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.Karas nėra neišvengiamas"
CHURCHILLIS APELIUOJA Į VAKARŲ VIENYBĘ 

IR STIPRUMĄ

Bostonas. „Sovietų Sąjunga Vakarų draugystės bijo la
biau, negu priešingumo“, pareiškė buvęs britų min. pirminin
kas Winston Churchill is kovo 31d. 14.000 klausytojų Bostono 
aukštojoje technikos mokykloje per savo kalbą tema: XX a m- 
žius, jo pažadai ir jų realizavimas.

Metęs istorinį žvilgsnį į Versalio taikos konferenciją po pir
mojo pasaulinio karo, Churchillis pareiškė, jog „tautų apsis
prendimo doktrina“ anuomet nebuvusi tikroji priemonė Euro
poj, kuriai visų pirma reikalinga vienybės. „Idėja, kad nuga
lėtieji galėtų mokėti nugalėjusiųjų išlaidas, buvo destruktyvus 
ir beprotiškas apsivylimas.“ Šiandien gi Vakarų pasau
lis turįs sunkiai nešti p r a ž io p so j i m o pasek
mes, dėl to, kad gimstąs bolševizmas nebuvęs nuslopintas, kad 
žemėn parblokšta Rusija kokiu nors būdu nebuvusi įjungta į 
bendrąją demokratinę sistemą.

JT nepajėgumą Churchillis aiškino Sovietų Sąjungos priešin
gumu ir „pagrindine schizma, kuri atsivėrė tarp komunizmo ir 
visos kitos žmonijos.“

Churchillis priminė savo išgarsėjusią Fultono kalbą, pasaky
tą, 1946 metais kovo 6 d., kuria jis puolė sovietų ekspanciją ir 
kaltino, kad skersai Europos nuleidžiama „geležinė uždanga“. 
Įvykiai su daugel smulkmenų pateisino ir pat
virtino įspėjimus, kuriems aš tada jaučiausi įpareigotas, — 
kalbėjo dabar Churchillis.

Šiandien vyraujanti visiškai kita atmosfera. Daug dalykų, 
kurie nuo to laiko atsitikę Vakarų pasaulio bendradarbiavimui, 
jis galįs nuoširdžiai sveikinti, kaip antai: Marshallio pla
ną, naują Vakarų Europos vienybę ir Atlanto 
paktą. Bet, girdi, niekas nebūtų įvykdęs tP reikšmingo JAV, 
D. Britanijos ir Europos minčių pasaulio pasikeitimo, jeigu So
vietų Sąjungos laikymasis nebūtų kėlęs tiek nerimo. Churchil
lis iškėlė aikštėn Sonetų Sąjungos užsidarymą nuo pasaulio. 
„Trylika vyrų Kremliuje, kurie siekia viešpatavimo pasaulyje 
ir laiko priespaudoje šimtus milijonų žmonių, tiki, kad jie vi-< 
somis aplinkybėmis turi išlaikyti barjierus“, •— kalbėjo jis, 
pažymėdamas, jog savęs išlaikymo instinktas, o ne jų krašto 
interesai, esąs tų trylikos vyrų veikimo akstinas.

Klausimas, kuris šiandien jaudina Vakarų pasaulį: „Ar ga
lime laimėti šaltąjį karą?“, negalįs būti atsakytas, 
jeigu turėsime tik vien Europą prieš akis. Blogiausia katastrofa 
nuo sąjungininkų pergalės esanti Kinijos griuvimas, puolant 
komunistams.

Priešingai, Europoje pozicija ligi šiandien buvusi išlaikyta 
sėkmingai. „Nuostabi pastanga Berlyno aprūpi
nimui oro keliu mus vedė per žiemą. Laikas, nors ir bran
giai išpirktas, buvo laimėtas taikiai“, — sakė Churchillis. Euro
pos atgaivinimas ir suvienijimas negalįs būti įvykdytas be rim
tos ir savarankiškos vokiečių tautos pagalbos.

Kad ir taip, vis dėlto šiandien baimė skleidžianti sa
vo šešėlius viršum Europos. Kai jis, Churchillis, 
prieš keturias savaites Briuselyje kalbėjęs 30.000 belgų, jam 
paaiškėję ne tik jų džiaugsmai, bet ir rūpesčiai. „Šie žmonės 
neturi jokio Atlanto vandenyno ir jokio anglų kanalo tarp 
savęs ir sovietų tankų divizijų. Kad ir taip, jie vis dėlto šau
niai ir nuoširdžiai remia suvienytos Europos reikalą“, — pa
sakė Churchillis.

Pavojus, kuris dabar stovįs prieš akis, kai ku
riuo atžvilgiu esąs baisesnis negu Hitlerio. „Hitleris, tiesa, turė
jo viešpačių tautos didybę ir antisemitinę neapykantą, bet jis 
neturėjo jokios pagrindinės temos. Trylika vyrų Kremliuje 
turi savo hierarchiją, jie turi savo komunistinių adeptų bažny
čią, kurios misi j orderių yra kiekviename krašte kaip penktoji 
kolona ir laukia dienos, kurią jie tikisi tapsią savo krašto žmo
nių absoliutiniai viešpačiai. Už jų stovi didžiausia pasaulio ar
mija vyriausybės rankose, kuri laikosi imperialistinės ekspan
sijos, kokios anksčiau nesilaikė joks caras arba kaizeris“.

„Aš esu tikras“, — kalbėjo toliau Churchillis, — „kad Eu
ropa būtų buvusi sukomunistinta ir Londonas jau prieš kiek 
laiko būtų buvęs bomborduotas, jeigu atominė bomba 
JAV rankose nuo ta nebūtų atgrasinusi“. Tikrai nebesą 
neriboto laiko pasiekti sprendimui. Bet jis netiktįs, kad reiktų 
pergreit imtis akcijos. „Karas nėra neišvengiamas. 
Mes neturime prarasti vilties ir kantrybės“, — pabrėžė Chur- 
chillis. „Mes nieko nepageidaujame iš Sovietų Rusijos, išskyrus 
draugystę ir „fair play“. Tačiau, jei turi vyrauti nervų karas,

Sovietai protestuoja pries Atlanto pakta
NOTOS VAKARŲ VALSTYBĖMS. ATLANTO PAKTAS AGRESYVUS IR PRIEŠTARAUJĄS JT CHAR- 

TAI. KOKIŲ PRIEMONIŲ GRIEBSIS SOVIETAI?

Londonas. Sovietų Sąjunga ket
virtadienį įteikė septynioms Atlan
to paktą parengusioms valstybėms 
pro memoria, kur sakoma, jog 
paktas turįs agresyvinį charakterį, 
yra nukreiptas prieš sovietus ir 
sulaužymas tarptautinių sutarčių. 
Šis memorandumas, Maskvos Tass 
pranešimu, per sovietų pasiuntinius 
įteiktas JAV, D. Britanijos, Pran
cūzijos, Kanados, Olandijos, Belgi
jos, Luksemburgo vyriausybėms. 
Anglams ir prancūzams įteiktuose 
memorandumuose sakoma, jog An
glija ir Prancūzija, pasirašydamos 
Šiaurės Atlanto paktą, pažeidžian
čios šių valstybių su Sovietų Są
junga ir Jaltos bei Pottsdamo su
sitarimus. Negaųa to, anot sovietų, 
Atlanto paktas taip pat prieštarau
jąs JT chartai. Toliau sovietai kal
tina Vakarus rengiant naują karą. 
Esą JAV ir Anglija nepanaikino 
karo metu veikusio anglo-ameri-

Raudonieji rengiasi karui
Paryžius. „Paris Presse" kores

pondentas savo telegramoje laik
raščiui rašo, jog Atlanto pakto 
pasirašymas vyksta labai įtempto
je atmosferoje. Visuomet gerai in
formuoti ir prieš nervų krizę ap- 
sidraudę JAV. sluoksniai yra įsiti
kinę, jog šių metų pavasaris ir 
vasara pasaulio taikos atžvilgiu 
bus lemiamieji. Į Vašingtoną at
siunčiamuose pranešimuose kalba
ma apie nepaprastus pasiruošimus 
už geležinės uždangos. Ministerių 
pirmininkų direktorijos įkūrimas 
suponuoja mintį, jog konflikto at
veju ši direktorija padės Stalinui 
vadovauti. Ir sovietų kariuomenėj 
vyksta nepaprastas judėjimas. Prie 
Vokietijos sienos atgabentos 85 
divizijos, o prie Suomijos ir Nor
vegijos 26. Prie Jugoslavijos sie
nos stovi 25.000 karių, neįskaitant

Siaurės Atlanto paktas pasirasomas
Vašingtonas. 12 Europos kraštų užs. 

reik, ministerial, kurie atvyko į Va
šingtoną pasirašyti Atlanto paktą, 
priėmė jį be jokių pakeitimų. Pasi
rašymo iškilmės prasidės prez. Tru- 
mano ir visų 12 kraštų ministerių 
kalbomis. Visos iškilmės bus trans
liuojamos per radiją 43 kalbomis.

Denos pranešimu, šiaurės Atlanto 
kraštų užs. reik, ministerial pasiuntė 
Sovietų Sąjungos vyriausybei bendrą 
atsakymo notą, kurioje dar kartą 
pabrėžiama, jog Atlanto paktas esąs 
defenzyvinio pobūdžio. Notoje pa
reiškiama, jog paktas nėra nukreip
tas prieš kurią nors vieną valstybę 

tai rūpinkimės tuo, kad mūsų nervai būtų stiprūs ir sutvirtinti 
giliausiais mūsų širdies įsitikinimais.“

Churchillis toliau priminė laisvojo pasaulio tautų sudaro
mas sąjungas, bet viena brangiausių tų sąjungų esanti broliš
kas susijungimas tarp britų Commonwealth ir JAV. „N e v e r- 
tinkite per menkai Didž. Britanijos stiprumo“, — sušuko 
Churchillis klausytojams, o kalbą baigė žodžiais. „Susivieniję 
mes stovime saugūs. Ženkime drauge priekin atlikdami savo 
misiją ir savo pareigą, su baime Dievui ir niekam 
d a u g i a u“.

kiečių karinio štabo, įkūrė Vakarų 
Europos unijos gynybos tarybą 
Fontainebleau, o dabar planuoja 
sudaryti Atlanto gynybos komisiją. 
Šios visos organizacijos esančios 
ofenzyvinio pobūdžio.

