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Memmingen.
Eastern is always a day of joy after all 

the sad time of Lent. This day of Eastern 
has got tor all the world, and chiefly for 
those who are away from home, a special 
significance, it is the first Easter of Peace.

Little by little the dark memories will be 
forgotten, and only the hope of Peace and

Saugumo Taryba svarsto Franko 
klausima

Londonas. JTO Saugumo Taryba savo šios 
nakties posėdy svarstys Lenkijos skundą 
prieš Franco Ispaniją. Tai pirmas atsitikimąs, 
kada svarstomas klausimas tokios valstybės, 
kuri nepriklauso JTO. Čia teks susidurti su 
dviem tarptautinės teisės ir JTO statuto 
reikalavimais, būtent: JTO negali kištis į 
kitų valstybių reikalus ir kad gali kištis tik 
kuo atveju, kai kurios valstybės laikysena 
grąso pasaulio taikai.

BRITAI NENORI VIENALYTĖS 
VOKIETIJOS POLITINE PRASME

Londonas. Šiuo metu Anglijos žemuose 
rūmuose tebevyksta debatai Vokietijos rei
kalu. Iš debatų aiškėja, kad Anglija šiuo 
metu grynai politiniais sumetimais esanti 
priešinga Vokietijos centrinės valdžios su
darymui, kiuriai šiuo faktu būtų duota gali
mumo pradėti ruoštis revanšui, kaip tai 
įvyko po pirmoje pasaulinio karo. Si ten
dencija šiuo metu jau pradeda reikštis. Ko
munistų partija siekia totalitarinio režimo ir 
naudojasi kuone naciškais šūkiais, pavyz
džiui: ein Volk, ein Reich, eine Partei. Tačiau 
grynai ūkiškais sumetimais Anglija, daugiau 
negu kuri nors kita Vokietiją okupavusi 
valstybė, trokšta centrinės Vokietijos vald
žios, bet tik ūkine prasme. Mat, anglų oku
pacinė zona be ūkinio bendradarbiavimo su 
kitoms zonomis neturi jokių perspektyvų 
pati save bent pakenčiamai išmaitinti, nes 
gyventojų skaičius kvadratiniame kilometre 
čia yra pats didžiausias. Anglija notoms 
nenoroms kasmet turės tiekti savo okupacinei

PAREIŠKIMAS VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
Justice will fill our hearts.

Let us listen to the bells of Eastern and 
Peace, and thank the Lord for being 
amongst those who can celebrate that day.

I fought with you ... I hoped with you 
and to day I pray and rejoice with you 
all . . . my D. P. friends!

MRS. BERNE-CHURCHILL 
DIRECTOR,

(vertimas 2 pusi.)

zonai maisto produktų _ už, maždaug, 80 mil. 
svarų sterlingų, tuo tarpu iš Vokietijos už 
tai negalės nieko gauti.

BRITAI IR PRANCŪZAI APLEIDŽIA . 
LIBANONĄ

Londonas. Iš Damaskos pranešama, kad iki 
šių metų liepos mėnesio Libanoną apleis 
visos britų karinės pajėgos. Taip pat bus 
pradėta ir prancūzų karinių pajėgų evakua
cija. Rugpiūčio gale nebeliks jokių prancūzų 
karinių pajėgų Libanone.

Karas ties musu vartais?
Tokiu pavadinimu išspausdino didelį 

straipsnį Prancūzijos katalikų organas “Te- 
moignage Chrėtlen“. Laikraštis primena 
marš. Konevo įsakymą savo armijai, ku
riame jis rašo, kad karas nėra baigtas ir 
reikia ruoštis naujoms kautynėms. Iš kitų 
šaltinių sužinota, jog D. Britanija, Airija ir 
Ispanija pasirašė karinė sutartį. Pirmieji 
karinės medžiagos transportai jau iškrauti 
Bilbao uoste, Ispanijos šiaures-vakarų pa
krantėje. Tos medžiagos pakaktų 3 šarv. 
divizijoms apginkluoti. Anglo-saksai nesi
rengia gintis Europoje. Jie organizuoja 
gynimąsi Afrikoje ir Artimuose Rytuose, iš 
ten pradės naują invaziją, kai Europa atsi
durs raudonosios armijos rankose. Ispanija 
bus paskutinis prietiltis, iš kurio galės pa
sitraukti anglo-saksai. O sovietams, esą, pa
kaks 3 savaičių anglų-amerikiečių frontui 
Vid. Europoje pralaužti, kelių dienų Prancū-

. ATSISTATYDINO GRAIKIJOS 
VYRIAUSYBE

Londonas. Iš Atėnų pranešama, kad 3 mi
nisterial įteikė atsistatydinimo pareiškimus. 
Jie atsistatydino todėl, kad neprieita vie
ningos nuomonės dėl ministerių kabineto 
sąstato, dėl sudarymo delegacijos taikos kon
ferencijai ir dėl vyriausybės pareiškimo 
teksto.

ITALŲ SOCIALISTAI NESIJUNGIA 
SU KOMUNISTAIS

Londonas. Italu socialistų partijos konfe
rencijoje Florencijoje buvo pasisakyta prieš 
komunistų ir socialistų partijų susiliejimą į 
vieną partiją. Iš Romos pranešama, kad 
ateinančiuose rinkimuose dalyvausiančios 
trys partijos: socialistų, komunistų ir krik
ščionių demokratų. Manoma, kad nei viena 
šių partijų negausianti absoliučios dau
gumos.

