
The Lithuanian 3 Times Weekly
'THE LIGHTS

rabllihed under BUCOM ctrll Anum 
Division Autorization Number UNDP M
Responsible Publisher: K. MICKEVlClUS
Responsible Printer: Haas 4 Cte., Augsburf

Circulation: 4000

Leidėjas — K. MICKEVlClUS. Redaktoriai: 
J. MIKELIUNAS, V. ZAKARAUSKAS ir 

L. VALIUKAS
Redakcija ir administracija: (13b) Augsburg- 

Hochfeld, Baltic DP Camp.
Rin. task. Bayerische Vereinsbank. Filiale 

Augsburg, Nr. 23073
Slo Nr. kaina 2$ Pfg.

44 (239)
—

AUGSBURGAS, antradienis, 1949 m. gegužės 3d. V METAI

Sovietinis mulkinimo mostas
* J. BUTĖNAS

• Europos tautos gali būti užtikrintos
DAR ESAMA DIDELIŲ SUNKENYBIŲ DEL VOKIETIJOS. — SOVIETAI TURI KEISTI SAVO

Ir vėl atėjo metas, kada neramiai klausomės žinių apie Va
karų — Rytų derybas ir klausiam, ar Vakarai užsimerkę vėl 
nepradės Maskvos glostyti — sovietų pavergtų tautų nevilčiai 
ir pražūčiai.

Rašant šį pranešimą, tebėra nepasibaigusi tiriamoji fazė: 
į sovietų „taikos“ iniciatyvą atsakydami. Vakarai pateikė savų 
pasiūlymų, — taip iš diplomatinio atsargumo pavadinamos Va
karų sąlygos, kuriomis jie nori apsidrausti nuo lauktinų 
Maskvos pokštų. Tas sąlygas galima išskaityti iš pastarojo val
stybės sekretoriaus Achesono pareiškimo: jeigu su sovietais bus 
susitarta, tas susitarimas neprivalo pražudyti tų pirmenybių, 
kurias Vakarai gavo susijungdami į Atlanto paktą ir bebaig
dami tvarkyti Vakarų Vokietijos klausimą. Kitaip tariant, susi
tarimas su sovietais neprivalo susilpninti jau laimėtų Vakarų 
saugumo pozicijų.

Sprendimo raktas ir vėl Maskvoj. Jeigu ji patenkins Vakarų 
sąlygas — duos pakankamas saugumo garantijas ir įtikins Va
šingtoną, Londoną ir Paryžių esanti pasiryžusi įsijungti į pat
varų bei patikimą bendradarbiavimą. — tuo atveju susitarimas 
būtų įmanomas, ir geležinei uždangai būtų lemta stabilizuotis.

Bet mes tuo netikim ir tariamės turį tam pagrindo.
Padėčiai išsiaiškinti pagrindinę reikšmę turi motyvai, kurie 

sovietus pastūmėjo griebtis derybų iniciatyvos.
Rytų.— Vakarų susitarimo šansai būtų patikimi, jeigu sovie

tai būtų buvę bėdos pastūmėti į *šią iniciatyvą kaip į vienintelę 
išeitį. Tikrai galima vaizduotis, kad savų vidaus negalavimų 
varginami, sunkumų su satelitais erzinami, Vakarų politinio 
apsijungimo bei karinio stiprėjimo gąsdinami sovietai apsi
sprendė sustoti ties dabartine savo ekspancijos linija ir ištiesti 
Vakarams ranką, rimtai ketindami ■palikti juos ramybėj, kad 
ir patys galėtų ramiai dorotis savojoj sferoj.

Iš dalies tatai teisinga, bet tik iš dalies. Sovietai atrodo 
tuo tarpu atsisakę nuo tolimesnės’ ekspansijos Europoj,', nes čia 
visur ji jau būtų surišta su karo pavojum. Atlanto pakto šešė
lis nusidriekė net ligi Suomijos, ją atvirai užpulti jau pavo
jingai sukomplikuotų.padėtį, o užvaldyti Čekoslovakijos pavyz
džiu nėra pačių būtiniausių duomenų. Machinacijos su Make
donija atsitre'nkė ne tik į Tito, bet ir į pačius bulgarų komu
nistus, kurie nelinkę atiduoti savo krašto dalies naujai „liau
dies demokratijai“. Turkų ir persų pasieniuose neramu, bet 
tiesioginės akcijos ir ten kol kas nelaukiama.

POLITIKĄ. — PREZ. TRUMAN AS TIKI GERA VALIA. — ACHESON APIE VOKIETIJOS 
PROBLEMĄ

Vašingtonas. Nors vilimasi, kad 
greit baigsis Berlyno blokada, 
bet Vašingtono diplomatiniuose 
sluogsniuose balandžio 29 d. pa
reikšta, jog visiškam susitarimui 
dėl Vokietijos keturių zonų su
jungimo ir bendros kontrolės dar 
esama didelių sunkenybių.

Daugelis oficialių pareiškimų, 
jų tarpe ir užs- reik. min. Ache
sono, vis aiškiau rodo, kad Rytų 
ir Vakarų suskilimas Vokietijoj 
negalįs būti pašalinamas be pa
grindinio sovietų politikos pakeiti
mo. Keturių valstybių konferen
cijos bet gi esą laukiama jau apie 
birželio pradžią New Yorke.

Prez. Trumano preiškimas, kad 
ligšioliniai amerikiečių ir sovietų 
pasitarimai esą padrąsinami ir 
kad rusai, jo nuomone, parodę 
geros valios, Vašingtono nuotai
kai padarę esminės įtakos. JT 
atstovai pastebėję, jog prez.Tru- 
manas savo pasakymu apeliavęs 
į visų suinteresuotų kraštų pasi
tikėjimą ir protą, ypač gi turė
damas galvoj sovietų vyriausy
bės šefą.

JAV užs. reik. min. Acheson 
jog Vakarų valstybės 
pasirengusios akcep

tuoti komunistinės Vokietijos 
kaip kainoj už ginklų paliaubas 
„šaltajame kare“. Kalbėdamas 
laikraščių leidėjų susirinkime 
New Yorke, Acheson pareiškė, 
jog ligšiol buvusios užs. reik, mi-

saugumo“. JAV esančios pasi
rengusios, pareiškė Acheson, su 
Sov. Sąjunga tartis dėl Vokieti
jos, „jei pasirodys, kad yra sėk
minga perspektyva sutarčiai su
daryti“. Savo kalbos pabaigoje 
ministeris iškėlė amerikiečių gu
bernatoriaus gen. L. D. Clay nuo
pelnus, pareikšdamas: „Kada 
nors istorija pasakys, kad jis J.

jos klausimu Maskvoje ir Lon
done nepavykusios dėl to, kad 
Sov. Sąjunga stengusis „paversti 
niekais kiekvieną susitarimą“, 
kuris neleistų Sov- Sąjungai vi
siškai įsiviešpatauti ūkiniame ir 
politiniame Vokietijos gyvenime“. 
Toliau ministeris pabrėžė: „Euro
pos tautos gali būti tikros, kad 
JAV vyriausybė nesutiks su jo- ...
kiais susitarimais, kurie nelai- j A. Valstybėms yra atlikęs gerą 
duotų Europos bendruomenės : tarnybą“.

Blokadai dienu klausimas
Paryžius. Po Dr- Jessupo ir Ma- 

liko susitikinfb New Yorke, kur 
dalyvavo ir sovietų delegacijos 
šefas JT A. Gromyko, vakarinė
se sostinėse įtemptai laukiama 
Maskvos atsakymo į ta proga 
amerikiečių pateiktą notą- ’ 
ma, jog sovietai nevers, 
anksčiau, vakariečius per 
laukti. „New York Times“ 
terio pranešimu, esą iš „aukščiau
sių JT sluogsnių“ patyręs, jog JT 
visumos pirmininkas Dr. Evatt 
paskelbsiąs sovietų nutarimą nu
traukti Berlyno blokadai. Laik
raštis priduria, jog iš savo pu
sės D. Britanija ir JAV busimo
joj užs. reik, ministerių konfe
rencijoj pasiūlys sukurti bendrą 
Vokietijos valstybių federaciją ir 
sovietų zoną įjungti į būsimą va- 
karų Vokietijos respubliką. Poli- 

nnisterių konferencijos Vokieti- i tiniai stebėtojai teigia, jog tuo

Tiki- 
kaip 
ilgai 
Reu-

-pareiškė, 
1 hesaričios

būdu sovietams bus užbėgta už 
akių, nes jie reikalauja visos 
Vokietijos centrinės vyriausybės 
įkūrimo. „NYT“ toliau mano, jog 
JAV pasiūlysiančios keturiems 
didiesiems savo okupacines pajė
gas Vokietijoje sumažinti iki mi
nimumo, tačiau nesutiks su so
vietų reikalavimu pasitraukti vi
sai iš Vokietijos.

BBC pranešimu, Lake Success’e 
JAV, D. Britanija ir Prancūzija 
sudarė specialią Berlyno klausi
mui svarstyti komisiją.

Praėjusį penktadienį 22 vai. 
Malikas vėl buvo susitikęs su Dr. 
Jessupu. Siam susitikimui ski
riama daug reikšmės, nes spė
jama, jog Malikas iš Maskvos jau 
gavęs atsakymo notą į trečiadie
nį JAV padarytą oficialų paklau
simą ryšium su Berlyno bloka
dos panaikinimu.

Bet užtat dideli dalykai vyksta Kinijoj. Ten komunistų 
įsiviešpatavimas jau tikras; specialistai duoda pusantrų metų 
terminą tam milžiniškam kraštui sutvarkyti pagal Maskvos 

treceptą. Vakaruose jau maža beturima vilties,, kad Mao-ce-tung 
nueis Tito pėdomis. Ir taip Rytų Azijoj, Pacifiko erdvės pa
krašty, JAV akis į akį susitinka su ekspansine Maskvos dina
mika, nuo kurios jos tarėsi beapsidraudžiančios Europoj.

