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Dešimts valstybių pasirašė Europos Tarybos Charta
JOS TIKSLAS SUDARYTI DID ESNĘ VIENYBĘ IR SUSTIPRINT I VILTĮ EUROPOS GYVENIMUI

Londonas. Čia St. James rū
muose gegužės 5d. dešimties Eu
ropos valstybių atstovai pasirašė 
Europos Tarybos statutus ir susi
tarimą dėl komisijos sudarymo, 
kuri turėsianti parengti š. m. rug
pjūčio mėn. planuojamą Tarybos 
konferenciją Strassburge. Išleis
tame komunikate pažymima, jog

Graikijos ir Turkijos prašyihai 
priimti jas Europos Tarybon bu
vo palaikyti „priimtinais“, bet tų 
prašymų svarstymas laikinai ati
dėtas.

„Europos Tarybos tikslas yra 
sudaryti didesnę vienybę tarp jos 
narių, kad būtų apsaugoti ir įgy
vendinti idealai bei principai, ku-

Bavarai pageidautų monarchijos
Muenchen. „Jeigu bavarų tauta 

pageidauja, tai aš respektuočiau 
tą pageidavimą“, — pareiškė ex- 
kronprincas Ruprechtas per pa
sikalbėjimą su Denos korespon
dentu. Bavarijos sosto pretenden
tas Ruprechtas, kuris gyvena sa
vo pilyje Leutstettene prie Starn- 
bergo, Aukšt. Bavarijoj, pareiškė 
tikįs, jog visiškai laisvuose balsa
vimuose 70% gyventojų pasisa
kytų už monarchijos grąžinimą. 
Jis į klausimą, ar Bavarija, tapus

varijos gyventojų 70% pasisakytų 
už monarchiją, bet ir žymūs pro
centas pabėgėlių. Didžioji gyven
tojų dalis nuo partinės veiklos 
pavargusi ir, girdi, dėl to ieškanti 
prieglobsčio didingoj ir tolerantiš
koj monarchistinio sąjūdžio pro
gramoj.

Tuo tarpa Bavarijos min. pirm. 
Dr. Ehard mano, kad „nė mažiau
sių šansų“ nesą vėl atstatyti Ba
varijoj monarchijai.

rie yra bendras jų paveldėjimas 
ir jų ūkinės ir socialinės pažangos 
sąlyga“, — taip sakoma chartos 
I straipsnyje. Nacionalinės gyny
bos klausimams Europos Taryba 
betgi nėra kompentinga.

D. ^ritanija su Šiaur. Airija, 
Prancūzija ir Italija kiekviena 
siųsianti po 18 atstovų į pataria
mąjį susirinkimą, Belgija ir 
Olandija — po 6, Danija, Airija 

Bir Norvegija — po 4 ir Luksem- 
burgas — 3. Ministerių komisijai, 
kuri laikoma vykdomuoju Euro
pos Tarybos organu, priklausys 
po kiekvieno krašto atstovą.

Užs. reik. min. Bevinas pasira
šymo proga pareiškė, jog Europos 
Taryba duodanti viltį Europos 
gyvenimui. Jis sveikino, kad pa
sirinktas Strassburgas, kuris nuo 
kelių šimtmečių kovoje del Elza- 
so-Lotringijos esąs buvęs ginčo 
objektas.

Kovo 22 d. Vilniaus stoty 
beviltiškai saukėsi pagalbos...
Baselis. .,Basler Nachrichten“korespondentas iš Kopenhagos at

siuntė pranešimą apie „komunistinį Baltijos tautų naikinimą“. 
Skandinavijos kraštus pasiekusių liudytojų parodymais, Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj paskutiniu metu vykstančios labai plataus 
masto deportacijos. „B. N.“korespondentas rašo: „Skandinavijos 
laikraščiai skelbia iš rusų nelaisvės grįžusių vokiečių kareivių 
pranešimus,’iš kurių matyti, kad grįždami namo jie matę daug 
transportų su Baltijos kraštų tremtiniais ir net turėję progos su 
jais pasikalbėti. Kuibiševo — Smolensko ruože vokiečių kareiviai 
tarp š. m. kovo 23 ir 25 d. d. suskaitę ne mažiau kaip 28 trauki
nius su latvių ūkininkų šeimomis —■ vyrais, moterimis ir vaikais, 
kurie per pusvalandį turėjo palikti savo namus. Jię pasakojo, 
jog rusai metę į Latviją tris šarvuočių divizijas, nes ūkininkai 
priešinęsi kolchozų įvedimui. Neramumus numalšinus, įsakyta 
išgabenti visus ūkininkus šeimomis. Kiti vokiečių belaisviai tarp 
kovo 27 ir 31 d. d. Kalinino — Lietuvos Brąstos ruože užregis
travę septinis traukinius su tremtiniais, daugiausia moterimis, 
vaikais ir seniais. Vienoj stoty kai kurie vokiečiai, nepaisydami 
sargybų, prišlinko pasikalbėti, tremtiniai jiems papasakojo, jog 
vyrai už „priešvalstybinį nusistatymą“ jau seniai deportuoti, da
bar atėjusi eilė moterims su vaikais. Vilniaus stoty kovo 22 d. 
buvo pastebėtas tjanspofto traukinys iš kokių 50—60 grotomis ap
kaltais langais vagonų; jie buvo prigrūsti lietuvių tremtinių, ku
rie beviltiškai šaukėsi pagalbos!

„Basler Nachrichten“ paduodą šiek tiek Baltijos tautų naiki
nimo statistikos ir konstatuoja, jog nė vienas kraštas anapus ge
ležinės uždangos nėra taip sandariai atkirstas nuo pasaulio kaip 

buvusios Baltijos respublikos.

monarchija, atsiskirtų nuo Vokie
tijos, išreiškė: „Tai pareitų nuo 
kitų laikysenos Bavarijos atžvil
giu. Aš netikiu, kad prieitų prie 
atsiskyrimo. Jis būtų galimas, bet 
jokiu atveju netikslingas“. Šiaip 
Ruprechtas savo 80 metų amžiaus 
sukakties proga atsisakė savo as
menį sieti su politiniais dienos 
klausimais.

DAUGĖJA KACETŲ SOVIETŲ 
ZONOJ

Berlynas. Berlyne, veikianti 
„Kovos grupė prieš nežmonišku
mą“ praneša, jog sovietai vėl ati
darė nuo 1948m. rudens nevei
kiančią „Fuenfeicheno“ koncen
tracijos stovyklą rytų zonoj. Tuo- 
būdu Sovietų zonoj oficialių ka- 
cetų skaičius pakilo iki 4. Be to, 

I dar veikia Michalheno jaunimo

1946 metais leistosios, bet greit 
vėl uždraustosios „Tėviškės ir ka
raliaus partijos“ buv. pirminin- į 
kas, žinomas Muencheno chirur- 
gas Dr. M. Lebsche, pasak AP, kacetas ir Bautzeno pereinamoji 
pareiškė, jog ne tik vietinių Ba- Į stovykla deportacijoms į Sibirą.

sewtos stofdtu Dt. faMa
JIS PATARĘS AMERIKIEČIAMS VISO DĖMESIO NENUKREIPTI Į EUROPĄ. RYTŲ AZI

JOJE BRESTĄ PAVOJINGI DALYKAI.

Vašingtonas. JAV sostinėj šio
kią tokią sensaciją sukėlė JTO 
visumos pirmininko australo Dr. 

I Evatto pakvietimas į slaptą JAV 
Senato užsienių komisijos posė
dį. Ko jis ten buvo klausinėja
mas, tiksliai nežinoma, tačiau 
tos komisijos pirm, senatorius 
Connally prasitarė, jog Dr. Evat- 
tas pataręs amerikiečiams viso 
dėmesio nenukreipti į Europą ir

Varžybos dėl „Europos širdies
Britų darbiečių „Daily Herald“ 

išreiškė visų Vakarų baimė, klaus
damas, ar sovietai nebus sugalvoję 
naujo triuko, kuris sėkmingiau 
nei Berlyno blokada pajungtų 
sovietams visą Vokietiją. Mū
sų įsitikinimu 
visiškai pagrįsta, 
triuko' metmenys aiškūs.

JAV štabo viršininkas gen. 
Bradley ką tik liudijo senato už
sienių komisijoje, kad „Amerikos 
siena eina Europos širdy“. Pa
staroji sovietų „taikos“ iniciaty
va ir turi užtverti amerikiečiams 
priėjimą į tą širdį.

Korespondentai, kaip susitarę, 
spėja, jog keturių užs. reik, mi
nisterių konferencijoje sovietai 
pasiūlys atstatyti Vokietijos vie
nybę, sudaryti centrinę vyriau
sybę ir atitraukti iš krašto oku
pacines pajėgas. Atsimintina, jog 
tai tie patys punktai, 
paskelbė sovietų ir jų 
konferencija Varšuvoje 
birželio 24 d., — pačioj 
blokados pradžioj. Blokada ne
pasisekė, priešingai, oro tilto 
veiksmingumas sustiprino Vaka
rų prestižą vokiečių akyse. So-

pasijuto priversti ieškoti 
savo prestižui vokiečių

vietai 
būdų 
akyse atstatyti ir naujiems kozy- 
riams laimėti. Iš čia jų „taikos“ 
iniciatyva — su tais pačiais tiks
lais, kurių jie siekė blokadą 
įvesdami.

„New York Times“ korespon
dentui Middletonui vienas Vaka
rų Vokietijos politikas, įsitikinęs 
antikomunistas ir vakarietinės 
demokratijos šalininkas, pasisa
kė: „Kaip ten bebūtų, bet aš esu 
vokietis. . . . Jeigu vėl iškiltų 
suvienytos Vokietijos klausimas, 
aš turėčiau iš naujo pergalvoti 
Vakarų Vokietijos
klausimą . . .“ Walter Lippmann 
įtaria, jog parlamentinės tarybos 
Bonnoje darbai taip nesklan
džiai ėjo dėl to, kad būta „po
grindinių pasitarimų“ tarp Va
karų Vokietijos politikų ir so
vietų zonos vokiečių politikų tu
rinčių ryšius su sovietais. Labai 
galimas dalykas, kad Vakarų Vo- 

Berlyno I kietijos vyrams jau prieš 
' kiek laiko buvo slapta per
šami sovietiniai Vokietijos su
vienijimo planai. Labai ga
limas dalykas, kad tie pla-

toji baimė 
o Maskvos

valstybės

kuriuos 
satelitų 
pernai

nai Vakarų Vokietijos politikams 
atrodė labai patrauklūs. Lipp- 
mann atrodo net įtariąs, kad 
tarp sovietų ir vokiečių paslap
čiom bus užsimezgę naujo Ra- 
pallo pradmenys.

