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Prasidės taikos derybos
Šanchajus. UP žiniomis, komu

nistų radijas pranešė, jog taikos 
pasitarimai tarp komunistų ir 
vyriausybininkų prasidės balan
džio 1 d. Pekinge. Komunistų 
delegacija, susidedanti iš penkių 
asmenų. Jai vadovaus kinų ko
munistas Nr. 2 gen. Cu-En-Lai, 
kuris 1945 m. taip pat vadovavo 
komunistų delegacijai derybose 
su Kuomintangu. Nors oficialaus 
kvietimo deryboms nacionalistų 
vyriausybė dar nėra gavusi, ta

čiau, kaip bepartyvis delegatas 
Cang-Si-Cao teigia, nacionalistų 
delegacija kovo 31 d. vyks į Pe- 
kingą. Prieš tai delegacija vyk
sianti pas gen. Clangkaišeką iš 
mandagumo „paklausti“ jo nuo
monės.

Karo pavojus vis dėlto esąs

PASKUTINES NAUJIENOS

Londonas. Neseniai įvykę britų 
parlamento debatai užsienių poli
tikos ir krašto gynimo klausimais 
parodė įsidėmėtinus dalykus. Pir
ma, pasireiškė nuomonių skirtu
mas dėl to, ar karo reikia laukti 
greit, ar dar ne tuoj; antra, buvo 
pademonstruotas aiškus ir vie
ningas britų tautos nusistatymas 
ginklu pasipriešinti sovietų už
puolimui jeigu jis įvyktų.

Civilinės aviacijos ministeris 
lordas Pakenhamas įsakmiai pa
reiškė lordų rūmuose, kad karo 
pavojus yra, tačiau jis tuoj pat

riausybė turinti planus bėdos at
vejui, t y.: jeigu pasirodytų, kad 
jos apskaičiavimai nepasitvirtina, 
ir karas vis dėl to prasidėtų. 
Daugelis britų parlamentarų, ste
bėtojų, politikų ir diplomatų su
tinka su lordo Pakenhamo pažiū
ra — kad šiais metais karo „grei
čiausiai“ dar nebus. Tačiau toli 
gražu ne visi taip galvoja. Lordų 
rūmuose Earl of Cork and Orre
ry, žemuosiuose rūmuose atstovai 
Butleris ir Mc Millanas pabrėžė, 
jog britų tauta su baime ir susi
rūpinimu laukia ateinančios va
saros, kuri nežinia ką atnešianti.

Maskva. Marš. Sokolovskis, kaip 
trečiadienio rytą pranešė Maskvos 
radijas, paskirtas sovietų karinių 
pajėgų ministerio pavaduotoju. Į 
Sokolovskio vietą paskirtas gen. 
Žukovas.

Vašingtonas. Buvęs JAV pasiun
tinys Maskvoje gen.-ltn. W. B. 
Smith paskirtas pirmosios ameri
kiečių armijos vadu, kurios bū
stinė yra netoli nuo New Yorko.

Varšuva. Kaip Varšuvos radijas 
praneša, šiaurinėj Lenkijoj smar
kiai veikią partizanai.

Belgradas. Balandžio pradžioje 
maršalas Tito pasakys kalbą, ku
rioje jis išryškins Jugoslavijos 
vaidmenį ateities Europoje bei 
prekybinius santykius su Vakarais.

Vašingtonas. AP pranešimu į Ira
ną atvyko pirmas transportas gin
klų, kuriuos vyriausybė pirko 
Amerikoj.

Patikimi šaltiniai praneša, jog 
artimiausioj ateity min. pirmi
ninkas paskelbs nuolaidą kurios 
vyriausybė numačiusi padaryti 
komunistams ir tai bus atsaky
mas į Mao-Ce-Tung paskelbtą 8 
punktų programą.

Iš kitos pusės komunistai vėl 
po dviejų mėnesių pradėjo dide- [pasiskubino pridurti, jog vyriau- 
lį žygį Ankingo rajone. Šio mie- sybės manymu šiais metais karas I— Aplamai norima tikėti, kad at- 
sto kritimas sudarytų didelių pa- greičiausiai dar neįvyksiąs. Po to viro karo sovietai vengs, tačiau 
vojų Nankingui ir Šanchajui. I rezervo jis vėl pareiškė, jog vy- latst. Mc Millanas įspėjo, kad

Ir Danija prisidėjo prie Atlanto pakto
(Rašo mūsų bendradarbis Skandinavijoje K. Rauklaukis)

Sugrįžęs iš Baltųjų Rūmų, Da
nijos užs. reik. min. Rasmusse- 
nas kovo 22d. pasiūlė danų par
lamentui įgalinti vyriausybę pa
sirašyti Atlanto paktą. Ministeris 
nušvietė nepavykusius pasitari
mus Skandinavijos karinei są
jungai sudaryti ir pabrėžė, kad 
saugumą, kuris bus teikiamas At
lanto pakto nariams, sudaro grei
tesnė ir efektyvesnė pagalba už
puolus.

Dėl ginklų pristatymo Danijai 
iš JAV klausimas dar tebėra at
viras, bet Rasmussenas tikisi, kad 
karinis atstatymas nuo karo nu-

PuMŪzai kutosi I&hummkg
KOMUNISTAI GAVO 37 VIETAS. DE GAULLE SĄJŪDIS STI

PRIAUSIAS. VYRIAUSYBĖS KOALICIJA LAIMĖJO

Pa ryži u s. Pereitą sekmadienį 
Prancūzijoj buvo pakartoti dau
gelyje apskričių departementų 
Tarybų rinkimai. Vidaus reika
lų ministerijos oficialiame pa
reiškime sakoma, jog vyriausy
bės partijos rinkimuose gavo

Pastebėtinas prancūzų tautos 
nusisukimas nuo komunistų. 
Spėjama, jog antruose balsavi
muose balsavo taip pat daug su
silaikiusiųjų, ypač tose apskri
tyse, kur komunistas turėjo vil
čių būti išrinktas. Pranešama,

teriotų tautų gali greit įvykti se
natui įstatymą priėmus. Jis taip 
pat tikėjosi, kad amerikiečių są
lygos tiems ginklams pristatyti 
labai atsižvelgs į ginklus priiman
čių kraštų ekonominę padėtį.

Užsienių reikalų ministeris pa
brėžė, kad negali būti nė kalbos 
apie svetimų bazių įrengimą Da
nijoje. Danija taip pat negali 
kiekvienu atveju įsipareigoti pas
kelbti karą užpuolikui, jeigu puo
lama toli nuo Danijos teritorijos. 
Sprendimas priklauso nuo to, ar 
danų ginkluotų pajėgų pasiunti
mas esamoje padėtyje bus tiks
lingas.

Paklausus apie bazes Grenlan- 
de, užsienių reikalų ministeris 
pareiškė: „Kaip perlamentas jau 
žino, vyriausybė tarėsi su Ame
rikos vyriausybe panaikinti 1941 
m. balandžio 9 d. traktatą Gren- 
landui apsaugoti. Etapais Danija 
jau perėmė metereologinių sto
čių priežiūrą Grenlandijoje, bet 
derybos dar nėra baigtos. Jeigu 
Danija prisijungs prie Atlanto 
pakto, Grenlando apsauga tada 
nebus vien tik klausimas tarp

Danijos ir JAV, bet reikalas, kurį 
svarstys pagal Atlanto pakto tek
stą sudaryta gynimosi taryba, o 
toje taryboje bus reprezentuoja
ma ir Danija.“ Rasmussenas taip 
pat pabrėžė, kad Achesonas pa
aiškino, Grenlandas nebus pavar
totas kaipo užpuolimo bazė, ir 
Grenlandas sudarąs dalį tos teri
torijos, kuri bus ginama užpuo
lus ją.

Rasmussenui savo kalbos da
lyje paminint, kad Atlanto pak
tas neturi jokių klauzulių, žiūro
vų ložėse kilo sąmyšis, ir staiga 
išsivyniojo plakatas, kuriame bu
žo nutepliota „Jaunimas sak« 
ne!“. Ministeris nutraukė savo 
kalbą ir parlamento pirmininkui 
apgailestavo, kad tokie nedaniški 
ir nedemokratiški metodai galėjo 
rasti vietos parlemente. Keletas 
pusberniokų, išvyniojusių šį pla
katą, buvo parlamento sargų už 
pakarpos išmesti. Paskui ministe
ris vėl tęsė savo pranešimą.

Kitą dieną Kopenhagos komu
nistai ruošė demonstraciją prieš 
parlamento rūmus. Dalyvavimas

(Perkelta J 4 pusi.)
daugumą 679 vietas (socialistai 
— 279 radikalsocialistai ir jiems 
artimi — 290 ir MRP — 110), De 
Gaulle tautinis judėjimas rinki
muose pasirodė stipriausia par
tija — gavo 389 vietas. Ypačiai 
Šiuose rinkimuose pralaimėjo ko
munistai, kurie pravedė tik 37 
atstovus (1946 metais — 184). Ki
tos partijos gavo 401.

SOVIETAI ATOMINĘ BOMBĄ 
TURĖS TIK 1960 m.

Chicago. Atominės energijos spe
cialistas gen. Įeit. Leslie R. Groves 
pareiškė, jog Sovietų Sąjunga ato
minę bombą pasigamins I960 m., 
tačiau ši bomba tebus tik tokio 
galingumo, kaip amerikiečių 1945 
m. Jis pabrėžė, jog Rusija 1952 m. 
atominę bombą galės pasigaminti 
tik tuomet, jei ji gautų neribotą 
paramą iš JAV. Galvoti, jog sovie
tai patys šiuo metu galės atominę 
bombą pasigaminti, būtų absurdas.

jog kai kuriose vietovėse, net 
komunistų simpatikai balsavo už 
vyriausybės partijų kandidatus. 
Pažymėtinas taip pat ir De 
Gaulle sąjūdžio susijungimas su 
vyriausybės koalicija prieš ko
munistus.