Savo kaltinimą, jog šiaurės At
lanto paktas prieštaraująs JT char
tai, sovietai remia tuo, kad į jį 
jungiamos Italija ir Portugalija, 
kurios nėra JT nariai.

Vašingtono sluoksniuose, ryšium 
su Sovietų notą, kalbama, jog šis 
sovietų pasisakymas prieš Atlanto 
paktą esąs reikšmingesnis faktas, 
negu sausio 29 d. oficialus pasisa
kymas jų varomos politikos klau
simais. Reuterio pranešimu, reikš
mingas yra ir tas faktas, jog no
toje sovietai neprasitaria, kokių 
priemonių jie griebsis. Manoma ta
čiau, jog sausio 29 d. pareiškimas 
ir dabartinės notos reiškia, kad 
sovietai kokių nors priemonių vis- 

albanų, bulgarų ir rumunų divi
zijų. Pranešime taip pat sakoma, 
jog Albanijos sala Saseno padaryta 
rusų povandeninių laivų baze, o į 
Albanijos uostus kiekvieną savai
tę atplaukia po_du sovietų laivus 
su kariais.

Sovietai sustiprino taip pat ir 
savo propangandą. Sudarę Ameri
kai daug rūpesčių Balkanuose va
roma autonominės Makedonijos 
propaganda, dabar savo spaudimą 
sovietai išvystė ant Irano. Dėl to 
tarp iraniečių ir rusų prie Gurga- 
no įvyko ginkluotas susirėmimas. 
Bijomasi, jog tai tik pradžia. So
vietai nepamiršta ir Antarties, kur 
jie skubiai rengia areodromus, iš 
kurių galima bus pulti Ameriką ir 
Kanadą.

Kiekvieną, dieną į Vašingtoną 
ateina naujų aliarmuojančių žinių,

ar jų grupę, bet prieš ginkluotą už
puolimą.

Atviriau išsireiškė respublikonų 
užs. reikalų patarėjas John Foster 
Dulles pastebėdamas, jog ir visos Va
karų Europos valstybės kartu nega
lėtų sulaikyti eventualaus s< vietų 
puolimo. Dulles pridū/ė, jog tik Ame
rika su atominėm bombom sulaikė 
sovietus nuo V. Europos užpuolimo. 
Atlanto paktas suteikiąs, anot Dulles, 
galimybę sulaikyti naujo karo pavojų. 
Iš kitos pusės, karinė JAV parama 
vėl atstatys Vakarų Europos karines 
pajėgas į normalias vėžes. Baigdamas 
Dulles pareiškė, jog Vokietija natū

tiek griebsis. Spėjama, jog sovietai 
gali įnešti formalią rezoliuciją į 
JT, kurioje būtų pareikšta, kad 
Atlanto paktas prieštaraująs JT 
chartai, arba net nutraukti sutar
tis su Anglija ir Prancūzija.

Iš kitos pusės, Vakarai pakarto
tinai pabrėžė, jog paktas yra de- 
fensyvinio pobūdžio, neprieštarau
jąs sovietų-prancūzų ir sovietų- 
anglų susitarimams ir pasaulio ra
mybei būtinai reikalingas.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Frankfurtas. Balandžio 6 d. armijos 

dienos proga įvyks JAV okupacinių 
dalinių paradai. UP pranešimu, di
džiausias paradas įvyks Grafenwdhr 
(Bavarijoj), kurį priims gen. Glay 
ir gen. HUbner. Tą pat dieną dideli 
paradai vyksią ir kitose vietovėse. 
Paradai parodysią, kad JAV okupa
ciniai daliniai Vokietijoj, kurie pir
miau buvo kaip policiniai vienetai, 
šiandien yra apginkluoti modemiš- 
klausiais ginklais ir dideliu skai
čiumi tankų.

Vašingtonas. JAV senatas 68 bal
sais prieš 14 atmetė respublikonų se
natoriaus K. Wherry pasiūlymą su
mažinti Europos pagalbos programą 
15%. Senatoriaus R. Taft pasiūlymas 
sumažinti ERP 10% buvo taip pat se
nato atmestas.

Bielgradas. UP pranešimu iš Biel- 
grado, tik dabar patirta, jog Sov. Są
jungos ir satelitų diplomatai iš Biel- 
grado jau kuris laikas išvykę.

Londonas. Pirmadienį prasidėjo 
Didž. Britanijoj savivaldybių rinki
mai, kurie tęsis iki ateinančio šešta
dienio.

Johnston. AP pranešimu. James F. 
Byrnes, buvęs JAV užs. reik, minis- 
teris, pareiškė, jog Amerika ir to
liau turinti didinti atominių bombų 
gamybą

kurios padėtį dar daugiau įtem
pia, nes kariniuose ir politiniuose 
sluoksniuose pradedama galvoti, 
ar tik sovietai nemano atsakyti į 
Atlanto paktą jėga. Tas pats „Pa
ris Presse" rašo, jog šis sovietų 
klausimas šalia Vokietijos proble
mos bus svarstomas pirmoj eilėj. 
Spėjama, jog bus svarstoma, kokio
mis konkrečiomis priemonėmis bū
tų galima sulaikyti sovietus Bal
kanuose ir Europoje.

raliai Vakarų pasauly turėtų užimti 
svarbią vietą.

Vašingtonas. JAV užs. reikalų mi
nisterija pranešė, kad Didž. Britani
ja visus sovietų prašymus išgauti 
sprausminių lėktuvų atmetė ir nuo 
1947 metų gruodžio mėn. jokių užsa
kymų jiems nebeišpildanti.

KANADOS MISIJA SALZBURGE
Salzburgas. Nuo balandžio 1 d., 

APA pranešimu, Austrijoje, Salz- 
burge pradėjo veikti Kanados 
emigracinė misija, kuri rūpinsis 
Austrijos piliečių ir Austrijoje 
gyvenančių DP emigracija į Ka
nadą. Misijos vedėju paskirtas 
Mr. Joseph Robillard. Tai yra 
pirmoji užsienio valstybės emi
gracinė misija Austrijoje.

Atskirų tautybių kvotos dar 
nenustatytos. Emigrantai iš Aus
trijos būsią gabenami į Genuą 
(Italijoje) ar Bremerhaveną (Vo
kietijoje), o iš ten į Halifaxą ar 
New Schottland (Kanadoje).
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Prano Skardžiaus sukakčiai
Šiomis dienomis prof, filologijos 

daktarui Pr. Skardžiui suėjo 50 
metų amžiaus. Svarbu bent keliais 
žodžiais .prisiminti žymaus moks- 
lininko-lituanisto gyvenimą ir dar
bus.

Gimė 1899 m. kovo 26 d. Suba
čiuje, Panevėžio aps. Gimnaziją 
baigė 1923 metais, Panevėžyje. Kal
botyrą studijavo Kauno ir Leipzigo 
universitetuose. 1929 metais Leip- 
zige gavo filosofijos daktaro laips
nį, apgynęs dizertaciją-Slavų sko
liniai senovinėje lietuvių kalboje. 
Lietuvių kalbą studijavo pas pro
fesorius Kazį Būgą, Joną Jablonskį 
ir Gerullį, ilgus metus su jais ben
dradarbiaudamas. Rinko tautosaką, 
žodžius lietuvių kalbos žodynui, 
taisė svetimų knygų vertimus, stu
dentų rašto darbus, dalyvavo ter
minologijos komisijose ir t. t. Nuo 
1929 iki 1940 m. Pr. Skardžius 
dėstė lietuvių kalbotyros dalykus 
Vytauto Didžiojo universitete, Kau
ne, o nuo 1940 iki 1944 m. — Vil
niaus universitete. Buvo Lietuvos 
Mokslų Akademijos narys. Trem
tyje dėsto baltų kalbotyrą Tuebin- 
geno vokiečių universitete. Prof. 
Skardžius parašė: Daukšos akcen
tologiją (1935 m),Lietuvių kalbos

PASAULIS PERDAUG UŽSlE 
MĘS KUO KITU

Šveicarų „La Tribune de Ge
neve“ š. m. Nr. 13 savo korespon
dento pranešime iš Stokholmo 
bando praskleisti geležinę uždan
gą, nusileidusią ties Baltijos 
kraštais. Jau vien tai, ką laikraš
čio korespondentas spėjo pama
tyti pro siaurutį plyšelį tame ge
ležinės uždangos sektoriuje, jam 
įkvepia mintį, kad čia glūdi di
džiausi pavojai pasaulio taikai. 
Korespondentas (Roger du Pas- 
quier) būkštauja, kad dar kele
tas metų, ir Baltijos tautos gali 
būti galutinai išnaikintos. „Mes 
jau esam apie tai kalbėję savo 
skaitytojams, tačiau pasaulis, 
perdaug užsiėmęs kitomis proble
momis, veik nė nepagalvoja apie 
tą vieną iš skandalingiausių po
kario dramų;, tad gal nekenks, 
kad ją dar kartą keliais žodžiais 
priminsim.“ ’