Jeigu Višinskis gegužės 23 d. 
konferencijoj išeis su minėta 
programa, vakarinių galybių di
plomatinė padėtis gali būti ne 
tokia jau lengva, kaip jie nūn 
vaizduojasi: už savo pečių jos 
gali neturėti net Vakarų Vokie
tijos opinijos palaikymo. „Kaip 
ten bebūtų, bet mes esam vokie
čiai“, — toks galvojimas jau yra 
stiprus kozyris 
danajų dovana 
papirkti.

Girdėti, kad 
bės, principe sutikdamos su Vo
kietijos suvienijimu, konferenci
joj reikalaus laisvų rinkimų 
Rytų Vokietijoj ir iš viso demo
kratinės tvarkos. Tatai reikštų 
visos MVD teroru pagrįstos tvar
kos panaikinimą. Taip diplomati
niai korespondentai išaiškina 
paskutinį Bevino pareiškimą 
Žem. Rūmuose. J. BUTĖNAS

įspėjęs, jog Rytų Azijoje bręstą 
' pavojingi dalykai. Pasak United

Press, kiti komisijos nariai davę 
suprasti, jog Dr. Evattas pareiš
kęs didelį susirūpinimą dėl ko
munizmo plitimo Burmoj, Indi
joj ir Pacifiko erdvėj. Jis primi
nęs, Australijos vyriausybės 
priekaištą, jog komunistai Kini
joj taip sparčiai įsigalį tik dėl 
JAV apsileidimo. Dr. Evatt nesu-

I tinkąs su kai kurių britų’ vyriau- 
i sybės sluogsnių guodimusi, jog 

kinų komunistai nesą visiškai 
parsidavę Maskvai ir kad su jais 
būsią galima rasti patenkinamą 
sprendimą dėl vakarinių galybių 
interesų Kinijoj.

Dr. Evattas yra pirmas svetim- 
šalis, JA*V senato užsienių ko- I 
misijos paprašytas išdėstyti 
sayo nuomonę.

piliečių vargsta užsieniuose, kęs
dami badą ir nepriteklių).

Amerikiečių zonos IRO direk
torius Philip Ryan taip pat atmetė 
sovietų kaltinimus, esą IRO, va
karinių valstybių spaudžiama, re
patriacijos ir emigracijos reika
luose naudojanti prievartą. Pasak 
Ryan, emigracijos - repatriacijos 
vyksmas ir DP, esančių stovyklo
se ar už jų ribų, gyvenimas kalba 
patys už save ir visiškai priešta
rauja sovietų radijo teigimams.

(S&S)

PASKUTINES NAUJIENOS

jai

sovietų rankose, 
vokiečių opinijai

vakarinės galy-

IRO ATMETA SOVIETŲ 
KALTINIMUS

Frankfurtas. Amerikiečių zonos 
IRO vadovybė Bad Kissingene 
oficialiai atmetė Maskvos radijo 
kaltinimus, esą D. Britanija, 
USA ir Prancūzija nesilaikančios 
su Sov. Sąjunga pasirašytos re
patriacijos sutarties. (Maskvos ra
dijas pranešė, jog 400.000 sovietų

Bonna. Šeštadienio naktį Vokiečių 
Parlamentarinė Taryba Bonnoje iš
rinko 1B asmenų laikinąją-perelnamą- 
ą vyriausybę. Ją sudaro septyni CDU/ 
CSU (krikščionių demokratų) atsto
jai, septyni-socialistai (SPD), du lais
vieji demokratai (FDP), ir po vieną 
vokiečių partijos ir Centro. Sekma
dienį J’arlamentarinė Taryba nutarė, 
jog busimoji vokiečių vėliava turės 
juodą — raudoną — auksinę spalvas.

New Yorkas. Bevinas nuvykęs Ber
lynan. Prieš kelionę Zem. Rūmuose 
jis pareiškė, jog Berlyno „oro tiltas“ 
būsiąs išlaikomas ligi tol, kol „galu
tinai paaiškės padėtis“..

Bonna. Parlamentarinės vokiečių 
Tarybos, posėdžiaujančios Bonnoje, 
prezidiumas sekmadienio nakt| 53 bal
sais prieš 12 priėmė pagrindini įsta
tymą — konstituciją. Prieš balsavo 
šeši CSU, du kommunlstų, du Centro 
r du Vokiečių partijos nariai.

Gegužės mėnesy išplaukia
Į J. A. VALSTYBES

„Marine Jumper“ 17. 5. į New Yorką
„General
„General
„General
„General
„General
„General

Stewart“ 20. 5. į New Yorką 
Taylor“ 24. 5. į New Yorką 
Muir“ 25. 5. į Bostoną 
Holbrook“ 27. 5. į Bostoną 
Haan“ 28.- 5. į New Yorką 
Eltingen“ 30. 5. į New Orleaną
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Lietuviškoji seimą ■ Tautos pagrindas
DR. J. VAIŠNORA

A. a. Antanas Vanagaitis
Šiandien mūsų tauta išgyvena 

vieną iš didžiausių savo tragedi
jų- Jos naikinimas yra pasiekęs 
aukščiausią laipsnį. Kyla tad 
klausimas: kas liks iš mūsų tau
tos tada, kai susidarys patoges
nės sąlygos jai egzistuoti? Ar ji 
turės pakankamai gyvastingumo 
išlikti ir užgydyti skaudžias 
žaizdas. Atsakymą į šiuos klau
simus galime rasti praeityje, pa
nagrinėję tuos šaltinius, iš ku
rių tauta po didžiųjų katastrofų 
semdavosi sau naujos gyvybės 
ir jėgos.

Lietuvių tauta praeityje yra 
išgyvenusi ne vieną katastrofą, 
grėsusią tautos egzistencijai. Juk 
net tada, kai Lietuvos valstybė 
'Vytauto laikais buvo pasiekusi 
aukščiausią savo klestėjimą, lie
tuvių buvo tik trečdalis mili
jono. Po to ėjo sunkios, tautę 
naikinančios dienos. Po unijos su 
lenkais dalis tautos sutirpo len
kybėje. Nuolatiniai, naikinantys 
karai, o po jų sekę marai, badas 
ir kitos nelaimės buvo tiek iš
retinę gyventojus, kad dideli da
bartinės Lietuvos plotai buvo 
užžėlę miškais. Rusų carų reži
mas daugelį lietuvių privertė 
emigruoti į kitas šalis. Per ilgo
ką laiką lietuvių tauta dalį sa
vo sūnų paaukojo lenkų ir gu
dų tautoms. Betgi po tų visų ne
laimių lietuvių tauta ne tik nesu
mažėjo, o išaugo iki trijų mili
jonų. Taigi per 500 metų tauta 
padidėja beveik dešimtį kartų-

Viena svarbiausių lietuvių tau
tos gajumo priežasčių buvo tau
tiniu ir religiniu požiūriu stip
rios ir gausingos šeimos. Yra is
torijos paliudytas faktas, kad bet 
kuri tauta, nors ir gerose socia
linėse bei medžiaginėse sąlygose 
gyvendama, ima nykti, kai jos 
šeimos fiziškai ir morališkai su
silpnėja. Toks ryškus pavyzdys 
yra prancūzų tauta, kuri su sa
vo bevaikėmis ar mažavaikė- 
mis, religiškai indiferentiškomis 
šeimomis sudaro didelę tautos 
nykimo problemą.

Lietuvių tauta susidarė labai 
teisingą pažiūrą | šeimos gausu
mą. Gausi šeima buvo laikoma 
dangaus palaimos ženklu. To
kioms šeimoms negrėsė išnyki
mo pavojus. Parapijų archyvų 
knygose teko pastebėti įdomų 
reiškinį: kada dėl epidemijų pa
didėdavo ' vaikų mirtingumas, 
gretimai pagausėdavo ir gimimų 
skaičius. Tauta instinktyviai sie
kė išlikimo. Tai buvo tautos gy
vybės balsas, neleidžląs jai žūti. 
Todėl nenuostabu, kad 18—19 
amž. randame šeimų su 18—20 

vaikų. Dalis jų išmirdavo, dalis 
užaugdavo- Mūsų senoliai galėjo 
teisingai didžiuotis, kad jų vaikų 
užteko ir dangui ir žemei. Tau
tos gajumo ir išsilaikymo pa
grindas buvo jos gausios šeimos. 
Religingas lietuvis, gausioje šei
moje matydamas Dievo palai
mą, pasitarnavo ir savo tautos 
palaimai.

Lietuvis niekad nėra buvęs 
grubus materialistas. Medžiagi
nių reikalų nestatydamas pirmo
je vietoje, turėjo drąsos nebijo
ti ir gausios šeimos. Gilus pasi
tikėjimas Apvaizda sudarė sąly
gų gausiai šeimai augti. Dėl to 
apie vaikus buvo sakoma: jie 
Dievo duoti. Yra žinomas popu
liarus lietuvių posakis: „Dievas 
davė dantis — duos ir duonos“. 
Gausiose šeimose susidarė sa
votiška pažiūra į auklėjimą — 
vaikų nelepinimas. Todėl ir už
augdavo atsparūs tautiečiai, už
grūdinti visokiems netikėtinu
mams. Ir tauta liko atspari vi
sokiems pavojams.