TRŲMANAS APIE AMERIKIEČIŲ 
MAITINIMĄ

Londonas. Vienoje spaudos konferencijoje 
prezidentas Trumanas pasakė, kad būtų ne 
pro šalį amerikiečiams porą dienų savaitėje 
duoti europietiškų maisto davinį. Jo žodžiais 
“amerikiečiai valgo perdaug ir perdaug 
išmeta laukan“.

JAV PASKOLA ANGLIJAI
Jungtinių Amerikos Valstybių senatas pa

tvirtino numatytą Anglijai paskolą 3 milijardų 
750 milijonų dolerių sumoje.

zijai pereiti ir dar 3 savaičių reikės persi
kelti per Pirėnėjus. Laikraštis tikisi, kad 
sovietai tikrai pasinauduos kitų tautų 
nuovargiu ir puls. Prancūzams ateitis liūdna, 
praeities košmaras gali greit grįžti. Prancūzų 
laikraščio spėliojimus tenka priimti su re
zervais, tačiau jie yra būdingi vakarų 
žmonių Opiu pavaizduoti.

“Agencja Informacyjna" 
1946. IV. 11 d. Nr. 4.

Pirmas partijų susiliejimas amerikiečių 
zonoje

Stuttgartas. Mosbacho apskrities social
demokratų ir komunistų partijos nutarė su
sijungti. Susijungimas įvyko abiejų partijų 
narių daugumai nutarus. Naujosios partijos 
programa atitinka Berlyne nustatytai nau
josios partijos programai.
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Kovokim uz laisve!
Švedijoje leidžiamas lietuvių biuletenis 

“Svetur“ rašo: “Niekam ne paslaptis, kad 
Lietuvos miškuose tebeveikia partizanai ir 
laukia, kada ateis Lietuvos išlaisvinimo va
landa. Karo meti/ jiem pasisekė paglemžti 
trumpų bangų siųstuvą, kuriuo dabar karts 
nuo karto pasiunčia atsišaukimų į visuomenę 
ar kokią žinią, kurios oficiali sovietiškosios 
vyriausybės radijo stotis niekad neperduos.

— Čia kalba slaptoji Lietuvos partizanų 
stotis, — taip ji pradeda savo veikimą. Neil
gai ji dirba. Tik pusvalandį, ir dėl atmos
feros kliūčių sunkiai girdisi ir ne ištisai pa
gaunami visi sakiniai. Iš tų sakinių, kuriuos 
pavyksta pagauti, galima suprasti, kad Lie
tuvoj, kurią mes taip mylime ir jos ilgimės, 
sunkus gyvenimas dabar visiems, kurie ne
pasiduoda sovietų įtakon.

— Lietuvos piliečių deportacija į Rusiją 
tęsiama, — sako slaptosios stoties pranešė
jas. — Reikia padaryti mažiausią pasiprie
šinimą, nelankyti mitingų ar neduoti “rau
donajai gurguolei“ grūdų, kad ryt į kiemą 
ateitų milicininkas ir įsakytų pasiimti ry
šulėlį ir išsiruošti į ilgą kelionę. Kitus 
iškviečia kokiu nors reikalu į apskrities 
miestą, o ten žmogus pranyksta. Niekas neži
no, kur jis buvo išvežtas, kur dingo. Veltui 
žmona su vaikais laukia tėvo: jis jau seniai 
gyvuliniame vagone važiuoja per rusiškas 
žemes į Sibirą.

Prieš rinkimus slaptoji stotis pranešė', kad 
visi gyventojai privalo lankyti priešrinki
minius mitingus. Jei kas nenueina, patenka 
į nepatikimųjų sąrašą. O tuomet tark — su-

Prisikėlimas
Kaip išskirtinai metuose laukiame vieno 

kurio metų laiko, taip tuose pačiuose me
tuose išskirtinai mes laukiame tų dienų, 
kurios gyvenamoj metų kasdienybėj yra tar
tum laukiamo meto prasidedančiiį dienų 
aušros patekėjimas, tartum simbolis išsipil
dymo visų puoselėtų lūkesčių. Visi lūkesčiai 
susikristalizuoja mumyse visuose, dienų 
bėgyje, veikiant dvasinei ir materialinei kul
tūros bei civilizacijos įtakai, kuri istorijos 
atžymima krikščioniškosios kultūros vardu. 
Toji kultūra žmogų aptaria, kaip panąšų į 
Kūrėjo atvaizdą. Tas reiškia ne tapatumą 
Kūrėjo Esybei, tačiau ir ne menkaver
tiškumą. Tuo pasakoma, kad žmogus turi 
savy dieviškų savybių, apie ką šventam 
rašte kalbama: “sutvėrė žmogų panašų į 
savo atvaizdą“. Tas nereiškia žmogaus me 
džiaginį — kūnišką tapatumą, bet tuo nusa
koma žmogaus dvasinių galių bei polinkių 
tapatumas kūrėjiškai Esybei. Tuo pačiu 
pažymima, kad žmogus irgi yra kūrėjiška 
būtybė, gebanti kurti gyveniąmą ir viską 
kitą. Čia, taip pat, šalia šio žmogaus kūrė
jiškumo glūdi, plačiausia prasme suprastas, 
žmogaus laisvės — laisvumo pradas. Žmogui 
palikta laisvės galia vienaip ar kitaip veikti. 
Nuo šio žmogaus veikimo, suprasto pavieniai, 
ir nuo šio žmonių veikimo, suprasto kolek
tyviai, priklauso žmonijos būklė ir veidas. 
Šis viskas saisto mūsų praeitį, dabartį 'ir 
ateitį. Tas žmogaus kūrėjiškumo ir laisvės 