VLIKO pirm, monsinjoro Kru
pavičiaus duotą spaudai pasikal
bėjimą apie padėtį Lietuvoj savo 
žinių tarnyboj atpasakojo ir reli
ginės informacijos agentūra CND. 
Tą pranešimą įsidėjo kai kurie 
ir iš didžiųjų šveicarų laikraščių 
(„Die Tat“, „BaslerNachricnten“). 
ELTA

Lietuviai menininkai D. B. Lietuviu S-gos tarnyboje
III. Pernykštėmis pėdomis

Retai kuris geležinkelio ruožas 
gali turėti tiek daug ir tiek gam
tos grožio, kaip kad buv. L.N.R.R. 
suvalstybintos bendrovės linija 
nuo Glasgow© iki Fort William — 
žinomo kurorto ir aliuminijaus fa
brikų miesto. Per’ketųrias valandas 
čia pamatai vįslfot ih. ilgus prie
miesčius su pramįpės į kvartalais, 
ir pajūrį. Vėliau prasideda ne
paprasto niūrumo, kad ir neaukš
ti, kalnai; traukinys eina čia fijor- 
do, čia ištęsto kalnų ežero pakraš
čiu. Pasikėlus į kalnų sritį, ilga 
laiką nematai ne tik kad nė vieno 
medžio, bet atrodo, kad jokios 
augmenijos ten nesama (apie žolę 
ir samanas žiemos netu sunku 
spręsti). Nors ir pernai jau kartą 
čia važiavome, bet įspūdis visvien 
naujas: sakytame, kad šį kartą 
net didingesnis. Išvažiavus tik 
švintant, vėliau diena išaušta ste
bėtina; saulė šviečia, pavasariš
kai šilta, o kalnų viršūnės gausiai 
sniegu apdengtos, žėri, kad net 
akys skauda. Kai kur sniegas gu
li pagal pat geležinkelio liniją. 
Manytum žmogus, kad važiuoji 
pora tūkstančių metrų viršum jū
ros paviršiaus, tuo tarpu, kaip 
paaiškėja iš lentos prie geležinke
lio, aukščiausia ruožo vieta, išver
tus „feetus" į metrus, yra tik kaž
kas apie 500 metrų — maždaug

dvynės gyvenime 
jgistravusieji būsią grąžinti į savo 
kilmės vietas.

Kainos. Paskutiniu metu Lietu
voje buvo šios kainos: jautienos 
1 kg — 12—15 rb., kiaulienos 1 kg
— 20—25 rb., lašinių 1 kg — 
45—50 rb., cukraus 1 kg — 12 rb., 
sviesto 1 kg — 50—55 rb., pieno 
1 litr. — 5 rb., kvietinių miltų 1 kg
— 10—12 rb., 1 litr. grietinės — 
20—25 rb., rugiu centneris (50 kg)
— 120 rb., bulvių 50 kg — 40—50 
rb., ilgi batai — 800 rb., pusbačiai 
su gumpadais — 180—200 rb., kos
tiumas nuo 300 rb. — rusiškas, ligi 
1500 — europeiškas, žieminis pal
tas— ligi 1500 rb„ 1 litr. degtinės 
100 rb., tabako 100 gr. — 6,80 rb., 
*/ž litr. alaus — 6 rb., tabakas la
pų 1 kg — ligi 25 rb. (vietinės gamy
bos), vokiškas laikrodis „Tiele” — 
175 rb. (ilgiausiai eina kelius mė
nesius), kambarys „Bristolyje" vie
na para — 25—30 rb. (Kainos ne 
visur sutampa su W. H. informa
cija. E.). X-so teigimu produktų 
Lietuvoje yra užtenkamai, tik 

žodžių darybą (1943 m.), Lietuvių 
kalbos kirčiavimus, redagavo hu
manitarinių mokslų fakulteto kal- 
botyrinio žurnalo ašfuomas kny
gas, buvo .^imtosios kalbos” re
dakcijos narys ir parašė gana daug 
straipsnių ir recenzijų laikraščiuo
se bei žurnaluose. Tremtyje para
šė didelį mokslo veikalą vokiečių 
kalba apie lietuvių kalbos žodžių 
darybą ir populiarų „Lietuvių kal
bos *vadovą", kurio išspausdinimo 
visi laukiame. Pr. Skardžius labai 
daug dirba. Moko jaunuomenę. ir 
rašo mokslo darbus. Šiuo metu 
rengiasi su šeima išvykti į JAV. 
Garbingam sukaktuvininkui linkė
tina geros sveikatos ir dar gausių 
mokslinių darbų lietuvių tautos 
garbei ir gerovei. J. S.

POPULIARĖJA LIETUVIAI 
RAŠYTOJAI

Vokiečių jaunimui skirtas sa
vaitraštis „Michael” (Nr. 6, 20 d. 
kovo) pradėjo spausdintis Jurgio 
Jankaus novelės „Velnio bala” 
vertimą. Paraštėje, šalia kuklių au
toriaus biografinių duomenų, pažy
mėta, jog novelė yra buvusi pre
mijuota „Naujojo Gyvenimo".

Be 'to, laikraštį puošia ir viena- 
V. K. Jonyno grafikos kūrinio re
produkcija (Alte Kirche in Li- 
tauen). Z. Ramonas

Is pavergtosios f
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Lietuvos karo belaisvis vokietis 
ir suteikė šias žinias apie Lie
tuvą:

Žinios iš Klaipėdos Krašto. Iš 
rusų karo belaisvės 1947 m. yra 
grįžę šie klaipėdiškiai: Ramonai- 
tis, Klumbys, Nelaimiškis, Barčas, 
Leo. Jie dabar gyvena Usėnes apy
linkėje, Pagėgių apskr.

Svareitkiemų dvare, kur rusai 
yra įsteigę kolchozą, dirba šie as
menys: Milkeraitis, Gibiš, Butner, 
Gustav ir Kiauker iš Autleičių. Bu
vęs žydo Dimbinskio dvaras Usė
nuose taip pat paverstas kolchozu.

Pagėgiuose, Šilutėje ir Tilžėje 
būna turgai. Kainos esančios labai 
aukštos. Litras degtinės kaštuoja 
150 rb. Gyventojų nuotaikos esan
čios blogos.

Pastaba: Gauta pakartotinių ži
nių, kad Vokietijos rusų zonoje 
yra pakartotinai registruojami visi 
buvę Klaipėdos Krašto gyventojai. 
Nesiregistruojantiem grąsinama di
delėm kalėjiiųo bausmėm. Užsire-

Muencheno apylinkių lygumos 
aukštyje. Nusileidus arčiau prie 
jūros, jau netoli Fort Williams 
stotyse špokai čiulba. Negausu 
škotų keleivių be paltų, • kiekvie
nas susitikęs pamini puikų orą.

Fort Williame ir šį kartą pilnas 
peronas lietuvių, daugiausia blom- 
bergiškių. Sį kartą nebe vien vy
rai: jau yra ir keletas šeimų, ku
rioms pavyko susirasti čia pat 
butą. Yra šeimų, tebegyvenančių 
stovykloje, labai toli iš čia.

Pernykštis koncertas Fort Wil
liame praėjo tam tikru nepasise
kimo ženklu: tą pat vakarą kitoje 
nedidelio miesto salėje ėjo Haen- 
delio oratorija „Mesijas".' Vos tik 
pora škotų buvo atsilankę, jų 
tarpe vietos teisėjas, kuris susi
žavėjęs koncertu, iš scenos iš
drožė smarkią prakalbą. Šį kartą 
perspektyvos šviesesnės: „konku
rencijos" nesą, o apie pernykštį 
koncertą buvo pasklidę nepapras
tų gandų; mūso žmonės jau geriau 
įsigyvenę, kalbos pramokę, įgiję 
daugiau draugų. Apie būsimą kon
certą jau kalbąs visas miestelis. 
Daugis žymių vietos žmonių, kurių 
mūsiškiai buvo užėję kviesti į 
koncertą, vietoj atsakymo parodė 
jau nusipirktus bilietus. Pernykš
tis teisėjas — entuziastas, artistus 
pakvietė prieš koncertą arbatos 
stiklui. Pailsėję po ankstyvos ke
lionės, menininkai buvo užėję į 
krautuves paieškoti specifinių 
škotiškų smulkmenų, skarelių ir 
kt. Jie daug kur buvo klausinė
jami: „Atleiskite, ar tai tamstos 
šįvakar dainuojate?"

Ir tikrai, vakare salė buvo pil
nutėlė. Dalis buvo Fort Williamo 
ir netolimo Kinlochleveno lietuvių 
ir ukrainiečių, bet didelę daugumą 
sudarė škotai. Koncertas ėjo, ga
lime neabejodami pasakyti, — 
triumfaliai, autografų pasirašinė- 
jimo ceremonija prasidėjo jau per 

trūksta pinigų. Senu papročiu 
vyksta turgai ir ūkininkai at
veža savo produktų parduoti.

