisakymų būdin
gas ir gana sarkastiškas yra esto 
prof. H.* Perlitzo pasakymas. Už
klaustas „Stockholms - Tidningen" 
korespondento jis atsakė: „Rusai, 
žinoma, nori ten namie esantiems 
paaiškinti, kodėl pabėgėliai negrįž
ta į „rojų". Jeigu jie kalbėtų apie 
ką kitą, o ne apie policijos „te
rorą", tauta nesuprastų savo val-

I džios organų."
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