diev, miela Lietuva. Susirinkimuose agita
toriai viešai grąsė, kad nebalsavusiems bus 
atimtos maisto kortelės, pašalinti iš vietų ar 
išvaryti iš ūkių. Nėra ko stebėtis, kad so
vietų spauda pranešinėja apie skaitlingus 
susirinkimus, nėra ko stebėtis, jei kokia 
“raudonoji gurguolė“ surenka keletą tonų 
grūdų. Pabandyk neduoti plėšikui piniginės, 
kai jis įremia revolverį į krūtinę.

— Mūsų būriai kasdien auga ir auga, — 
tėsia slaptoji radijo stotis. — Lietuvos 
miškuose slepiasi ne šimtai, bet tūkstančiai 
jaunų vyrų, kurie nėra paprasti būriai, bet 
gerai organizuoti kariuomenės daliniai. Tarp 
partizanų yra aukštų lietuvių karininkų. Ne 
vien vyrai eina j partizanus. Yra nemažai ir 
moterų. Ateina vyras su žmona, brolis su 
seserimi. —

Kaime nepasitenkinimas didėja kasdieną. 
Krautuvėse trūksta druskos. Druska dabar 
Lietuvoje prilygsta auksui. Ūkininkai nieko 
neveža į turgų ir ką galėdami nuo bolševikų 
slepia. Miestuose krautuvių lentynos tuščios. 
Darbininkai murma. “Soclenktynės“ visus 
kankina ir iš kantrybės veda. Bet turi 
įvykdyti normą 100%, kitaip tapsi liaudies 
priešu.

Kovokim už laisvę, — baigia stotis savo 
pranešimus. Ji nemini nei pavardžių, nei 
vardų. Partizanei stotis sako, kad Lietuvoj 
žmonės kenčia, kad mūsų motinos, Lietuvoje 
pasilikusios, lieja ašaras, ir mes tegalim 
atsakyti tais pačiais žodžiais: “Kovokim už 
laisvę“.

Perspausdinta iš “Apžvalgos“.

galias, tą priklausomumą žmogaus gyvenimo 
nuo žmonių vienokio ar kitokio veikimo, gal 
niekad žmonija taip tampriai ir akivaizdžiai 
nejuto, kaip vakarykščios praeities ir dabar
ties metu. Ypač tie pajuto ir junta, kuriems, 
kaip tam šventam Tomui netikėliui, patiems 
teko liesti visus įvykius, žaizdas ir randus 
savo pirštais, justi patiems savimi. Žmogaus 
kūrėjiškų galių išvystyta nūdienė civilizacija 
ir technika, to jutimo sąlygas ir būdus darė 
ir daro dar labiau efektyvesnius į mus.

Žmonija paskutiniaisiais laikais kūrė, 
ieškojo ir vykdė visokius eksperimentus 
įvairiose srityse. Vienas iš eksperimentų — 
bandymų ir buvo žmogaus nuvertinimas — 
paniekinimas. Žmogaus panašumo į Kūrėju 
atvaizdą — paneigimas, žmogaus sudaiktini- 
mas. Žmogus panaudojo kūrėjiškumo galią 
ir laisvės galią veikti pats prieš save. Pik
tasis genijus, demoniškasis Mefistofelis su
kėlė žmoguje — žmonijoj tai, kas privedė 
žmoniją prie tokio įniršimo, prie tokios kon- 
vulsingos kovos pačių su savim. Žmonija 
apsipilė krauju, apsisiautė baime. Ir naiki
nimo aistra pačių savęs, drugiškai apėmė.

Pavargęs ir kruvinas žmogus, klumpanti ir 
besigrumianti žmonija išgėrė ne vieną gai
vališko siautulio-taurę ir pajuto ne pasiten
kinimą, ne troškulio numalšinimą, bet 
troškulio paties savęs. Žudomas žmogus, 
pradėjo šauktis žmogaus, žmoniškumo.

(tęsinys 3 pusi.)

UNRRA’OS TEAM 155 DIREKTORĖS MRS. 
BERNE-CHURCHILL ŠV. VĖLYKŲ PROGA 

SVEIKINIMO VERTIMAS
Velykos yra džiaugsmo diena po liūdno 

laiko. Ši diena turi ypatingą reikšmę visame 
pasaulyje, o ypač žmonėms, esantiems toli 
nuo savo namų, nes tai yra pirmosios Taikos 
meto Velykos.

Pamažu tamsūs prisimininkai bus užmiršti 
ir mūsų širdys prisipildys taikos ir teisingumo 
viltimi.