Iš trijų vyriausybės partijų 
daugiausiai balsų neteko socia
listai, kai tuo tarpu MRP maž
daug nepasikeitė, o radikalsocia
listai sustiprėjo. Apskritai jau
čiamas dešiniojo sparno sustiprė
jimas.

Paryžiaus spauda komentuo
dama rinkimus daugiausiai dė
mesio skyrė vyriausybė koalici
jos laimėjimui ir komunistų 
smukimui. Vyriausybei artimas 
„L Aube“ rašo, jog dabar vy
riausybė turi dėti visas pastan
gas, kad įvykdytų savo prieš rin
kimus duotus pažadus, ypač so
cialinės politikos srity, kad tuo 
būdu komunistams suduoti pas
kutinį smūgį.

naujas konfliktas gali automatiš-' 
kai kilti iš suintensyvėjusių šal
tojo karo veiksmų Graikijoj ir 
Jugoslavijoj. Politiniai stebėtojai 
vis labiau įsitikina, kad Stalinas 
netrukus ims doroti maršalą Tito, 
kad įsitikintų, kaip gi vakarinės 
galybės reaguos į sovietų veržimąsi 
prie Adrijos. Savo ruožtu ameri
kiečiai ir britai nedviprasmiškai 
prižadėjo energingai baigti su 
Graikijos sukilėliais. Jau iš to 
matyti, koks sausas parakas toje 
Europos dalyje, ir net atsargūs 
stebėtojai nedrįsta spėti, ar abu 
šie užsimojimai neįskels konflik
to kibirkšties.

„Exchange“ iš Vašingtono pra
neša, jog ir Atlanto pakto pasira
šyti suvažiuoją užs. reik, ministe
rial savo širdies gilumoj nesą ra
mūs dėl artimiausios ateities. Dar 
prieš pasirašydami paktą jie ba
landžio 2 d. tarsiąsi, kaip apsau
goti „fronto linijoj“ esančius 
pakto dalyvius, kaip Norvegiją ir 
Daniją, jeigu sovietai juos užpul
tų dar prieš Atlanto pakto įveiks- 
minimą. Kariniai sluoksniai laiką 
būtina ko greičiausiai imtis lai
kinių priemonių, nes žaibinis so
vietų smūgis į šiaurinį Atlanto 
sistemos sparną žymiai susilpnin
tų vakarinių galybių strategines 
pozicijas. Buvo gandų, kad tokio 
puolimo atveju norvegai iš anks
to nusistatę užleisti šiaurinę savo 
krašto dalį kaip neatlaikomą; 
norvegų karo ministers Hauge 
tuos gandus griežtai paneigė. — 
Vašingtone būsiąs svarstomas ir 
Reino linijos gynimas. Jo pagrin
dą sudarysiančios gilumon išdės
tytos sausumos pajėgos, 
parems stipri ginamoji 
moji aviacija.

„Basler Nachrichten“ 
no politinių sluoksnių 
jog ten laukiama, kad po JT Vi
sumos sesijos balandžio m. sovie
tai ir jų satelitai pasitrauks iš JT. 
Tai įvyksią, jei sovietams nepa
vyks sumobilizuoti JT prieš At
lanto paktą.

ir

iš

kurias 
puola-

Berly- 
praneša,

„Sustiprintas budrumas“ dėl nervu karo
Berlynas. Skandinavų laikraš

čiai iš Berlyno praneša, jog va
karinės galybės dar kartą keti
nančios bandyti su sovietais pa
siekti susitarimą dėl Vokietijos. 
Pagal tuos pranešimus, vakari
nės galybės numatančios vidu
rio Vokietijoje sudaryti neutra
lią sritį, iš kurios būtų iškraus
tytos visos okupacinės pajėgos. 
Kaip derybų pagrindas sovietams 
būsiąs pasiūlytas planas, numa
tęs sudaryti „neutralų trikampį“ 
tarp Berlyno, Dortmundo ir Ko- 
burgo, iš kurio būtų iškrausty
tos sovietų, britų ir amerikiečių 
okupacinės pajėgos.

Kažin, ar ši žinia nebus kilusi 
iš sovietų šaltinių Berlyne, kurie 
visokiais būdais stengiasi sukliu
dyti Vakarų Vokietijos valstybės 
sudarymą. Pačiomis paskutinė

mis dienomis britų „Manchester 
Guardian“ įspėjo, kad sovietai 
stengiasi pakirsti Vakarų morą- 
lę ir tikisi pasieksią naujo Mūn- 
cheno. Prie tos sovietų kompa
nijos priklauso buvusio vokiečių 
ambasadoriaus Nadolny misija 
pas Vakarų Vokietijos politikus, 
kuriems norima įkalbėti imtis 
tariamai tarpininkauti tarp. Ry
tų ir Vakarų. Tokiu būdu sovie
tai vokiečių nacionalistams įtai
goja mintį, kad Vokietija darosi 
savaranki „trečioji galybė“ tarp 
sovietų ir vakarinių galybių, pri
valanti užimti „nepriklausomą“ 
poziciją ir nesiduoti Vakarų 
įjungiama į jų kombinacijas. Pa
čioms vakarinėms galybėms pa
gąsdinti sovietai surengė didžiu
lius savo armijos manevrus. Tų 
manevrų mastas pasirodė toks,

jog vakarinių galybių karinės 
valdžios organai Vokietijoj, kad 
ir neprarasdami ramumo, „dėl 
viso ko“ tuos manevrus atydžiai 
seka ir stebi, ar jie kartais ne
bus kas nors daugiau nei papras
tų nervų karo reiškinys. Manev
ruose dalyvaujančių sovietų pa
jėgų skaičius pasirodo besąs di
desnis nei išsyk buvo manoma, 
Thūringijoje ir šiaurinėje sovie
tų zonos dalyje yra sutraukta 
apie 500 000 raudonosios armijos 
karių; sovietų dalinių apginkla
vimas yra pats moderniausias, — 
be kitko pastebėta dar nema
tyto tipo tankų. Kad ir tebesilai
kydami rezervuotai dėl visų tų 
reiškinių, vakariniai sąjunginin
kai, anot „Basler Nachrichten“, 
vis dėlto laiką reikalinga susti
printi savo budrumą.
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Screeningas... krikščionims demokratams!
Mokyti vėl ėmėsi „Mintis'* (Nr. 

30, A. J. Greimo str. „Valstybinė 
mintis tremtyje"). Šiuo tarpu jos 
tema — krikščionys demokratai. 
Jos teigimai:

„Yra mūsuose viena partija — 
krikščionių demokratų partija, ku
ri turėjusi progos bene ilgiausią 
laiką demokratinėse sąlygose va
dovauti Lietuvos politiniam gyve
nimui, turėjusi visas sąlygas susi
formuoti tvirtus politinius kadrus, 
šiandien niekam nepaslaptis, jau
čiasi lyg ir paveldėjusi iš tautinin
kų režimo „tautinės vienybės" 
monopolį ir tuo pačiu pašaukta 
mūsų visuomenėje reprezentuoti 
valstybingumo mintį".

Tačiau autoriui kyla skepticiz
mo, kad krikščionys demokratai 
galėtų išlaikyti tokią opiniją vi
suomenės akyse del dviejų faktų. 
Vienas — tai reziduojančios tau
tos žmonių apšmeižimas, jų išpra- 
vardžiavimas alkoholikais, agen
tais, šnipais ir tt. Ir dėl to rezi
stencijos „idėja, galėjusi sukelti 
naują entuziazmo ir patriotizmo 
gaisrą tremtinių visuomenėje, buvo 
išjuokta, ištikrinta, išscreeninguo- 
ta ir numesta į kasdienybės krep
šį". Tiesiogiai nepasakyta, kad 
tuos nusikaltimus padarę krikščio
nys demokratai, bet kadangi tai 
vienas iš „faktų", kurie sukelia 
autoriui skepticizmą dėl krikščio
nių demokratų tai matyt, kad tie 
dalykai krikščionims demokratams 
priskiriami.

Antras iš tų dviejų „faktų" tai, 
kad krikščionys demokratai ne
parodo tinkamos pagarbos p. St. 
Lozoraičiui, kaip valstybės repre
zentantui.

Iš tų dviejų „faktų”, kurie in
kriminuojami krikščionims demo
kratams, laikraštis daro išvadas:

„krikščioniškųjų grupių (jau net 
ne krikščionių demokratų! — Red.) 
kaip tautinės vienybės reprezen
tantų ir laisvės kovų centralizuo- 
tojų kvalifikacijos turėtų būti per
mąstytos. Pirmiausia, žinoma, jų 
pačių".

Išvada svari, krikščionims demo
kratams (ar krikščioniškosioms 
grupėms?) tikrai įsidėmėtima. Juk 
čia siūloma peržiūrėti jų kvalifi
kacijas, arba, anksčiau tartu auto
riaus žodžiu, jie turi būti pascree- 
ninguoti. Ir tvarka pasiūlyta: pir
ma patys krikščionys demokratai 
turi permąstyti, atlikti prisipaži
nimą.

Nežinodami, ar kaltinamieji taip 
padarys, kaip jiems siūloma, mes 

norime „permąstyti" „Minties" pa
teiktus tvirtinimus ir „faktus".