Kodėl sovietams, tokiomis aplinkybėmis nepadaryti taikos 
mosto Europoj ir tuo būdu nenukreipti JAV dėmesio nuo Rytų 
Azijos, kur jau realizuojamos gražiausios tarptautinio komu
nizmo svajonės? Toks mostas jiems apsimoka net ir tuo atveju, 
jeigu pasitarimai neduos ir jokių vaisių. O gal gi JAV kon
gresmenai, jų ^taikos ofenzyvos“ veikti, nubrauks ginklavimo 
išlaidų pozicijas, gal bus atidėtas Vakarų Vokietijos valstybės 
sudarymas. Kiekvienu atveju — puiki propagandos proga savo 
taikingumui pademonstruoti.

to propagandos momento neužmiršta ir Vakarai. Dėl to jie 
be niekur nieko neatmeta sovietų, iniciatyvos, bet prie jos pri
deda savų formulių, kurios demaskuotų joje paslėptą klastą.

Iš Vakarų girdim, jog ten nelaukiama greitų derybų rezul
tatų: klastos demoskavimo procesas ne toks jau staigus. Kartu 
girdim ir motyvų, kurie rodo, jog Vakarai visą| bylą permato 
ir neketina duotis apmulkinami.

Berlyno rorinis tiltas1 dar stiprinamas-

Sovietai pasivėlino
Zuerichas. Zuericho „Tat“ įsi

dėjo savo Vašingtono korespon
dento straipsnį, pavadintą „So
vietai atėjo per vėlai“, kuriame 
rašoma, jog prieš savaitę prez.
Trumanas, paklaustas ar vykstą 
koki nors pasitarimai Berlyno 
klausimu, trumpai atsakė nieko 
nežinąs. Korespondento nuomo-
ne, prezidentas ir užs. reik, mi
nisterija nenorėjo pranešti vie
šumai apie vykstančius pasitari
mus bijodami, kaci tuo metu 
įtempta padėtis tarp vokiečių po
litikų Bonnoje ir karinės valdžios 
dar nepablogėtų ir neužvilkintų 
Vakarų Vokietijos valstybės įkū
rimo. Pasak laikraščio, Vašing
tonas tik tuomet laisvai atsikvė-

pė, kai Vokietijos reikalų sky
riaus direktorius užs. reik, mi
nisterijoj R. Murphy, skubiai at
vykęs į Vokietiją, gan greit kon

fliktą išsprendė. Esą jei Krem
lius bent 48 vai. anksčiau būtų 
pranešęs apie vykstančius pasita
rimus Berlyno blokados klausi
mu, Vakarų Vokietijos reąpubli- 
kos įkūrimas būtų labai toli nu
silesęs arba net visai neįvyk
dytas.

LIETUVAITĖ - 20000-asis DP i JAV

Frankfurtas. Kaip oficialūs 
„Vittles operacijos“ sluogsniai 
skelbia, Berlyno „orinis tiltas“ 
bus energingai toliau plėtojamas. 
Apie amerikiečių ir anglų stra
tegiją vienas aukštas amerikiečių 
karininkas pareiškė: „Mes nega
lime nurimti, kadangi Berlyno 
blokada ryt galėtų, būti panaikin
ta ir, nepaisant ’ to, kitą savaitę 
vėl įvedama“.

Tuo tarpu kai JAV Atstovų 
Rūmų speciali komisija ką tik 
sutiko skirti dar 43 mil. dol. „ori
niam tiltui“, oficialiai pranešta, 
jog Amerikos mokesčių mokėto
jai ligi šiol yra paaukoję 137 mil. 
dol. Berlyno vakariniams sekto
riams aprūpinti.

Vakarų lakūnų triumfas Vely
kų šventės, 294-tą blokados die
ną nugabenus Berlynan 1398 skri-

dimais 12941 per 24 va!., buvęs 
Vakarų sąjungininkų atsakymas 
į sovietų gandus.

Šaltasis karas eterio
BANGOMIS

Frankfurtas. Denos pranešimu, 
„Amerikos balso“ pranešimai ru
sų kalba nuo pereitos savaitės 
visiškai nuslopinami sovietų 
trukdymų. Ryšium su tuo nuo 
dabar „Amerikos balso“ trans
liacijos rusų kalba bus siunčia
mos visą parą — 24 vai.

Bremerhavenas. Balandžio 26 d. 
Penkiametė lietuvaitė Janina 
Vaitkevičiūtė buvo 20.000-asis 
DP emigracijai į JAV.

Blondinė mažulė, lydima savo 
tėvo, kuris nešė jos septynių mė
nesių broliuką, motinos ir 13 me
tų brolio, įsėdo į „Gen. Taylor“ 
laivą. Seimą vyksta į Va|ley Ci
ty, N. D.^ kur 42 metų šeimos 
galva gaus darbo kaip farmeris- 
Seimą globojama NCWC. (Stars 
& Stripes.)

Budingen. Gegužės 1 d. JAV 
kariuomenės Informacijos auklė
jimo biuletenyje rašoma apie 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suo
mijos istoriją ir problemas- Biu-' 
'letenyje aprašoma pirmiausia 
trijų Baltijos valstybių, kurios 
gyvena tarp didžiųjų valstybių, 
gyvenimas teotonų riterių, lai
kais. Toliau aiškinama, kaip šie 
maži kraštai išsikovojo laisvę 
pirmajam pasauliniam kare ir

kaip ją prarado antrajam, kai jas 
užėmė sovietai.

PASKUTINES NAUJIENOS
Berlynas. Gegužės 1 d. pirmą

kart nuo karo pabaigos pražygia
vo karabinomis ginkluotų sovie
tų zonos policininkų b*uv. para
dine „Unter den Linden“ gatve.

Varšuva. Gandai apie tariamai 
netrukus būsiantį keturių didžių
jų valstybių užs. reik, ministerių 
pasitarimą dėl Oderio-Neissės 
sienos, kaip Varšuvos radijas 
pranešė, vakarinėj Lenkijoj su
kėlė paniką- Girdi, liaudies prie
šai ir antisovietiniai elementai 
paleidę gandų, kad sovietų vy
riausybė davusi sutikimą JAV 
tartis dėl.vakarinių Lenkijos sie
nų pakeitimo. Ryšium su tuo 
ūkininkai ir kiti, kurie įsikūrę 
bu v. Vokietijos srityje, iš pani
kos palieką namus bei ūkius ir 
traukiąs! į rytus.

1
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„Yra ir neigiamu pavyzdžiu" 
« •

Jau per 2000 lietuvių tremti
nių yra atvykę į J. A. Valstybes, 
pasinaudodami 1948 m. D. P. ak
tu. Kad pasinaudotų tuo įstaty
mu, yra būtina surasti tremtiniui 
kvietėją, kuris duotų jam buto 
ir darbo garantijas. Turintieji gi
minių Amerikoje paprastai leng
vai išsprendžia šį reikalą, gau
dami reikalingas .garantijas. Ta
čiau yra daug lietuvių tremtinių, 
kurie tokių giminių neturi. Jų 
padėtis tikrai pasidaro kebli ir 
garantijų išgavimas esti labai 
apsunkintas. Amerikiečiai vengia 
duoti tokias garantijas nepažįsta
miems asmenims; jie prisibijo įs
tatymais numatytų įsipareigoji
mų ir labai atsargūs. Buvo ma
nyta, kad atvykusieji tremtiniai 
savo elgesiu pralauš ledus ir pa
gerins garantijų išdavimo reika
lą. Deja, tas lūkestis tik iš da
lies pavyko- Salia tremtinių, ku
rie gražiai užsirekomendavo. įsi
gijo pasitikėjimą, gerą vardą ir 
sėkmingai bendrauja su ameri
kiečių visuomene, yra ir neigia
mų pavyzdžių, kenkiančių ben
dram imigracijos darbui. Kai 
kurie tremtiniai, atvykę į Ame
riką, savo elgesiu sudarė nepa
lankių nuotaikų.

Iš kai kurių amerikiečių pusės 
Pasipylė nusiskundimų. Esą trem
tiniai išdidūs, nedėkingi, nenori 
prisiderinti prie naujų Amerikos 
gyvenimo sąlygų, šalinasi nuo 
bendro visuomeninio darbo, šali
nasi nuo lietuviškų parapijų ir 
jų draugijų, nesukalbami, nesi
laiko susitarimų, vengia darbo 
ir pan. Blogos kalbos, kaip pap
rastai, plinta kaip Piktžolės, ir jos 
kenkia Patiems tremtiniams. Dėl 
keleto neigiamų pavyzdžių tenka 
nukentėti ir niekuo nenusikaltu- 
siems. Praktika parodė, kad iš tų 
sričių, kur tremtiniai pasirodė 
netinkami, daugiau jokių garan
tijų negalima išgauti, o net yra 
faktų, kad jau išduotas garanti
jas dėl šių priežasčių atšaukia; 
ir, atvirkščiai, iš tų vietų, kur 
tremtiniai gražiai užsirekomenda
vo, garantijų žymiai padidėjo. Iš 
šių pavyzdžių galima mayti, ko
kios didelės reikšmės turi trem

tinių vardas ir elgimasis visam 
imigracijos reikalui.

Neturėdami garantijų iš savo 
tautiečių, tremtiniai priversti 
naudotis nevardinėmis garanti
jomis kitų amerikiečių, nelietu
vių, ir kartais Patenka į tokias 
vietas- kur gyvenimas nepalan
kus, nėra arti lietuviškų koloni
jų, arba darbo ir gyvenimo sąly
gos esti sunkios ir neįprastos. 
Kad ir šiose sąlygose, lietuviai 
tremtiniai neturėtų nusiminti ir 
nebijoti pasinaudoti nevardinė
mis garantijomis. Atvykus Ame
rikon. po kai kurio laiko nepa
lankios sąlygos gali pasikeisti. 
Čia darbininkas nėra pririštas- 
Jis yra laisvas pasirinkti darbui, 
kokį susiranda.