Kai atėjo sunkios valandos, 
kai svetimieji kėsinosi į tautos 
moralines vertybes (kalbą, reli
giją), norėdami šiuo būdu sunai
kinti lietuvių tautą, — lietuviš
koje šeimoje jie sutiko didelį 
pasipriešinimą. Vaikams bruka
mą rusišką raštą tėvai naikino, 
saugodami jaunąją kartą nuo 
nutautėjimo pavojaus- Kova 
dėl gimtosios kalbos buvo laimė
ta ne vaikų, bet tėvų* ir motinų, 
kurie svetimųjų kėsluose in
stinktyviai jautė pavojų tautos

Lietuviai įsikuria Venecueloj
Iki šių metų į šią didelę ir tur

tingą Pietų Amerikos respubliką 
yra įvažavę per 2000 lietuvių, ku
rie yra pasisklaidę po įvairius 
didesniuosius valstybės miestus. 
Iki šiol jie neturėjo jokio savo 
tautiečio kunigo, kuris aprūpintų 
jų dvasinius reikalus. Tuo reikalu 
susirūpino ypatingai Caracaso ar_ 
kivyskupas-metropolitas, ir jo 
dėka prieš Velykas buvo iškvie
stas ir atvyko Venecuelon kun. 
Antanas Sabaliauskas. Per vieną 
mėnesį jis jau aplankė didesnią- 
sias lietuvių kolonijas Caracase, 
Marcay, Valencijoje ir Maracaibo. 
Visuose tuose miestuose surengė 
lietuviams trumpas rekolekcijas. 
Pasiilgę savojo dvasininko, visur 
lietuviai dalyvavo gausiai pamal
dose ir lankė sakramentus. Visose

egzistencijai ir visomis išgalėmis 
tam pasipriešino. Kiti dėl savo 
vaikų ateities. paaukojo net gy
vybę. Uždraudus spaudą, moti
na prie ratelio įsteigė „Vargo 
Mokyklą“, ir kova buvo laimėta.

Vaikų gynimas nuo primeta
mos svetimos religijos buvo pa
diktuotas ne tik religinio jaus
mo, bet ir to gilaus supratimo, 
kad lietuvis, priėmęs- svetimą ti
kybą, pavirs „maskolių4! ir žus 
savajai tautai. Sis realus tautiš
kumui gresiančio pavojaus su
pratimas gal ir nebuvo sąmonin
gas, o daugiau instinktyvus, ta
čiau jis buvo toji lietuviškos šei
mos uola, kuria rėmėsi tautos 
egzistencija.

Jei nesenoje praeityje matėme 
reiškinių, silpninančių tautinį 
atsparumą bei gajumą, tai įvyko 
dėl to, kad pradėjo įsivyrauti iš 
svetur atneštos pažiūros į šeimos 
gausumą ir jos pareigas- Tos 
griovė tradicinį šeimos uždavinių 
supratimą.

Taip sveika, religinga lietu
viškoji šeima istorijos būvyje yra 
atlikusi milžinišką darbą savo 
tautos išlikimui. Iš praeities pa
mokų galėtume spręsti, kad ir 
ateityje, nors ir kažin kokie 
sukrėtimai mus ištiktų, lietuvių 
tauta pajėgs apsiginti nuo su
naikinimo ir išnykimo, jei šeima 

I nenukryps nuo tradicinio savo 
pareigų ir uždavinių supratimo.

Tenka konstatuoti džiugus 
reiškinys, kad tremties šeimose, 
nors ir sunkios materialinės są
lygos, gimimų skaičius nemažė
ja. Ir čia tebevyrauja tas svei
kas supratimas, kad „Dievas da
vė dantis, duos ir duonos“. Šei
ma išlaikė tautą praeityje, šeima 
išlaikys ją ir ateičiai.

lietuvių kolonijose norima įsteigti 
lietuvių sąjungos skyrius su cen
tru sostinėje — Caracase.

Veik visi Venecuelon atvykę 
lietuviai, kad ir kalbos dar nemo
kėdami, yra pakankamai gerai 
įsikūrę. Kai kurie jau pirko nuo
savus žemės sklypus ir statosi sa
vo namukus. Keletas iš lietuvių 
jau yra įsigiję nuosavą prekybą, 
įmonėles ir, palyginti, trumpu lai
ku puikiai prasigyvenę.

Lietuvių kapelionas Venecuelo- 
je apsigyveno Caracase ir čia 
nuolatos lankys visas lietuvių ko
lonijas. Jo adresas: Rev. Padre 
Antanas Sabaliauskas — Colegio 
Salesiano — Apartado 369 — Ca
racas — Venezuela.

Imsriškis.

Kovo 10d. netikėtai mirė plačiai 
Amerikos lietuvių visuomenėj 
pažįstamas kompozitorius, daini
ninkas, artistas, rašytojas „Mar
gučio“ radijo programos vedėjas 
ir „Margučio“ žurnalo redakto
rius, o visų pirmiausia didelis lie
tuvių patriotas Antanas Vanagai
tis. Tai buvo vienas iš žymiausių 
ir populiariausių Amerikos lietu
vių kultūrininkų.

A. a. A. Vanagaitis gimė 1890m. 
gegužės 19d. Lietuvoje. Baigė Ša
kių dviklasę mokyklą. Jau Ša
kiuose gyvendamas susidomėjo 
scenos menu ir muzika. Pasimo
kęs J. Naujelio vargonininkų 
kursuose, vargoninkavo Laižuvo
je, Valkininkuose, Dauguose. Po 
pirmojo pasaulinio karo A. Va
nagaitis dar muziką studijavo 
Dresdene. Grįžęs į Lietuvą, jis 
dalyvavo Lietuvos Valstybės 
Teatre, kaip dramos artistas, mo
kytojavo „Saulės“ mokytojų se
minarijoje, vadovavo Šaulių Są
jungos chorui. 1924 m. nuvyko

Knyga, kuri laukia leidėjo
Visiems mums teko mokykloje 

daugiau ar mažiau mokytis mate
matikos ir jai giminingų mokslų. 
Tačiau apie pačius šių mokslų 
kūrėjus mums tenai teko išgirsti 
labai maža arba ir visai nieko. 
Šios srities žinių trūkumo nega
lėjo papildyti nė laisvai pasirėn- 
kama lektūra, nes mūsų vidurinė
je ir aukštesniojoje mokykloje 
einamos matematikos lietuviška 
literatūra yra dar labai neturtin
ga. Be pačių vadovėlių, uždaviny- 
nų, vieno kito prof. prel. A. Dam
brausko Jakšto parengto leidinė
lio, daugiau nieko ir neturime, ką 
galėtume rekomenduoti savo mo
kyklinei jaunuomenei pasiskaityti.

Matydamas šitą spragą, vyres
nysis gimnazijos mokytojas, ma
tematikos ir fizikos mokslų licen
ciatas S. Antanaitis dar Lietuvoje 
parašė monografiją apie didįjį 
graikų mokslininką Archimedą. 
Rankraštį teigiamai įvertino tiek 
mūsų švietimo įstaigos, tiek at
skiri specialistai, švietimo Mini
sterijos Knygų Leidimo Komisija 
šį veikalą 1939 m. liepos mėn. 
protokolu pripažino tinkamu visų 
rūšių mokyklų bibliotekoms. Ra
do jį tinkama mokomąja priemo
ne mokykliniam jaunimui ir re
komenduotinu visų rūšių biblio
tekoms ir Švietimo Valdybos 
Knygų Leidimo Komisija (1947 m. 
prot. Nr. 15). Prof. Z. Žemaitis 
savo parašytame „Žodyje skaity

Į Ameriką ir su „Dzimdzi-Drimd- 
zi“ grupe apkeliavo visas Ameri
kos lietuvių kolonijas. Turėda
mas gerą balsą, jis įdainavo daug 
plokštelių.

A. Vanagaitis žinomas ir kaip 
muzikas. Populiarios jo dainos: 
„Ei pasauli, mes be Vilniaus ne
nurimsim“, ,,Dul, dul, dūdelė“, 
„Laisvės varpas“ Ir giesmės: 
„Sveika Marija“, „Tėve Mūsų“ ir 
daug kitų.

1928 m. A. Vanagaitis įsteigė 
„Margučio“ žurnalą, kuriam va
dovavo iki pat mirties, daugiau
sia pats jį prirašydamas. Nuo 
1932 m. savo kultūrinę veiklą jis 
išplėtė, įsteigdamas „Margučio“ 
radijo valandėlę.

Keliais žodžiais sunku apibū
dinti milžinišką A. Vanagaičio 
veiklą. Viena tik aišku, jog su jo 
mirtimi Amerikos lietusiai nusto
jo vieno energingiausių veikėjų, 
o lietuvių tauta — didelio lietu- 

I vio... AK.

tojui“ (jis turės būti spausdina
mas pačiame veikale) mkt. S. 
Antanaičio pasiryžimą „duoti mū
sų šviesesniajal visuomenei vaiz
dų iš mūsų mokslų kūrėjų gyve
nimo“ nuoširdžiai sveikina ir iš
kelia veikalo reikšmę net keliais 
atžvilgiais. Visų pirma knyga tu
rėsianti būti naudinga kiekvienm 
skaitytojui. Toliau ji būsianti 
naudinga matematikos mokyto
jui: jis, geriau patirdamas savo 
dėstomo dalyko praeitį, imsiąs 
ir pats geriau nusimanyti, kuriais 
keliais turėsiąs vesti mokinius ir 
kuriuos metodus taikyti, kad 
auklėtiniai lengvesniu ir, svar
biausia, natūralesniu būdu pažin
tų ir patvariau atminty palaikytų 
jiems dėstomąjį dalyką. Pagaliau 
S. Antanaičio knyga turės ir mo
ralinę reikšmę, nes, atskleisdama 
praeities kūrėjo kilniausią heroiz
mą, parodydama jo sunkiausią 
darbą, skatinsianti ir kiekvieną 
eiti darbo ir pasiaukojimo keliu. 
Išmokę vertinti ir gerbti didvyrių 
atminimą, mes ir patys kiekvie
nas morališkai labiau paūgėsime.

Veikalas parašytas populiariai: 
jis - bus -paskaitomas kiekvieno, 
kas tik turi elementarių aritmeti
kos, algebros ir geometrijos pra-. 
džios žinių. Suprantama, negalėta 
jame išvengti ir komplikuotesnio 
matematikos ir fizikos dalykų 
dėstymo, nes be to iš viso neį-

(Perkelta iš 3 psl.)

Kotryna Grigaitytė.

Neįspėta mįslė
Monika sirgo nemiga, prarado norą valgyti, ji nyko 

kaip pavasarį sniegas. Ji liko visiems neįspėta mįslė. Ji 
puikiai orientavosi painiuose daktarų klausimuose, nero
dydama nė trupučio atvirumo.

— Veltui jūs ieškote manyje ligos, ponas daktare. 
Geriau jūs leiskite man laisvai judėti. Aš jaučiuos lyg 
po teismo vienukėje uždaryta.

— Gerai, sesele, bet su viena sąlyga: jums draudžiama 
užeiti į vaikų palatą.