*
Dėl paveldėjimo iš tautininkų — 

tautininkai, pirmiausia, nei mirę 
nei iš gyvenimo pasitraukę, dėl to 
ir paveldėti iš jų ką nors dar pe- 
ranksti; O antra, jeigu tautininkai 
ir norėtų pasitraukti iš gyvenimo, 
tai krikščionims demokratams sun
ku iš jų būtų kas paveldėti, nes 
dar yra tiesioginiai tautininkų įpė
diniai, buvę tautininkų partijos 
nariai ar tautininkiškų organiza
cijų auklėtiniai, susitelkę „Min
tyje". Taigi „tautinės vienybės 
monopolis", apie kurio paveldėji
mą kalba „Mintis", jai iš tautinin
kų ir atiteks. Jau ir dabar iš nie
kur tiek negirdim išminties kupinų 
pamokslų kaip iš „Minties", lyg 
ji būtų jau paveldėjusi ir tautinės 
vienybės atstovavimo, ir valsty
binės išminties ir patriotizmo mo
nopolį.

Dėl krikščionių demokratų „jau
timosi" turint teisę „reprezentuoti 
valstybingumo mintį" — gali pasa
kyti tik jie patys. Ne mums ir ne 
„Minčiai" ar p. Greimui spręsti, 
kas kaip „jaučiasi". Bet jeigu jau 
reiktų pasakyti, kas objektyviai, 
pagal atliktus darbus, pagal sudė
tas aukas, turi daugiau pagrindo 
„valstybingumo mintį reprezentuo
ti" — ar krikščionys demokratai, 
ar p. Greimo partija su „Mintim", 
— deja, negalėtume pasisakyti p. 
Greimo ir „Minties" naudai.

Tačiau iš esmės manome, kad 
ne laikas ir ne vieta klausimams, 
kas turi teisę valstybinei minčiai 
reprezentuoti. Kas jaučiasi turįs 
teisę reprezentuoti, tegul ją sau 
ir turi. Ir nėra reikalo dėl jos 
ietimis ar plunksnomis badytis. 
Bet kas jaučiasi turįs reprezenta- 
vimo teisę, tas turėtų jausti ir di
desnę darbo pareigą. Dirbti Lie
tuvos išlaisvinimo reikalui, o ne 
tuščiažodžiauti apie reprezentavi- 
mo teises — Štai, mūsų įsitikini
mu, yra svarbiausias ir aktualiau
sias dabarties reikalas.

kad p. Gretinas užsigintų nieko 
bendra su tais žmonėmis neturė
jęs!) Prieš šitų žmonių užmačias 
monopolizuoti tautos rezistenciją 
ir ja paspekuliuoti siauram parti
niam reikalui buvo pasisakyta — 
ir ne tik krikščionių demokratų 
(jiems vieniejn^ butų, perdaug gar
bės!) Nutylėjo- ir.riai įkas nutiko, 
kai tikrai pasirodė-' Yezistencijos 
atstovai iš krašto. Nutylėjo, kaip 
tie žmonės pareikalavo, kad krašto 
rezistentai pirma iš jų gautų pri
tarimą, pasiduotų jų linijai ir tik 
tada imtų veikti; Kada rezistenci
jos atstovai pasielgė taip, kaip 
jiems rodės geriau, tada atsirado 
ir p. Jurgio Garšvos (tariam p. 
Greimas jį pažįsta!) pasirašyta 
pro memoria, ir to paties rato vyrų 
laiškas p. Lozoraičiui, rašytas 1948 
m. rugs. 5 d., ir komunikatas, įdė
tas p. Gabrio „Tautos Sargyboje" 
1948 m. rugsėjo-spalių nr. Iš ten 
aiškėja skaitytojui, kas rezistenci
jos atstovus įžeidinėjo, kas rezis
tencijos idėją šventvagiškai nie
kino ja spekuliuodamas, kas pro
testus rašinėjo prieš krašto rezis
tentus ir nuorašus net svetimie
siems įteikinėjo.

ėmė badyti krikščionis demokra
tus, o ne anuos vyrus (ir save!). 
Kodėl taip neteisingai? Gal p. Grei-
mas nežinojo, ką rašė jo mielas 
Jurgis Garšva? Ar gal tikėjo, kad 
kiti tai jau užmiršo? Šiaip ar taip, 
bet toks „gynimas" neatrodo nei 
riteriškas, nei aukšto valstybinės 
minties lygio.

Kilnu, kai „Mintis" ėmė ginti 
vieną iš Lietuvos vastybininkų, p. 
Lozoraitį. Bet kiek tie krikščionys 
demokratai, kuriuos iaikraštis in
kriminuoja, yra p. Lozoraičiui nu
sidėję, mums nėra žinoma. Kaip 
pirmuoju atveju p. Greimas savo 
nuodėmes priskyrė krikščionims 
demokratams, taip šiuo antruoju 
atveju jiems priskiria . . . taria
mąsias mūsų laikraščio nuodėmes. 
Krikščionys demokratai padaryti 
kaip tas vaižgantinis Juodžiaus 
kelmas, ant kurio visus nereika
lingus ir atliekamus daiktus su
meta. Jų reikalas, ar jie tylės, ar 
prisipažins nusikaltę (šiais laikais 
nebūtina nusikalsti, bet būtina pri
sipažinti!). Kiek tai liečia mūsų 
laikraštį, tai nemanome, kad p. Lo
zoraitis reikalingas gynėjų. Už jį 
b y k) j a jo darbai. O tik pagal dar
bus, ne pagal gražius žodžius, ver
tinam p. Lozoraitį, p. Greimą, tuos

Ir vis dėlto riteriškasis rezisten- pačius krikščionis demokratus ir 
cijos idėjos ir jos atstovų gynėjas 1 kitus taurius ponus.

Airiu. teutiue švente Hew įeelte

Negali pirmu pažvelgimu neim
ponuoti laikraščio riteriškumas, kai 
jis imasi ginti tautos rezistencijos 
idėją ir jos atstovus. Bet kyla nu
sivylimas riteriu, kai prisimeni 
faktų antrą pusę, kurią jis nutylė
jo, ir pamatai, kaip neprotingai jis 
švaistosi savo smūgiais. O jis nu
tylėjo, kad buvo susidariusi grupė 
žmonių, norėjusių rezistencijos 
idėja paspekuliuoti. (Būtų malonu,

Kasmet airiai švenčia savo šalies 
globėjo ir krikštytojo šv. Patriko 
dieną (kovo 17 d.), kuri yra tapusi 
airių tautine švente. Iškilmingiau
siai Amerikos airiai ją švenčia 
N. Yorke, kur jų esama apie pu
santro milijono ir kur_ ši diena
virsta bendrai vietos katalikų ga
lybės, susiorganizavimo ir kultū
rinio pasirodymo švente. Šių me
tų šventė savo demonstracijų di
dumu ir dailumu pralenkė visas 
kitas ligi šiol buvusias. Eitynėse, 
kurios vyko centrine N. Yorko 
gatve, Fifth Ave, žygiavo apie 
100.000 demonstrantų, o jų žiūrėjo 
ištisas 6 vai. apie 2 mil. metro
polio gyventojų. Paradą priėmė 
prie šv. Petrikos katedros 
laiptų kardinolas F. Spellmanas. 
Salia jo stovėjo vyr. miesto bur
mistras O. Dwyer (taip pat airis 
katalikas). Žygiuojant visai miesto 
tarybai, jos pirmininkas Impelli- 
teri priėjo prie kardinolo priklau
pė ir pabučiavo jo žiedą. Taip 
pasielgė ir daug kitų aukštų airių 
pareigūnų.

Pirmiausia pražygiavo ginkluoti 
du pulkai kariuomenės. Po jų sekė 
karo veteranai katalikai, kurių

tarpe buvo matyti daug aukštų 
karininkų. Vėliau sekė dideli jun
giniai kat. policininkų, o po jų 
žygiavo Airių kult. Draugijos ko
ledžas. Toliau sekė gražiausiomis 
uniformomis pasipuošę kat. un-tų 
(Fordham ir st. John), akademijų, 
koledžių studentai su profesūra ir 
daugybė kat. gimnazijų. Visi su 
savo orkestrais, kurie vidutiniškai 
turi po 100 ir daugiau orkestrantų. 
Airių parapijos nešė dideles bažny
tines vėliavas su savo tautos did
vyrių paveikslais ir plakatus su 
įrašu: Salin anglus iš Airijos! Į 
akis metėsi jaunuomenės „milita- 
rizmas", kai jauni moksleiviai, ap
rengti karo jūrininkais ir nešini 
šautuvais, žygiavo drausmingose 
gretose. Apskritai kiekviena vėlia
va (net ir mergaičių mokyklų bei 
draugijų) lydima ginkluotų sargy
bų, kurios dažniausiai neša imituo
tus šautuvus. Mane stebino ne tiek 
pasakiškas uniformų ir papuošalų 
margumas, kiek amer. jaunimo su- 
drausminimas, jo puiki disciplina 
ir kruopštus pasiruošimas šioms 
tikrai didelėms iškilmėms.

A. BENDORIUS

Bet atkreipiame dėmesį į tai, kad 
šitoji „Minties" riteriška kova dėl 
valstybininko žmogaus ir valsty
binės idėjos nėra nei teisinga nei 
valstybinga. Nėra teisinga, nes 
laikraštis guldo . . . plunksną už 
vieną valstybininką (tegul ir auto
ritetinio režimo reprezentantą), bet 
jis rašalo klanais taško kitą tokį 
pat valstybininką (tegul . ir demo
kratinio režimo atstovą). Laikraštis 
plunksną laužo, gindamas vieną 
tautos grupę; plunksną vėl laužo, 
nemažiau nusipelniusią tautos gru
pę niekindamas ir mesdamas į 
kasdipnybės krepšį. Tai nei tei
singa, nei valstybiškai išmintinga.