BALF-o Centras gauna laiškų 

Ponai rašytojai, vis dėlto
Praėjusiais metais į rankas pa

teko bolševikinis laikraštėlis iš 
anapus geležinės uždangos. Ja
me, suniekinti lietuvių tremtinių 
.gyvenimui, buvo išspausdinta 
vieno lietuvio rašytojo tremties 
jumoreskų, o kito neva rašytojo 
iš jo „kūrino“, berods — „Nuo 
Danijos iki Šveicarijos“ — iš
traukų. Ir iš tikro, skaitai ir gal
voji — puikiausia bolševikinei 
destrukcijai „kūryba“, parašyta 
pačių lietuvių DP rankomis. O 
ar tie vyrai rašydami pagalvojo, 
kam jie rašo? Juk vieno iš jų „iš 
DP buities feljetonuose“ sunie
kintas beveik visas lietuvių DP 
gyvenimas — organizacinis, kul
tūrinis, šalpos ir koks tik norit. 
Ir, atrodo, kad kitokių temų nė
ra, ar vykdomas kieno nors 
„penkmetinis“ planas. Na, ir, ži
noma, Šimkus su Zymanu tik 
trina rankas pasiskaitę, skuba 
persispausdinti ir dar priduria: 
„Va, žiūrėkit, juk patys lietuvių 
tremtinių rašytojai apie save ra
šo, kad tremtiniai vagys, žulikai 
ir kad nėra ten doro žmogaus. 
Lietuvis lietuvį ėda“.

Tai viena „kūrybos“ rūšis.
Dabar antra . . . Viename lai

kraštyje, vėliau ir rinkinyje pa- |

iš tremtinių,- apsigyvenusių Pa
gal nevardines garantijas Caroli- 
noje bei kitose, pietų valstijose. 
Nors nusiskundžiama sunkiomis 
gyvenimo sąlygomis, tačiau jie 
jų nemainytų į gyvenimo sąlygas 
Vokietijoje — įjungti į vokiečių 
ūkį, kur jiems nėra jokios proš
vaistės ateityje.

Daugiau sunkumų esti gyveni
mo Pradžioje. Kiekviena pradžia 
esti dažniausiai sunki. Vėliau 
kiekvienas prisitąikys ir galės su
sirasti geresnes gyvenimo sąly
gas.

Šiandieną tremtiniams tenka 
būti savo gyvenimo kalviais. Nuo 
jų darbštumo, apsukrumo, geros 
valiose sąžiningumo, teisingo ap
linkos įvertinimo priklausys jų 
ateitis. Tik atvykite ko greičiau
siai į šią laisvės šalį, o čia ne- 
pražūsite.

Kun. Dr. Juozas B- Končius, 
BALF-o Pirmininkas

sirodo „kūrinys* apie . . . na, 
sakysim, apie „kiaulytę“. Nekal
ta, rpdos, tema, bet jame sunie
kinta viena jauna našlė taip aiš
kiai, kad net stovyklos vaikai, 
nešiodamiesi laikraštį, nors jame 
stovyklos vardas ir nepaminėtas, 
šaukia, kad čia mūs bloko ponas 
apie tą ir tą ponia rašo, o suau
gusieji dar priduria: „Matyt, ga
vo nosį, tai dabar ir kanda“.

Arba vėl — kovo 16 d. laikraš
tis. Atkarpoje — „Vaizdeliai“, o 
vaizdeliuose — „Voras“. Ir kas 
šitas „voras“? Nagi vienos sto
vyklos lietuvių policijos vadas. 
Nė stovyklos vardas, nė policijos 
vado pavardė nepaminėta, bet 
asmuo ir vietos taip nukopijuo
tos, kad stovyklos gyventojai jį 
visiškai atpažįsta. Pats asmuo, 
nors stovykloje laikomas rimtu 
žmogum ir pareigingu asmeniu, 
taip suniekintas, taip su juodin
tas, sušaržuotas ir galop pa
krikštytas „voru“, kad, atrodo, jis 
turėtų būti pats didžiausias mo
ralinis raupsuotasis. O pikti lie
žuviai ir vėl kalba: „Atsitiko 
kartą taip, kad tūlam rašytojui 
teko aiškintis policijoje . . . Na, 
po kurio laiko ir gimė „kūrinys“ 
— „Voras“.

Pabaltijo ministerial Oldenburge
Balandžio 25 d., karinės val

džios globojami. Pabaltijo įgalio
tieji ministerial: B. K. Balutis- 
Lietuvos, Aug. Torma — Estijos 
ir K. Zarinš — Latvijos vizitavo 
Oldenburgo Pabaltiečių stovyklas.

Ministerių garbei karinė val
džia Gruener Hof salėje suren
gė vaišes. Jose kaip šeimininkas 
dalyvavo £05 R. Dct. viršininkas 
Co I Mr. J- Swettenhan, kalba
majam distr- prikomandiruotas 
ministeriams palydovu 11/40 
DPACS’o viršininkas maj. Mc 
Quick, IRO. DPCS’o vyresnis 
personalas, YMCA direktorius, 
LTB APgyrdų .pirmininkai, pabal
tiečių stovyklą komitetų pirmi
ninkai ir komendantai. Visų Ol
denburgo baltų stovyklose gyve
nančių tremtinių vardu ministe- 
rius anglų kalba sveikina estas 
L. Vahter. Kiekvienos tautybės 
tautiniais rūbais apsirengusios 
Ponios ministeriams įteikia gėlių. 
Visi sėda prie parengtų ir gra
žiai dekoruotų stalų. Ministerius 
sveikina Mr. J. A. Swettenhan. 
Po vaišių ministerial vyksta pas 
DPACS dir- maj. Me Quic. Po 
oficialios dalies ministerial vizi
tuoja tautines stovyklas. •

Sulaukę reto svečio, gyvento
ja skuba į Unterm-Berg stovyk
los gražiai tautiniais motyvais de
koruotą salę. Buvo atvykusių 
ir iš Whenen stovyklos. Min. B. 
K. Balutį sveikina Apyg. pirm, 
inž. Nasvytis. Po jo prabyla Un
term-Berg stovyklos komendan
tas agr. JB. SPokevičius- Jautriais 
žodžiais sveikina ministerį,džiaug
damasis, kad, matydami įga
liotąjį ministerį Anglijai, mato
me nepriklausomos Lietuvos da
lelę. Čia pat įteikia Pačių trem
tinių pagamintą menišką albu
mą su įrašu, kurio tekste ištrau-

Ponai rašytojai, vis dėlto pa
galvokit, ar tinka taip jau sunie
kinti, kad ir varganą mūsų ben
druomeninį tremties gyvenimą, 
kad dėl to džiaugtųsi mūsų"engė
jai iš anapus geležinės uždangos, 
ir ar tinka taškytis rašalu, sut
varkant sąskaitas? Uexo. 

ka iš B. Brazdžionio eilėraščio: 
,.mūsų tūkstančiai — bevardžių 
ir benamių, o žvaigždė viršum 
visų galvų viena ...“

Jaudinantis momentas. Ne vie- 
nam’išspaudžia ašarą. Visų žvilgs
niai nukreipti į ministerį. Jis ta
ria žodį. Už galimumą apsilan
kyti jis dėkingas Britų vyriau
sybei. Jis karinės valdžios sve
čias Vokietijoje. Tai nereiškią 
kaž ko, bet tai nesąs blogas ženk
las- Kelionės tikslas: aplankyti 
brolius ir seseris lietuvius, ne
šančius sunkią tremties’ naštą; 
perduoti sveikinimus ir linkėji
mus nuo’Britanijos lietuvių, tiek 
seniau gyvenančių, tiek dabar at
vykusiųjų; pažadinti viltį, kad 
Lietuva bus laisva, ir jis dar ti
kisi mus Pasveikinti laisvoje Tė
vynėje.* Klausytojai kelią ovaci
jas.

Ministeris po savo kalbos at
sakė į klausytojų iškeltus klau
simus, tarp kitko pareikšdamas, 
jog tarpVLIKo ir pasiuntinių ne
santaikos nėra. Davė paiškinimų 
apie santykius su lenkais, pažy
mėdamas, jog lenkų padėtis Lon
done sunkesnė, negu mūsų: jų 
egzilinė vyriausybė Britų val
džios nepripažinta. Su jais lietu
viai tenai palaiką ryšius, infor- 
muojąsi ir deriną jėgas bendrai 
kovai.

Taip retos ir įspūdingos iškil
mės baigiamos Tautos himnu. 
Nors su pakelta nuotaika, žmo
nės nenoriai skirstosi, nes mato 
savo tarpe tą, kuris stovi Tėvy
nės vadavimo avangarde, atsto
vauja suvereninei Lietuvai.

Ministerial buvę sužavėti Os- 
nabruecke tarp sargybų kuopų 
vyrų. Šie juos iškilmingai, su 
priderama pagarba sutikę. Mi
nisterial juos sveikinę ir guodę. 
Aplankė ir kitas stovyklas, marš
rutą sudarius karinei valdžiai.

K. povilaitis

ANGLIJOJE

Manchesteryje lietuviai . trem
tiniai suorganizavo savo teatrą ir 
jau sėkmingai suvaidino kelis vei
kalus.

Marie Corbin

LAIMINGOJI VALANDA
Marle Corbin yra slapyvardis vienos pabėgėlės iš Sov. 

Rusijos, dabar gyvenančios J. A. Valstybėse. Ji pra
buvo 10 metų sov. kalėjimuose bei koncentracijos sto
vyklose. Autorė yra žinomo rusų profesoriaus žmona. 
Ją iš kalėjimo išlaisvino vokiečiai karo metu. Pasiekė 
Ameriką ir dabar rašo savo prisiminimus, iš kurių 
čia pateikiama ištrauka.

Vieną nelaimingą liepos mėn. dieną mane nugabeno 
į Butirkų kalėjimą Maskvoje. Šimtai tūkstančių tenai 
buvo sugrūsta tarp storų kalėjimo sienų, kad būtų kū
niškai ir dvasiškai sužaloti ir paskui, jeigu nesušaudyti, 
tai Pasiųsti į koncentracijos stovyklas-

Kai įėjau pro geležines kalėjimo duris, mane sukrėtė 
drėgnų sienų kvaPas, dezinfekcijos ir daugybė kūnų, lyg 
koks kvėpavimas pragaro, kurį parengė žmogus savo 
artimui. Didelė celė, kurion mane įvedė, buvo prista
tyta eilėmis suolų. Pro aptemdytą grotų langą buvo 
matyti kiemas, apsuptas didelio keturių aukštų kalė
jimo pastato.