— O, be reikalo, ponas daktare, — ji nusišypso. — 
Toki priepuoliai nesikartoja. Žmogaus mintys turi savo 
kelius ir jų pabaigą. Mano nemigo naktys greit praeis.

— O kas toliau?
— Perdaug platus klausimas, ponas daktare. Išsamiai 

į jį atsakyti negalėčiau.
Daktaras kiek sumišo.
— Gerai. Tuo tarpu išrašysiu jums atostogų.
— Karštai tamstai dėkoju, daktare, už atostogas ir... 

laisvę.
Rytojaus dieną buvo ligonių lankymo diena. Monika 

vis kažko lūkuriavo, nesiskubino eiti namo. Į vaikų pa
latą ji neužsuko, vykdydama daktaro įsakymą. Bet kitos 
seserys matė ją išeinančią namo drauge su mažosios 
Dijanos motina.

— Sėskis Tamsta, kur patinka, — paprašė ji viešnią 
švelniu rankos mostu, joms įėjus į kambarį.
(i— O kaip gražiai seselė čia įsitaisiusi, — stebisi vieš

nia.
— Tai visą kelių metų uždarbį ir sudėjau tik tam, 

kad galėčiau padoriai įsirengti kambarį. Gi paskutiniu 
laiku dar ir šiaip laimė nusišypsojo. Mirdamas dėdė 
užrašė namelį Žaliakalny. Namelis nekoks, bet sklypas .. 
geroj vietoj, jo kaina visada bus pastovi.

— O tai jūs galite gerai ištekėti.
— Apie tai mažiausiai galvoju. Aš atsidėjus tik savo 

profesijai. Dabar turiu dar ir .kitą idėją. Man labai pa
tinka jūsų dukrelė, ypač po to... kai atidaviau jai savo 
kraują, atrodo, lyg tapau jos dalis. Prisimenu jūsų 
žodžius: „Ne kartą stūmiau ją nuo savęs“... Gal būt 
jūs norite ištekėti, o mergaitė jums kliudo?

Ant Monikos smilkinių gulė viens prie kito prakaito 
lašeliai. Ji kalbėjo lyg uždusdama ir nosies šnervelėmis 
gaudė orą, užspringdama savo pačios žodžiais. Įžanga gi 
ėjo prie galo. Ji perbraukė ranka drėgną kaktą, pataisė 
vėjo išdraikytus plaukus:

— Atiduokite Dijaną man.
Moteris išplėtė pilkas, kaip rudens diena, akis ir nieko 

neatsako. Ji patraukė nuo stalo alkūnes, kurias nejučio
mis buvo užsidėjusi, palingavo galva.

— Na kaip čia dabar... atiduoti savo vaiką... dabar 
jos taip pasiilgstu, taip tuščia namuose, kai pareinu.

— Praeis kiek laiko — tie patys vargai, ta pati aplin
kuma, ir vėl pradėsite ja bodėtis.

— Nežinau ... gaila, rodos, ir gana.
— Bet jūs galėtumėt tada visai kitaip tvarkyti savo 

gyvenimą ir gerai ištekėti.
— Kam čia blednos reikia.. Kiekvienas tik praeinantis.
— Na, o jeigu turėtum tamsta nuosavą namelį, atsi

rastų ir sustojančių.
— Nesuprantu...
— Na taip. Atiduokite man tą mergaitę visiškai, išsi

žadėdama bet kokių teisių į ją. O aš jums perrašau ne
seniai paveldėtą namelį su sklypu.

— Vaje ... kaip čia dabar suprasti?
— Štai kaip. Mergaitę įsūnysiu aš pati arba surasiu 

jai gerą, padorią šeimą. O jūs, būdama pasiturinti, gau
site vyrą ir turėsite šeimą*

— Tai kaip?... už mergaitę namą?
— Niekas jums už ją daugiau nesiūlys, nes žinote, kad 

žmonės neperkami ir neparduodami. Aš ją slaugiau, pri
sirišau ir noriu užsiauginti sau.

— Bet jūs jauna, graži ir mokyta, galite taipgi ište
kėti ... tai ne aš.

— Nutariau vfsą gyvenimą dirbti ligoninėje.
— Iš tikrųjų... ji būtų gerai aprūpinta, o koks gyve

nimas vargšelei pas mane? Pagaliau ir aš pati dirbu, 
kaip juodas arklys fabrike. Turėdama namus, jau ga
lėčiau ir vyrą pasirinkti — dorą, ne girtuoklį kokį... 
Ištekėt tikrai norėčiau. Jau trisdešimt vienus pabaigiau, 
ko besulauksi.

— Žinoma... gerai apgalvokit ir praneškit man savo 
sprendimą. Manau, susitarsime.

— Ir aš manau... (Bus daugiau)
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Kiekvienam DP laikas apsispręsti
IRO GENERALINĖS TARYBOS ANTROSIOS SESIJOS

ANTROSIOS SESIJOS
Ženevoje 1949 m. balandžio 8 d. bai

gėsi antroji IRO Generalinės Tarybos 
sesija, turėjusi 15 viešų posėdžių, 
neskaitant vykdomosios tarybos posė
džių. Daug klausimų buvo tik padis
kutuota, kai kurie išsiaiškinti, kai ku
riais priimti nutarimai.

Ilgai buvo svarstomas

IRO VEIKLOS PRATĘSIMAS
Paaiškėjo, kad iki numatytos 1950 

metų liepos 1 dienos nepasiseks DP 
reikalų sutvarkyti. IRO sekretoriatas 
darė pastangų, kad taryba nuspręstų 
IRO veiklą pratęsti dar vienerius me- 

. tus. Valstybių atstovai tam negalėjo 
duoti savo sutikimo. Pirma turi atsi
klausti savo vyriausybių, o parlamen
tai turi sutikti skirti naujus kreditus. 
Eilė atstovų pareiškė, kad jų kraštai 
vargiai beskirs naujas lėšas po 1950 
metų liepos l»d. Ligi šiol globai Įvai
riuose kraštuose Jau esą teleista 
milijardai dolerių. Vienos JV yra 
skyrusios tam 2,6 milijardus (karo tik 
laikotarpy nuo 1942 m. liepos 1 d. iki 
1943 m. liepos 1 d. JV suteikė Sovietų 
Sąjungai medžiagų už 3 milijardus do
lerių. E.). Pratęsimo klausimas turės 
būti sprendžiamas 1949 m. birželio 
mėn. Generalinės Tarybos posėdyje. 
Įspūdis iš pareiškimų, kad IRO 
veikla tūrės būti pratęsta, jei ne vi
sus metus, kaip nori IRO sekretoria
tas, tai bent pusę metų. Kad būtų 
pavesta kitai organizacijai vykdyti 
globos darbą, mažai tikima. IRO turi 
tam savo aparatą, turi praktiką. Tik 
jos aparatas turės būti sumažintas, 
nes mažesnis biudžetas.

šioj sesijoj nedalyvavo didelis DP ir 
ypač pabaltiečių bičiulis Domingo 
respublikos atstovas. Lenkų pozicija' 
yra tuo tvirta, kad jie turi savo žmo
nių Vatikano misijoj, o taip pat ir 
IRO sekretoriate. Blogiau yra jugo
slavam, rumunam, ukrainiečiam ir kt.

IRO sekretoriatas taip sutvarkė šio
je sesijoj, kad tremtinių ir šalpos or
ganizacijų atstovai l salę įeina pro 
kitas duris ir sėdi prie kitų stalų. To
kiu būdu apsunkinta pertraakų metu 
jiem pasikalbėti su konferencijos 
nariais.

Balandžio mėn. išvyko
11.685 DP

Bremenas. IRO iš Bremen — 
Grohno pereinamosios stovyklos 
pranešimu, balandžio mėn. iš Bre
meno ir Cuxhaveno uostų išplau
kė 14 transportų su 11.865 DP j 
užjūrj. Daugiausia DP išvyko į 
JAV — 8167, į Kanadą — 3 210 
ir į Braziliją — 8.8 978 emigrantai 
yra iš amerikiečių zonos, 632 iš 
anglų, 234 iš pranzūzų ir 841 iš 
Austrijos. Skirstant tautybėmis, 
daugiausia išvyko lenkų: 4 786, 
toliau baltų — 4 233, ukrainiečių 
— 1 134, rusų — 370, čekų — 361, 
vengrų — 269, jugoslavų — 172, be 
pilietybės — 110, rumunų — 89 ir 
161 kitų tautybių.

ta apeliaciją Į zonos instancija, reikia 
virų nuorašus

siųsti ir Į Ženevą (Review Board).
Tarp dkumentų lietuviškumui Įro

dyti galėtų būti šie: 1) kilmės pažy
mėjimas, 2) pažymėjimas, kad karo 
metu nesinaudojo vokiečių privilegi
jom. Tokius pažymėjimus galėtų te
rašyti komitetai, buvę valdininkai, 
buvę tuo metu Vokietijoje lietuviai 
arba ir nelietuviai (tik ne vokiečiai).

IRO turi sąrašus visų repatriantų, 
gavusių Vokietijos pilietybę ar net 
kompensacijas, ir dėl to pastangos 
nuslėpti- repatriavimo faktą gali susi
laukti nepageidaujamų rezultatų.

Apskritai klaipėdiškių klausimas 
Ženevoje gerai išaiškintas, suprastas 
ir rado palankumo. Reikia tik turėti 
gerus Įrodymus, kad suinteresuotasis 
yra tikrai lietuvis, o ne juo apsime
tęs vokietis. Dėl to labai rimtai tenka 
žiūrėti Į duodamus liudijimus, kad 
vienas neatsargus faktas nepakirstų 
pasitikėjimo.

LATVIŲ MEMORANDUMAS DEL 
KARIŲ

Latvių ministeris Feldmanis Žene
voje Įteikė Vyk. Komitetui (kurĮ su
daro 9 vyriausybių — Jungt. V., Bri
tanijos. Australijos, Kinijos, Belgijos, 
Kanados. Čilės, Prancūzijos. Norvegi
jos, Venecuelos — atsovai ir IRO ge
neralinis direktorius bei skyrių ve
dėjai) 23 puslapių memorandumą apie 
skryningus ir apie buvusius latvių 
karius. IRO vadovybė JĮ pavadino 
Eligibility of Certain Baltic Refugees. 
Memorandumas parašytas griežtu to
nu ir sukėlė gen. sekretoriato audrą. 
Buvo nagrinėjamas keliuose slaptuose , 
Vykd. Komiteto posėdžiuose. Diskusi
jų rezultatas išėjo pabaltiečių nau
dai. Ne pabaltiečiai turės Įrodinėti, 
kad Jie nebuvo kollaborantai ar ese
sininkai, bet jeigu dėl to kils IRO 
pareigūnam Įtarimų tai bus jų rei
kalas Įrodyti tikrinamojo netinka
mumą.