Šiandien ne tik atomo, bet ir 
tuščiažodžiavimo amžius. Populiaru 
suskirstyti žmones ir grupes, į 
draugus ir priešus. Tikruosius ar 
tariamuosius (dažniausiai!) priešus 
mėgstama užpilti nedemokrato, fa
šisto, monopolisto, tautinės vieny
bės ardytojo pravardžiavimais. Kai 
tų magiškai veikiančių žodžių įta
ka per silpna, dar organizuojamas 
minios žodis su mitingų rezoliu
cijomis, su pasipiktinimais, pagyri
mais, protestais ir liaupsinimais, 
tie propagandiniai triukai, perdaug 
jau nubodę iš anapus geležinės 
užgangos, nei mūsų nei skaitytojų 
negali suklaidinti, nes žinom, kas 
yra anapus tų gražių ar baisių 
žodžių. Tuščios pastangos jais bai
dyti.

Nors p. Greimas naudojasi tomis 
totalistinio režimo propagandinė
mis priemonėmis, mes nenorime 
prileisti minties, kad jis priklauso 
prie tos rūšies kovotojų, kurie tie
sos nutylėjimais ar iškreipimais, 
o iš kitos pusės sav.o demonstruo
jamu užsiangažavimu už tauraus 
populiarumo idealus, patriotizmą, 
valstybiningumą, demokratizmą... 
pridengia, kaip iškaba, savo smul
kesnio populiarumo asmeninius ar 
grupinius interesus. Jeigu jis no
rėtų taikyti lygų matą visiems 
žmonėms, lygią pagarbą visiems 
valstybinio gyvenimo reprezentan
tams pagal jų darbus, tygų res- 
pektą visoms valstybinių siekimų 
grupėms; jeigu savo idealu laiky
tų bent reliatyvaus teisingumo 
meilę, — tai būtų bendras pagrin
das su juo svarstyti gyvenimo 
reiškinius, tada ir jo siūlymas per
mąstyti, persiscreenihguoti (ne tik 
kitus, bet ir save, p. Greimai!) ga
lėtų būti nuoširdžiai priimtas. Na, 
tatai ir pritiktų . . . gavėniai.

Jugoslavijoj išleistas įstatymas, 
pagal kurį liaudies teismas iš kuni
gų gali reikalauti atidengti išpa
žinties paslaptį. Neseniai Belgrade 
vienai katalikų kunigas buvo nu
teistas, kadangi jis atsisakė iš- 

I duoti išpažinties paslaptį.

Jurgis Jankui

PŪSIS
62.

— Na čia ne mano reikalas. Pinti tu meisteris, ne aš. 
Nupink tokį dangti, kad būtų kaip tik ant skylės. Kiek 
platesnis ir ilgėlesnis, o kad jis būtų nematomas, aš pa
darysiu.

Tada man pasidarė aišku, ką Patys galvojo. Jis būtų 
galėjęs viską pasakyti dviem žodžiais, ir būtų buvę aiš
ku, bet jis plepėjo, o tas rodė, kad šiandien smagus. 
Man irgi darėsi smagiau. Ir nerimas ir ramumas vieno
dai užkrečiamos ligos.

Pasiėmiau kirvį, pažiūrėjau, ar turiu kišenėje peilį, 
išsimatavau duobės angą ir išėjau į mišką. Neieškojau 
niekada miške nei paukščių, nei medžių, nemokėjau 
atskirti iš balso vieno vardo nuo kito, bet man patiko 
būti tarp tų garsų, paskendus ramiam, savim pasitikin
čiam medžių šlamėjime. Aš nemoku to pasakyti, ką 
visada jaučiu, būdamas miške, tik tiek, kad jaučiu 
didelę atskirybę, lyg visam pasaulyje tebūčiau vienas. 
Nemėgau ir medžioti. Medžiojant reikia užmušti, o mušti 
aš niekada nieko nenorėjau ir dabar nenoriu. Pagry
bauti, iš vytelių arba iš plėštikių nupinti dailių krepšelių. 
Tą mėgdavau ir dabar tebemėgstu. Taip kur ant kelmo 
sėdėti ir nieko neveikti ima nuobodulys, bet kai ranko
mis ką rezgi, nepamatai, kur laikas nubėga.

Arti lazdynų nebuvo. Perėjau visą jaunuolyną, peršo
kau upelį, pirma rūpestingai apsižiūrėjęs, kad neliktų 
pėdų, ir ėmiau eiti upelio pakraščiu. Paupeliais paprastai 

galima rasti labai gražiai išbėgusių lazdynų. Paėjęs galą, 
radau, labai gražių, baltųjų nepaprastai tinkamų plėši
kėms, bet man dar reikėjo lankui ir ilgo ir stipraus. Ga
lą paėjęs, radau ir tą. Nusiploviau ir čia pat sulenkiau, 
palankstydamas ant medžio, nes ant kelio lenkti buvo 
per stambus. Dar reikėjo karkliukų skersinėliams. Tų 
tegalima buvo rasti pačiam upely. Priėjau ir nustebau. 
Per upelį buvo daug pėdų. Vienos buvo senos, kitos 
visiškai neseniai įmintos. Per čia buvo einama, nes į 
vidurį upelio buvo įmestas senas kelmas, ant kurio 
pasistojus, galima buvo lengvai peršokti į kitą pusę, 
iš tos vietos aną vakarą girdėjau ir balsus ateinant.

Mane vėl suėmė netikrumas, ir aš, susirinkęs lazdynus, 
toli nuėjau į kitą pusę, tenai prisipioviau karkliukų ir 
tankynėly atsisėdau pinti, bet tikrumo jausmas nebe
sugrįžo. Dirbau kaip kiškis, akis ir ausis į* visas puses 
pastatęs.

Kai baigiau, galėjo būti geri pietūs; apie valgį buvau 
ir užsimiršęs, bet dangtis išėjo gražus ir didelis. Motina 
ant tokio būtų galėjusi iš karto visai linamynio talkai 
virtinius išgriebti. Skiedras užspardžiau sąmanomis ir 
pernykščiais lapais.

„Jeigu per savaitę niekas neužeis, kai žolės išsipils, 
nė su žiburiu neberas", pagalvojau nueidamas ir nusi
juokiau, kad žmogus greitai pasidarai kaip katė ir ne
benori pėdsakų palikti.

Palys savo darbą irgi buvo baigęs, gulėjo tarp eglučių 
ir žiūrėjo, kaip verda puodas. Kai vakar buvome kartu, 
jis nuo ugnies nesitraukė, bet sukinosi aplinkui ir kurstė, 
kad greičiau išvirtų. Vienam ir jam buvo neramu. Jeigu 

kas, pamatęs ugnį, ir prieitų, jis tyliai galėtų pasitraukti 
atbulas gilyn į eglynėlį ir be garso dingti miške.

To jam nepasakiau. Žmogus daug ką jauti ir daug ką 
supranti, bet kitam pasakyti negali.

— Ilgai krapšteis, — pasitiko galvą iš eglynėlio iš
kišęs. — Bulvės pervirs.

— Užtat turėsi kur nusunkti, — atsikirtau ir su tais 
žodžiais pasijutau, lyg būčiau sugrįžęs į namus ir kalbė- 
čiausi su tėvu arba motina.

Palys paėmė dangtį, rūpestingai apžiūrėjo, paskum pa
žiūrėjo bulves.

— Sukritusios, — pasakė, padėjo dangtį, išvertė ant jo 
bulves, pakėlė pakratė.

— Bus geras, bulvės kiaurai nekrenta.
— Eik tu!
Ir abu juokėmės, o jis bulves nupylė į puodą, už

dangstė ugniavietę, paderino dangtį su anga. Tiko, kaip 
čia buvęs.

— Ar nesakiau, kad padarysi.
— Bet kada jo nebus matyti?
— Čia jau mano reikalas. O dabar prašom į vidų, rei

kia užkąsti pusryčio.
— Ne pietų?
— Jeigu tu po pusryčio, gali valgyti ir pietus.
Pavalgėm šalto rūkyto kumpio su karštom bulvėm. 

Norėjau atsigulti, bet Palys turėjo darbo.
— Eik atnešti gerti, — pasakė.
O tu?
— Viena, aš už tave vyresnis, antra, aš dar tebesu 

ligonis, trečia, sužeistas, ketvirta, dar turiu darbo. O tu?
O aš bijau.
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Lietuviai menininkai D. B. Lietuviu S-gos tarnyboje
1. NAUJOSE VIETOVĖSE

Atlikus įtemptą koncertinę tume 
Britų „Arts Councilio" tarnyboje 
ir su dideliu pasisekimu praėjus 
atsakingam Londono koncertui, va
sario pabaigoje išvykstame kon
certuoti jau D. B. Lietuvių Sąjun
gai vadovaujant. Si kelionė už
brėžta plačiai; koncertų — tik 6, 
bet jų tolimiausias — Fort Wil- 
liame, Siaurės Škotijoje, kur tarp 
niūrių kalnų dviejuose dideliuose 
fabrikuose mūsų tautiečiai aliumi- 
nijų verda.

Pirmieji du koncertai vyksta 
vietovėse, kur dar nesame buvę. 
Dvi valandas važiavę šiaurės va
karų link, pasiekiame Leamington 
Spa (Spa — kurortas). Yra tai ne
didelis, bet gražus miestas, dažnai 
vadinamas „angliškuoju Karlsba- 
du". Jo grynai kurortinė reikšmė 
paskutiniuoju laiku esanti kiek 
sumažėjusi, bet jis žinomas kaip 
turtuolių-pramonininkų ir šiaip pa
siturinčių intelektualų gyvenamoji 
vieta, kurie tvirtai laikosi konser
vatorių partijos ir visuomet renka 
į parlamentą garsų politiką ir di
plomatą Ant. Edeną. Lietuvių čia 
nedaug, vos keliosdešimt žemės 
ūkio darbininkų hostelyje už mies
to; tačiau teko patirti, kad kon
certas čia ruošiamas su iškilmėm: 
priėmime po koncerto dalyvausiąs 
miesto burmistras bei daug kitų 
žymių asmenybių, jų tarpe ir Lea- 
mingtone gyvenąs katalikų vysku
pas.