Taigi klausykimės Velykų ir Taikos varpų 
ir dėkokime Viešpačiui, galėdami būti tarpe 
tų, kurie gali šią dieną švęsti.

Aš kovojau su jumis ... Aš tikėjau su 
jumis ir šiandien aš meldžiuosi ir džiaugiuosi 
su jumis visais . . . mano mieli DP draugai.

Mrs. Berne-Churchill, 
Direktorė.

MEMMINGENO LIETUVIŲ KOMITETŲ 
SVEIKINIMAI

Velykų Švenčių proga Memmingeno Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenių Komitetai , 
velkina UNRRA’os Direktorę Mrs. Berne-f 
Churchill, p. p. Administracijos Viršininką 
Adam Belina-Brzozowski, Medicinos Skyriaus 
Viršininką Dr. de Lannoy, Socialinių Rei
kalų Skyriaus Viršininkę Maria Therese 
Mettrier, Transporto ir Tiekimo Skyriaus 
Viršininką Henry L. Kiekens, Maitinimo 
Viršininką John Klempera ir kitus UNRRA- 
os Tarnautojus; o taip pat latvių, estų ir 
rusų emigrantų komitetus bei jų bendruo
menes ir visus lietuvius.

PIRMASIS REPARACIJŲ MOKESTIS
Londonas. Viena dalis vokiečių sunkiosios 

pramonės, kuri buvo numatyta reparacijoms 
padengti, šiomis dienomis buvo pakrauta 
Bremene į laivus.

POTVARKIS POLITINIŲ PARTIJŲ 
REIKALU

Londonas. Amerikiečių okupacinė valdžia 
parengė potvarkį, kuriuo tvarkom'a partijų 
veikla amerikiečių zonoje. Einant tuo pot-j 
varkiu partijų vadovybės turės būti demo
kratiškai renkamos ir kasmet perrenkamos. 
Partijų susijungimai tebus pripažįstami tik 
tuomet, jei jie visuotinų partijų susirinkimų 
bus patvirtinti. Pašalinti narius iš partijos 
galės tik demokratiniu būdu išrinktas parti
jos kontrolinis organas ir tik pravedęs 
nuodugnią kvotą.

AR PERSIJA LAISVAI SUSITARĖ 
SU RUSAIS?

Londonas. Kalbėdamas žemuosiuose rūmuo
se dėl persų-rusų sutarties, Bevinas. pa
reiškė, kad Didžioji Britanija neturi nieko 
prieš, jei Persija gera ir laisva valia sutinka 
atiduoti savo naftos dalį rusams. Tačiau, ar 
šiuo atveju Persija yra laisvai apsisprendus, 
Anglijos vyriausybė negalinti pasakyti rei
kalo nuodugniai neištyrus.

Minties reikalams aukojusiems p. A. Juškui 
— 100 RM, p. Gaižučiu! — 50 HM ir p. 
Maziliauskui — 20 RM redakcija nuoširdžiai 

t dėkoja.
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Pabudinkime sąžineŽmogaus gyvenimas — tai ištisas nevienodas bangavimas. Jis nenutrūkstamai, tik kartais pastebimai, o kartais nematomai, tačiau nepaliaujamai, lydi žmogaus tiek kūninę, tiek dvasinę pusę. Tai ypatingai mums visiems aišku iš to, kad žmogus gimsta, auga, bręsta, serga ir vėl pasveiksta, kūnu pavargsta — nusidėvi ir miršta. Pasinaudodami fizinio pasaulio daline analogija, šia proga žmogaus kūną palikime nuošaly ir dėmesį atkreipkime į dvasinę žmogaus pusę, kuri, taip pat reiškiasi kilimu-potvyniu ir kritimu- atoslūgiu t. y. nuolatiniu didesniu ar mažesniu, trumpesniu ar ilgesniu bangavimu. Tai, kas atsitinka su atskiru žmogum, tai darosi su bendruomene, tauta — žmonių kolektyvu, kurio pagrinde gludi tas pats žmogus.Meskime žvilgsnį į savąjį žmogų, lietuvį, ir ne bet kurį, bet tą, kuris paliko savo tėvynę, gyvena ištrėmime ir paženklintas ^lietuviškai savotiškai skambančiu vardu — Išvietintasis. t -Deja, vietos stoka neleidžia įsismaginti ir duoti kiek pilnesnį išvietintojo lietuvio įvertinimą, ir tenka pasitenkinti tik kaikurio- mis jo stambesnėmis, ryškesnėmis ir visuotinesnėmis žymėmis.Įprasta atskirame žmoguje matyti gerąsias ir blogąsias ypatybes, gero ir pikto pradą, šventąją ir piktąją dvasią. Visa tai, kas gera ir šventa nesukelia mūsų rūpesčio, bet visa tai, kas pagrįsta blogu* ir piktu, yra mūsų susirūpinimo priežastis, nerimasties — aliarmo! — atveju atvejais iš geros valios žmonių pareikalaujančio nemaža viešo svarstymo, daug darbo, pastangų ir organizavimo kovos su blogu ir piktu.Pirmiausia išvietintą lietuvį graužia godumas. Jis nori praturtėt nebodamas daro-' mos skriaudos savo broliui — lietuviui. Užtikęs ir išnaudodamas savo geriausio draugo “Acluleso kulną“ tūlas vaizbūnas yra pasiruošęs nuvilkti ir paskutinį jo švarką. Ir ne ak godus, bet ir pavydus. Godus pigiai uždirbti daug pinigų: aukso ir pavydus pamatęs kitą gavus razinką . . . iš Unrros veltui. Pavydėdamas nesidrovi apkalbėti savo pažįstamą, prietelių ir draugą. JĮ pavadins sukčium, vagimi, nešvarios sąžinės žmogum! Ir elektros srovės greitumu paleis tą “sekretą“ per visą bendruomenę. O kokiu pavydu dega akys visos eilės stovinčių lietuvių gauti kurių nors kasdieniškų “gėrybių“ prieš tą lietuvį pareigūną, kuris tas gėrybes iš sandėlio dalina. “Jis — neabejotinas vagis! — juk tų gėrybių sandėlyje tiek daug, o aš gaunu taip mažai!“Dėl godumo ir pavydo žmogus taip sus- mulkėja, kad nerasime bendruomenės be mažesnių, ar didesnių vaidų. Vaidų ne dėl prakilnios tiesos ieškojimo, bet dėl pervertinimo aguonos grūdo ir fanatiško laimės ieškojimo mažavertėje medžiaginėje gėrybėje šalia savęs, tuo tarpu kai žmogaus laimė turėtų būti jo paties širdyje, išgujusi iš jos pavydą ir godumą.Pagaliau veidmainystė. Girdime brolį lietuvį viešai kalbantį ir deklaruojantį apie tautiečių vieningumo reikalą ir netoli paėjusį ir besišnabždantį tariamųjų “savųjų- pateptųjų“ tarpe apie monopolizavimą vado