PABALTIEČIŲ POZICIJA GERA
Po visos eilės žygių per Vykd. Ko

miteto narius, per IRO centro Žmo
nes pabaltiečių pozicija yra sutvirtė
jusi. Su jais daugiau negu su kitais, 
išskyrus žydus, skaitomasi. IRO se- 
kretariatas žino, kad pabaltiečiai yra 
gerai susiorganizavę, turi savo veik
lius atstovus prie IRO. Pabaltiečiam 
daug palankumo yra rodę JV. Jiana-

1 dos, Prancūzijos, Belgijos atstovai.

bių rungtyniavimo. Iš IRO centro----- ----------,------------------
patirta, kad daugiausia lig šiol Įkur- būtinai visų dokumentų

KARINE VALDŽIA DP NEGLOBOS
IRO gen. direktorius turėjo pasi

kalbėjimą. su generolais Clay, Kdnigu, 
Robertsonu. Jie pareiškė, "kad po 
1950 m. birželio 30 dienos karo vado
vybė negalės perimti DP globos. Tam 
ji neturi kreditų. Generolai patarė 
IRO pradėti derybas su Austrijos ir 
Vokietijos 'vyriausybe dėl DP ma
terialinės globos. Tik juriūinė politinė 
globa galinti būti DP teikiami 
aliantų.

Ryšium su IRO veiklos sustabdymu 
buvo siūloma nustatyti terminus DP 
reikalam baigti. IRO gen. direktorius 
Mr. Tuck rekomendavo: 1) ligi 1950 m. 
sausio 1 dienai baigiasi Eligibility pri
pažinimas, 2) ligi 1950 m. balandžio 
1 d. turi kiekvienas DP apsispręsti, 
ar jis pasirenka repatriaciją, ar pasi
renka įkurdinimą ir kurt, būtent, ar 
pasisako liekąs vietoj, įsijungdamas | 
vietos uk|. Ir šitas terminų klausimas, 
kaip ir IRO mandato pratęsimas, 
liko neišspręstas ir atidėtas į birželio 
22 d. sesiją.

dinta Izraelio valstybėje. Nuo 1947. 
VII. iki 1949. n. 1 dienos Izraelio val
stybėje Įkurdinta 86.384, tuo tarpu D. 
Britanija su visom dominijom yra 
Įkurdinusi tik 81.365. DP. Vien tik 
IRO parama Įkurdinta 11.875 žydų. 
Neseniai žydų organizacijom IRO 
išmokėjo 4 mil. dolerių. Iš IRO pra
nešimų paaiškėjo, kad iš visų pavo
jingų pasaulyje vietovių pirmiausia 
buvo išgabenti žydai, pvz. iš Kinijos 
(Shanghai) iš 12.000 bėglių 3000 buvo 
žydų. Iš tų 3 000 žydų 2 800 išvyko Į 
Izraeli, 200 pageidavo grĮžti-Į Austri
ją ir Vokietiją. Jų noras patenkintas 
Tokį žydų išvykimą Į Izraeli kitos 
tautinės grupės sveikina,- nes jom liks 
daugiau vietos kitose valstybėse. Iš 
kitos pusės nuogąstauja, kad jiem 
įkurdinti bus teleisti visi IRO turimi 
įkurdinimo reikalam kreditai. Yra ži
nia. kad žydai gali laisvai ir legaliai 
išvykti iš Lenkijos ir kitų sovietų 
okupuotų valstybių. Jewish Agency 
pranešimu, te Lenkijos vyksią Į Pa
lestiną 60.000.

Nagrinėjant biudžeto iš žydų or
ganizacijom, Įkurdinimo reikalam pa
pildomų kreditų klausimą, Prancūzi
jos vyriausybės atstovas iškėlė klau
simą, kodėl taip labai privilegijuo
jama viena tautinė grupė, t. y. žydų 
ir kas nustato jų Eligibility.

IRO repatriajacijos ir Įkurdinimo 
skyriaus vedėjas Jacobsen paaiškino, 
kad Eligibility nustato pačios žydų 
organizacijos, (m. p. E.). Tokios privi
legijos neturi nė viena tautinė grupė. 
Ji savaime suprantama atsižvelgianti 
Į tai, kad IRO centre atsakingose pa
reigose yra gausu šios tautinės gru-

. . . BET JŲ ATSTOVAVIMAS 
SILPSTA

Tremtinių organizacijų atstovavimas 
savaime kiek silpsta, nes pa* įtraukia 
aktyviausi veikėjai, ypač te senųjų 
diplomatų, kurie turi daug asmeninių 
pažinčių. Jau nuo 1946 m. pasitraukė 
min. E. Turauskas, prieš pačią šią 
sesiją pasitraukė energingas lenkų 
atstovas Potullckis, paskutini kartą 
dalyvavo latvių min. Feldmanis, kuris 
išvyksta Į Jungtines Valstybes vietoj 
veikusio Latvijos pasiuntinio Bil- 
manio. Feldmanio pasitraukimas ypač 
apgailėtinas, nes jis parodė daug 
energijos gindamas ne tik latvių, bet 
visų pabaltiečių reikalus, turėjo Įta
kos savo senam pažintim, labai bičiu
liškai bendradarbiavo su lietuviais. 
Sunku ji bus bet kam kitam pava
duoti. Tačiau galima džiaugtis ir lai
kyti bendru pabaltiečių laimėjimu, 
jeigu jam pasisekė atsistoti | naują 
dar svarbesni postą Vašingtone.

DAR 200.000 KANDIDATŲ Į DP
Po Vokietijos valiutos reformos 

privačiai gyvenusieji pabėgėliai pa
davė prašymus, kad jiem būtų prapa- 
žintas Eligibility ir globa. Dabar per 
mėnesi išsprendžia 8—9000 bylų. Dar 
reikės iki tam tikros datos išspręsti 

. arti 200.000. Tokiu būdu prie dabar-
■ tintų 500.000 DP skaičius gali paaugti 
iki 700.000. Australijos atstovai reika
lavo pagrležtintl Eligibility pripaži
nimo reikalavimus. Sis pagriežtinlmas 
gali paliesti pirmiausia tuos, kurie da
bar atvyksta te Rytų Europos, ar tuos, 
kurie čia yra atsiradę ne dėl poli
tinio persekiojimo, o dėl ekonominių 
apskaitymų, atsigabendami net ver
tybes, kaip minėjo JV atstovas War
ren, arba kurie čia atvyksta „Infil
tracijos“ tikslais, kaip minėjo D. Bri
tanijos atstovas. —

ĮKURDINIMO TEMPAS TURĖTŲ 
DIDĖTI

IRO aparatas iki šiol nesugebėjo 
vykdyti emigracijos pagal nustatytą 
planą, neturėjo pakankamai laivų. 
Pietų Amerikos valstybės imigraciją 
visiškai ar dalinai sustabdė. Dabar 
duotos instrukcijos Įkurdinimą sku
binti, USA, Australijos, Kanados imi
gracijos Įstaigos pagreitino bylų svar
stymą, atsirado daugiau laivų. Taigi 
emigracija vasarą — rudenĮ turėtų 
eiti sparčiu tempu.

ŽYDAI PIRMOJ EILĖJ
Ryšium su emigracijos spartinimu, 

Eligibility griežtinimų, terminų nus
tatymu laukiama prasidėsiant tauty-

reigose yra gausu šios tautinės 
pės žmonių.

ĮSIKŪRIMO GALIMYBES 
NEGAUSĖJA

Visų atstovų nuomonė, kad nereikia 
turėti daug vilčių dėl pramatomo JV 
biliaus pakeitimo Įsileisti 400.000. To
kiu pakejtimu abejojama. Iš kitos 
pusės yra visai konkrečių žinių, kad 
galimybės emigruoti Į Pietų Amerikos 
valstybes mažta. Argentina, Brazilija 
ir kt. nori Įsileisti kelis milijonus 
italų, vokiečių, austrų. Dabartinis DP 
elementas blogai asimiltuojąsis. esąs 
fiziškai ir moraliai pavargęs, savo 
kraštuose gyvenęs geresnėse socia
linėse sąlygose, kilęs iš aukštesnių 
socialinių sluogsnių. Daug iš DP ap
simetę darbininkais, ūkininkais, o 
atvykę neiną Į provinciją, nesiimą 
pasižadėtų darbų ir lieką miestuose. 
Esąs net sudarytas projektas paimti 
visus iš Jugoslavijos išvarytus vokie
čių ūkininkus. Nepasitenkinimą atvy
kusioms DP reiškia ir Pietų Amerikos 
spauda.

Posėdžių metu Australijos delegatas 
gener. Galleghen pasiūlė padidinti 
IRO numatytą tam kraštui kontingen
tą nuo 100.000 iki 200.000. Kai IRO bu
vo nuomonės, kad tokio didelio skai
čiaus per trumpą laiką dėl laivų ir 
pinigų stokos negalima bus perga
benti, Australijos atstovas pakarto
tinai tikino, kad susiras ir laivų ir 
pinigų. Jei negalima iki 1950 metų 
liepos 1 dienos, tai reikia terminą 
pusmečiui pratęsti. Rėmėsi karitaty- 
vlais argumentais — reikalu gelbėti 
nelaiminguosius.

FONDAS LIEKANTIEM GELBĖTI
IRO padalino 15.5 milijonų dolerių 

iš reparacijų fondo. Pagal Paryžiaus 
konferencijos nutarimą žydai gavo te 
jo 90% ir būtent: 9.845.745 dol. Jewish 
Agency for Palestine ir 5.246.580 dol. 
American Joint Distribution Commi- 
tee. Likusią sumą 214.133 dol. gavo 
nežydiškos organizacijos.

RESPEKTAS ŠALPOS ORGANI
ZACIJOM

_ Daugiau respekto šioje sesijoje pa
rodyta šalpos organizacijom. Sesiją 
atidarant pirmu kartu jos prisimintos, 
paminėti jų organizacijų atstovai. Jų 
dalyvavimas žymėtas protokoluose. Jie 
buvo viešai pasveikinti ir padėkota 
Jiem už dalyvavimą. BALFo vardu 
šioj sesijoje dalyvavo BALFo atstovas 
p. S. Garbačiauskas, kurio rūpestin
gai ir energingai globai yra pavesti 
ir visi lietuvių tremtinių reikalai 
Ženevoje.