Atvykus, solistai apgyvendinami 
jaukiame viebutyje ir po to tuo- 
jaus nuvežami pietauti į stovyklą. 
Iš elegantiško kurorto persikeliame 
į mūsų tautiečių „gyvenimo realy
bę". Čia plyname lauke stovi gan 
švarių barakėlių grupė; vaizdas 
primena sumažintą ir apšvarintą 
Seligenstadtą (U.S.A, zonos lietu
vių stovyklą). Gausūs, „lietuviško 
menu” pietūs praeina jaukioje dy- 
pietiškoje nuotaikoje. Stovyklėlė - 
beveik vien lietuvių gyvenama; 
virtuvė—kaip tai Anglijos „EVW" 
stovyklose kažkodėl dažnai pasi
taiko — ištisai mūsiškių „kontro
liuojama".

Sugrįžus į viešbutį, iki koncerto 
lieka vos pora valandų poilsiui. 
Koncertas vyksta jaukioje, gražiai 
įrengtoje, neperdideliausioje salė
je; publikos — per 400 (beveik 
pilna). Lietuvių — apie 100; liku
sieji — anglai, rezervuoti, bet kul
tūringi, su dideliu dėmesiu seką 
koncerto programą. Solistų nuotai
ka irgi sukaupta, rami, geros for
mos. Koncertą užbaigus, Leaming- 
tono burmistras, užkopęs scenon, 
itin šiltais žodžiais pasveikina lie
tuvių menininkus.

Po koncerto viešbutyje jau lau
kia stalai, papuošti lietuviškomis 
vėliavomis. Tarp garbės svečių — 
Lietuvos atstovybės patarėjas p. 
Balickas, atvykęs vietoj nesvei
kuojančio įgalioto ministerio p. 
Balučio, ir D.B.L.S. vicepirminin
kas p. Bajorinas. Preziduoja, šalia 
burmistro — vietos apygardos „Že
mės ūkio Vykdomojo Komiteto" 
vyr. direktorius. Si kiek sovietiš
kai skambančio pavadinimo įstai
ga yra kilusi iš paskutinio karo 
laikų; žodis „kariškas" iš jos titulo 
pašalintas tik pernai; jos uždavi
nys — teikti paramą — Anglijos 
žemės ūkiui. Gausiai — apie kele
tą dešimčių — dalyvauja ir vaka
rienės iniciatoriai — šeimininkai: 
„žemesnysis luomas" — prie že
mės ūkio dirbą lietuviškieji EVW.

Vakarienė iškilminga, pagal vi
sus vietinius papročius. Drauge su 
„menu" atspausdinti ir tostai; jų 
pirmasis — „lojalumo tostas" už 
Jo Didenybę Anglijos Karalių.

Ilgokai užsitęsusios prakalbos 
teikia gan margų įspūdžių. Vienas 
iš pirmųjų tostų iš anglų pusės: už 
lietuvius Didž. Britanijoje. Kalba— 
darbininkų stovyklos vedėjas ang
las; platesnėje kalboje jis pabrėžia

žemės ūkio gamybos svarbą Angli
jos valstybės ūkiui, džiaugiasi ge
ru lietuvių darbininkų darbu, dė
koja jiems už talkininkavimą, vyk
dant šį kraštui svarbų uždavinį; 
baigdamas, išreiškia viltį, kad jie 
su šiuo darbu susigyvens, pripras 
prie jo ir jausis „laimingi". Iš sa
vo grynai angliško taško — pra- 
kalbininkas tikrai teisus! Bet sė
dint prie stalo tarp šių „laimingų
jų" — daugiausia buv. mokytojų, 
teisėjų, policininkų, studentų, val
dininkų — ir besiklausant jų pa
sakojimų, anglo prakalba liūdnai 
nuteikia. — „Jau dveji metai dir
bu vis pas tą patį ūkininką; per 
tą laiką nė karto nebuvau įėjęs 
į jo butą toliau virtuvės arbatos 
atsinešti. Iš stovyklos atsineštuo
sius sumuštinius per pietų pertrauką 
tenka valgyti tvarte, tarp gyvulių. 
Ir su savais anglais ne kitaip el
giamasi: vienas jau 18 metų pas tą 
ūkininką dirba o dar žmoniško 
žodžio nėra sulaukęs — tyliai pa
sakoja mano kaimynas prie stalo. 
Minorinę nuotaiką praskaidrina ki
tos prakalbos. Mūsiškiai garbės 
svečiai — p. Balickas ir p. Bajori
nas — savo kalbose, šalia manda
gių padėkos žodžių už suteiktą 
prieglaudą mūsų tautiečiams, įsten
gia nušviesti ir tragingą lietuvių 
tremtinių būklę ir švelniai prime
na daugumos darbininkų tikrąsias 
profesijas. Gražių žodžių lietu
viams menininkams ir šiaip lietu
vių kolonijai randa Leamingtono 
burmistras. Tačiau viską apvaini
kuoja nuoširdi, jausminga, puikiu 
stiliumi pasakyta katalikų vysku
po kalba. „Aš tikiu, Lietuva vėl 
prisikels" — baigia jisai.

Suruošimas tokio priėmimo lai
kytinas dideliu laimėjimu Leaming
tono lietuvių kolonijai ir įrodo jos 
didelį ak tingumą. Neužmirškime, 
kad ją sudaro vien žemės ūkio 
darbininkai — žemiausias Anglijos 
luomas; vietinio D.B.L.S. skyriaus 
pirmininkas p. N. Mockus, buvęs 
teisėjas, irgi dirba tik kaip eilinis 
darbininkas. Puikiai pavykęs kon
certas ir susiartinimo vakarienė 
su miesto bei žemės ūkio adminis
tracijos šulais gali daug padėti jų 
moralinei padėčiai; dalyvavimas 
gi mūsų atstovybės nario suteikė 
šiam pobūviui ir tam tikro politi
nio pobūdžio.

Kitą dieną — kelionė ir koncer
tas Northamptone. Miesto vardas 
kaž kaip negirdėtas. Southampton 
— yra žinomas uostas, iš kurio iš
vykstama į Ameriką. Hampton yra 
miestukas prie pat Londono, kur 
karalius Henrikas VIII 16-tame 
šimtmetyje pastatė garsią pilį 
(Hampton Court) savo kažkelintai 
žmonai, prieš liepdamas jai nu-

kirsti galvą. Kas gi yra Northamp
ton? Pasirodo, tai yra tik gan be
spalvis maždaug Kauno didumo 
pramonės miestas į šiaurę nuo 
Londono, tuo pačiau atstu, kaip ir 
Leamington.

Važiuojame sekmadienį; nors 
atstumas ir nedidelis, bet kelionėje 
tenka išbūti daugiau kaip tris va
landas; mat, Anglijoje, kaip ir jos 
administruojamoje Vokietijos bri
tų zonoje daugelyje antraeilių lini
jų sekmadieniais traukiniai visai 
nevaikščioja; svarbiose linijose jų 
irgi nedaug. Ir šiuo atveju mums 
tenka važiuoti zigzagais? ilgesnį 
laiką laukiame Coventry stotyje. 
Už savaitės čia koncertuosime čio
nykštėje stiprioje lietuvių „EVW“ 
kolonijoje. Kol kas gi — stotyje 
šalta, tuščia; laukiamieji nekūren
ti, bufetai ir užkandinės dėl sek
madienio ryto — uždaryti.

Northamptone jauni, malonūs 
tautiečiai nugabena mus į geriaust 
miesto viešbutį. Stovykla esanti už 
keleto mylių ir jos aplankyti ne
tenka. Koncerto atžvilgiu nuotai
kos kiek įtemptos: mūsiškių gero-1

Su A. Vakseliu atsisveikinant
Diena iš dienos iš mūsų tarpo 

vis daugiau ir daugiau sportininkų 
ar sporto darbuotojų išvyksta į už
jūrius. Pastaruoju metu keletas 
bendraminčių Augsburgo pereina
moje stovykloje atsisveikinome su 
buvusiu Vyr. FASK-to nariu A 
Vakseliu, išvykstančiu į JAV.

Kadangi sportas pas mus dar 
jaunas, nedaug teturėjome ir tetu
rime tokių entuziastingų sporto 
darbuotojų kaip A. Vakselis. Ne
matėme jo stadione, bėgimo ta
kuose arba krepšinio aikštelėje, 
atstovaujant mus tarptautiniuose 
susitikimuose, tačiau nebuvo nė 
vieno Vyr. FASK-to parengimo, 
prie kurio savo asmenine patarti
mi, darbu ir puikia organizacine 
orientacija jis nebūtų prisidėjęs.

Vyr. FASK-te jis ėjo sekreto
riaus ir iždininko pareigas. Kadan
gi Vyr. FASK-tui tekdavo sporti
niais reikalais susirašinėti su įvai
riausių tautybių vyr. sporto orga
nais ir įstaigomis, tad čia ypač 
daug padėjo A. Vakselio kalbų 
mokėjimas. Iždininko pareigas ėjo 
su nepaprastu sąžiningumu ir net 
„kietumu". Be to, buvo Vyi.. 
FASK-to atstovas prie Kultūros 
Tarybos.