Pasų kontrolė. Visų gyventojų 
pasai tikrinami kaš 4 - jos sa
vaitės. Įmonėse pasai surenkami ir 
nunešami į miliciją perregistruoti. 
Taip pat būdavę perregistruojami 
ir belaisvių dokumentai. Jeigu gat
vėje patikrinimo metu nerasdavo 
reikalingų pase * atžymėjimų, tai 
toks pilietis būdavo suimamas. Ne
turint reikalingų dokumentų, mies
te sunku išsiversti, nes kontrolės 
dažnos ir milicijos daug. Vilniaus 
milicijos štabas yra Trakų gatvėje 
Nr. 21.

pertrauką. Po koncerto vietos di
džturtis, kurio jachta buvo rodo
ma čia pat jūros fijorde, visos 
Didž. Britanijos aliuminijaus fabri
kų dirktorius tarė jausmingą žodį, 
paminėjęs, kad po trijų savaičių 
audrų ir vėjų šiandien pirmąkart 
prašvito saulė ir pragydo paukš
čiai, tačiau daug įspūdingiau dai
navę dar niekuomet šioje vietoje 
negirdėto lygio Lietuvos solistai. 
Gražią prakalbą kultūringa anglų 
kalba (tą faktą paminėjo vietos 
škotų spauda) pasakė vietos lie
tuvių vardu p. Dičpetris, kadaise 
Blombergo gimnazijos direktoriaus. 
Po koncerto viešbutyje buvo iš
kelta didelė vakarienė, kur garbės 
svečiais buvo jau minėtas aliumi
nijaus fabrikų vyr. direktorius ir 
kiti vietos šulai. Vakarienė praėjo 
nepaprasto nuoširdumo nuotaika. 
Buvo dar pasikeista prakalbomis, 
kuriose iš vietinių asmenybių pu
sės buvo pasakyta nemaža kom
plimentų tiek menininkams sve
čiams, tiek ir lietuviams aplamai, 
kaip kultūringai ir darbščiai tau
tai. •

Išvykdami kitą rytą iš Fort 
Williamo, pergyvename naują kiek 
orginalų įrodymą, kad visame jpa- 
saulyje išreklamuotieji škotų būdo 
bruožiai nevisuomet atatinka tik
renybę. Tradicinių sijonu apsivil
kęs škotas daktaras, gydąs pagal 
nemokamo gydymo' schemą mūsiš
kius, irgi buvo vakarienės svečias. 
Rytą į viešbutį jis atėjo iš darbi; 
ninku stovyklos, kur iki ryto tęsė 
viešbutyje pradėtą „posėdį". At
vežęs menininkus į stotį savo ma
šina, jis griežtai pareikalavo, kad 
solistai važiuotų pirma, o ne tre
čia klase antros Anglijoje, kaip ži
noma, nėra: jis sumokėsiąs skir
tumą. Traukiniui pavažiavus gerą 
galą, traukinio konduktorius pain
formavo menininkus važiavusius 
vis dėlto patogia, minkštomis sė
dynėmis trečia klase, jog iš Fort 
Willamo esą telefonuota, kad dak
taras palikęs stotyje čekį atlyginti 
visam skirtumui iki Londono apie 
8 svarus. Malonaus škoto dovana 
vis dėlto menininkų 'buvo priimta, 
bet jam vėliau pasiųstas padėkos 
laiškas. •
Pemakvoj Glasgowe vįeną naktį 
ir praleidę jaukų vakarą kun. J. 
Gutausko ir airių kolegų-kunigų 
klebonijoje, vėl 9 valandas važiuo
jame į pietus iki Coventry. Buvo 
sekmadienis. „Karališkas škotas" 
yra vienintelis ekspresas, einąs į 
Londoną ta kryptimi, bet ir jo tvar
karaštis specialus, šventiškas. Šio
kią dieną jis nuo Glasgow© iki

— Jeigu nori, būsiu tavo vaikų tėvas.
— Durnius.
— Tikrą teisybę sakai. Kito vaikų tėvu kiekvienas dur

nius gali būti Bet gal eitumėm?
Sutikau, ir mes išėjom. Jis išlindo pirma, paskum aš. 

Lauke buvo visiškai tamsu, o vėjas nepūtė, bet, rodos, 
stovėjo vietoje ir plėšyto plėšėsi. Palys tik nužengė porą 
žingsnių ir aš jo nebemačiau ir nebegirdėjau.

s — Duokš ranką, — pasakė sugrįžęs — kitaip pasime- 
sime.

Ėjome iš pradžių susikibę, paskum pasileidome. Kad ir 
nematai, bet sąlygose apsipranti ir vienas kitą jauste 
jauti. Viršum prie žemės linkstančių medžių lėkė debesys. 
Jų irgi nebuvo matyti, bet buvo galima justi iš to, kad 
tarpais pasidarydavo šviesiau ir galėdavom matyti vienas 
kitą ir net medžių kamienus, o po valandėlės vėl taip 
užtemdavo, lyg sėdėtumėm slėptuvėj.

Išėjus į lauką pašviesėjo, užtat vėjas taip bloškė, kad 
sunku buvo ant kojų išsilaikyti.

Visur buvo tamsu, tik tolumoj žiburiavo vienintelė švie
selė.

— Didžiosios nebedega, — prašneko Palys, lygiai tą 
patį, ką ir aš buvau pagalvojęs.

— Turbūt silpnas, — pasakiau, — tai ir žibina mirklę
pernkatį. •

Su mano žodžiais švieselė dingo, lyg būtų vėjas užpū
tęs. Laukai pasidarė tušti ir juodi.

— Einam? — pasakė Palys, bet man atrodė, kad<vėlu, 
ir žmonės bijos mūsų naktį įsileisti.

— Nueisim rytoj iš vakaro. Šiandien, jeigu nori užeik 
pas motiną. Aš ir galvojau, kad Palys pas motiną teno
rėjo užeiti, nes einant per mišką vedė taip, kad išeitu
mėm netoli motinos. Dabar mums beliko galiuką paeiti

Jurgis Jankus
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Ir gerokai patylėjęs vėl pridėjo:
— O aš buvau galvojęs eiti pasivaikščioti. Pirma pažiū

rėti, kas tom pėdom vaikščioja, o paskum paeiti į kaimą.
— Į kaimą?
— Būtų ką seniems kaimynams pasakyti.
— O ką mes jiems sakysim?
— Daug ką galima sakyti. Kad nekištų nagų kur nerei

kia arba, kad mes išeinam į Varnalieknį arba kur nors 
kitur ir pas juos tepasirodysim tik per didžiąsias šventes. 
Matai, kad būtų ką sakyti.

Ir vėl tylėjom ir klausėm. Dabar tikrai supratom, kad 
vėjas švilpina medžius, bet tas jų gaudimas pas mus ėjo 
keistai: ne iš viršaus, bet žeme.

— Pridėk galvą prie kuolų ir paklausyk, — pasakė Pa
lys.

Pridėjau ir išgirdau dundėjimą ir dejavimą, lyg už sie
nos būtų kita slėptuvė, pilna gyvybės ir triukšmo.

— Požeminės dvasios bunda, — vėl sušnibždėjo Palys.
— Tegu bunda, — pasakiau. Mum blogiau nebus. O 

jeigu ateis mums padėti, jų padedami pasaulį kitokį pa
darysim. Pirmiausia išvysim vokiečius, paskum pasidary- 
sim savo valdžią, paskum požeminės dvasios mums paro
dys, kur yra Napoleono ir sukilėlių auksas, paskum . . .

— Tu vesi Mortą, laimingai gyvensi ir turėsi pilną 
trobą vaikų.

— O fu?' 

lauku, o paskum dar kelis šimtus žingsnių pamiške. Palys, 
žodžio nesakęs, ten ir pasuko.

Jo motina irgi buvo patamsy. Šuo iš karto sulojo, pas
kum ėmė šokinėti, urgzti ir kiauksėti. Pajutęs grįžtant 
šeimininką, nežinojo ką iš džiaugsmo daryti. Palys priėjo 
artyn, leido pašokinėti ant krūtinės, paglostė ir tyliai šne
kino, stovėjau atsirėmęs į daržinėlės kampą, ir nuo tokio 
menko dalyko darėsi graudu.

Pasidžiaugęs su šunim, nuėjo prie lango ir tyliai pa
beldė. Motina tučtuoj atidarė duris.

— Einam, — pasakė Palys į mane.
— Eik, aš pasaugosiu, — atsakiau.
— Ką tu išsaugosi. Jei kas eis ir taip užeis.
— Vistiek bus geriau taip.
Aš nenorėjau, kad mane graudintų juodviejų pasikal

bėjimas.
— Nebūk mažas, — spyrėsi. Palys ir paėmė už rankos.

— Šuo už tave geriau pasaugos.
Įėjau.
Motina degė lajinę mirklę, ir jai rankos virpėjo, lyg 

mes būtumėm atnešę laimę. Mirklė nenorėjo degti, o per 
veidus riedėjo ašaros. Ji žiūrėjo į vaiką iš tolo, paskum 
padėjo rankas ant pečių, ir dabar tik buvo galima paly
ginti, koks jis didelis ir kokia jis smulkutė ir pasenusi. 
Palys paėmė motiną už liemens, pakėlė, apsuko aplink, 
vėl ant žemės pastatė ir juokėsi. Tyliai, be jokio garso, 
bet visu veidu, visomis akimis ir rodėsi visu kūnu.

— Paliuk, o tavo koja? — pagaliau motina prašneko.
— O! Jeigu mama šiandien vestuves k eitum, taip su

trypčiau, kad už devynių kalnų būtų girdėti. ,
— Eik, eik. Juk skauda.
Jis sudavė koja į aslą, paskum pastatė ant kėdės ir ėmė 

raityti kelnes. Į ' ! *^$1
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Kur yra P. L Bendruomenės statulas?
Tokia antrašte „Mintis” š. m. 

kovo *23 d. Nr. 32 (554) paskelbė 
p. J. Š. straipsnelį. ELTA yra įga
liota tuo reikalu paaiškinti:

VLIKo priimtas PLB konstituci
jos projektas 1948 m. spalftj 11 d. 
VLIKo pirmininko raštu buvo iš
siuntinėtas visoms didžiosiomis 
pasaulio lietuvių organizacijoms, 
spaudos organams ir atskiriems 
veikėjams prašant susipažinti ir 
savo pastabas dėl jo atsiųsti

Londono nestoja nė karto, nuei-. , 
damas visą kelią per 7.30 vai., bet j 
šiandien tam reikalinga net 10 va- , 
landų: mat jis stoja dažnai ir net 
gerokai pavėlina. Rugby stotyje * 
bėgte pasiekiame jau tolimesnį 
„anšliusą" Jau visai vakaras, kai _ 
perone mus džiaugsmingai pasitin
ka prisilaukę ir susinervinę koven- • 
triškiai. Nuo pat Škotijos iki Co- 
ventry-visur balta: kovo mėn. čia 
pirmąkart atėjo žiema, su daugel l 
sniego.