vavimo visuomenėje ir reikalą išmesti “už borto“ tuos visus savo brolius, kurie nepriklauso “savųjų“ partijai. Viešai skelbiama taika, o slaptai organizuojama kova — kova tarp brolių.Štai tie piktieji pasireiškimai mūsų žmoguje, kurie kliudo išvietintam lietuviui šildyti viens kitą broliška meile. Bavarijos saulė jau senai šildo žmogų iš dangaus, tik lietuvio vidus atšalęs ir nėra jėgos, kuri uždegtų jo krūtinę. O kad taip, atsipalaidavę pikto pradų, galėtumėm susiburti į vieningą lietuvių tremtinių partiją be godumo, be pavydo, be vaidų ir be veidmainystės. Kad galėtumėm sudaryti dvasinį potvynį, kuriame nuskandintumėm visus mūsų aukščiau nužymėtus pikto pradus ir kad pikta nugalėję galėtumėm džiaugtis ir juoktis, kaip kad juokėsi saulė Kristijono Duonelaičio pavasario linksmybėse, kai jis rašė: “Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą. Ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, juokės“.Krikščioniškasis pasaulis švenčia šio pavasario didžiąją šventę — Kristaus Prisikėlimą.Kristus, kuris tragiškoje kovoje su visos žmonijos piktu nugalėjo net pačią mirtį, kokį gyvą pavyzdį rodo ir mums tremtiniams mūsų pastangose nenustoti tikėjimo geresne ateitimi ir grumtis visomis galimomis priemonėmis su mūsų vidaus priešu —' pikta dvasia, žlugdančia mus kaip žmones ir ardančia tautinę vienybę net ir bendros nelaimės ištiktus, tuo tarpu, kai reikia kovoti dėl mūsų gimtojo krašto laisvės.Kaip kėlėsi Kristus, taip lygiai, tikėkime giliai, kelsis ir mūsų Lietuva, nugalėjusi mirties šmėklą. Tačiau tam reikia visų lietuvių dvasinio pakilimo. O kad tai įvyktų ir kad deramai mokėtumėm ir galėtumėm švęsti Šv. Velykas, turime įsidėti giliai į savo širdis šiuos šv. Povilo žodžius:“Juk mūsų velykinis avinėlis, Kristus, jau paaukotas. Taigi, švęskime šventes ne senu raugu, ne piktenybės ir nedorybės raugu, bet nerauginta tikrybės ir tiesos duona.“ (Pirmasis šv. Povilo laiškas Korintiečiams.)
Antėjus.

SKUBIOS PRIEMONESArmijos vadas turi įspūdį, kad jo potvarkiai, liečiantieji demonstracijas ir paradus nėra žinomi DP stovyklų gyventojams. Vietos komendantas turi tuojau nusiųsti į kiekvieną DP stovyklą ryšio karininką, kuris turi sueiti į kontaktą su UNRRA’os vadovybe ir paskirtais, arba išrinktais lyderiais ir jiems įteikti sekantį įsakymą:1. Jeigu yra kokių nors nepasitenkinimų, skundų, jie turi būti įteikiami oficialiu keliu. Juos priima UNRRA’os administracija, arba ryšio karininkas, bet ne specialūs šalpos komitetai, kurie jokių oficialių veiksmų negali daryti.2. Paaiškinti, kad paradai ir demonstracijos už stovyklos ribų yra nusižengimas karo valdžios įsakymui ir, reikalui esant, bus jėga išsklaidomi ir jų vadai suimami.
JAV V-sios pėstininkų armijos APO 360 štabas, 1946 m. balandžio 5 d.