Apsigyvenus laikinoje tėvynėje, 
nuoširdžiai linkime pamėgto spor
tinio organizacinio darbo neuž

£auįwasseeia stovykla likviduota
Langwasserio stovykla įkurta 

1946 XII. 8. d. gražioje miško aikš
telėje apie 6 km nuo Nūrnbergo. 
Ne veltui čia neseniai norėta įkur
ti sanatoriją. Stovykla susideda 
iš keletos medinių vasarnamių. Tu
ri savo bažnyčią, kurią pastatė 
patys stovyklos gyventojai iš me
dinio vasarnamio. Stovykloje pas
kutiniu laiku gyveno apie 150 gy
ventojų. Daugiausia nevedę vyrai, 
bet buvo ir šeimų. Veikė pradžios 
mokykla ir vaikų darželis. Buvo 
batsiuvių, siuvėjų, stalių ir šalt
kalvių dirbtuvėlės. Stovyklos gy
ventojai beveik visi dirbo. Dar ir 
dabar nauji gyventojai gaudavo 
darbo pas amerikiečius Nūrnberge 
arba Fūrthe. Susisiekimas geras. 
Kas valanda kursuoja traukinys.

Dabar ši stovykta likviduota ir 
jos gyventojai paskirstyti po kitas 
stovyklas: 29 nevedę bei šeimų 
nariai, dirbantieji pas amerikiečius 
į Fūrth, Military Post OME 389 sto
vyklą, 70 savo noru užsirašiusių 
bei dirbančiųjų šeimų narių į „Vai- j

ko" latvių stovyklą, esančią vos 
už kelių kilometrų ir apie 38 as
mens į Scheinfeldo, Erlangeno ir 
kitas stovyklas. Administracijos 
personalas dar palieka iki balan
džio 1 dienai.

Stovykla be savo gyventojų 
dar tvarkė tautinius ir kitus rei
kalus 120 lietuvių, gyvenančių 
plačioje apylinkėje. L.T.B. vietos 
k-to pirmininku buvo A. Vagelis. 
L.R.K. įgaUotiniu buvo Br. Tiškus. 
Stovyklos kapeliono pareigas ėjo 
netoli gyvenąs kun. St. Aleksiejus.

Si stovykla saugoja Anglijos lie
tuvių padovanotą gražią tautinę 
vėliavą lietuviams tremtiniams, 
gyvenantiems Vokietijoje. Vėliava 
buvo prisiųsta 1946 metais per 
UNRRA—os direktorių. Dabar lik
vidavus šia stovyklą, vėliava bus 
perduota L.T.B. Regensburgo Apy
gardos K—tui Scheinfelde.

Stovyklos patalpos numatoma 
perduoti apsigyventi vokiečių pa
bėgėliams. J. Gaidys.

kai surizikuota: pasamdytas 1500 
vietų teatras, išleista nemažai pini
gų reklamai. Nors lietuvių ir kito
kių DP iš artimų stovyklų suva
žiuosią ir nemažai, bet gali būti 
deficito. Sulaukus vakaro tačiau 
nuotaikos pragiedrėja: publikos — 
daugiausia angliškos — prieina 
daugiau kaip pusė salės. Drąsiai 
surizikavę mūsų jaunuoliai laimė
jo: nors pelno, atsilyginus su Cen
tru, ir nebūsią, bet išlaidos esan
čios pilnai padengtos.

Koncertas' praeina su pakilimu. 
Po paprastos vakarienės, viešbučio 
salone — trumpas (viešbučiui už
sidarant), bet nuoširdus pasižmo- 
nėjimas su vietinės lietuvių kolo
nijos atstovais: vyrai iš žemės 
ūkio stovyklos, mergaitės — suva
žiavusios net iš gan tolimos apy
linkės ligoninių ir fabrikų.

Kitą rytą gausi abiejų lyčių jau
nimo grupė mus išlydi tolimon ke
lionėn: per devynetą valandų, 
prakirtą didesnę britų salos pusę 
turime pasiekti Škotijos didmiestį 
Glasgow, kur vėl, kaip ir pernai, 
būsime tenykštės didelės mūsų 
„senųjų" emigrantų kolonijos sve
čiais.

VL. JAKUBENAS

SPORTAS

miršti, bet jį tęsti ir Amerikoje 
gyvenančių tautiečių tarpe tol, kol 
atsiras galimybė grįžti į laisvą Lie
tuvą. P. M.

Scheinfeldo krepšininkai laimėjo 
prieš Wflrzburgo latvių YMCA 

49:36
Išvykus koviečiams, Scheinfelde 

buvo sudaryta nauja krepšinio ko
manda, kurios pasirodymai duoda 
naujų vilčių.
Po dvejų laimėtų krepšinio rung
tynių prieš Kitzingeno amerikiečių 
karius 37:31 ir 75:47. š. m. 19 d. 
Scheinfeldan buvo pakviesta Wūrz- 
burgo latvių YMCA. Rungtynės lai
mėtos 49:36.

Iš pradžių veda latviai net 14:5. 
Tačiau Scheinfeldiškiai nepasimeta 
ir I-mąjį kėlinį baigia 19-17. savo 
naudai. Il-me kėlinyje scheinfel
diškiai parodo dar didesnę apartą 
ir ištvermingumą, kas ir atneša 
jiems laimėjimą.

Komandos žaidė ir pelnė taškų. 
Latvių YMCA-Baikstys 8, Rings 13, 
Lereks 5, Blicavs F. 5, Baumanis 
4, Blicavs J. 1.

Scheinfeldas-Mikulskis 9, Varen
ka 28, Dubickas 7, Bilėnas 5, Smol- 
skis VI. O, Kalinauskas 0.

Vasario mėn. Scheinfelde įvykęs 
s t ak) teniso turnyras davė tokius 
rezultatus: Vyrų vieneto — Varei- 
ka, moterų vieneto- — Sumantai- 
taitė, mišraus dvejeto: Sumantai- 
tė-Vareika, vyrų dvejeto: Varei- 
ka-Jokūbaitis Alg. S.

Tenka nugirsti, kad emigruojan
čių į užjūrį dingsta bagažas. Bet 
dingusio bagažo savininkai išvyk
sta niekam apie tai nepranešdami. 
Todėl prašome visus, kam dingtų 
bagažas, skųstis International Re
fugee Organization, Headquarters 
Claims Departement Bad Kissingen 
nuostolių atlyginimo reikalu, kar
tu apie dingusį bagažą, kur ir ko
kiomis aplinkybėmis jis yra žu
vęs, painformuojant LTB Centro 
Komitetą. LTB

lielna antradieniais, ketvirtadieniais ir Seštadie- 
„/.IDUriOI nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaltuoja 
po 25 pfg. o leStadienlo — >0 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM I.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito elluCių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieiko- 
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 Klldonan, Vinnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 1 llllngai, o Kanadoj* 
ir JAV —6 doleriai metams.

Paieškojimai
Justinas Pilka, 2252 24 St. De

troit 16, Michigan USA, ieško bro
lių Antano, Juozo, Povilo Pilkaus
kų ir seserų Emilijos Pilkauskaitės 
ir Karolinos Zabonienės. Visi kilę 
iš Utenos apskr., Debeikių valse., 
Leliūnų kaimo. Ieškomieji prašo
mi atsiliepti, arba, kas žino apie 
juos, pranešti nurodytu adresu.

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
šiame skelbime išvardinti asmenys. 
Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji, malonėkite atsiliepti C-Karto- 
tekai per artimiausius LTB skyrius, 
kartu norodant skelbimo eilės Nr. 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.

61. Mrs. Petronėlė Sakatauckie- 
nė-Lepšiūtė, kil. iš Vitgirių km., Ke
turvalakių parap. Vilkaviško aps., 
gyv. USA, paieško Juozo Lepšio, 
iš Degučių km., Antano Lepšio iš 
Pažeriu, Marijonos Lepšiūtės iš 
Marijampolės ir dvi seseris vie
nuoles Uršulę ir Konstanciją Lep- 
šiūtesl Mr. Juozas Sakatauckas 
norėtų susirašinėti su kilusiais 
nuo Pilviškių, ypač lankiusiais Pil
viškių gimnaziją 1900—1905 m.

64. Wasilewska Helene, d. Sta
nislovo ir Annos, g. 1907 m. 1942 
m. gyvenusi Berlyne. (Jos vyras 
buvo sekretorius Lietuvos Amba
sados Berlyne?)

65. Spatkauskas Jonas, gyvenęs 
Kuturių km., Jurbarko vi.

66. Antonio Labinsky, gyv. Ar
gentinoje paieško Marijos Ambro- 
ziūtės, d. Jono ar Petro ir Ievos 
Vaišniūtės, g. 1895—96 m. ir Ka
zimiero Labinskio, g. 1925 m., abu 
Nartelės km., Marijampolės aps.

67. Žinantieji ką nors apie: Ole
go Rimskio-Korsakovo, OlgosLvo- 
vienės, Rotislavo Lvovo ir jo žmo
nos Jekaterinos ir dviejų sūnų 
Olego ir Mykolo, Vsevalodo Lvo
vo, gyvenusių Pavardaunio dvare, 
Varėnos vi., Alytaus aps. likimą, 
prašomi pranešti: Michel Lewan- 
dowsky, Mūnchen 8, Kirchenstr. 
13/1.

68. Zofija Waitkiewicz-Radisaus- 
kienė, gyv. USA paieško sesers 
Vincentinos Norkevičienės, sesers 
Marijonos, brolio Juozapo Paške
vičiaus ir jų vaikų, visi iš Kauno 
aps.

69. Jonkaitis Stasys, gyv. Angli
joje paieško Stasės Vaitkauskie- 
nės, 35—40 m. amž., Lietuvoje gy
venusios Marijampolės aps.

70. Rozalija Rokickaitė - Vaitai- 
tienė, gyv. Cordoba, Calle Lima 
2121, Argentina, paieško Juozo 
Rokicko ar jo vaikų, gyvenusių 
Šeduvos parap.

71. Andrius Vasiliauskas iš Ka
nados paieško brolių: Juozo, Petro, 
Mykolo, Vlado ir Stasio Vasiliaus
kų, s. Andriaus ir Marės Seškaus- 
kaitės, iš Šimulių km., Liudvinavo 
vi. Marijampolės aps.