* 609 DP Į MISSISSIPI!
Bremenas. IRO pranešimu, ba

landžio mėn. gale iš Bremerha- 
veno į New Orleaną išplaukė 
laivas su DP. Iš 884 keliaujan
čių DP 609 važiuoja į Mississipi 
valstiją ūkio darbams. Iš DP sto
vyklų juos atrinko selektorius A. 
T. Callicott, kuris jau pereitų 
metų lapkričio mėn. į savo ūkį 
nusigabeno 90 DP. Kai jis vėl 
važiavo į Vokietiją, 42 vietos 
ūkininkai pavedė jam atvežti 
ūkio darbams darbininkų. Šiuo 
metu Callicott išskrido į Newenevoje. ----------- - - t

Laukiant naujos sesijos, kuri įvyks ! Orleaną pasitikti atvykstančių 
irželio 22 d. ir išsnres terminus ir t™ ___birželio 22 d. ir išspręs terminus ir 

IRO mandato pratęsimą, tenka pasi
daryti praktiškas išvadas:

1. Kas turi kur įsikurti, nederėtų 
atidėlioti.

2. Kas neturi ir nori gauti DP sta
tusą, turėtų taip pat skubintis.

3. Visus reikiamus tam dokumen
tus išsiversti Į anglų kalbą.

4. Atlkinkamom mūsų institucijom 
tenka stebėtis kaip vietose bus vyk
domos IRO Generalinės Tarybos in
strukcijos. kad laiku ir reikiamai mū
sų tautiečių bylos būtų paglouojamos. 
(ELTA).

DP. IRO taip pat pranešė, jog 
nuo dabar našlaičiai DP bus ve
žami į JAV lėktuvais. (S & S)

Rytu Europoje nusavinama žeme
TRAKTORIAIS GRIAUNAMAS PRIVATUS ŪKIS

Londonas. Ateina oficialūs pra
nešimai iš Rytų Europos, kad ko
munistinės vyriausybės už „gele
žinės uždangos“ yra pasiryžusios 
visą privariąją žemės nuosavybę 
panaikinti ne vėliau kaip iki 1955 
metų. Tais metais nebebūsią nė 
kvadratino metro žemės priva
čiose rankose.

Atkelta iš 2 pusi, 
manoma rimtesnio darbo parašy
ti. Juk ir pats Euklidas, kitas ži
nomas graikų mokslininkas, geo
metrijos mokslo įkūrėjas, vadina
mas tiesiog geometrijos mokslo 

'levu, jį klausiančiam karaliui, ar 
negalėtų jis lęngviau, paprasčiau 
išdėstyti geometrijos, yra pasakęs 
šiuos įsidėmėtinus žodžius: į geo
metriją jokio karališko kelio nė
ra. Vadinas, kas matematikos kad 
ir populiarų veikalą skaitys, tas 
neišvengiamai turės galvoti.

Nors ši knyga parašyta, kaip 
minėta, dar Lietuvoje (baigta 1939

..ezyaisKos organizacijos.
Švedija ir Šveicarija te likviduoto 

jų kraštuose vokiečių turto Įmokėjo 
18.541.000 dol.

Prancūzijos vyriausybės delegato 
pasiūlymu yra sudarytas „nenumaty
tiem reikalam“ specialus fondas te 
1 mil. dol. Jis paliekamas tiem, kurie 
po 1950 m. liepos 1 d. negalės emi
gruoti arba vietoj Įsikurti. Tai tik 
pradžia tos rūšios fondui. Dabar dar 
negalima nustatyti, kiek negalės emi
gruoti. Spėliojama, kad gali siekti 
140—180.000 žmonių.

NAUJI IRO NARIAI
Pirmą kartą IRO konferencijoj da

lyvavo Šveicarijos ir Italijos atstovai. 
Naujų narių Įstojimas pagerina pini
ginius reikalus. Ypač Italijos Įsto
jimas sveikintinas, nes per jos uostus 
keliauja daug DP ir užtai nereikės 
doleriais mokėti.

KLAIPĖDIEČIAI GALI BŪTI DP
Sesijos metu buvo padaryta žygių 

Eligibility ir Review Board skyriuose 
dėl Klaipėdos krašto lietuvių, šios 
Įstaigos užtikrino, kad Klaipėdos 
krašto lietuviai, nors jie tarnavo vo
kiečių kariuomenėje ir turėjo Vokie
tijos pilietybę, yra laikomi ir pri- 
pažĮstami lietuviais ir yra Eligibility. 
Nustatant jų DP teises, reikia kiek
vienam atskirai kreiptis i Eligibility 
Officers, pateikiant anglų kalba 
verstus dokumentus, o ypač lie
tuvių kilmės Įrodymą. Tokius Įro
dymus galėtų, susitarus su M. Lie
tuvos Tarybą išrašinėti LTB. buvę 
Klaipėdos krašto valdininkai ar 
jau pripažinti DP Klaipėdos krašto 
lietuviai. Jei Klaipėdos krašto lietu
viam nebuvo pripažintos DP teisės, 
t. y. jie buvo išskryninguotl, jie turi 
kreiptis Į pirmas apeliacijos instanci
jas'zonose. prašant pripažinti DP sta
tusą, t. y. peržiūrėti bylą. Jei ir pir- 

| moji instancija atmetė, tai tenka 
| kreiptis Į vyriausią instanciją Žene
voje (Review Board. Gėnėve. Palais 
des Nations). Kiekvienu atveju, krei-

Neseniai buvo paskelbtas Bul
garijos penkmetinio plano tekstas, 
pagal kurį iki 1953 metų 60% visų 
krašto ūkininkų turi būti suva
ryti į kolchozus. Per sekančius 
dvejus metus bus griežtai panai
kinta bet kokia žemės nuosavybė. 
Bulgarija yra vienintelė Rytų 
bloko valstybė, kuri savo kolek
tyvizacijos programą dabar atvi
rai padėjo ant stalo; bet gali būti 
aišku, kad toji programa tik su 
mažais pakeitimais bus vykdoma 
ir kitose to bloko valstybėse.

ha žemės nuosavybė, — Rumuni
joje prasidėjo raida, kuri panaši 
į Sov. Sąjungoje smurtu vykdy
tąją žemės ūkio kolektyvizaciją. 
Neseniai ten komunistų partijos 
centrinio komiteto paskelbta, kad 
Rumunija žemės ūkio nuosavybę 
„greitesnėmis, energingesnėmis ir 
paprastesnėmis priemonėmis“ pa
šalinsianti, negu tai suplanuota 
bet kuriame kitame krašte.

minėta, aar Lietuvoje (Daigia
m.), bet ligi šiol negalėjo rasti lei- Į 
dėjo. Visos autoriaus pastangos 
buvo vis nesėkmingos. Reikia lin
kėti, kad pagaliau autorius, nu-j 
galėjęs visas kliūtis, pajėgtų nu-

.... . X- aes Nations). Kiexvienu atveju, Kiei-galeti ir šią paskutinę. Jam į pa- piantis Į zonos ar Į centrinę apeliaci- 
galbą turėtų ateiti ir mūsų visuo- . jos Įstaigą, reikia visus dokumentus

“ , . ir įrašymus rašyti ar išveisti Į anglųmene bei musų įstaigos. kalbą (kitaip, reikalas ilgai nebus
ST. BARZDUKAS sprendžiamas!) Paduodant pirmą kar-

Vengrijos penkmečio planas, 
kuris prasidės nuo 1950 m. sausio 
ld., siekia „visiško socialinio pa
keitimo vengrų kaime“. Viso že
mės ūkio pobūdis priklausysiąs 
nuo valstybinių dvarų, kuriems 
būsią priskirta ne mažiau kaip 
500 traktorių stočių.

Apskritai, atrodo, kad didelės, 
valstybės kontrolėje esančios 
traktorių stotys taps tikrosios 
Rytų Europos ūkio valdovės, 
siekdamos palaužti 
ūkiuose dirbančiųjų 
konkurenciją.

Lenkijoje traktorių 
šiandien turi neabejotiną galią. 
Jų skaičius pastariaisiais metais 
iš 405 padidintas iki 2 000. Šių me
tų gale visame krašte jau būsią 
per 3000 tokių stočių. Jos yra es
minė kovos priemonė prieš Len
kijos ūkininkų „savitarpinę pa
galbos akciją.“

Išleidus naują ir griežtą nusa
vinimo įstatymą, pagal kurį ati
mama kiekviena didesnė kaip 50

dar

Jugoslavijoje nors ji atsimetė 
nuo kominformo, žemės nusavi
nimas be atodairos vykdomas to
liau.

Sov. Sąjunga savo politika nau
jai užimtose srityse, kurios prieš 
karą priklausė Lenkijai, Rumu
nijai, Čekoslovakijai ar Pabaltijo 
kraštams, duoda pavyzdį savo sa
telitinėms valstybėms, kaip įvyk
dyti žemės kolektyvizaciją. Į tų 
sričių ūkininkus daromas ekono
minis spaudimas, kuris juos vieną 
po kito skatina ,savanoriškai“ li
gi nustatyto termino pasiduoti ko
lektyvizacijai.

Neseniai Kijeve buvo speciali 
800 rinktinių komunistų partijos 
propagandistų konferencija, kur 
buvo nustatytos gairės kolektyvi
zacijai Sov. Sąjungos naujai įgy
tose srityse.

12 MIL. DARBO VERGŲ SOV. 
SĄJUNGOJ

Londonas. D. Britanijos užs. 
reik, ministerijos pasekretorius 
Chr. Mayphew 2em. Rūmuose de
batuose „darbo vergų“ klausimu 
pareiškė, jog Vakarų demokratijų 
piliečiai turi teisę ir pareigą do
mėtis vergų darbais komunisti
niuose kraštuose.