Coventry mieste pernai koncer- « 
tavome net du kartus. Abu kon- 1 
certai buvo hotelyje su beveik iš- 1 
skirtinai „dypietiška" publika. Sį- i 
fhet yra reikšmingų skirtumų. Mū- I 
siškiai daugiausia jau gyvena pri- < 
vačiąi. Kai kurie net nusipirko na- i 
mus ir, įsileidę taip pat lietuviškų 
nuomininkų, sudarė mieste mažus 
lietuviškus „atsparos taškus". Kon- i 
certas įvyksta nebe stovykloje, 1 
bet vienoje iš geriausių miesto sa- 1 
lių, kuri jau prieš Kalėdas buvusi 1 
užsakyta. Koncerte prakalbą žadė
jęs pasakyti vietos burmistras, ku- ' 
ris po puikiai praėjusios lietuvių 1 
liaudies meno parodos esąs susi- . 
žavėjęs lietuviais. Atrodo, kad šio 
įžymaus atmosferos pasikeitimo 
kaltininkas visų pirma yra vietos 
D. B. L. Sąjungos skyriaus pirmi
ninkas — finansininkas J. Matu
lionis, šalia jo rašytojas Br. Dau
noras, aktoriai Dikiniai ir kiti vie- 
tos darbininkų kolonijos nariai in- 
tiligentai. Rašytojo Daunoro name 
p. Matulionis turi mažesnę patal
pos normą, negu „gimtajame" 
Blomberge — vieną kambarį, vie
toj dviejų. Bet gyvena kaip ir vi
sas namas su šeima, privataus 
piliečio, o nebe stovyklos gyven
tojo sąlygomis ir randa laiko bei 
energijos aktingam visuomenės 
darbui. Sunkus darbas ii šįmet dar 
neužantspaudavo nė vieno iš An- 
glijon pakliuvusių inteligentų (ne 
vien Coventryje): neatėmė jiems 
drąsos ir tikėjimo ateičiai.

Vakare publikos salėje — per 
600. Artistų priėmimas šiltas ir 
ekspansyvus, nors lietuviai sudaro 
tik nedidelę klausytojų dalį. Pro
gramą baigus, burmistras kalba 
neilgai, bet su anglams retu nuo- 
širdamu, paminėdamas jam ankš
čiau'visai nežinomą lietuvių tautą, 
kurios žmonės jo valdomame mieste 
pasirodę ne tik kaip sąžiningi dar
bininkai, bet ir nustebinę puikiai 
pavykusia paroda, o dabar ir to
kiu pirmaeiliu koncertu. Tuojau 
po koncerto technikos instituto, 
kuriam priklauso salė, direktorius 
kviečia visus menininkus ir p. Ma
tulionį su ponia į savo kabinetą 
— ,/sherry stiklui". Per neilgą Vi
zitą išklausėme nemaža kompli
mentų ir pasikeista įvairiais klau
simais: „Ar jūs dabar jau pasilik
site Anglijoje?“, „O, jūs grįžtate 
Vokietijon!", „Kada gi vėl atva
žiuosite koncertuoti?", „Ach, nebe- 
atvažiuosite?", „O, važiuojate į 
Ameriką", „O, it is very nice"...

Deja, tokia yra negailestingoji 
gyvenimo realybė: ši mūsų reto 
vokalinio ir meninio stiprumo dai
nininkų trupė (nėra nekuklu tai 
pareikšti, ką pakartotinai pareiškė 
anglų spauda) — daugiau į Angli
ją nebeatvažiuos! Žinios iš Vokie
tijos jau dabar aliarmuojančios: 
vienam dokumentai iš NCWC atė
jo; kitą į CIC šaukia; kitam vėl 
buvęs pažadėtas tikras butas bei

VLIKui, kad priimdamas galutinį 
konstitucijos tekstą VLIKas galėtų 
į jas atsižvelgti. Pastabų buvo nu
matyta laukti iki 1949 m. pradžios. 
VLIKo pirmininko rašte be kita ko 
pastebėta: „Nors konstitųfijos 
tekstas dar negalutinis ir, gavus 
dėl jo pastabas’ir atsiliepimus, jis 
dar gali kitėti, tačiau nežiūrint į 
tai VLIK-as labai pageidauja, kad 
nelaukdami galutinio konstitucijos 
priėmimo, pasaulio lietuviai jau 
dabar vietoje pradėtų praktiškai 
organizuotis ir veikti pagal PLB 
santvarkos nuostatus. Ta prasme 
labai pageidaujamas ir spaudos bei 
visų parengimų paskatinantis pasi
sakymas. Atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad PLB yra tarytum tautinė 
lietuvių savivalda, kuri nenaikina 
veikiančių lietuvių draugijų, bet 
jas remia."

Ryšium su tuo atsiklausimu 
VLIK-as yra gavęs visą eilę pas
tabų ir atsiliepimų, kurių tarpe ir 
Amerikos-Lietuvių Tarybos 1948 m. 
gruodžio 10 d. raštą, kuriame be 
kita ko rašoma: „šituos ir kitus 
klausimus, susijusius su PLB kū
rimu, galėsime plačiau padiskutuo
ti, kai Tamsta ir p. V. Sidzikauskas 
atvyksite į Jungt. Valstybes. Tam 
reikia daugiau laiko, negu kad 
VLIK-as yra numatęs." Vykstant 
VLIKo ir.VT pirmininkams į JAV 
šis reikalas buvo jiems pabrėžtas, 
kaip skubus, ir šiomis dienomis 
laukiama ALT-o pasisakymo. Kai 
tik jis bus gautas, galutinė konsti
tucijos redakcija VLIKe nebus už
delsta. Kita vertus, jau visoj eilėj 
kraštų bendruomenė organizuo
jasi pagal VLIK-o išsiuntinėtą pro
jektą.

LIETUVIŲ PASIRODYMAS 
MONTREALYJE

Vasario 24 d. vakare Mc Gili 
universiteto sporto salėje buvo 
ukrainiečių, latvių, estų ir lietuvių 
taut, šokių, pasirodymai. Lietuvius 
atstovavo Dailės Studijos taut, šo
kių grupė, pašokusi „Mikitą", „Ru
gelius", „Žiogelius", „Oželius" ir 
„Lenciūgėlį".

Agnė Stravinskaitė, akomp. V. 
Judzintavičiūtei ir B. Mikalauskai
tei ir M. Paužėnaitė akomp. R. 
Vaišvilaitei padainavo keletą dai
nų. ’

Taip pat ir kanadiečiai studėntai 
rodė savo taut, šokius įtraukdami 
ir svečius. K.

Kas gali įvažiuoti Kanadon kaip gimine
Yra žinoma, kad Kanados val

džia yra leidusi Kanadoje gyve
nantiems pasikviesti savo gimines 
iš Vokietijos bei Austrijos. Kas gi 
laikoma giminėmis?

Giminėmis yra laikomi: tėvai ir 
vaikai — broliai ir seserys. Taigi 
Kanadoje- gyveną tėvai gali pasi
kviesti savo vaikus ir vaikai gali 
pasikviesti tikrus savo brolius ir 
seseris (ne pusbrolius, ne pussere- 
res). Viena tėvo, bet ne vienos 
motinos ir vienos motinoš, bet ne 
vieno tėvo vaikai turi lygias teises 
su vieno tėvo ir vienos motinos

AMERIKIEČIŲ LEDO RITULININ
KŲ PAMOKA

Pagaliau ilgai vokiečių lauk
tos ledo ritulio rungtynės tarp JAV 
rinktinės (ją sudarė „Boston Olym
pics” žaidikai) ir Vokietijos mei
sterio EV. Fuesseno įvyko. Jos pa
sibaigė, kaip ir buvo laukta, ame
rikiečių pergale 9:3. 12.000 Gar- 
misch-Partenkircheno žiūrovų bu
vo užimponuoti amerikiečių išdi
dumo, savim pasitikėjimo stam
baus kūno sudėjimo, čiuožimo, ri
tulio valdymo, rafinuotos techni
kos ir... žiauraus beį kieto žaidi
mo. Tiesa, pastarosiomis dviem 
ypatybėm jie savo prestižui tru
putį pakenkė, nes Vokietijoje taip 
kietai žaisti neleidžiama ... (Nors 
vokiečių pirmenybėse ir to ne
trūksta, bet čia, prieš amerikiečių 
jėgą, jie atrodė kaip vaikai!) Kaip 
amerikiečių įprasta, jie išbėgo į 
stadioną visa 15 asmenų (!) Taigi 
kiekvienas žaidikas gavo žaisti 
ketvirtyje ne daugiau kaip po 6 
minutes !•! r štai jie, komandą be- 
keisdajni, baigia jau pirmą ketvir
tį 6:0 savo naudai. Fuesseniškis 
Guggemos buvo vienintelis žaidi
kas, kuris pajėgė šiek tiek su ame
rikiečiais „kapotis", nes jis pasi
žymi savo stiprumu. Šios rungty
nės vokiečiams parodė, kad jų 
tiesiog besaikis savo ritulininkų 
liaupsinimas yra tik- tuščias burbu
las! .