Celėje buvo maždaug 100 moterų, sėdinčių arba gu
linčių ant suolų, ir, kai užsitrenkė už manęs durys, jos 
Pakėlė galvas pasižiūrėti į naujai atvykusiąją. Mane 
apstojo ir klausinėjo: „Kas esu?“, ,-Kuo kaltinama?“ 
ir t t. e

— Aš nežinau. Mano vyras suimtas. Būdama jo 
žmona, esu įtariama ir aš.

Balsai sušnabždėjo:
— Taip, taip.. Tas pat, kaip ir su daugybe mūsų.
Atskirta, gal būt, amžinai nuo namų, nuo vyro, nuo 

draugių, aš jaučiausi visiškai netekusi jėgų šitoje vai
duokliškoje aplinkoje. Tūnojau kampe, ir deginančios 
ašaros tekėjo man iš akių-

Paskui turėjau pasikalbėjimą su Ekatarina Ivanovna. 
Ji buvo panaši į.celės vyresniąją suliesusi ir baltaplaukė 
moteris. Visa jos energija atrodė susitelkusi giliose, 
spindinčiose. Pilkose akyse, kurios stebėjo mane, kai ji, 
glostydama mano ranką, tarė:

— Žinau, brangioje, kaip tu jautiesi. Bet atsimink 
viena: nesigailėk savęs, jeigu ir jaustumeis pražuvusi, 
o galvok apie kitas, padėk joms. Tai ir padeda man 
dar gyventi ir likti dvasiškai sveikai. Čia esu jau dau

giau kaip metai. Kokių baisia dalykų liudininke yra 
tekę būti! Daugelis kalinių, kurios sugrįžta po tardy
mo, būna Pusiau gyvos arba išėjusios iš Proto; jų nu
garos pilnos žaizdų nuo plakimo, jų rankos ir krūtinės 
išdegintos cigarečių nuorūkomis. Tą pat jie daro ir su 
vyrais. Dažnai girdime jų šauksmus, ir ne viena išeina 
iš proto, gal vodama, kad tai gali būti jos vyras, bro-

Jis ar sūnus.
Taip, brangioji, tai tikras pragaras. Bet blogiausia, 

kad negauname jokios žinios apie savo artimuosius. 
Mūsų širdys lygiai taip pat badauja kaiP ir mūsų kū
nas. Kas dešimta diena galime pirktis kalėjimo kan
tinėje kruopelę maisto, kad prisidurtume prie silpno 
kalėjimo davinio; tačiau ir dėl mažiausios priežasties 
ši galimybė mums atimama- Gyvenimas — sunkus, 
bet vistiek reikia viską pakelti. Tikiu, tu man padėsi. 
Retkarčiais aš jaučiuosi šiek tiek nuvargusi-

Ji Pabučiavo mane ir nuėjo. Tikrai puiki moteris, 
šita Ekaterina Ivanovna.

Stengiausi šią pimąją dieną laikytis tvirtai. TarP 
daugybės veidų, kurie atrodė lyg sergą augalai — iš
balę ir baimingi, išskyriau du, kurie atkreipė mano 
dėmesį. Aš kalbėjausi su Rachele, inteligentiška ir 
ryžtingai atrodančia moterim. Pasakojos man, kad ji 
buvusi daktarė ir komunistė. Jos vyras ir ji kaltinami 
užleidę raudonosios armijos dalinių vagonus nuodingo
mis bakterijomis.

— Tai nesąmonė, ar ne? — sakė ji. — Tačiau jie ti
kėjo, kad mes priklausėme trockistams.

Ji atsisagstė savo bliuskutę:
— Pažiūrėk, jie muša mane su gumine ždma, norė

dami priversti prisipažinimą pasirašyti- Bet. aš išlai
kysiu komunistės garbę. Geriau mirtis!

Visas jos kūnas buvo juodai suraižytas baisių kirčių 
smūgių. Akys, tačiau, dar žibėjo drąsa ir tvirtumu.

— Tesirūpinu tik savo vargšu vyru. Nukankins jie jį 
mirtinai. Kad bent kokią žinią galėčiau iš jo gauti! 
Vienintelė dar viltis — tai ,,laimingoji valanda“.

— Ką tai reiškia „laimingoji valanda“? — paklausiau.
— Kas vakarą Mišką, juoda katė, apibėga visas ce

les, — atsakė Rachelė. Įlenda ji pas mus pro tą skylę 
lange, o mes išleidžiame paskutines savo kapeikas 
nupirkti tai katei kiek dešros, nes tik dėl to ji ir at

bėga į celes. Po jos uodega parištas mažytis juodas 
krepšiukas, kuriame būna lapelis labai plono popie
riaus. Šito Popieriaus gabaliuke kiekviena celė surašo 
savo pranešimus, pavardes, informacijas. Tai vienin
telis mūsų žinių šaltinis- Taip kartojasi jau visas mė
nuo, tačiau viską reikia daryti labai atsargiai. Vidur
naktį krepšiukas nurišamas, ir Mišką vėl nubėga laisva 
iki kito vakaro.

Prisimenate tą vyriausiąjį sargybinį, kuris jus čia- 
įvedė? Tai baisus žmogus. Mes jį .,vilku“ vadiname, o 
būtų jis labai patenkintas pagavęs mus, naudojantis 
šia išdaiga.

Klausiausi jos pasakojimo, netikėdama ir nustebusi, 
tačiau jaučiausi lyg būčiau arti pamišimo.

— O, jūs priPrasite prie nuostabesnių dalykų — pa
sakė Rachelė, dirbtinai šypsodamosi.

Iš viso moterų būrio mano dėmesį daugiausia Pa
traukė jauna, geltonais ir ilgais plaukais Mariusia. 
Kiekviena iš mūsų nepagailėdavo jai šypsnio ar gero 
žodžio. Ji buvo tik 20 metų amžiaus ir nėščia. Nuolat 
ji kalbėdavo tik apie savo vyrą Petia, kuris buvo dar
bininkas viename automobilių fabrike. Su pasigėrėjimu 
smulkiai pasakodavo aPie savo laimingą gyvenimą jų 
mažame kambarėlyje, apie gėlių vazonus ant palangių, 
baltas užuolaidas ir sPindintį virdulį.

— Įsibriovė jie nakčia ir atgabeno mus į šią baisią ° 
vietą, — šaukė ji. — Kodėl? Mes gyvenom ramiai ir 
nieko nežinom apie politiką- Esu tikra, kad tai atsi
tiko tik dėl to, kad mes buvom gavę laišką iš Petios 
brolio, kuris išbėgęs Amerikon. Mano vargšas Petia. 
mano brangusis, dabar irgi kalėjime, kankinamas, gal 
būt, verčiamas prisipažinti, kad mes šnipai! O, Dieve, 
mano Dieve! — jos verksmas Pasidarė isteriškas.

Ekaterina Ivanovna nuskubėjo paguosti jos:
— Mariusia, mano balandėli, nurimk, pagalvok tik 

apie vaikutį! Kas žino, gal ..laimingoji valanda „at
neš kokių žinių iš Petios. Tu žinai, kad vakar katė at
nešė žinią iš Lizos vyro.

Ašarotas ir vaikiškas veidas šiek tiek aPrimo, pilnos 
ilgesio akys nukrypo į langą. Aš galvojau apie savo 
brangiui vyrą, esantį kažkur už šitų storų sienų. Gal 
būt, Mišką atneš ir man kokią žinutę. ✓ - .

(Pabaiga kitame nr.)
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LIETUVIAI
Kanadoje

— Lietuviais tremtiniais Kana
dos darbdaviai labai patenkinti, 
Pavyzdžiui, Point Anne, Ontari- 
joj, dirba 13-ka lietuvių betonuo- 
tojų. Firmos viršininkas pareiš
kė, kad, Pasibaigus darbo sutar
čiai, jis jokiu būdu nepaleisiąs 
darbininkų. Juos vesiąs į Toron
to, kur bus vykdonąi nauji dide
lio masto darbai.

— Iš 20 lietuvių tremtinių, ku
rie yra apsigyvenę prie, naujos, 
elektros jėgainės Garson’e, On
tario, Kanadoj, daugelis pradėjo 
rūpintis pastoviu įsikūrimu. Jie 
jau yra įsigiję žemės sklypus ir 
Pavasarį ruošias pradėti statyti 
gyvenamuosius namus.

— Buvęs Lietuvos ministras 
Švedijai Vytautas Gylys ir žmo
na balandžio 1 d. išvyko iš Šve
dijos į Toronto. Kanadą.

— Delhi, Ont., apylinkės lie
tuviai nuPirko svetainę Hawtrey 
ir suorganizavo klubą vardu “Li
thuanian Social Welfare Glub’’, 
kuris yra užsibrėžęs suvienyti 
visus lietuvius šioj apylinkėj.

— Montrealio lietuvių meno 
grupė buvo pakviesta duoti kon
certą Queen Mary Veterans Ho
spital. Salė buvo pilnutėlė ve
teranų, kuriems P. Juškevičienė 
anglų kalba pakalbėjo apie Lie
tuvą ir jos dainas.

— Montrealy įvyko šachmatų 
žaibo turnyras. Dalyvavo 23 Air 
B klasių žaidėjai. Nugalėtojais 
liko Ig. Žalys’ ir M? Fox, surinkę 
vienodai taškų.

Kolumbijoje
— Prof. dr. J. Gudas skaitė 

Paskaitą Medellin'o, Kolumbijoj, 
lietuvių Vasario 16-tos minėjime. 
Vietos'laikraštis “Ei Colombian©’’ 
gražiai tą minėjimą aprašė įdė
damas dar prof. dr. J. Gudo ir 
lietuvaičių tautinių šokių, gru
pės nuotraukas.

Italijoje
— Kun. Vladas Budreckas, mu

zikos magistras, šiomis dienomis 
išvyksta iš Romos į Ameriką, 
kviečiamas EI Passo vyskupo.

Brazilijoje
— Emigravę į Braziliją, lietu

viai perkasi ūktus. Sao paulo 
einančios „Žinios“ praneša, kad 
to miesto gyventojas Jonas Ma
čiulis Parana valstybėj nusipir
ko žemės. Dabar sklypą perkasi 
ir Balys Miškinis iš V. Vermon- 
de. Žemės pirkti atvyksta ir dau
giau lietuvių.