Prisikėlimas(tęsinys iš 2 pusi.)Audros sūkurių mėtoma žmonija tapo priblokšta prie nebuities tuštumos. Kas reiškė, kad žmogus nebėra ne tik žmogus, kad žmogus nebėra ne tik daiktas, bet kad žmogus išvis yra niekas, kurio buvimas nepalieka jokių pėdsakų; kaip dūmui išėjus pro kainyną, nelieka nieko. Visiško žmogaus paniekinimo — nuvertinimo siautuly žmogus ėmė vidujiniai šauktis žmogaus — žmoniškumo. Pradėjo šauktis žmogaus Didžiojo Prisikėlimo, Didžiojo Teisingumo, kurio jau didelė žmonijos dalis ima ilgėtis, bet dar nesuvokia kokiomis formomis pavyktų ir kaip tą ilgėjimąsi būtų galima įkonkretinti. Tačiau visiems reali nūdiena žymi, kad piktųjų jėgų įnirtimas versti viską nebuitimi su šėtonišku atkaklumu ir suktumu iš gyvenimo lauko ir toliau nepasitraukia. Kovos lauke kova dėl buities ar nebuities aptilo, bet nenutilo visur kitur. Tai gal būt, yra pertrauka; naujai, naujais būdais ir metodais, naujam susirikiavimui.Tačiau pavasario šventės, gamtos prisikėlimo šventės, krikščioniškosios kultūros prisikėlimo gyventi šventės, Kristaus prisikėlimo šventės mums simboliškai kasmet primena tai, kad gyvenime vyksta žmonių piktųjų ir gerųjų galių veikimas. Bet kartu Velykų šventės primena, kad kaip viskas kėlėsi ir keliasi; kaip gamta naujam gyvenimui pavasarį, kaip Kristus naujam gyvenimui, kėlėsi, taip ir žmonija turės parklupusi prisikelti. Turės prisikelti paniekintas žmogus. Velykų šventės primena, kad ir materija ir materialistinis galvojimas negali baigtis nieku, tuštuma, kurios štampas yra mirtis. Velykų šventės yra visuotinio visokio Prisikėlimo simbolinis prisiminimas ir yra ženklas, kad viskas negali baigtis nebuitimi. Švęsdami šias Velykas mes labiau kai bent kada jausime ilgesį Didžiojo Prisikėlimo —■ leidžiančio prisikelti žmogui, tautoms ir žmonijai. Tad atverkime per šias Velykas Į pavasario saulę langus, kad gaivalinga bundančio gamtos gyvenimo srovė užlietų mus ir mūsų širdis ir priduotų patvarumo ir sustiprintų pajėgiau pasitikti išauštančių būsimų dienų rytdienas. Įleiskime savin ir gi- veniman daugiau šviesos, nes žmogui, kaip tam ieškančiam ir trokštančiam Goetės Faustui: “Daugiau šviesos, šviesos . . .“ yra reikalinga. Yra reikalinga daugiau šviesos siekiant žmogaus, mūsų tautos, tiesos ir teisybės prisikėlimo. Prisikėlimo bažnyčios varpai teskamba mūsų tremtinių kolonijose, tėvynėj, Sibire ir prie išdraskytų ir neišdraskytų šeimų Velykų kuklaus stalo tarp visur esančių ir tegul tas varpų skambėjimas tebūnie girdimas visų širdyse, kaip vienintelis šaukliškas mūsų visų jungties saitas. Kadaise Dr. Basanavičius rašė: “Kaip aušrai auštaift nyksta nakties tamsybės, o kad taip prašvistų Lietuvos dvasia“. Prie šių žodžių šiandien mes tegalėtume tik dar pridėti, o kad prašvistų ir žmogaus bei žmoniškumo dvasia! Br. Tiškus.
Sekantis “Minties“ numeris išeis antradienį, balandžio 23 d.07 : 91 : 92 “Mintis“
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Mintis Nr. 50 4 psi. I Ketvirtadienis 1946 m. balandžio 18 d.
Ar grįsime i tėvynė ir kada?Paprastai žmogus žiūri į pasaulio reiškinius visai negalvodamas, kaip jie atsiranda. Kasdieninio gyvenimo rūpesčiai kaip kokiu raiščiu užriša žmogui akis. Žmogus visai nesupranta, kad Visatoje viskas yra sujungta kaip grandinės grandys. Jeigu pasisektų iš grandinės išmesti vieną grandį, nors tai būtų tik vienas atomas, tuomet visas pasaulis be abejonės subirėtų. Visata nėra pavienių reiškinių, palaida masė. Ji yra organizmas. Čia tiktai kyla pagrindinis svarbus klausimas, ar šitą organizmą, vadinasi Visatą, tvarko determinizmas, ar tai yra paprasta raida.Jeigu tai būtų determinizmas, tuomet kažin ko mums nesuprantamo būtų pastatytas tikslas, kurį Visata turėtų pasiekti. Tai reiškia, kad šitas būsimas tikslas sutvarkytų kiekvieną Visatos įvykį.Bet jeigu tai būtų raida, tuomet visi Visatos įvykiai įvyktų pagal tam tikrą principą. Aišku, kad tuomet nebūtų prasmės kalbėti apie kurį nors siekimą arba tikslą, kurį Visata turėtų pasiekti.Pirma mintis, vadinasi, kad pasaulį tvarko determinizmas, yra kiekvienos religijos pagrindinė mintis, be kurios religija yra negalima. Antra mintis yra toji, kuria remiasi beveik visos filosofijos. Jeigu leisime, kad Kūrėjas būtų sukūręs Visatą, tuomet net šitas Kūrėjas nežinotų, kaip galėtų Visata vystytis. Vistiek, ar tai būtų vienaip, p antraip, viskas vyksta kažin kokiu kosminiu būdu.Kadangi įžangoje pasakytos mintys mums žmonėms yra esminiai svarbios, dėlto sąmoningai ar nesąmoningai trokštame įsitikinti, kuriuo būdu Visata yra sudaryta. Mums žmonėms atrodo, kad į šitą klausimą galėtų atsakyti tiktai mokslas, tačiau mes turime sutikti, kad mokslas vienas nepatenkina mus. Žmoguje gyvena dar jausmas ir valia. Iš jausmo ir valios išdygsta intuicija. Vien tiktai protas nesiekia Visatos gelmių, protu mes pagauname tiktai Visatos formą. Garsus fizikas Hertz pasakė: “Mūsų proto uždavinys tegali būti, kad meš, pasinaudodami mums prieinamu pasaulio vaizdu sudarytumėm savyje mintijimo tokį vaizdą, kad šis vaizdas be prieštaravimų sutiktų su gamtos mums teikiamu vaizdu“.Siu dienų mokslo disciplinų bendra išvada yra: fizinis ir dvasinis pasaulis eina per įvairius kataklizmus progreso keliu su dideliu tikslingumu į savo paskirtį.Toks kataklizmas yra šių dienų karas. Jis išblaškė mus po svetimus kraštus ir ilgėdamies! tėvynės, nuolatos klausiame, ar mes grįšime tėvynėn ir kada?Bet kandangi protas yra individualinis dalykas, dėlto tie atsakymai yra įvairūs. Vieni sako, kad grįšime ir- nustato net terminą, antri sako, kad negrįšime, o treti-gi nieko nedrįsta pasakyti. Tačiau mes visi kažin kaip nesąmoningai jaučiame, kad grįšime.Mes žinome, kad viskas, kas Visatai nereikalinga, nyksta, ir kad viskas, kas reikalinga, laimingai progresuoja. Mums atrodo, kad mes pergyvename Vakarų Europos pražuvimą (Untergang von Westeuropa — Spengler). Iš tikrųjų, pergyvename monarchizmą, demokratizmą, diktatūrą ir tironiją. Po 