Pereitą sekmadienį Garmische 
viešėjo šveicarų ledo ritulio mei
steris HC. Davos, kuris du kartu iš 
eilės „atskaitė" vokiečių pernykš
čiam meisteriui SC. Riessersee 4:1 
ir 6:5. Šveicarų eilėse buvo ir du 
čekai Zabrodsky ir dr. Šlama. — 
Tarpvalstybinėse ledo ritulio rung
tynėse Čekoslovakija nugalėjo 
Lenkiją 8:2.

vaikais, t. y. — jie taip gi galima 
kviesti.

Be to, sužadėtinis gali kviesti 
savo sužadėtinę ir sužadėtinė gali 
kviesti savo sužadėtinį, bet tiktai 
ta sąlyga, kad Kanadoje gyvenanti 
pusė privalo pas notarą padaryti 
dokumentus, kuriais ji pasižada 
privalomai susituokti su atvyku- 
siąja puse vieno mėnesio bėgyje. 
Vokietijos piliečiai vokiečiai ne
gali būti kviečiami sužadėtiniais- 
nėmis.

Gimines turi teisę kviesti Kana
dos piliečiai, lygiai turi teisę kvie
sti savo giriines ir tremtiniai — 
DP.

Teoretiškai kvietėjas kviečia
mam turi garantuoti tiktai butą, 
bet praktiškai, jei kvietėjas neturi 
400—500 dolerių pinigų, tai savo 
kvietimą turi sutvirtinti kviečia- 
mąjam dar darbo sutartimi (tas 
dažnu atveju pareina nuo inspek-

toriaus, kuris tvarko kvietimo do
kumentus).

Už kviečiamųjų kelionę tenka 
mokėti tiktai už geležinkelį nuo 
Kanados uosto ligi apsistojimo 
vietos. („NL")

ĮSILEIS DANTŲ GYDYTOJŲ
Kanados Immigracijos Reikalų 

Ministeris Mac Kinnan pareiškė, 
kad numatoma įsileisti vyrų DP 
dentistų ir gydytojų ir leisti jiems 
praktikuoti. Iki šiol nors ir su di
plomais DP daktarai neturėjo lei
dimo laisvai praktikuoti. Ar bus 
leidimai duodami moterims — Mac 
Kinnan nieko nepareiškė. („Nt")

VENECUELOJ DAUGIAU KAIP 
1000 LIETUVIŲ

Iš Pietų Amerikos praneša, kad 
Venecueloje jau yra atvažiavusių 
daugiau kaip 1000 lietuvių. Iki šiol 
daj jie vis neturėjo lietuvio kuni
go. Dabar tenai greit pasiryžęs 
nuvykti kun. A. Sabaliauskas, sa
lezietis.

10 METŲ MOTINA
UP pranešimu, Memorial-ligo

ninėje, Wilmingtone (JAV) 10 
metų negrė pagimdė dukterį. 
Tuo būdu ji yra jauniausia bet 
kada Amerikoj gyvenusi motina. 
Ligšiolinė jauniausia motina bu
vo 11 metų, kuri 1941 m. pagim
dė sūnų.

SUSITUOKĖ DVI MOTERYS
Braunau am Inn savivaldybės 

organai išaiškino keistas vedy

bas, įvykusias tarp ... dviejų 
moterų. „Vyras" Ferdinand H. 
pasirodo esanti moteris ir vadi
nosi anksčiau Margarita, kuri, 
norėdama pakeisti lytį, buvo vie
no chirurgo operuota. „Jo“ žmo
na, kuri vedvbų metu buvo 18 
metų, pareiškė, jog ji visai ne
pastebėjusi jaunikį esant ne 
vyru.

Paieškojimai
Eva Jakubonis — 4444 S. Ked-1 

vale Ave., Chicago Ill. — Vaitke- 
večiūtė, Prano Vaitkevičiaus ir 
Pranciškos Gaižauskaitės duktė iš 
Šiaulių Papilės, Mitsiškių vienkie
mio, paieško savo giminių trem
tinių tarpe.

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
šiame skelbime išvardinti as
mens: Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, malonėkite atsiliepti 
C-Kartotekai per artimiausius 
LTB skyrius, kartu nurodant 
skelbimo eilės Nr. ir įdedant 
reikiamą kiefcį pašto ženklų at
sakymui apmokėti. .

72. Robertas Tirilis iš Kanados 
paieško Saliomėjos Vanagelytės iš 
Trakų aps., 1943 m. lankusios Vil
niaus „Birutės" gimnaziją 1944 m. 
gyvenusios Sudetuose.

73. Povilas Genčius iš Kanados 
paieško Julijos Simonauskienės, 
Anicetos Simonauskytės, Juozo ir 
Stasio Simonauskų, iš Pazvelsių 
km., Andriejavo vi., Kretingos ap.

74. Jono Leščinsko, s. Juozo, 
35 m. amž., iš Alytaus paieško 
sesuo Veronika Leščinskaitė- Bag
donavičienė, gyv. Hipolito Yri- 
goyen 3033, Buenos Aires, Argent.

75. Didjurgio Aleksandro, gyv. 
1916. 2. 20, Arzolų-Buda, Marijam
polės aps. paieško Didjurgis-Krū- 
ger Emina.

Gauti adresai: Domininką Bal
čiu te-Dareškevičienė, Vladas Jok- 
šas, Stasys Knieitas, Malvina Ko- 
lavičienė, Berta Tautkienė-Somai- 
tė, Irena Tylienė-Peredniūtė, Ma
rija Valiuniene-Pečiulytė.

Užklydę laiškai: Stasiui Tarabil- 
dai nuo A. Beinoras ir V.’ Savi- 
čiūtei nuo Marijos Žvirblienės.

fiktyvi sargo tarnyba Amerikoje 
dėl pavėlavimo atvykti niekais 
nuėjo. Artėja didžioji mūsų tautos 
išsiblaškymo valanda, neaplenki
anti ir mūsų menininkų. O iš visų 
milžiniškos USA valstybės plotų 
vargu ar sąlygos leis taip greit 
susirinkti dainuoti, skambinti, 
akompanuoti. Liūdna, tačiau nieko 
nepadarysi. Ir anglai stebisi, reiš
kia nuliūdimą („sorry"), bet šiuo 
klausimu, kaip paprastai nė vienas 
iš jų nieko padėti negali.

Kitą rytą, vaišingų ir malonių 
koventriškių lydimi, vyksame į jau 
gerai pažįstamą Coventry stotį. 
Porą valandą pavažiavę, vėl grįž
tame' 4 dienoms „namo": į jau 
susigyventą tykų lenkišką pensi- 
joną ramiame Paddingtone, Lon
dono vakaruose.

VI. Jakubėnas

TAI BENT MINISTERIS
Atliekant paskutinius formalu

mus pas prof. Pieter Lieftinck, 
Olandijos finansų ministerį, ku
ris rengėsi skristi į Angliją, mui
tinės valdininkai rado daugiau, 
negu trisdešimt guldenų. Valdi
ninkai ministeriui priminė, jog į 
užsienį galima vežtis tik trisdeš
imt guldenų. Nustebęs ministeris 
atsiprašė ir prisipažino, apie tokį 
įstatymą nieko nežinojęs.

IRO PAIESKQJIMU IŠTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO IEŠKO

ŠIŲ ASMENŲ:
Tomkevičienė Janusevičiūtė Ga

lina, gimusi 1904 m., gyvenusi Vil
niuje, išvežta į Vokietiją.

Urbutis Antanas, gimęs 1884 m. 
balandžio mėn. Sakiuose, gyveno 
Vokietijoje.

Vilkaitis Juozas, gimęs 1900, 
veno Lietuvoje, manoma, kad 
bar yra kur nors Vokietijoje.

Vilmantienė Ema, 30 metų,
muši Tilžėje, gyvenusi Vilniuje, 
išvežta Vokietijos kryptimi.

Weigelt Eugenija, gimusi 1912 
m. Ukmergėje, paskutinės žinios iš 
Butowo, Pomeranijoje.

gy- 
da-

gi-

NESULYGINAMAS VULKANAS
Prieš metus JAV prez. Truma- 

nui lankantis Meksikoj, jam buvo 
parodytas didžiulis Paracutino vul
kanas. Tačiau prezidentas Truma- 
nas atrodė paskendęs kitose min
tyse. Tuomet Meksikos prez. Alle- 
manas paklausė savo svečią, kaip 
jam patinkąs vulkanas. „Labai 
įspūdingas, tačiau nesulyginamas 
su tuo, ant kurio aš sėdžiu Vašing
tone", atsakė Trumanas.

Venslovas Gražina, gimusi 1936. 
IV. 12 Ukmergėje, gyvenusi Vilniu
je, rusų išvežta.

Venslovas Juzė, gimusi 1910. IV.
11 Ukmergėje, gyvenusi Vilniuje, 
rusų išvežta.

•Wolffsohn Nafthal Johanne (Jea
nette) gimusi 1888. VII. 10 Klaipė
doje, gyvenusi Kaune, paskutinės 
ažinios iš Stutthofo,

Zarcbi Lena Chiena, gimusi 1897 
Kaune, gyvenusi Vilniuje.

Zarchj Ilya, gimusi 1885 Ukmer
gėje, gyvenusi Vilniuje, Lietuvoje.

Block Mere Giale, gimusi 1926 
m. Sudarguose, paskutinės žinios 
iš Buchenwaldo.

Borcdkav Vintą arba Vita, gimu
si 1896. V. 22 d. Kaune, gyveno 
Muenchene.

Brom Zeleck, 58 metų, spėjama, 
kad šiuo metu yra Vokietijoje.

Broschat Helmut, gimęs 1941 m. 
Pyritze; paskutinės žinios iš Rūge- 
no salos.

Broschat Lene, gimusi 1914. VIII.
8 d. Kričeviškiuos; paskutinės ži
nios iš Rūgeno salos.

Chasman Bachel, 40 metų, gimęs 
Kurkliuose.

Chasman Beik, 40 metų, gimęs 
Kurkliuose.