„Patikimais pranešimais Sov. 
Sąjungoj šiuo metu yra nuo 5 iki 
12 mil. darbo vergų“, pareiškė 
Mayphew. „Sov. Sąjunga ir sovie
tų delegatai JT teigia, jog Rusijoj 
jokių priverčiamųjų darbų nėra. 
Yra tik civilizuotu būdu tvarko
mų stovyklų. Mes gi turime tikrų 
žinių, kurios aiškiai tam priešta
rauja. Stovyklų gyventojai yra 
stipriau saugojami, negu Hitlerio 
koncentracijos stovyklose. Ap
skritai judėjimo laisvė Sov. Są
jungoje yra daugiau suvaržyta, 
negu hitlerinėje Vokietijoje.“

Mayphew toliau išvedžiojo, jog 
sovietų zonoj Vokietijoj taip pat 
įvesta koncentracijos stovyklų si
stema, kuri net patobulinta. „Mes 
turime pagrindo tikėti, jog sovie
tų zonoj yra šešios didesnės ir 
septynios mažesnės stovyklos, ku
riose kalinama nuo 200.000 iki 
300.000 kalinių“, pareiškė May
phew.

Paieškojimai
Kazys Kanapkis — EVW Ho

stel, Twynheim, Scotland, — ieš
ko savo sesers Onos nuo Pajevo
nio. Atsidėkosiu už bet kokias ži
nias.

Jonas Pyragius — EVW Hostel, 
Twynheim, Scotland — ieško Jo
no Navicko iš Anykščių.

ar savo 
ūkininkų {

stotys jau

išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- pLlUUlIUI nials. 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 Klldonan, Vlnnlpeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Sklrius, 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, Calxa postal 4118, Sao 

Paulo, Brasil.
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje ii Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6 doleriai 
metams.
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Padėtis Lietuvoje iki s. m. kovo 19 d

KRAŠTO REZISTENCIJA

(Vokiečių belaisvių pasakojimais)

t (Tęsinys)
vežimis, kuris buvęs sunaikintas

Keturiu didžiųjų komunikatas
« • «

Paryžius. Prancūzijos, Sov. Są
jungos, D.Britanijos'ir JAV vy
riausybės išleido bendrą komuni
katą Rytų — Vakarų pasitarimų, 
blokados panaikinimo ir Vokieti
jos problemos išsprendimo klau
simais. Komunikate sakoma, jog 
keturi didieji susitarė šiais klau
simais.

1. Visi nuo 1948m. kovo 1d. tarp 
Berlyno ir Vakarinių zonų bei Sy- 
tinės ir vakarinių zonų įvesti su
sisiekimo, transporto ir prekybos 
suvaržymai gegužės 12d. pašalina
mi.

2. Visi nuo 1948 m. kovo 1 d. 
Prancūzijos, Anglijos ir JAV vy
riausybių bendrai ar kurios nors 
atskirai įvesti suvaržymai tarp 
Berlyno ir Vakarinių zonų taip 
pat panaikinami gegužės 12 d.

3. Vienuolikai dienų praslinkus, 
nuo 1 ir 2 punkte nurodytų su
varžymų panaikinimo, t. y. gegu
žės 23d. šaukiama keturių didžių
jų užs. reik, ministerių konferen
cija apsvarstyti Vokietijos klausi
mą ir visas problemas, kurios at
sirado ryšium su Berlyno blokada.

Slaptoji JAV ir Ispanijos sutartis
Lake Success. Denos praneši

mu, lenkų atstovas Saugumo Ta
ryboje įvykusių Franco Ispanijos 
klausimo debatų metu apkaltino 
JAV, esą ji su Ispanija yra suda
riusi slaptą karinę sutartį. Lenkų 
atstovas Katz-eSucky pareiškė, jog 
nors viešumai tai nepaskelbta, ta
čiau kad sutartis sudaryta yra vi
siems aišku. Esą neperseniai į Is
paniją nuvyko daug vadovaujan
čiųjų JAV politikų ir karių, kurie 
turi tikslą palaikyti ryšį tarp JAV 
ir Franco. Pastarasis esą už leidi
mą naudotis Ispanijos areodromais 
ir uostais reikalavęs amerikiečių 
intervencijos Ispanijos priėmimo 
į JT klausime. Baigdamas jis pa
reiškė, jog didžiausią atsakomybę 
už Franco režimo palaikymą turi 
JAV ir D.Britanija.

APELIACIJA Į KREMLIŲ
New YORKAS. JAV respubli

konų senatorius Vandenbergas, 
Denos pranešimu, apeliavo į Sov. 
Sąjungą, kad ši pasaulio taikos 
labui pakeistų dabartinę politiką. 
Vadenbergas paęeiškė, jog daug 
veiksmingesnis būtų jo pasaky
mas, jog sovietai rūpinasi nu
trūkusių Rytų — Vykarų santy
kių atstatymu, jog Kremlius at
sisako sukilimų ir griovimų pla
nų, jog Politbiuras tikrai pasi
rengęs padėti sukurti pasaulį, 
kuriame tautos galėtų laisvai

spręsti savo ideologiją, jog pa
saulio tikslas yra visiškas ir sau
gus nusiginklavimas pagal nau
ją viltingą planą sovietų tautai ir 
visam pasauliui, negu jo teigimas 
apie JAV atominių bombų at
sargą.

„Pasaulinio karo Nr. 3 nebus, 
— pabrėžė Vandenbergas, — jeigu 
jo komunistinė Rusija nepradės.“

Visi Lietuvos jauni vyrai esą 
partizanaują. Iki 1946 m. pabai
gos partizanų veikla ypač buvu
si gyva. Belaisviai žinojo, kad 
1945—47 m. būvyje yra buvę ir 
slaptų laikraščių. Tačiau ir iki 
paskutinių dienų belaisviam tek
davę susidurti su partizanais. 
Daugiausia partizanų jie susitik
davę Valkininkų miškuose ir 
Šiaulių srityje. Kai belaisviai 
būdavę pasiunčiami į miškus 
malkų, tuojau juos apstodavę 
partizanai.

Partizanai esą senom Lietuvos 
kariuomenės uniformom su tris
palviais skydais ant krūtinių. 
Atrodą, kad jie turi visko pa
kankamai. Užėjus į sodybą, tuoj 
esą galima pastebėti, kur prisi
laikoma partizanų.

1948 m. vasario mėn. Šiaulių 
srityje 17 partizanų grupė bu
vusi užpulta didesnio dalinio en
kavedistų. Partizanai, kovodami 
iki paskutinio šūvio, visi žuvę. 
Jų tarpe buvęs ir vienas vokie
čių majoras, kurio brolis buvęs 
bolševikų nelaisvėj. Išaiškinus 
žuvusio majoro asmenybę, bu
vęs sušaudytas ir jo brolis be
laisvis.
• Kartą prie Petrašiūnų ant par
tizanų padėtos minos užvažiavęs 
su enkavedistais, važiavusiais 
vykdyti išvežimų į Sibirą, sunk- ■

Trečiasis karas nei vyksiąs
DANIJOS MINISTERIO SAMPROTAVIMAS

UŽSIMUŠĖ FUTBOLO
KOMANDA

Roma. Kaip Italijos informaci
jų agentūra Astra praneša, tre
čiadienį Turine nukrito lėktuvas, 
kuris iš Lisabonos gabeno atgal 
žaidynėse dalyvavusią futbolo ko
mandą. Žuvo 31 keleivis.

Žuvusioji Turino miesto koman
da jau ketveri metai kaip nešioja 
Italijos meisterio vąj-dą. Žuvusių
jų tarpe yra ir italų valstybinės 
rinktinės vartininkas Becigalupo 
ir keli internacionalai žaidikai. 
Kartu žuvo komandos treneris ir 
anglas treneris. Lėktuvas nukrito, 
atsimušęs į Turino priemiesčio 
Supergos katedros bokštą. Nukri
tęs ant bažnyčios, jis tuojau pas
kendo liepsnose.

Milane žinia apie įvykusią ne
laimę labiau žmones sujaudino, 
negu koką nors politinis įvykis. 
Romos sporto žurnalistai teigia, 
jog komandos -žuvimas yra di
džiausia nelaimė, bet kada Italiją 
palietusi. Žuvusioji komanda ge
gužės 22d. turėjo žaisti su Austri
jos rinktine. Visi 50 000 bilietų 
jau buvo išparduoti.

Įdomių samprotavimų apie tre
čiojo pasaulinio karo galimybes 
savo straipsnyje pateikia Danijos 
buv. ministeris Arne Soerensen, 
padarydamas išvadų, dėl ko ka
ras dabar negali įvykti. Straips
nyje rašo: „Savotiška trečiajam 
pasauliniam karui yra tai, kad 
jis visiškai, nuogai visose laikraš
čių antraštėse eina aplink visą pa
saulį ir begėdiškai kalbama apie 
jį prie visų kavinės stalų. Iliu
struotieji laikraščiai duoda dide
lių žemėlapių, kur visiškai atvi
rai pavaizduojama, kaip rusai 
vykdys savo užpuolimą į šį ar tą 
kraštą, o visi galimieji komenta
toriai analizuoja jo pradžią, tech
niką ir jo eigą ...“

Tai reiktų aiškinti tikrai papra
stai: Taip atvirai kalbama tik 
apie karą, kuris neįvyksta. Leng
viau suprantama, dažnai cituo
jamą pavyzdį prisimenant: Taip 
garsiai ir triukšmingai rėkauja 
beždžionių gaujos tik medžių vir
šūnėse, žinodamos, kad negaus 
mušti. Tik įdomu, kad šiuokart 
esama dviejų tokių rėkaujančių 
beždžionių gaujų.

Rusų spaudoje galima skaityti 
straipsnį, kuris iki raudonumo 
įkaitusiu pykčiu Ameriką apra
šinėja kaip užpuoliką; tokį pat 
straipsnį, iki paskutinio kablelio 
tolygų, bet su atvirkštiniais koky
bės ženklais, -randi apie Rusiją 
antikomunistinėje spaudoje.

Ryšium su tuo Berlyno atvejąs 
yra nepaprastai laimingas ir pa
drąsinamas patyrimas žmonijai. 
Mažne metus dėl Berlyno situaci
jos iš abiejų pusių buvo sakomi 
pamokslai kaip moralinė legiti
macija apsigynimo karui, nors nė 
viena iš partijų nenorėjo pasinau
doti tokia galimybe ...