— Juozas Vasiliauskas, daug 
metų dirbęs audimo pramonėje, 
suorganizavo fabriką De Jersey, 
Rua Juoquim Nabuco, 60, S. Pau
lo. Jau gaminami šilko, vilno
niai ir kt. audiniai.

— Poetas K. Jūra, kaip rašo 
„Žinios“.. ..įsitikinęs, kad bent

Paieškojimai
BALF’o Įstaiga Europoje prašo 

sekančius asmenis, anksčiau gy
venusius Hanau Lietuvių Sto
vykloje: Katiliškį Marijų, Mika
lauską Joną. Ramoną Kostą- Či
žą Julių ir Mičhužaitę Antaniną 
nevėliau kaip iki š. m. gegužės 
10 d. mums pranešti, ar jie norė
tų gauti nevardines darbo ir bu
to garantijas žemės ūkio dar
bams į Maryland’ą- Jei jie ga
rantijas norėtų gauti, prašome 
mums prisiųsti apie save šias ži
nias: gimimo datą. Jei jie būtų 
jau emigravę ar kitur persikėlę 
gyventi, —• prašome jų artimuo
sius ar pažįstamus mus apie tai 
painformuoti. Jei iki nustatyto 
termino apie juos žinių negau- 
sųn,. jie bus išbraukti iš kandi
datų sąrašų.

BALF'o Įstaiga Europoje 

šiuo metu lietuvis poetas Brazi
lijoje savo dainomis sotus nebus, 
pradėjo pardavinėti dešreles-

Argentinoje
— Alfonsas Podžiūnas su dviem 

dailininkais argentinais nupirko 
didelį restoraną „Del Congreso“ 
Buenos Aires mieste.

Anglijoje
— Kun. J. Steponaičiui nuvy

kus į Liverpolį, Anglijoj, prasi
dėjo ten lietuvių veikirftas, kuris 
iki šiol buvo apęjiręs. Lietuviai 
yra prisiglaudę7 prie Visų Sielų 
parapijos bažnyčfos, kur turi lie
tuviškas pamaldas ir gauną salę 
susirinkimams.

| )P)RAYM1ES)IMA\]I |
BALF ADRESO REIKALU

Dažnai pasitaiko, kad suinte
resuoti asmenys kreipiasi į 
BALF-ą patarnavimų ar infor
macijų, adresuodami asmeniš
kai BALF-o Pirmininkui Kun. 
Dr. J. B. Končiui ar kitiems pa
reigūnams. Tai trukdo reikalą, 
nes adresatai nevisada esti įs
taigoje, be to. patys pareigūnai 
keičiasi.

Vengiant užvilkinimų, prašoma 
visais BALF-o reikalais adresuo
ti įstaigai, būtent: United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc- 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

ŠVIETIMO VALDYBOS KNYGŲ 
LEIDIMO IR TIKRINIMO 

KOMISIJA
persikėlė į Schwabisch- Gmūndą. 
Taip pat iš Hanau į Schwab. 
Gmundą perkeltas ir Centrinis 
Lietuvių Knygynas. Visais rei
kalais, liečiančiais Knygų Leidi
mo ir Tikrinimo Komisiją) ir 
knygyną, prašoma rašyti’ Kny
gų Leidimo ir Tikrinimo Komi
sijai, Bismarckkaseme, 14 a 
Schwab. Gmūnd.

IŠĖJO „AIDŲ“ Nr. 22
Siame numeryje rašo: Kun. Dr. 

A. Baltinis — Atgaila ir Prisikė
limas; J. Kėkštas — Naktis be 
rimų (eilėraštis); B. Brazdžionis — 
Paryžiaus įspūdžiais (eilėraščiai); 
J. Girnius — Amžinybės per
spektyva ir laiko hęrizontas (šių 
dienų žmogaus dvasinis veidas); 
V. Kazokas —. Žvilgspis Į Čiur
lionį; Z. Ivinskis — Lietuvių 
kultūros problemos; A. Vaičiulai
tis — Apie didįjį katiną (pasaka); 
S- Sužiedėlis —- Jaunimas šeimoj 
ir organizacijoj; J. Grinius — Iš
tikimybės byla („Gulbės Gies
mės“ -dramos IV paveikslas); A. 
Palšaitis — Arlekinas (eilėraštis). 
„Kūrybos pasauly“ rašo vertini
mus: Iz. Vasylifinas — Naujos K. 
V. Banaičio dainos; A. Džiuge- 
nas — Po Pietų žvaiždėmis (V. 
Ališo ,.Pietų Kryžiaus“ sonetų 
vertinimas); A. Mažiulis — Iš 
gęstančio židinio (apie Dr. J. Ba
lio -.Lietuvių tautosakos skaity
mus“); P. Jurkus — Lietuviai 
dailininkai į pasaulį (Lithuanian 
art in exile); D- J. —« Dvi knygos 
jaunimui (apie S. Tamulaičio 
„Sugrįžimą“ ir P. Andriųšio „Va
balų vestuves“); J. Grinius — 
Literatūros premijų įteikimo pa
raštėj. Akademiniame gyvenime 
rašoma apie Korp. „Gajos“ su
važiavimą ir studentų ateitininkų 
žiemos stovyklą. N—ris iliustruo
tas dailininkų darbų ir gamtos 
vaizdų nuotraukomis.

Išvažiuodami į užjūrį, tuojau 
praneškite {savo naują adresą, 
kad „Aidai“ jus galėtų surišti su 
lietuvių kūrybine veikla religi
jos. kultūros ir viąuomeninio gy
venimo srityse.

PAMINKLAS A. A. GEN. PO- 
PELIUCKAI

Augsburgas. Pereitų metų spa
lio 25 d. Augsburgo DP ligoni
nėje staigiai ir netikėtai mirė di
džiai Lietuvai pasitarnavęs ka
rys, Haunstettęno lietuvių sto
vyklos gyventojas a. a. gen. Po- 
peliučka. Tuo po jo mirties su
sidarė buv. jo bendradarbių ko
mitetas paminklui pastatyti. Ir 
štai balandžio 25 d. įvyko pa
minklo šventinimo iškilmės. Po 
iškilmingų mišių Haunstetteno 
lietuvių bažnyčioje, gausus bū
rys abiejų Augsburgo stovyklų 
lietuvių dalyvavo paminklo 
šventinimo iškilmėse. Paminklą 
šventino ir Libera už a. a. K. 
Popeliučkos sielą giedojo kan. V. 
Zakarauskas. Po to trumpą, jau
trų žodį apie velionį tarė gen. 
A. Musteikis.

„Aidų“ redakcijos ir admini
stracijos adresas: (14a) Schwab 
Gmūnd. Bismarckstr. 1.-

IRO AREA 3 PATARIMŲ 
ĮSTAIGA

IRO Area 3 Sub-Headquarters 
Ansbach, Hindenburg - Kasernt 
Block A, Zimmer 104 nesenia 
atidarytajai patarimų įstaiga 
priskiriami dar šios Oberfranke 
no srities ’apskritys: Bamberj 
Bayreuth, Elermannstadt, Ho 
Kronach, Kulmbach, Lichtenfels 
Muenchberg, Naila, Rehau, Stadt
steinach, Wunsiedel.

Paklausimai raštu angliškai 
arba vokiškai reikia siųsti: Wel
fare Officer, „Out-Service“, IRC 
Area 3, Sub-HQs, Ansbach, Hin
denburg Kaseme. Darbo valan
dos: pirmadienį — penktadieni 
8,30—12 ir 13—17,30 Vai. Patari
mų įstaiga betgi pasilieka ir to
liau Bayreuth Camp Mack, Wen- 
delhofen ir žodžiu galima tei
rautis pas p. Kriisk, kmb. 1.

R. Sidler, Welfare & Eligibility 
Officer, Area 3, Sub-HQ., Ans
bach.

LRK PINIGINĖS RINKLIAVOS 
DOVANOS

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
piniginės rinkliavos dovanų 
paskirstymas įvyko š. m. ba
landžio mėn. 24 d. Schwabisch 
Gmūnd’o lietuvių stovykloje. Do
vanų paskirstymą viešai stovyk
los salėje vykdė iš įvairių orga
nizacijų atstovų sudaryta penkių 
asmenų komisija. Laimėjo šie 
aukų kvitų numeriai:

I-OS SERIJOS
1000— DM: 336; 500.— DM: 

4013; 250.— DM: 4020; 100.— DM: 
2409, 1662, 5176; 50.— DM: 208, 
1771, 4823, 4746. 1947; 10.— DM: 
3520, 4177, 2, 4036, 967, 3701, 4360- 
2151, 1851, 2333; 5.— DM: 1059, 
993, 2002, 210. 4883, 215, 820- 3155, 
5583, 556, 2056, 3382, 1533, 5899, 
4890, 5357. 5698, 4292, 4478. 4756, 
5894, 5112, 5409, 1607, 5803, 5244, 
4087, 1962, 5603, 2947, 4416. 2015, 
2910, 524. 3807, 2058, 5071, 5561, 
2663, 5984, 413, 1807. 1515. 1627, 
4698, 3462, 2273, 5833, 689, 4039; 
2.— DM: 4798, 1007, 2377, 5260, 
4511, 4463. 5956, 3934, 5639, 2534, 
2156, 2503, 541, 4019, 3426, 1647. 
4751, 5194, 5885, 5782, 2181, 207, 
3949, 4914. 3089, 978. 173, 2584, 
657, 2559, 977, 138, 549,- 4998, 1016, 
219, 3728,- 4873, 4877, • 5242. 4780, 
4042. 2580, 3318, 3261, 3717, 4233, 
3996, 103, 5625, 842, 5949. 5182, 
5263, 1521, 4830, 57, J711, 3120, 
3846, 5971, 4492. 5020, 1078. 5843, 
410, 1037, 4073, 431, 2561, 1095, 
3256, 4419, 480, 5068, 27. 5917, 
5102. 2562, 2853, 3353, 658, 4260, 
5534, 5508, 5317, 2098, 2813. 1066, 
2392, 3456, 1304, 3715, 846, 121, 
3570, 112, 5862, 2879, 5480.