Pranešame bičiuliams ir 
pažįstamiems, kad kovo 24d., 
sunkiai ir ilgai sirgusi, mirė 
mūsų brangi mamytė ir se
suo, buv. pašto tarnautoja, 
gail. sesuo, naš!ė , 
BIRUTE ONA KISIELIENfi- 

išganaitytE
Palaidota Hanau kapuose 
kovo 26 d.
Nuliūdę sūneliai Algutis ir 
Vidutis ir Jasiukevičių šeima
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Ir Danija prasidėjo prie
(Atkelta iš 1 psl.) 

nariams buvo būtinas. Parlamen
tui debatuojant dėl užsienių rei
kalų minister!© pranešimo, prieš 
parlamentą susirinko apie 10.000 
asmenų, bet viskas vyko gana 
ramiai, buvo tik šaukiama choru 
ir nešami plakatai. Demonstran
tams įteikus protesto rezuliucijas 
politinių partijų pirmininkams ir 
paliepus miniai išsiskirstyti, pa
siliko tik keli šimtai pusbernio- 
kų ir mėgino išprovokuoti muš
tynes, bet atvykus policija greit 
apsidirbo su jaunuoliais.

Debatai prasidėjo anksti ir bai
gėsi labai vėlai. Visos partijos, 
išskyrus komnistus, liberalus ra
dikalus (radikale venstre) ir tei
sių sąjungą, pasisakė už prisidė
jimą prie pakto. Socialdemokra
tas julius Bonholt tarp kitko pa
reiškė, kad, jeigu Danija nesutiks 
prisidėti prie Atlanto pakto, ji 
liks izoliuota. Krašto padėtis es
anti beveik netikresnė, negu ka
da nors anksčiau, ir reikia skai
tytis, kad gali ateiti naujoji ba
landžio devintoji. Izoliuota Dani
ja liktų be draugų ir be galimu
mų sukurti nors kiek saugumo 
teikiantį gynimąsi. Bomholtas 
taip pat pabrėžė, kad ateinantis 
karas greičiausia sukrės visą pa
sauli, bet Atlanto paktas dar ne
reiškia, kad Danija turi dalyvauti 
Viduržemio jūros sričių kare.

Liberalų (venstre) partijos pir
mininkas Edv. Sorensenas tarp 
kitko tarė: „Jeigu mes norime 
gyventi kaip laisva tauta, mes 
turime tam ir savo valią paro
dyti. Mes turime imtis atsakomy
bės kartu su kitais kraštais, no
rinčiais apginti demokratines ver
tybes. Izoliavimo politika nu
nuoginus kraštą, niekas nesido
mės Danijos laisve ir nepriklau
somybe kilus konfliktui tarp did- 
valstybių.“

Konservatyvių partijos pirmi
ninkas, buvęs ministeris Ole 
Bjorn Kraft, pareiškė, kad sau
gumo politika turi būti centrinis 
punktas pasitarimuose. Jeigu Da
nijos gynimasis nebus racionaliai 
sutvarkytas, telieka tik du gali
mumai užpuolus — tai okupacija 
arba evakuacija.

Liberalų radikalų pirmininkas, 
buvęs ministeris Jorgen Jorgcn-

Italija ir Šveicarija įstojo i IRO
Lake Success. Kovo 24 d. Itali

jos pasiuntinys Vašingtone savo 
krašto vardu pasirašė Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos statutą. 
Tuo būdu Italija yra septyniolik
toji IRO narė ir pirmoji valstybė, 
kuri Į šią organizaciją Įstojo, ne
būdama JT narys.

Tą pat dieną Šveicarijos Federa
linė Taryba patvirtino vyriausy-

SUIMTI LIETUVOS IR LATVIJOS 
„PREZIDENTAI"?

Londonas. (PI). Gauta žinių, kad 
Tarybinėje Lietuvoje suimtas „pre- j 
zidentas“ Justas Paleckis, o tary
binėje Latvijoje suimtas „preziden
tas" Kirchenšteinas.

Suėmimo priežastis tuo tarpu j 
nežinoma. Spėjama, kad šie suė- j 
mimai turi ryšį su Molotovo ir i j 
Mikojano pavarymu iš komisarys- I 
tės. („N. L.") |L

senas pareiškė, kad jo partija ne
balsuos už prisidėjimą prie At
lanto pakto, nes prisijungimas pa
didins karo galimumus Danijai; 
pavojus bus daug mažesnis, jeigu 
Danija liks nuošaly visokių va
karų valstybių paktų, kaip kad 
daro Švedija, Šveicarija ir daug 
kitų laisvų valstybių.

Rattsforbundet (teisių sąjungos) 
atstovas Starcke patarė neprisi
dėti prie pakto ir reikalavo, kad 
tauta balsavimu pati pasisakytų.

Komunistas Axel Larsenas 
aštriai pasisakė prieš paktą, kurs, 
jo nuomone, nėra joks taikos, bet 
pavojingas karo instrumentas, 
priešingas Jungtinių Tautų nuo
statams. Komunistai italų pavy
zdžiu norėjo užvilkinti debatus, 
užregistruodami daug kalbėtojų. 
Čia jie susirėmė su socialdemo
kratais ir konservatyviais. Deba
tai baigėsi vėlai vidunaktį. An
truose rūmuose 119 balsų prieš 
23 (komunistai, radikalai libera
lai, vienas liberalas ir 4 teisių są
jungos) buvo nutarta dėtis prie 
pakto, o pirmuose rūmuose už 
prisidėjimą balsavo 64, o prieš 

8 (radikalai liberalai ir vienas ko_

Sovietu pogrindis Siaurės Skandinavijoje
Pagalvoje apie šiaurinę Skan

dinaviją, vaizduojamės, kad ten 
vyrauja gūdi šiaurės platybių 
romantika, kur tundrose ganosi 
elnių bandos ir retuomės pra
traukia ramių laponų vilkstinės. 
Iš tikrųjų gi Finnmarke, pačioj 
šiaurinėj Norvegijos provincijoj, 
šiuo metu ypač intensyviai vyk
sta neregima, pogrindinė kova 
tarp norvegų saugumo organų ir 
sovietų penktosios kolonos, kuri 
nūdienio įtempimo metu iš kai
lio neriasi, kad karo atveju užsi
tikrintų ko patogiausias pozici
jas.

Finnmarke norvegai turi su 
suomiais apie 500 km sienos, kuri 
teatžymėta žemėlapiuose, bet iš 
tikrųjų veik nesaugoma. Iš Suo
mijos labai lengva patekti į tą 
labai retai teapgyventą sritį; 
vieni juokai agentams siūti iš 
vieno uosto į kitą, o tundrose 
įrengus radijo siųstuvą, patogu

bės nutarimą įstoti į IRO. Šveica
rija IRO reikalams kas metais mo
kės po 1 milijoną dolerių.

Iš Ženevos pranešama, jog nuo 
1948 m. balandžio 1 d. 150 000 pa
bėgėlių padavė prašymus apsigy
venimui DP stovyklose Vokietijo
je, Austrijoje ir Italijoje. IRO vyr. 
būstinės pranešimu visi šie „nau
jieji" pabėgėliai yra atvykę iš so
vietų užimtų kraštų.

Mielas Skaitytojau,
„Žiburiai“ Tave lydi beveik nuo pat tremties pradžios. Jie Tau pasilieka ir toliau ištiki

mas draugas. Skaityk Pats, paragink užsisakyti savo pažįstamus ir užsakyk savo draugams 
bei giminėms užjūriuose. „Žiburiai“ yra pigiausias, tris kartus per savaitę išeinąs, gerai 
informuotas ir vienintelis iliustruotas lietuvių laikraštis Vokietijoje. MĖNESINE PRENU
MERATA VOKIETIJOJE DM 3,—; UŽSIENY DM 5,—.

Kiekviena nauja prenumerata, laiku senosios prenumeratos pratęsimas ir užsigulėjusių 
skolų išlyginimas stiprina Tavo laikraščio finansinę būklę ir garantuoja jo tobulėjimą.

ADMINISTRACIJA

Keis Vakaru Vokietijos sienas
vyriausybės reorganizaciją, kovo 
25 d. savo pareiškime kongresui 
pasiūlė įsteigti naują ministeriją, 

JAV D. Britanijos ir BenelūYo’ Kurios reikalas būtų tvarkyti 
. . . . ... . TAV

Paryžius. AP iš Paryžiaus pra
nešimu, valdiniai Prancūzijos sluo
ksniai pranešė, jog Prancūzijos.

valstybių atstovai priėjo vieningo 
susitarimo Vakarų Vokietijos 
sienų keitimo klausimais. Susi
tarimo tekstas turėjo būti paskelb
tas kovo 26 d. ir patiektas Bonno- 
je posėdžiaujančiai Vakarų Vokie
tijos Parlamentarinei Tarybai. Nu
matyta apie 30 sienų pakeitimų, 
kas palies apie 150 kvadr-km. su 
12.000 gyventojų. Gyventojams 
leidžiama apsispręsti, pasirenkant 
gyvenimo vietą, jie gali persikelti 
į Vakarų Vokietiją ar likti vie
toje.

Pranešama, jog užs. reik. min. 
Šumanas Prancūzijos atstovą pain
formavęs nereikšti jokių pretenzi
jų į apgyventas vietoves. Ryšium 
su tuo Prancūzija pareikalavusi 
tik nedidelio neapgyvento ploto į 
šiaurę nuo Weissenburgo.

SIŪLO STEIGTI NAUJĄ 
MINISTERIJĄ?

Vašingtonas. Hooverio komisi
ja, kuri svarsto ir planuoja JAV 

munistas). Keturi atstovai neda
lyvavo.