Chasman Juozas Ch., 12 metų, 
gimęs Kurkliuose.

Cemiakow Jude], 37 metų, gi
męs Kaune, gyvenęs Mūnchene.

Juodvalkienė Diana, gimusi 1931 
m., gyvenusi Zarasuose, Lietuvoje.

Radišat Albert, gim. 1911. II. 14 
d. Lietuvoje.

Raišutis, merg. pavardė Blusis 
Ieva, gim. 1904. V. 3 d. gyveno 
Klaipėdoj, Lietuvoj: paskutinės ži
nios iš Bavarijos.

Rechenberger Berta, 62 metų am
žiaus, manoma, kad randasi Vokie
tijoje.
' Rechenberger Erna, 39 metų am
žiaus, manoma, kad randasi Vo
kietijoje.

Rusteika Petras, gim. 1914. III.
10 d., gyveno Telšių apskr. Lie
tuvoj.

Šenberger, merg. pavardė Šindel- 
meister Ema, gim. 1901. X. 10 d. 
Sakių apskr., Lietuvoj; paskutinė 
žinia iš* Vakarų Vokietijos.

Svereckienė, merg. pavardė Ma
žeikaitė Adelė, gim. 1904 m. An
glijoj: randasi Bavarijoj ar britų 
zonoj.

Ser Izok, paskutinė žinia iš Salz- 
wedel.

T’L. • 'U lleina antradieniais, ketvirtadieniais ir Seštadie-
„ZlDUTiai nlais. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaituola 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 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 etiudų mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50. .
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Sma’žys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan, Vlnnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirlus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoj* 
Ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Ar Atlanto paktas reiškia karą?
Vašingtonas. UP pranešimu, 

JAV užs. reik. min. Dean Ache- 
sonas pareiškė, jog Vokietijos 
klausimas visoms Siaurės At
lanto paktą pasirašančioms vals
tybėms turi gyvybinės reikšmės. 
Svarbiausias tikslas esąs taikin
gą Vokietiją įjungti į Vakarų 
Europos ūkį, tačiau sutrukdyti 
jai vėl pasidaryti pasaulio tai
kos griovėja. Atlanto pakto pa
sirašymo proga su užs. reik, mi- 
nisteriais bus aptariama Vokieti
jos problema. Ryšium su Ache- 
sono pareiškimais, UP praneši
mu, diplomatiniai stebėtojai lau
kia, jog ateinančių dešimties die
nų būvy įvyksiančios konferenci
jos būsiančios gal svarbesnės už 
Atlanto pakto pasirašymą ir JT 
sesiją. Spėjama, jog bus disku
tuojama pasaulinio masto klau
simai, kurių tikslas-sutrukdyti 
Sovietų Sąjungai bet kuriame
pasaulio krašte sukelti karą. 
Spėjama, jog ryšium su tuo bus 
svarstomas šių kraštų klausimas: 
Vokietijos, Ispanijos, Šiaurės 
Afrikos, Viduržemio jūros, Paci- 
fiko regijonų, Pietryčių Azijos ir 
Grenlandijos. Iš Vokietijos pro
blemų bus svarstoma: demonta- 
žas, trijų vakarinių zonų sujun
gimas ir okupacinis statutas.

IR TRANSJORDANIJA SUSITARĖ 
SU IZRAELIU

Rhodos. AP praneša, jog mirties 
taškas Izraelio-Transjordanijos tai
kos derybose jau peržengtas. Abi 
delegacijos priėmė JT tarpininko 
Dr. Ralph Bunche patiektą taikos 
sutarties projektą.

Britų admiraliteto pranešimu, 
Transjordanijos vyriausybei papra
šius į Akabos uostą atplaukė nai
kintojas „Troubridge". '‘Parlamen
tarinis valstybės sekretorius užs. 
reik, ministerijoj Christopher May- 
phew pareiškė, jog Transjordani
jos prašymas atsiųsti pastiprinimų 
turėjo rimto pagrindo. Britų kari
nių pajėgų buvimas Akaboje Pale
stinos padėtį stabilizavo ir tuo Dū
dų sudarė galimybę toliau tęsti 
Izraelio - Transjordanijos pasitari
mus.

„Ateiuvuu vieauddiai
„U Giomale della Serą“ š. m. 

kovo 13 d. nr. paskelbė ilgą pra
nešimą apie Lietuvos padėtį. Pra
nešimo autorius Nicola Di Giro
lamo nuoširdžios simpatijos ku
pinais žodžiais lietuvių tautą api
būdina kaip daugiausia po pra
eitojo karo kenčiančią ir kovo
jančią dėl krikščioniškosios Va
karų civilizacijos ir rodančią ne
prilygstamo gyvastingūmo. „Lie
tuviai vieninteliai anapus, geleži-

SUJUNGIAMI VYRIAUSIEJI 
ŠTABAI

Vašingtonas. Naujasis JAV gy
nybos ministeris Louis Johnsonas 
tuoj po pareigų perėmimo pradėjo 
paruošiamuosius darbus JAV kari
nių pajėgų koordinavimui. John- 
sono patvarkymu vyriausieji armi
jos, aviacijos ir laivyno štabai per
keliami į netoli Vašingtono esan
čius Pentagon rūmus. Jis taip pat 
pranešė, jog ateinančią savaitę 
Key West, Floridoje, jis ir visų tri
jų ginklo rūšių generalinių štabų 
viršininkai turės pasitarimą su gen. 
Eisenhoweriu.

Vadovaujantis JAV respubli
konų politikas sen. Robert Taft 
radijo kalboje pareiškė, jog At
lanto paktas galįs iššaukti karą. 
Anot Taft, sovietai galį susida
ryti įspūdį, jog jie yra blokuo
jami ir apsispręsti pradėti karą 
dabar, kai Vakarai dar pakan
kamai nepasiruošę. Toliau jis 
pareiškė, jog dar nežinąs, ar 
balsuosiąs už paktą ar prieš.

Atvykęs į New Yorką Anglijos 
užs. reik. min. E. Bevinas pa
reiškė, jog ryšium su Atlanto 
paktu iškilęs taikos ar karo klau
simas priklausys nuo paktą pa
sirašiusių valstybių vieningumo. 
Apskritai jis manąs, jog Atlan
to paktas yra taiką mylinčių 
tautų, norinčių ilgiems laikams 
pašalinti karo pavojų, kulmina
cinis taškas.

Nė vienas DP nebus paliktas be globos
DR. J. PRUNSKIS

CENTRINE TREMTINIŲ GLOBOS ORGANIZACIJA. — KĄ WASHINGTONE KALBA APIE 
TREMTINIŲ MAITINIMĄ, TVARKYMĄ IR ĮKURDINIMĄ. —.184.000 SENELIŲ VAIKŲ LIGO

NIŲ IR SUNKIAI ĮKURDINAMŲ INTELEKTUALŲ.

Tremtinių reikalais lankantis 
didžiosiose įstaigose Washingtone 
ir New Yorke, teko sustoti ir 
IRO centre USA sostinėje. In
formacijos skyriaus valdininkas 
McGushin papasakojo, kad vy
riausi yra trys tikslai, kurių sie
kia IRO: 1) parūpinti tremti
niams pragyvenimą, 2) padėti grįž
ti į namus, jei jie nori, ir 3) rasti 
naujus namus tiems, kurie į tė
vynę grįžti negali.

Iš IRO šaltinių pragyvenimą 
1948 m. spalių mėnesį gavo 
551,761 asmuo, gyveną 413 sto
vyklose. Kadangi buvo šelpiami 
kai kurie gyvenantieji už stovy
klos ribų, tai iš viso tuo laiku 
vienokią ar kitokią pagalbą per 
IRO gavo 705.000 asmenų.

Nuo 1947 m. liepos 1 d. — per 
16 mėnesių — iki spalių 31 die
nos į tėvynes grįžo 58.093 žmo
nės, o įkurdinta kitur 276.650.

nės uždangos konkrečiai prieši
nasi Kremliaus smurtui“, — rašo 
N. Di Girolamo ir toliau apibū
dina lietuvių pprtizanų susitvar
kymą ir laisvės kovas. Praneši
mas baigiamas šia pastraipa:

„Balsas šių karžygiškų laisvės 
ir žmogaus teisių gynėjų, šian
dien beviltiškai kovojančių gi
riose prie Baltijos, iš vienos pu
sės pasmerkia „pažangiosios so
vietinės demokratijos“ metodus, 
iš antros gi yra desperatiškas 
šauksmas, kad laisvosios pasaulio 
tautos juos suprastų.“ ELTA

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. MĖNESINĖ 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

Komunistai įsiveržė i Indokinija 
« • <

Paryžius. Oficiali prancūzų ži
nių agentūra AFP pranešė, jog 
kinų komunistų daliniai peržen
gė prancūzų Indokinijos sieną ir 
užpuolė į šiaurės rytus nuo Ton- 
kingo esantį Moncay miestą. Už
puolimas įvyko visai netikėtai ir 
buvo remiamas indokinų sukilė
lių. Miestą gynė draugiškai pran- 
cūzanms nusiteikę indokinų dali
niai, padedami pačių prancūzų. 
Įvykusiame mūšyje žuvo apie 30 
karių. Apskritai visoje Indoki
nijoje jaučiamas tam tikras įtem
pimas. Ryšium su tuo prancūzai 
sustiprino šiaurės Indokinijoje 
savo karines pajėgas.