Vyr. FASK1948 metu veikla
BOKSAS

Si sritis, kaip ir Lietuvoje, taip Ir 
čia, tremtyje, neturėjo didelio popu
liarumo ir dėl to nebuvo nė prie
auglio. Vyr. FASK-to patyrimu. Vo
kietijoje šiai šakai ugdyti buvo tin
kamiausios dvi stovyklos — Augsbur
gas ir Kasselis, kadangi šiose stovy
klose buvo susistelkę po keletą žy
mesnių bokso mėgėjų. Tačiau jau 
1948 m. pradžioje iš Augsburgo sto
vyklos pajėgiausias musų boksininkas 
perėjo į vokiečių profesionalų bokso 
sąjungą, o iš Kasseiio keli boksinin
kai emigravo. Tokiu būdu šios šakos 
mėgėjų šeima sumažėjo, o auginti 
prieaugliui, kas buvo įmananoma tik 
samdant vokiečių trenerius, Vyr. 
FASK-tas neturėjo lėšų. Dalyvauti 
INKOPF-o suruoštose bokso pirmeny
bėse Wtlrzburge Vyr. FASK-tas pa
skyrė du asmenis, kurie abu savo 
svoriuose iškęvojo lietuviams du 
aukso medalius ir tuo pačiu — pir
mąsias vietas.

ŽIEMOS SPORTAS
1948 m. vasario mėn. buvome pa

skelbę žiemos sportą kultivuojančių 
sportininkų registraciją ir užsibrėžę 
Garmisch - Partenkirchen’e Įvykdyti 
Lietuvos slidžių pirmenybes visose 
klasėse. Šioms pirmenybėms užsire
gistravo tik keli dalyviai, ir nuo su
manymo teko atsisakyti.

Negalint įvykdyti pirmenybių ir 
norint šią šaką išpopuliarinti, vasario 
mėn. Alpių papėdėje — Fischene bu
vo Surengti dviejų savaičių slidinė
jimo kursai, kuriuose dalyvavo 34 as
mens ir kurių lektoriumi buvo vo
kietis — šuolių ir bėgimo specialistas.

VANDENS SPORTAS
. 1948 m. birželio mėn. spaudoje ir 
per sporto klubus buvo paskelbta 
plaukikų (visoms disciplinoms) re
gistracija, turint tikslų įvykdyti Lie
tuvos plaukymo pirmenybes ir su
daryti rinktinę, kuri tinkamai atsto
vautų mūsų tautai INKOPF-O sporto 
šventėje Ntirnberge. Deja, į šią re
gistraciją teatsiliepė tik 2 plaukikai? 
Tuo .pat metu mums buvo pranešta, 
kad INKOPF-o sporto vadovybė iš 
Nurnbergo šventės programos yra iš
braukusi plaukymą.. Turėdami ’prieš 
akis tokį menką dalyvių skaičių, bu
vome priversti atsisakyti nuo su
planuoto Lietuvos plaukymo pirme
nybių įvykdymo.

SPAUDA IR INFORMACIJA
Paėmus į savo rankas sportinio gy

venimo tvarkymą, nebuvo užmirštas 
taip -pat ir sportinės spaudos ir in
formacijos reikalas. Jau 1948 m va
sario mėn. buvo pradėti šiuo’ rei
kalu žygiai, tačiau be konkrečių pa
sekmių. Buvo kreiptasi popieriaus net 
i svetimas mums institucijas bet čia 
reikalas būtų buvęs išspręstas mums 
palankia prasme. Jeigu būtume išsi
žadėję dalies savo principų. Buvo 
manyta pasitenkinti bent per mėnesį 
kartą išenančiu biuleteniu, tačiau ir 
čia buvo susidurta su tuo metu ne
išsprendžiama lėšų problema. Paga
liau po pakartotinio kreipimosi į „Ži
burių" vadovybę, buvo gautas tam 
reikalui sutikimas išleisti kas dvi 
savaites po 4 skiltis (didelio formato) 
sporto skyriaus. Siam sporto sky-

II-OS SERIJOS
1000.— DM: 3725; 500.— DM: 

908; 250.— DM: 4043; 100.— DM: 
1028, 4993. 2355 ; 50.— DM: 830, 
5404, 3431, 5644, 3517; 10.— DM: 
5581, 539, 3027, 4127, 961, 4040, 
792. 3176, 1267, 4803; 5— DM: 
290, 3697. 532, 4770, 5110, 1559, 
1732, 3415, 2099. 5156. 4042, 558, 
3416, 5574, 5133- 4674, 528, 5424, 
4363, 89. 4581, 3910, 3130, 5259, 
4945, 5607, 4921, 3191, 3094, 712, 
2448. 519, 3201, 1718, 1845, 4428, 
5326, 4136. 2153, 1080, 5832, 2234, 
3685, 2311, 2202, 4873, 2488, 3136, 
181, 4177, 3759; 2.— DM: 753- 
4261, 158, 5409, 4387, 5485. 5414, 
3628, *2952, 5287, 1019, 1712, 2069, 
4032. 4062, 32, 2556, 1212. 1766, 
5224, 5575, 4986, 1700, 5689, 4434, 
2967, 5767, 3045, 2247, 3510. 4698, 
3804, 870, 2217. 2399, 5381, 4717, 
3734, 1578, 570, 4121, 3167. 2840, 
3165, 4476, 3160, 4218, 4005, 4642, 
5685. 4670, 2761, 536, 5744- 639, 
1805, 4578, 4002, 5686, 3776, 216, 
2289, 5901, 3772, 3559, 497. 465, 
63, 2140, 1400. 2509, 2944, 2357, 

7i išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle-
rrX-lMUI IVI d nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinamos tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—. už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Smalžys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan. Vinnipeg, Man. 
J AV: Mr. A. F. Skirlus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA.

ir Mr. Pr. Urbutis, 2024 Canalport Ave, Chicago 16, Ill, USA.
Australijoje: Rev. J. _Tamulis, Federal Catholic Immigration Commit

tee, 150 Elizabeth St., Sydney, Australia
Pietų Amerikos Valstybėse: Rev. P. Ragažlnskas, Caixa postal 4118, Sao 

Paulo. Brasil.
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje ir Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6 doleriai 
metams.

■ riui tvarkyti sudarytas redakcinis ko
lektyvas, kurio iniciatyva išėjo tik 
du susitarimą atitinkantieji sporto 
skyriai. Po įvykdytos valiutos refor
mos tolimesnis sporto skyriaus re
dagavimas turėjo sustoti. Tuo būdu 
netekome priemonės, kuria populia
rinome mums priklausančią sritį bei 
palaikėme ryšį su sporto klubais ir 
visuomene.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
1947 11. 29. pradėdami savo veiklą 

tremties sportiniame bare, neperėmė- 
me iš nieko lėšų, neradome jokios 
organizacinės arba administracinės 
užuomazgos. Viską turėjome kurti iš 
naujo. Iš kitos pusės, tačiau, nieko 
nepaisydami, užsibrėžėme išvaryti gi
lią vagą šios srities darbe. Ar tai mes 
atlikome, paliekame spręsti sportinei 
visuomenei. Negalime Čia kartu na- 
pastebėti ir vieno gana nemalonaus 
fakto, būtent: iš visuomenės pusės 
pradėję darbą, neradome to šilto pri
tarimo, kurio laukėme.- Kiekvienas 
mūsų žingsnis buvo vertinamas skep
tiškai. Tai, sprendžiame, yra anksčiau 
egzistavusio organo jjeveiklumo'kon- 
sekvencija. Buvo ir yra šiuo metu 
ne tik atskirų asmenų, bet ir sporto 
klubų, kurie į visus kreipimusis; į 
visas jiems uždėtas pareigas ir jų 
tiesioginį tikslą žiūrėjo pro pirštus 
ir kartais būdavo net tendencingai 
abejingi. Į tokius nekreipėme dėme
sio. o pasikliovėme tais, kurie nuo- 
iirdžiai įsijungė į sportinį darbą. 
Jiems ir visuomenei, parėmusiems 
mus kritiškuose laikotarpiuose, .pri
klauso nuoširdi padėka.

Nors wiūsų sportinis sąjūdis yra 
dar jaunas, bet jis rado gyvą atgarsį, 
jaunimo tarpe. Gaila, kad to nebuvo 
pastebėta vyresnėje kartoje. Pirmoje 
eilėje - lietuviška mokykla. Nors bu
vo stengtasi išudinti ir čia reikalas, 
tačiau teigiamų rezultatų nesusilau
kėme. Tenka su apgailestavimu kon
statuoti, kad mūsų, mokyklose (bent 
daugelyje) fizinis auklėjimas merdė
jo. Musų troškimas ir kartu kreipi
masis i švietimą tvarkančias institu
cijas atkreipti ir suaktyvina fizinio 
auklėjimo reikalą tremties mokyklose, 
nes. priešingu atveju, fizinis auklė
jimas ir toliau vegetuos.

Stovint .prieš nežinią, kada mūsų 
atskiri būreliai palieka Europą, no
rėtume išreikšti savo nuomonę, kaip 
mes turėtumėm ateityje tvarkyti šią 
sritį. Atrodo, būtų tikslu mūsų nuo
mone, jei būsimasls Vyr. FASK-tas 
galėtų savo veiklą perkelti į tokį 
kraštą, kuriame būtų susispietę kuo 
daugiausiai tautiečių. Jo daliniai būtų 
įkurti ir kitose valstybėse, t. y., kur 
tik yra lietuvių, ir tokiu būdų per 
Šiuos dalinius būtų tvarkomas mūsų 
sportinis gyvenimas. Tai būtų nau
dinga net tik sportui, bet ir tautiniu 
atžvilgiu. Toks vyriausia? organas, ma
nome, turėtų priklausyti betarpiškai 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei ir 
veiktų kaip jos dalinys.

Su tvirtu tikėjimu žiūrime į ateitį. 
Tai ateičiai esame pasiryžę dirbti. 
Jaunime, Tu esi Tautos ateitis, išbūk 
tvirtas visose gyvenimo kovose, kad 
grįžtum sveikas moraliai ir tvirtas 
fiziškai į visų mūsų lopšį — LIE
TUVĄ.
VYRIAUSIAS FIZINIO AUKLĖJIMO 

IR SPORTO KOMITETAS.