tironijos ateis paskutinis sukrėtimas — chaosas. Jis bus trumpas, bet baisus, sako Spengler, ir tik po jo prasidės naujas gyvenimas, jis augs genetiškai į tolimą ateitį. Kas tam naujam gyvenimui bus reikalingas, tą Visata išsaugos.Pažvelkime, ar mes priklausome prie tų, kurie Visatai yra reikalingi, kad ji pasiektų savo tikslą, arba, kad kūrimo principas būtų patenkintas? Geniališkiausieji žmonės mėgino atsakyti į šitą klausimą, pasinaudodami protu. Bet tokiu budu nieko nepasiekė. Klausimas kaip buvo taip ir liko neišspręstas.Jeigu mes matome, kaip gamta be jokios atodairos žiauriai apsieina su savo kūriniais, kaip, pav., žemės drebėjimui esant, per trumpą laiką pražūsta tūkstančiai žmonių, tuomet reikėtų manyti, kad jie nepriklauso prie Visatos reikalingųjų.Bet priešingai: jei mes matome, kad toji pati gamta duoda žmonėms galią pasiekti nuostabius technikos ir mokslo rezultatus, reikia manyti, kad jie priklauso prie Visatai reikalingųjų. Žodžiu sakant, vienu atžvilgiu protas sako vienaip, o antru — kitaip. Tai reiškia, kad protas negali išspręsti šito klausimo.Dėlto mes turime kreiptis į kitą mums suteiktą savybę — į jausmą, į intuiciją. Įsiklausykime ką jausmas mums sako, jeigu pažvelgsime j mūsų gyvenimo aplinkybes. Pastatau klausimą, kodėl apleidome tėvyne Dauguma atsakys — kadangi bolševizmas yra baisus.Kada sužinojai apie bolševizmo baisybes? — Senai.Kada nujautei, kad bolševizmas ateis? — Tuojau po Vitebsko mūšio buvo aišku, kad vokiečiai trauksis ir trauksis. ,Reiškia, turėjai pusę metų laiko pasiruošti kelionei: paruošti drabužių, maisto, kelionei priemonių, pinigų.Ką mes matome? Retai kuris turi apsiaustą, baltinius . . . dauguma pliki, nuogi.Kodėl bėgo taip pavėluotai, payojingu laiku bėgo? — Atsakymas trumpas: nujaučiau, kad taip reikia daryti, mažai galvojau. Dažniausiai buvo taip, tarytum koks tai vidujinis balsas sakė: “bėk“. Baisaus pavojaus nujautimas stumte stūmė palikti viską ir gelbėti gyvybę. Šitas nujautimas buvo toks stiprus, kad privertė mus palikti gerovę ir eiti į vargingą, nežinomą tremtinio likimą. Privertė mus palikti ne tik artimiausius, bet ir sentėvių ir tėvų kapus. Mes pavėlavome ir išbėgome galvatrūkčiais, nepasiruošę, kadangi tėvynės meilė tarytum tūkstantimis rankų mus laikė. Mes vis dar laukėme stebuklų, manėme iki paskutinės valandos, kad šita kartumų taurė mus aplenks. Visi šitie įvykiai įrodo, kad buvome ne proto, ne šalto galvojimo vedami, bet intuicijos stumiami.Šita intuicija įrodo, kad mes, kurio tikslo determinuojami, dar esame reikalingi.Lietuva dar neatliko savo uždavinio ir ji turės dar ko duoti žmonijai. Mūsų paskirtis yra pasinerti į savo savybių gelmes ir čia ieškoti to brangaus turto, kurį mes turime suteikti žmonijai; turime kalbant Viešpaties Jėzaus žodžiais — rasti tą prekę, kuria reikia prekiauti ir ją padidinti. Likimas dar kartą mėgina mus, ar esame verti gyventi, 