BAIGTI PASIRUOŠIMAI ATLAN
TO PAKTO PASIRAŠYMUI

Vašingtonas. UP praneša, jog 
JAV užs. reik, ministerijos valdi
ninkai galutinai paruošė planus 
Siaurės Atlanto pakto pasirašymui. 
Pasirašymo proga įvedamąją kalbą 
pasakys prez. Trumanas. Praneša
ma taip pat, jog prezidentas Tru
manas pakto klausimais turėjo pa
sitarimą su užs. reik. min. Dean 
Achesonu ir vadovaujančiais kon
greso politikais. Vadovaująs de
mokratų senatorius Scott Lucas 
pareiškė, jog pakto ratifikacijos 
klausimu debatai prasidės mažiau-

I šiai po mėnesio.

APIE GRĮŽIMĄ, PRAGY
VENIMĄ IR LAISVES

— Mums liūdna, kad kai ku
riems DP buvo padarytas stiprus 
spaudimas grįžti į namus...

Pagal IRO konstituciją, — kal
bėjo McGushin, — turėjome leis
ti į stovyklas misijas, norinčias 
paraginti grįžti į namus.

— O kaip bus su naujai atbė
gančiais?

— Jiems iš dalies suorganizuo
tos naujos stovyklos.

— Girdėti, kad stovyklose 
maistas nėra pakankamas?

— Duodame tiek, kiek leidžia 
vietos ūkis. Negyvena ameriko
nišku standartu, bet ir bado ne
kenčia, daug kur geriau aprū
pinti, negu vokiečiai.

— Kaip su kultūrinės veiklos 
laisve?

Tremtiniai turi savo laikraš
čius, mokyklas, teatrus, parodas.

TREMTINIŲ DALYVAVIMAS 
ADMINISTRACIJOJE

— Ar nebūtų galima kai kurių 
pareigų IRO ir kitose įstaigose 
Europoje perleisti patiems trem
tiniams?

— Tikrumoje — stovyklas jie 
patys administruoja, maisto pas
kirstymą taipgi patys atlieka 
IRO ir karinės vyriausybės prie
žiūroje. Jei kas skriaudžiamas, 
gali protestuoti.

— Stipresnieji iš tremtinių iš
važiuoja į įvairius kraštus, o 
kaip bus su senais ir mažais?

— Sunku su jais, įskaitant ir 
daugelį intelektualų. Senesnius 
ir vaikus dažniausiai pasiima 
globoti jų šeimos, bet ką, pavyz-

Kovo 28 d. prez. Trumanas priė
mė Europos signatarinių kraštų ap
ginklavimo biudžeto biuro direkto
rių Frank Pace, kuris pareiškė, jog 
greitu laiku jis mano gauti šiuo 
metu* ruošiamą apginklavimo pla
ną. Užs. reik, ministerijos kalbėto
jas pakartotinai pareiškė, jog kon
grese kartu su Siaurės Atlanto 
pakto ratifikavimu bus svarstomas 
ir paktą pasirašiusioms valstybėms 
ginklų tiekimo klausimas.

UP taip pat praneša iš Madrido, 
jog Ispanijos vyriausybė išleista
me komunikate pritarė Portugali
jos įstojimui į Atlanto paktą. Iš 
patikimų šaltinių pranešama, jog 
kovo 29 d. Ispanijos pasiuntinys 
Lisabonoje įteikė Portugalijai savo 
vyriausybės oficialų pritarimą dėl 
pastarosios įstojimo į Atlanto pak
tą, tačiau pabrėžė, jog ten turi 
būti nepažeistas iberų draugišku
mo sutartis.

DE GAULLE REIKALAUJA 
RINKIMŲ

Paryžius. Spaudos konferen
cijoj gen. de Gaulle pareiškė, jog 
sąjūdis ir toliau reikalaus naujų 
parlamento rinkimų. „Prancūzi
jai šiuo'metu labai ir labai grą- 
soma, — pabrėžė generolas ir to
liau tęsė, — tačiau mūsų kraštas 
nori gyventi ir vėl savo likimą 

džiui, darys advokatas? Apskai
čiuojama, kad senelių, vaikų ir 
tokių sunkiau įkurdinamų inte
lektualų yra apie 184.000. Jų liks 
ir po tos datos, kada planuojama 
įkurdinimą užbaigti. Yra ligonių, 
sergančių tuberkulioze ir kitomis 
ligomis. Viską darysime, kad ras
tume visiems vietą. Nebus palik
ti be globos.

NĖRA RUSŲ IRO VADOVYBĖJE
— Kada bus tremtiniai pradėti 

gabenti iš visų zonų?
— Netolimoj ateity. Tremtinių 

daugiausiai yra amerikiečių zo
noje. Čia pirma pradėjo darbuo
tis ir DP komisijos tarnautojai. 
Jų dabar permaža, 
jų skaičius padidės 
bus išplėstas visose

— Ar yra rusų 
centro įstaigose?

— Nėra; IRO statuto nepasi
rašė nei rusai, nei jų satelitai.

(„Draugas“) 

tikimės, kad 
ir jų darbas 
zonose.
atstovų IRO

Žmogaus teisiu klausimas JT-se
Lake Success. Balandžio 5 d. I joje. Ryšium su šiais religijos 

New Yorke susirenka JT Orga
nizacijos plenumas. Be kitų klau
simų bus svarstoma ir žmogaus 
teisių apsaugojimo klausimas, 
kuris buvo į dienotvarkę įtrauk
tas Australijos delegacijos pa
siūlymu. Bus ieškoma priemonių 
kaip apsaugoti pagrindines žmo
gaus teises ypač tuose kraštuose, 
kurie randasi po rusų jungu. Šio 
ounyajSed buniąjfSĮ omysnepi 
pastarųjų mėnesių įvykiai Veng
rijoje, Bulgarijoje ir Rumuni-

pats tvarkyti. Tačiau tas bus neį
manoma tol, kol dabartinis reži
mas šiam tikslui stovės skersai 
kelio. Todėl aukščiausias laikas 
keisti vyriausybę“!

Užkliudęs departamentų tarybų 
rinkimus de Gaullee apkaltino 
vyriausybę paskelbus neteisingus 
rinkimfį rezultatus. Anot jo, de- 
gaulistų sąjūdis gavęs 32% visų 
balsų, o ne 25%, kaip oficialiai 
pranešė vidaus reikalų ministeris 
Moch.

Pagaliau de Gaulle reikalavo 
vyriausybės, kad paleistų jau 
kelinti metai kalinamą senelį 
maršalą Petain.

fompoi is visus
Londonas. Didž. Britanijos užs. 

reikalų ministerija atmetė dar 
praėjusį penktadienį sovietų me
morandumą, kuriuo Sovietų S—ga 
apkaltino Angliją, kad ji pasirašy
dama Atlanto . paktą pažeidžianti 
JT chartą ir anglų — rusų prieš 
kiek laiko pasirašytą draugiškumo 
sutartį.

Madridas. Dešimties metų pilie
tinio karo pasibaigimo proga gen. 
Franco praėjusį penktadienį pri
ėmė didelį kariuomenės paradą i* 
pasakė kalbą pabrėždamas, kad iš 
savo vietos niekad nepasitrauk
siąs.

Vašingtonas. Prancūzijos užs. 
reikalų ministeris R. Šumanas tu-
tėjo pasitarimą su JAV užs. rei
kalų ministeriu D. Achesonu Vo
kietijos ir kitais klausimais.

Peipingas. Kinijos nacionalisti
nės vyriausybės delegacija jau at
vyko į Pelpingą taikos pasitari-

Vašingtonas. JAV Pacifiko lai
vyno vadas admirolas Dewitt Clin
ton Ramsey pasitraukė iš savo 
vietos.

Helsinkis. Suomijos min. pirm. 
Fagerholm atmetė sovietų spau
dos užsipuolimą, kad Suomijos 
vyriausybė esanti pažeidusi pa
sirašytą su sovietais taikos sutartį.

Berlynas. Popiežiaus Pijaus 
XII 50 metų kunigavimo sukak
ties proga Berlyno miesto Tary
ba nutarė vieną Berlyno gatvę 
pavadinti Eugenio Pacelli vardu.

Varšuva. AP pranešimu, Lod
zės apygardos tribunolas nuteisė 
katalikų kunigą Juozą Danson 
keturiems metams kalėjimo už 
„skleidimą* iš sakyklos kerštingų 
ir neteisingų žinių apie vyriau
sybę“.

Berlynas. Nors jau vleneri metai, 
kai sovietai ignoruoja alijantų Kon
trolinę Tarybą, tačiau ligšiol ant Ta
rybos būstinės rūmų su kitomis vė
liavomis kabojo ir sovietų vėliava. 
Pereitos savaitės gale sovietų vėliava 
nuo komendantūros dingo. Ir nors 
sovietai Kontroline Taryba nesidomi, 
tačiau dėl vėliavos dingimo marš. So
kolovskis gen. Clay įteikė griežtą pro
testo notą.

persekiojimais, procesais prieš 
katalikų ir kitų religijų dvasiš
kius viso pasaulio akys pradėjo 
atkrypti ir į Lietuvą bei kitas 
Baltijos tautas, kurios jau penki 
metai kenčia nežmonišką naiki
nimą f r persekiojimą ir kurių 
skausmo pilnas pagalbos šauks
mas iki šiol daugelio nebuvo iš- 
girstįp.

BLOKADA PRIEŠ KOMUNIS
TINĘ ČEKOSLOVAKIJĄ

Frankfurtas. UP iš valdinių 
sąjungininkų šaltinių patyrė, jog 
JAV ir Anglijos vyriausybės nu
tarė per vakarines zonas neleis
ti gabenti prekių į Čekoslovaki
ją. Ši blokada yra tęsinys ir sus
tiprinimas vakariečių blokados 
prieš Sovietinę -Vokietijos zoną. 
Ši vakariečių blokada taip pat 
yra čekoslovakams atsikeršinl- 
mas už du dalykus: dviejų ame
rikiečių karių nuteisimą bei 
ištrėmimą pasų valdininko.
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