12133, 4700, 343, 4774, 1255. 4534, 
5392, 3523, 667, 2638, 1391, 1497, 
1955. 514, 3570, 5104. 1275, 3608, 
2041, 175, 1703, 1702, 2120, 5332, 
91, 4518, 3962.

Dovanas išmoka, pristačius lai
mėjusius kvitus, L. R. Kryžiaus 
Vyriausia Valdyba, Reutlingene, 
Lederstr. 94., arba L. R. Kryžiaus 
generaliniai įgaliotiniai: Mūn- 
chene, Rauchstr. 20. Hanau, Lam- 
boystr. 84., ir Detmolde, Witt- 
jestr. 14-

Laimėjusieji asmenys, dėl ku
rių nors priežasčių negalį nuvy
kti į nurodytas vietas, dovanų 
gavimo reikalu kreipiasi į savo 
vietos L- R. Kr. skyrių valdybas 
ar vietinius įgaliotinius. •

Dovanos pradedamos mokėti 
š. m. gegužės mėn. 5 d- ir baigia
mos liepos mėn. 5 dieną. Per šį 
laiką nepaimti pinigai įskaitomi 
kaip auka. Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui.
LRK Vyr. Valdybos Pirmininkas 

Dr. D. Jasaitis,
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dančių prie JAV pasaulinės poli
tikos gairių nustatymo, konsta
tuoja, kad juose maža, palyginti, 
supratimo ir imlumo mažųjų Eu
ropos tautų aspiracijoms. Juos 
labiau imponuoja skaitmeninis 
tautų dydis ir pajėgumas. Dėl to 
mažiau dėmesio .atkreipiama į 
palaidus, neretai banditinio po
būdžio „rezistencijos“ veiksmus 
pačioj Rusijoj ar’Ukrainoj, nors 
šių autoriai išaugę sovietinėj at
mosferoj ir demokratinis galvo
jimas jiems svetimas. Jie opozi
cijoj tik Stalinui ir jo režimui, 
bet jie pritaria Stalino aneksi
niams žygiams. Nenuostabu, kad 
tokie -,rezistentai“ rado bendrą 
kalbą su emigrantiniais rusiško
jo imperializmo atstovais kaip 
Kerenskis.

• 
Vakarų galybių — tikriau, tam 
tikrų jų institucijų — flirtą su 
tais elementais bandoma išaiškinti 
utilitaristiniais šaltojo karo su
metimais. Vakarai, kaip žinia, 
puoselėja viltį, kad sovietų re
žimą pakirs vidiniai sunkumai, 
iš čia fų pastangos atskirti re
žimą nuo rusų tautos ir ramstyti, 
visus sąjūdžius, šiokiais ar to
kiais sumetimais kišančius tam 
režimui koją- Mes tik iš ,-Die 
Tat“ išgirdom apie JAV valsty
bės departamento teikiamą Ke
renskio ir Co komitetui šiltą 
užuovėją, tačiau esam tikri, kad 
JAV politika Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių atžvilgiu tebė
ra nepasikeitusi. „Rusijos tau
toms išlaisvinti komiteto“ kelia
mas triukšmas JAV nelieka be 
atsakymo ir reakcijos, ir atrodo, 
kad ilgainiui. JAV precizuojant 
savo politiką Rytų Europos at?

____ __ žvilgiu, nusės ir Kerenskio — 
bėję nuotaikas politinių bei aka- I Barsavo nūn keliamos dulkės, 
deminių JAV sluogsnių, priside-* J. D.

Partizanu armija uz „geležinės uždangos'

Nelemti „baltosios Sov. Sąjungos" manevrai
Vienas anoniminis „Die Tat“ 

korespondentas, paprastai gerai 
painformuotas Rytų Europos 
klausimais, paskelbė šį praneši
mą apie „spaminį šaltojo karo 
manevrą“, kurio reiškiniai jau 
kuris laikas jaučiasi ir kuris ga-

'1****ft'’nelemtai sukomplikuoti Rytų 
Europos tautų išlaisvinimo dar
bą:

,•.Neseniai New Yorke pasireiš
kė ir amerikiečių spaudos buvo 
plačiai išgarsintas „Rusijos tau
tų išlaisvinimo sąjūdis“. Toji or
ganizacija iš esmės skiriasi nuo 
visų jau esančių; būtent, ji sie
kia atstatyti senąją Rusijos im
periją tokia forma, kad nepalan
kūs stebėtojai ją vadina „baltą
ja Sovietų Sąjunga“. Ji net-ne
sibaido būti teisėta sovietų pa
veldėtoja ir tuo titulu tylomis ta
ria, kad įvairios Stalino įvykdy
tos aneksijos (Baltijos kraštuose, 
Gudijoj, Ukrainoj, Besarabijoj ir 
t- t.) turinčios būti legalizuotos.

Iš anksto jau buvo aišku, kad 
tai akcijai vadovaująs „Rusijos 
tautoms išlaisvinti komitetas“ 
susilauks prieštaravimų. Tačiau 
reakcija pasirodė net didesnė, 
nei buvo laukiama. Kiek ligi 
šiol galima patirti, prieš komite
tą griežtai nusistačiusios visų Ry
tų Europos tautų egzilinės orga
nizacijos (be didžiarusių ir, kiek 
girdėti, čekoslovakų).

Būdinga, kad kalbamasis New 
Yorko' komitetas dažnai minimas 
kartu su JAV valstybės departa
mentu. Europos kontinento emi
grantų sluogsniuose jau atvirai 
kalbama, kad rusų ,-išlaisvinimo 
komitetas“ yra „amerikiečių 
agentūra“. Nurodoma, kad tiksli 
tos organizacijos biuro sudėtis 
nepaskelbta ir kad iš viso nega
lima aiškiai nustatyti, kas jį su
kūrė. Ryšium su komitetu mini
mi keli vardai yra labai abejo
tini; pvz. pabėgęs sovietų pik. 
Barsovas, kuris iškišamas kaip 
..antibolševikinio elemento sovie
tų armijoj atstovas“, ir vienas 
tariamas ukrainietis, pasivadinęs 
rusišku Dnieprovo slapyvardžiu. 
Dviem kitiems to paties ratelio 
asmenims — Kerenskiui ir Kar

Į proga atkakliai tvirtina, kad an- 
tisovietiniai emigrantų vadai yra 
JAV nupirkti. Ligi šiol bent DP 
masės tokiais gandais nė iš tolo 
nebuvo linkusios tikėti. Tačiau 
po New Yorko komiteto atsira
dimo matyti labai aiškių ženklų, 
kad jų įsitikinimai ima svyruoti, 
juoba, kad DP stovyklose ir di
džiuosiuose Europos tremtinių bei 
pabėgėlių -telkiniuose nuotaikos 
JAV atžvilgiu nėra ypatingai ru- 
žavos. Amerikiečių organų ban
dymas palengvinti Rusijos tau
toms išlaisvinti komiteto „agita
ciją Europoj gali turėti katastro
finių padarinių“.

Prie šios „Die Tat“ korespon
dencijos galim pridurti keletą 
pastabų.

Nuo pat karo pabaigos Vakarų 
spaudoj teko ‘kartkartėmis užti
kti baltųjų rusų emigrantų bei 
jų inspiruotų asmenų sugestijų, 
nuvertus sovietinį režimą, atsta
tyti ,-vieną nedalomą Rusiją“ — 
su Baltijos valstybėms ir Lenki
ja- kurioms, beje, žadama „tau
tinė autonomija“. Nūn, atrodo, 
tos tendencijos puoselėjimos jau 
ir organizuoti> būdu.

Asmens, ilgą laiką iš arti ste-

Frankfurtas. Už „geležinės už
dangos“ esanti iš 145.000 vyrų 
partizanų armija? kuri šią vasarą 
veiksianti prieš sovietų dalinius 
užnugaryje, — pareiškė IvanTy- 
chojkij iš Rytprūsių spaudos 
agentūros. Pagal jo išvedžioji
mus, kuris, pasak UP, pareiškė 
gavęs informacijų iš patikimų 
rytinės Europos kraštų šaltinių, 
— už „geležinės uždangos“ ope
ruojančios gerai ginkluotos ir iš-

lavintos. Tai esančios gudų, len
kų ir ukrainiečių partizanų ar
mijos. Lenkų partizanų armija 
savo ruožtu susidedanti taip pat 
iš atskirų ginkluotųjų pajėgų 
grupių. Bendras partizanų vie
netų dydis, kaip pasakė Tycho- 
jik, galįs turėti apie 275.000 vy
rų, jeigu būtų priskaitomos visos 
neorganizuotos ir neginkluotos 
antisovietinės pajėgos.

Karo metodai keičiasi
Heidelbergas.^MSen. > Cla

rence Huebner diskusijose ame
rikiečių pavasario manevrų klau
simais, dalyvaujant keliems šim
tams karininkų,’ pareiškė, jog 
JAV kariai turi būti lavinami 
pagal naujus karo metodus. Pa
sak- jo, naujo tipo ginklai kelia 
naujų gynybos reikalavimų,4 
svarbiausia greitą dalinių išdės
tymą ir naujų susisiekimo prie
monių. Mašinos, kurios buvo 
naudojamos antrame pasaulinia
me kare yra permažos, nes di
desni oriniai puolimai reikalauja 
greito dalinių išsklaidymo.

Užsiminęs apie visų trijų gink
lų rūšitj bendradarbiavimą, gen. 
C. .Huebner Pareiškė, jog per pa
vasario manevrus ypač, oro ir 
sausumos karinių pajėgų bendra
darbiavime Padarytas didelis 
žingsnis į priekį. „Sausumos, oro 
ir laivyno pajėgų bendros opera
cijos šioje srityje eventualaus 
pavojaus atveju yra būtinai rei
kalingos“ — pareiškė generolas

ir pridūrė: Aš nežinau kur 
yra geriau suprastas visų ginklų 
rįįšių bendradarbiavimas; kaip 
Europoje“.