ar ne. Jeigu mes išspręsime šita uždavinį, tuomet priklausysime prie Visatai reikalingųjų. Jeigu šito egzamino neišlaikysime, jeigu nerasime to turto, kurį turime atiduoti žmonijai, tuomet Visatai nesame reikalingi— mes žūsime ir kartu su mumis žus Lietuva. Intuicija mums duoda pilną viltį, kad rasime savyje sakomą turtą, tik paieškokime!Mes randamės laimingoje geografinėje padėtyje: mes visados buvome, esame ir būsime tiltas tarp rytų ir vakarų — tiltas tarp šiaurės ir pietų — tiltas tarp slavų ir germanų — tiltas tarp slavų ir finų-ugrų. Visų šitų įvairių elementų savybes reikia susintetinti ir išvesti naują tezę.Jeigu pažvelgsime į musų istoriją, matysime, kad mūsų valdovai niekados nesuprato, kad Lietuva yra tiltas tarp rytų ir vakarų. Tai buvo priežastis, kad lietuviai taip ilgai nepriėmė krikščionybės. Jie nesuprato, kad su krikščionybe ateina aukštesnės kultūros era. Istorija įrodo, kad aukštesnė kultūra visados laimi. Tai ypačiai parodo senovės graikai. , ' >,Ir mūsų gadynės senoji karta atstatė/ tėvynę, bet tėvynės išvystyme neišpildė savo pašaukimo. Ji paskendo biznyje, suktybėse, lėbavime. Mes turime tėvų klaidas atitaisyti. Žinokime, kad mus likimas perspėja. Dar yra gražus būrys lietuvių Amerikoje. Turime su jais išvien dirbti. Jeigu mes vėl suklupsime— žūsime. Mus pakeis atėjūnai, geriau pasiruošę gyvenimui. Taigi budėkime, leiskime laiką naudingai, ruoškimės prie didelio tėvynės darbo. Lietuva turi išpildyti savo pašaukimą. Ištrėmime laukėme vargo — vieton vargo turime progą susipažinti su didele pažanga žemes ūkio, industrijos, amato, mokslo, meno, technikos, pramonės ir socialinio sutvarkymo srityje. Turime progą pramokti svetimų kalbų, žodžiu, čia geros valios žmonėms yra tikras gyvenimo universitetas. Net mūsų jaunoji karta turi progos tęsti mokslą: turime vaikų darželius, liaudies mokyklas, gimnazijas, meno mokyklas ir universitetus. Be to, turime visokių specialių amatų kursų. Tai reiškia, kad likimas mus parinko dideliam darbui. Taigi, ruoškimės! (Kiek mūsų čia yra? — Apie 200.000 žmonių! Tai puikus branduolis būsimai tėvynės šviesuomenei. Mūsų vaikai, moterys ir vyrai nebus “Molio Motiejai“, nepanorės iš bendro katilo srėbti, ar aziatiškų šokių šokti.Net kelionė ištrėmiman yra įrodymas,, kad dar nežūsime. O kaip vyko kelionė? Prie Kretingos, Šilutės, Nemuno ir t. t. Kiek mirties pavojų? Kas žuvo? Labai .mažai ir tai per nerangumą.Iš šių faktinų reiškinių privalome nujausti, kad Visatos Didelė Valia mus skaito reikalingais būsimam darbui ir mes grįšime į laisvą tėvynę.O kada grįšime? Šiandien pasaulyje viešpatauja kapitalizmas, kuris turi savo būtiną palydovą — pauperizmą. Abudu jau nebegali ilgiau kokietuoti, kadangi vienas antram yra nepermaldaujamas priešas. Milijoninė pau- peristų armija jau baigia virškinti svetimą maistą. Kas toliau? Ji turi eiti .pirmyn arba atgal. Atgal ją niekas nevilioja. Palieka tik mėginti laimę. Buv. Anglijos min. pirm. p. Winstonas Churchillis yra raginimo, perspėjimo ir gąsdinimo Archangelo triūba. Budėkime! Priešas “ante portas“.Vanpeno Eremitai.
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