Kovo 25 d. Danijos vyriausybė 
pranešė JAV ambasadoriui Ko
penhagoje, kad Danija priima 
kvietimą prisidėti prie Atlanto 
pakto. Kovo 30 d. į Ameriką iš
vyksta užs. reik. min. Rasmus- 
senas ir ministeris Frants Hvass 
pakto pasirašyti.

pranešinėti kam reikia. Tiesa, nor- « viena, demokratiniai principai 
vegų Tromsoe uostu Suomija Į neleidžia imtis griežtų priemo- 
taip giliai įlenda į Norvegiją, kad Į nių, antra, tokiose platybėse 
nuo sienos per dieną pėsčias gali i sunku reikalinguosius ir pačiupti, 
tą uostą pasiekti. Norvegai būkš- 
tauja, kad šiaurinėj Suomijoj 
esą 30.000 sovietų karių tame ko
ridoriuje gali atskirti visą Finn- 
marko, kurio plotas kaip Danija, 
Olandija, Belgija ir Šveicarija 
kartu. Tada sovietams atitektų 
ir Narviko uostas bei reikšmin
gas Bardufosso aerodromas. Nor
vegų saugumo organams yra ži
noma, kad Finnmarko provinci
joj aktingai veikia gausios ko
munistų jačeikos, garmančios in
strukcijas ir paramą iš Rytų. 
Sovietų tarnybon yra įstoję ir 
daugelis buvusių Quisling© ben
dradarbių. Svarbiausi sovietų 
šnipinėjimo centrai yra, strate
ginėse pajūrio vietose-Narvike, 
Harstade, Tromsoe, Hammer- 
feste ir Kirkenese. Viena iš vei
kliausių yra Olivero Hinneno 
brigada; ji buvo dar per karą 
suorganizuota, ir joje dalyvavo 
daug norvegų patrijotų. Hinne- 
nas ją pajungė Maskvos tarny
bai, ir dabar daugumas taurių 
norvegų patrijotų, jausdamies 
įsipainioję, neberanda kelio išei
ti; kai kurie, sąžinės graužiami 
ir nevilties apimti, nusižudė. 
Bet Hinneno brigada vis tiek vei
kia ir nevien šnipinėja, bet ir or
ganizuoja neramumus. Ne tik 
norvegai, bet ir švedai susirū
pinę pogrindine veikla toje šiau
rinės romantikos srityje, bet,

JAV zonos Vokietijoje Austrijoje 
bei kitus okupuotus kraštus, o 
taip pat ir Marshallio plano rei
kalus. Šis naujas organas netik 
palengvintų tų sričių administra
cinį darbą, bet taip pat išspręstų 
ir kai kuriuos nesklandžius 
klausimus. Stebėtojai prie to 
priduria, jog komisija turi gal
voj JAV karo ministerijos norą 
nusikratyti Vokietijos, Austrijos, 
Japonijos ir Korėjos administra
vimo ir užs. reik, ministerijos 
nenorą tuos kraštus įjungti į sa
vo jurisdikciją.

NEVARDINIŲ BUTO IR DARBO 
UŽTIKRINIMŲ SUTEIKIMAS ŪKI
NINKAMS, NAMŲ RUOŠOS DAR

BININKĖMS IR GAILESTIN 
GOMS SESERIMS

BALF-o Įstaiga Europoje tikisi 
gauti ribotą skaičių darbo ir buto 
užtikrinimų išvykimui į JAV Ma- 
ry^ando štatą ūkio, namų ruošos 
ir gailestingųjų seserų darbams. 
Šie emigraciniai dokumentai pir
moje eilėje bus suteikti tiems, ku
rie jų dar neturi ir nenumato iš 
kitur gauti. Išvykus pagal minėtos 
rūšies užtikrinimus teks dirbti že
mės ūky, namų ruošoje, o gailes
tingoms seserims — prie ligonių. 
Norintiejį gauti minėtos rūšies už
tikrinimus yra prašomi skubiai 
pranešti apie tai BALF-o Įstaigai 
(13b) Mūnchen 27, Rauchstr. 20) 
suteikiant apie save šias žinias:

Bet paskutinio meto padidėjęs 
įtempimas Įvykius toje srityje 
daro vis aktualesnius ir Oslo bei 
Stokholmui labai skaudina gal
vas.

Maskva. Tass praneša, jog į 
Maskvą atvyko rytų kraštų, Itali
jos, Anglijos, Norvegijos, Prancū
zijos ir Vokietijos jaunimo dele
gacijos kurios dalyvaus 11-tame 
komjaunimo kongrese.

Komunistai puola JAV
KOMUNISTINE TAIKOS KONFERENCIJA KALTINA JAV. KO

SENKINA APIE SOVIETINES LAISVES

New Yorkas. New Yorke pasi
baigė komunistų globojama tai
kos konferencija. Visas tris die
nas stiprūs policijos daliniai sau
gojo konferencijos rūmus nuo 
karo dalyvių, religinių ir įvairių 
emigrantų demonstracijų. Bai
giamajam posėdyje, dalyvaujant 
20.000 žmonių, buvo perskaity
tas rašytojo Thomas Mann raš
tas, kuriame jis apkaltino užs. 
reik. min. Dean Achesoną dėl pa
niekinimo tų idealų už kuriuos 
jis pats kovoja, kadangi pasta
rasis konferenciją pavadinęs ko
munistų propaganda.

Šeštadienio vakare įvykusioj 
spaudos konferencijoj, rusų de- 

1. ar sutinkama vykti į JAV Ma
ryland© štatą žemės ūkio ir namų 
ruošos darbams, 2. pavardė ir var
das, 3. adresas, 4. gimimo data, 
5. šeimos narių vardai, pavardės, 
amžius ir giminystės ryšys su šei
mos galva, 6. ar turi DP statusą, 
7. DP Identity Card. No.

Pageidaujama, kad gailestingo
sios sesers atsiųstų anglų kalba 
pažymėjimą, iš kurio būtų matyti 
tos profesijos kvalifikacijos.

Pastaba: Gailestingosios seserys 
ir namų ruošos darbininkės regi
struojamos tik viengungės, t y. 
tos, kurios neturi šeimų.

BALF-o ĮSTAIGA EUROPOJE.
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Lake Success. JT generalinis se

kretorius Trygve Lie pareiškė, jog 
į provizorinę balandžio mėn. JT 
visumos sesijos dienotvarkę 
įtrauktas Izraelio priėmimas į JT 
ir kardinolo Mindszenty ir kitų 
aukštų rytų valstybių dvaskiškių 
bylos, Italijos kolonijų klausimas, 
Franco Ispanija, Pietų Afrikoj gy
venančių vidaus klausimas ir JT 
ginkluotų pajėgų įsteigimas.

Greenville. JAV-Teksase, Okla- 
hamoj, Mississipi ir Arkansase, 
praūžė didedė audra, kuri padarė 
nuostolių už 500 000 dolerių. Lig
šioliniais daviniais 25 žmonės už- . 
mušti ir 125 sunkiai sužeisti.

Buenos Aires. Argentinos poli
cija neseniai suėmė vieną rusą gy
dytoją, pas kurį rado kai kurių 
valstybinių ir sveikatos įstaigų 
planus bei užrašų knygutę su 
slaptu šriftu. Policijos vadovybės 
pareiškimu galimas dalykas, jog 
Argentinoj veikia plačiai išsišako
jęs šnipų tinklas.

Roma. Italijos senatas po 50 vai. 
audringų debatų 188 balsais prieš 
112 pareiškė de Gasperi vyriausy
bei pasitikėjimą ir tuo pačiu su
teikė galią jai vesti pasitarimus 
dėl įstojimo į Atlanto paktą.

Berlynas. „Neues Deutschland" 
rašo, jog sovietų zonos policijos 
prezidentai Markgrafas ir Lehman- 
nas įsipareigojo karo atveju kovo
ti Sovietų Sąjungos pusėje.

Vašingtonas. JAV užs. reik, mi
nisterija gavo oficialų Danijos į 
Atlanto paktą įstojimo raštą.

Seoul. UP pranešimu, pietų Korėjos 
min. pirm. Lee Buk Suk pareiškė, 
jog Ce — Gžu saloje vyksta komuni
stų inspiruotas sukilimas. Jis taip pat 
pareiškė, jog Korėjos vandenyse plau
kioja sovietų povandenial -laivai, o 
sukilėlių ginklai esą sovietų kilmės.

legacijos vadovas, žinomas poe
tas A. Fadejevas, apkaltinio JAV 
Atlanto pakto kūrimu ir atomi
nės kontrolės klausimo išspren
dimo trukdymu. AP pranešimu, 
ypač didelio komunistų pritarimo 
susilaukė anglų filosofas Stople- 
don, pareikšdamas, jog „mes ne
norime savo sielos parduoti ame
rikiečiams“. Konferencija priė
mė rezoliuciją, kurioje reikalau
jama menininkams, rašytojams ir 
kitų laisvvųjų profesijų žmonėms 
nuomonių pareiškimo laisvės. 
JAV tradicinė akademinė laisvė 
esanti pažeista, nes rašytojams 
ir mokytojams visuomet gręsia 
kalėjimas.

„Taikos“ konferencijos proga 
JAV intelektualinės laisvės or
ganizacija suruošė kontra-susi- 
rinkimą, kuriame svarbiausią 
kalbą pasakė pagarsėjusi savo 
šuoliu per langą buv. sovietų 
mokytoja Oksana Kosenkina. Sa
vo kalboje ji dar kartą pabrėžė, 
jog Rusijoje nėra religijos, spau
dos, galvojimo ir susirinkimų 
laisvės, moterų lygios teisės pa
sireiškia tame, jog jos kartu dir
ba sunkiausius darbus kasyklo
se, kalvėse, geležinkelių tiesimo 
bei miško darbuose.
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