KASENKINA APIE 
RUSUOS MOTERIS

Mokytoja Oksana Kasenkina, 
kuri iššoko iš sovietų konsulato 
lango ir tuo būdu pabėgo į lais
vę, neseniai kalbėjo viename su
sirinkime Philadelphijoje. Ji pa
reiškė, kad gyvenimas Rusijoje 
yra — kančia, nekurs, teroras 
ir persekiojimas. „Rusijos mo
terys sensta greit ir miršta pirm 
laiko... Sovietų moteris, kad ir • 
atspari alkiui, šalčiui ir kančiai- « 
negali ištverti tame skurde, kuris 
yra jos dalia“.

Kaip žinome. Kasenkina dabar 
yra rytų apeigų katalikė.- („Dr.“>

Sovietai perkilnoja savo dalinius
LIEGNITZAS — VYK. BtjSTIN E. — REIKŠMINGI PERKILNOJIMAI PABALTIJO KRAŠTUOSE

Varšuva. Varšuvos radijas pra
neša- kad Sov. Sąjungos „vaka
rinių specialių junginių“ vyr. va
das marš. K. Rokosovskis savo 
vyr. būstinę perkelia į Liegnitzą. 
Prieš perkeliant būstinę- pirma 
atliktas „tam tikras sovietų da
linių postovių pakeitimas Sov. 
Sąjungos pasieniuose ir užimto
se bei išlaisvintose srityse“. Kaip 
toliau iš Varšuvos radijo patiria
ma, neseniai ir Vokietijoj sto- 
vintieji sovietų armijos daliniai, 
kuriems vadovauja rytinės zonos 
vyr. vadas gen. V. J. Cuikovas, 
buvo priskirti marš. Rokosovski 
žinion. Anksčiau gi, kada vado-

reiškia, jog lenkų tautai tas so
vietų maršalas esąs ne tik išlais
vintojas iš vokiečių jungo, bet ir. 
gynėjas nuo bet kokio užpuoli
mo iš Vakarų. Užsienio stebėto
jai taria, kad tie kariuomenės 
stovėjimo vietų kaitaliojimai, gal 
būt- reiškią tolimesnį sovietų 
ginkluotųjų pajėgų pergrupavi
mą Vakaruose, kuris buvo pra
dėtas apie kovo mėn. vidurį, per
kėlus Rokosovskio vyr. būstinę I vienetų manevrai..

lAUMįltU IS VISU
Muenchenas. Dar 230.000 DP 

buvo balandžio 1 d. Vokietijos 
amerikiečių zonos stovyklose ar
ba darbo vienetuose. Iš viso 
201.846 DP jau yra emigravę į 50 
kraštų. Bavarijoje šiuo metu dar 
gyvena 151.641 DP, iš kurių 29.585 
žydai.

Sofija. Bulgarijos ministeris 
pirmininkas ir užs. reik- min. Ko
la rėvas atmetė JT pakvietimą 
dalyvauti debatuose religijos 
laisvės klausimu-

| Tokio. Amerikiečių karinė va-

iš Minsko į Kaliningradą (Kara
liaučių). Pagal sovietų praneši
mus, nūnai ir trijose Pabaltijo 
sovietinėse respublikose — Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj — at
liekami reikšmingi kariuomenės 
dalinių perkilnojimai. Leningra
do radijas paskelbė, kad gegu- ______ ________ _
žės 1 d. Kronštato įlankoje ir dovybė Japonijoje pareikalavo 
prie Piluvos (Pillan) būsią kom
binuoti sausumos, oro ir laivyno Į

Griežtėja valymu programa
povičiui — prikišama, kad jie esą 
valstybės departamento pasam
dyti ir savo įtaką „Voice of Ame
rica“ panaudoja kitoms tauty
bėms diskredituoti. Kaip ten be
būtų, yra tikra, kad „Rusijos 
tautoms išlaisvinti komitetas“ tu
ri aiškią moralinę JAV valstybės 
departamento paramą. Nemaža 
dėmesio sukėlė ir aplinkybė, kad 
šis komitetas operuoja žymiomis 
pinigų sumomis, nors jo įtaka už 
rusų kolonijos ribų yra labai 
menka.

Sovietų Sąjunga iš tos kontro- 
versos gali turėti begalinės nau
dos. Sovietų propoganda, nuo 
1945 m- varoma prieš egzilines 
pajėgas, laikosi vienos generali
nės linijos- būtent- ji kiekviena

vavo marš. Sokolovskis, sovietų 
okupaciniai daliniai priklausė 
tiesiog karo ministerijos vadovy
bei Maskvoje. Lenkijos radijo 
komentatorius Kovalskis, kuris 
Rokosovskio atvykimui į Lenki
ją skiria specialų straipsnį, pa-

Maskva. Maskvos radijo pra
nešimu, centrinis komunistų par
tijos komitetas nutarė laikytis 
griežtesnės linijos, tirdamas par
tijos, vyriausybės ir administra
cijos narių, puskarininkų ir ka
rininkų, viešbjo gyvenimo vado

vaujamų asmenų, bei meninin
kų praeitį. Sis potvarkis išleis
tas, norint »iš viėšojo gyvenimo 
išjungti“ visus antisovietinius, 
kosmpolitinius ir oportunistinius 
elementus, kurie šiuo metu vėl 
sustiprino savo veikimą. Naujo-

Sov. Sąjungą suteikti informa- 
; cijų apie 400.000 japonų karo 
belaisvių.

Lake Success. JT gen. sekre
torius Trygve Lie, UP žiniomis, 
pranešė, jog iš savo pareigų pa
sitraukė JT sekretorius politi-

• niams ir saugumo reikalams Ar
kady Sobolevas. Į jo vietą Tryg
ve Lie paskyrė taip fiat rusą K. 
Zintčenko, ligšiolinį sovietų de
legacijos JT sekretorių.

„PASAULIO PILIEČIUI“

Dr. J. Prunskio neleido Lietuvon

ĮKURDINTI 381.471 DP
Nuo IRO gyvavimo pradžios 

rePatrijavo 60 866 DP, o 381.471 
DP įsikūrė kituose kraštuose. 
Daugiausia DP priglaudė Izraelis 
— 86.384, toliau seka: Didžioji 
Britanija 81.365 DP, Kanada 
50.868 Dp, Prancūzija 25.741, Ar
gentina 24.476 DP, JAV 24.461 
DP. Belgija 21.785 DP, Australi
ja 17.987 DP. Venezuela 11.904 
DP ir kiti kraštai 36.500 DP. (ID)

Komunistų ir jų kontroliuoja
muose laikraščiuose apstu žinių 
apie tai, kaip Lietuvoje, neva, 
dabar geras, šviesus gyvenimas. 
Jeigu taip viskas gerai okupuo
toje Lietuvoje, tai, rodos, reiktų 
tik kviesti lankytojus, laikrašti
ninkus. kad' jie savomis akimis 
įsitikintų.

Tačiau taip nėra: lankytojams 
įvažiavimo vizos • neduodamos. 
S. m. kovo 13 d. Dr. J. Prunskis 
kreipėsi laišku į sovietų amba
sadą Wašingtone, klausdamas, ar 
jis galėtų gauti vizą aplankyti 
Lietuvai. Atėjo laiškas, iš sovietų 
ambasados išsiųstas kovo 25 ir 
pasirašytas pirmojo sekretoriaus 
L. S. Tolokonnikovo vardu. Laiš
ko turinys toks:

„Tamstos laiškas ryšium su 
Tamstos kelione į Sovietų Sąjun
gą buvo gautas. Nors mes su

prantame šio vizito svarbą, mums 
gaila jus painformuoti, kad mes 
nesame pozicijoje jums pagelbė
ti šiame reikale. Asmens, norin
tieji aplankyti mūsų kraštą pri
vatiniais tikslais, normaliai turi 
įvažiuoti į Sovietų Sąjungą kai
po turistai per Keliavimo Agen
tūrą ,Intourist1. Karo metu ši ors 
ganizacija savo darbą pertraukė 
ir jo iki dabartinio laiko neat
naujino. Tuo būdu privatinių pi
liečių kelionė bus galima, kai 
Intourist Agentūra pradės savo 
funkcijas“. („Draugas“)

Breslau. Breslau miesto „sovie
tas“ SSSR specialių karinių da
linių vakaruose vadui maršalui 
Rokosovskiui suteikė garbės pi
liečio vardą ir ..Lenkijos išlais
vintojo ir gynėjo titulą“.

je partijos linijoje nurodoma, jog 
ateinančiuose pasitarimuose ir 
valymuose ypatingas dėmesys 
turi būti kreipiamas į proletariš- 
ką asmens kilmę. „proletariškos 
kilmės“ anketoms; kurios nese
niai išdalytos visoms Maskvos 
Įstaigoms, tarp kitų yra ir šie 
klausimai: vyro kilmė ir politi
nis nusistatymas, kokioms poli
tinėms partijoms priklausyta 
prieš 1917 m., senelių pragyve
nimo šaltiniš ir t- t.

KAS DAUGIAUSIA ĮSILEIDŽIA i 
DP?

Tik jau ne JAV, Australija, 
Kanada, P. Amerikos kraštai... 
.O Luksemburgas! Žinoma, ši 
matematika atlikta pagal turi
mą tų valstybių gyventojų skai
čių, Luksemburgo valstybėlė la
bai maža plotu ir gyventojų skai
čiumi. o vienok ji įsileidžia 100

NEDAVĖ KALBĖTI
Paryžius. APA pranešimu, 

j,Pasaulio pilietis“ Nr. 1 — Garry 
Davis spaudos atstovams pareiš
kė, jog jis bandęs gauti leidimą 
kaip privatus -asmuo pasakyti 15 
min. kalbai taikos kongrese 
Paryžiuje apie pasaulinę pilie
tybę. Kongreso rengėjai tačiau 
prašymą atmetė, reikalaudami, 
kad pirma jis turįs įsiregistruoti 
į kongreso dalyvius. G. Davis šį 
pasiūlymą atmetė, pareikšdamas, 
jog jis niekad' nepriklausysiąs 
nuo tokio žmogaus, kuris gyve
na už geležinės uždangos.

KATALIKAI AUSTRALIJOJ
Katalikų gyventojų skaičius 

Australijoj keturiolikos metų 
laikotarpy (nuo 193ą iki 1947 
paaugo dvidešimt vienu procen
tu. 1933 m. ten katalikų buvo 
1.288.997, o 1947 m. jau buvo 
1.569.726. Iš viso padaugėjo 
280.729 katalikais.
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