Palikus akimirkai nuošaly ka
ro aliarmą prie kavinių stalų ir 
užkalbinus patyrusius žmones, 
kurie geriau už kitus gali anali
zuoti karo priežasty gaunamas 
visur tas pats atsakymas: jis neį- 1

vyks. Sį atsakymą aš gavau'vado
vaudamas Amerikos kvekerių są
jungai Filadelfijoj — tiesa, priva
čiai organizacijai, kuri tiksliau
siai ir visiškai blaivai gali stebėti 
pasaulio įvykus. Tą patį atsaky
mą — iš Pasaulio Bažnyčių Tary_ 
bos Genevoje, iš amerikiečių ry
šininko Vašingtone, iš atitinkamų 
okupacinės valdžios amerikiečių 
Vokietijoje ir iš daugumo nusi
manančių ir ramių žurnalistų, 
kurie vadovauja dideliems laik
raščiams.

Visi jie taip apskaičiuoja:
1. Karo technika yra tiek išplė

tota, jog jokia vyriausybė negali 
būti tikra išlaikyti galią po karo 
pradžios ar pabaigos, tuo tarpu 
kad jį pergyvenančios tautos gal 
būtų taip dezorganizuotos ir pa
gautos panikos, jog visur atsira
stų blogesnės diktatūros už tas, 
kurias pažįstame.

2. Abi vienintelės šalys, kurios 
gali karą nulemti, yra pertekliaus 
kraštai, kurie dar toli gražu nėra 
išnaudoję visų savo galimybių. 
Amerika yra turtingas kraštas. 
Jeigu jai reikėtų ekspansijos, tai 
būtif lengviau ir pigiau nusipirkti 
imperiją, negu karu užgrobti. O 
Rusija turi tokių milžiniškų ek
spansijos galimybių į Rytus, jog 
karo investavimas negali būti nė 
palyginimas su investavimu Si
bire. Dėl to ir esama aiškaus žen
klo, kad abiejų milžiniškų valsty
bių gyventoj# visiškai pasisako 
už taiką.

3. Jaltos susitarimas yra pas
kutinis žinomas susitarimas tarp 
abiejų. Čia jie tarp savęs pasida
lijo pasaulį. Nė viena iš jų dėl 
prestižo negali pakęsti, kad viena 
tik dešimtį žingsnių per pasidali
jimo liniją pereitų į kitą pusę. 
Dėl to Rusija negali įžengti Grai- 
kijon. Dėl to Amerika pastarai- 
sias metais negalėjo įžengti Ceko- 
slovakijon. Atseit, nėra nė vieno 
krašto prie Jaltos linijos, kuris 
būtų vertas karo, net ir Europa 
neverta karo.“ (AT)

ir visi enkavedistai žuvę.
Dėl partizanų veikimo bolše

vikų pareigūnai jaučiąsi labai 
nesaugūs. Jie visą laiką ir bu
tuose laiką užtaisytus pistoletus. 
Jų stovyklos viršininkas-kapi- 
tonas, kuris gyvenęs Petrašiū
nuose, vieną vakarą 1948 m. spa
lių mėn.', manydamas, kad įsi
brauna partizanai, mirtinai per 
galvą peršovęs savo seserį-

Belaisviam tekę nugirsti, kad * 
partizanų esą taip pat Lenkijoj', 
Ukrainoj, Gudijoj ir net pačioj 
Rusijoj. Belaisvių nuomone, ki
lus karui, partizanai patys vieni 
sutriuškintų sovietų valdžią iš 
vidaus.

PLĖŠIMAI
Civilių gaujos ir sovietų ka

riai vykdo pavienius ir masinius 
plėšimus. Miestuose vakarais 
dažnai esą nurengiami žmonės. 
1947 m. Šiauliuose dienos metu, 
neva vykdant akciją prieš juo
dąją rinką, kažkokia gauja pasi
vadinusi „Juodąja Ranka“, api
plėšusi ir išrengusi daugybę 
žmonių. Gyventojai esą nuolati
nėje baimėje tiek nuo enkave
distų, tiek ir nuo plėšikų.

TAUTOS PRIEŠAI
Vienas pasakotojų atsiminė 

kažkokio Sabaliausko, gyv. Šiau
liuose, Tilžės g-vėje pavardę, 
kurį, vietos gyventojai lietuviai1 
minėję kaip labiausiai neken
čiamą komunistą. Daug civiliš
kai apsirengusių lietuvių komu
nistų dalyvaują ir prie išvežimų 
į Sibirą.

GYVENTOJŲ NUOTAIKOS
Gyventojai santykiuose su ru

sais esą nepaprastai šalti. Jie 
nieko su jais nenorį kalbėti ir 
net apie juos girdėti. Priespauda 
kasdien darantis vis baisesnė. 
Žmonės nepaprastai laukia ka
ro ir yra įsitiknę, kad netrukus 
jis turi kilti. Neapykanta bolše
vikam esanti neapsakoma.

BENDRI BELAISVIŲ 
ĮSPŪDŽIAI

Rytprūsiuose ir Pomeranijoj iš
tisos didžiulės sritys esančios 
visiškai tuščios. Važiuojant per 
Lenkijos valdomas sritis belais
viam tekę susidurti su lenkų 
neapykanta. Kartą tekę net rusų 
palydovam įsikišti, ginant vokie
tį belaisvį nuo lenkų įtūžimo.

Kiek jiem teką nugirsti, sovie
tų karių tarpe vyrauja įsitikini
mas, kad jei praėjusį karą lai
mėjusi Sovietų Sąjunga, j tai 
busimąjį karą su Amerika ru
sai pralaimėsią.

Belaisviam jau seniai buvę 
žadama paleisti iš nelaisvės, bet 
tie pažadai vis likdavę neištesėti. 
Tad ir šį kartą jie netikėję, kad 
bus paleisti namo, kol neprava
žiavę Frankfurto prie Oderio. 
Visi džiaugiasi pagaliau ištrūkę 
iš sovietinio pragaro. (ELTA)

Sunku bepažinti 
Klaipėdos krasta
Neseniai po daug vargų iš Klai

pėdos apylinkės atvykęs gyven
tojas štai ką pasakoja:

Patekau rusams 1944 m. rudenį 
prie Kintų, kai mes norėjome 
išbėgti raudonajai armijai arti
nantis. Ankščiau į Kintų apylinkę 
atvykę pabėgėliai išplaukė valti
mis iš Kintų ir Ventės. Kol rusai 
1945 m. sausio mėn. Klajpėdą 
paėmė, buvome patalpinti Lanku
piuose, kur turėjome raudono
sios armijos reikalams dirbti. Va-

sario pabaigoj mums buvo leista
grįžti į Klaipėdos apylinkę.

Bet jūs negalite įsivaizduoti, 
kaip ten viskas atrodė. Budel- 
kiemis, Rimkai ir visa apylinkė 
visiškai sunaikinta, nudegusi, tik
ra dykuma. Rusai niekam nelei
džia atstatyti, ir pamažu sugriūvJ 
ir tai, kas dar pataisoma. Apla
mai Klaipėdos kraštas sunku be
pažinti: viskas sunaikinta karo 
ir dar tebenaikinama. Žemės ūkis 
iš- pradžių dar laikėsi, kol perei
tais mėtais skubiai 'pradėjo su
daryti kolchozus. Kas nepasirašo, 
deportuojamas. Šimtai klaipėdiš
kių šeimų pateko NKWD valymo 
terorui. Didysis išvežimas įvyko 
pereitais metais gegužės mėn. 20, 
21, 22 d. d. Nakties metu nelai
mingųjų ūkiai buvo apsupti poli
cijos, gyventojams buvo duodama 
viena valanda laiko susikrauti 
reikalingiausius daiktus, ir jie 
buvo išvežami į stotis, kur jų 
laukė gyvuliniai vagonai. Tai bu
vo vaizdai, kurių niekuomet 
neužmiršiu. Čia mačiau pažįstar 
mų iš Šventvakarių, Lankupių, 
Ditavos, Budelkiemio ir tarnau
tojų iš pačios Klaipėdos.

Kiekvienoj įmonėj, dirbtuvėj 
arba kolchoze yra specialiai pas
kirtų NKWD agentų, kurie teikia 
pageidaujamų žinių. Teroras, tur 
būt, niekuo nesiskiria nuo pačios 
Rusijos. Visi namai ir įmonės 
yra nusavinti, gamyba labai 
menka.

Klaipėdoj kaip ir nieko neat
statyta. Budriko krautuvė prie 
„Ryto“ spaustuvės nudegusi ir 
jos vietoje užželdintas žolynas. 
Ant šito žolyno matyti didelė so
vietų žvaigždė. Liepoj aus gatvė 
yra sunaikinta 50%, Biržos g-vė 
visiškai. Plačioji gatvė beveik vi
sai sunaikinta. Visos bažnyčios 
susprogdintos. Sakoma, kad Klai
pėda sugriauta 70%.

Rusai viduj ir užsieny varo di
delę propagandą, kad Klaipėda 
jau esanti atstatyta. Tai grynas 
melas, — pareiškė pasakotojas. 
Ligi mano išvažiavimo nė vienas 
naujas namas nebuvo pastatytas. 
Tik keli namai ir kelios įmonės 
buvo kiek sulopytos. Vienintelis 
naujas pastatas Klaipėdoje — tai 
didelis rusų paminklas Liepojaus 
aikštėje. M. A.

TAUTINIS .SĄJŪDIS 
UKRAINOJ

Sausio pabaigoj Kieve įvyku
siame Ukrainos komunistų par
tijos kongrese labai ryškiai pa
aiškėjo, kad Ukrainoj yra su
stiprėjęs tautinis sąjūdis. N. 
Krushchevas, partijos sekretorius 
ir Maskvos politbiuro narys, sa
vo pasakytoje kalboje tą faktą 
pripažino. Kadangi taip yra, šis 
Maskvos bernas karštai skatino 
komunistus padvigubinti savo 
energiją Ukrainą sutriuškinti. 
Visi laisvo gyvenimo trokštan- 
tieji ir siekiantieji žmonės be jo
kio pasigailėjimo turį būti lik
viduojami. („Dr.“)

PAGYRĖ KATALIKŲ 
NUSISTATYMĄ

Herald E. Stassen, Pennsylvani- 
jos Universiteto pirmininkas ir 
buvęs Minnesotos gubernatorius, 
pagyrė katalikus, kad jie griežtai 
priešinasi komunizmui ir nenu
traukiamai kovoja prieš jo pavo
jus visuose pasaulio kraštuose.

Ta§ pastabas p. Stassen pasakė, 
kalbėdamas katalikų aukštesnės 
mokyklos alumnams Philadelphia, 
Pa (Dr.)
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