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Nr. 5 (242). H metai LAIKRAŠTIS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

Amerikos lietuviu raštas prez. Trumanui
Per Amerikos Lietuvių Tarybos dele
gacijos priėmimą Baltuosiuose Rūmuo
se Vašingtone spalio 29 d. Preziden
tui Trumanui buvo įteiktas tokio‘s tu
rinio raštas dėl Baltijos valstybių.

,<940 m. liepos 23 d., kai Maskvos vy
riausybė baigė įvykdyti jos ankstyvesnius už
simojimus, kurių tikslas buvo aneksuoti Bal
tijos valstybes, Jungtinių Valstybių vyriau
sybė padarė pareiškimą, kuriuo ji pasmerkė 
plėšikiškus rusų veiksmus, kaip sulaužan
čius Amerikos gyventojų įsitikinimus, lygiai 
kaip ir tautų bendradarbavimo principus.

1940 ■ m. spalio 15 d. velionis prezidentas 
Rooseveltas audiencijoje priėmė Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegaciją ir pareiškė jai, 
kad Lietuva nėra netekusi nepriklausomybės 
ir užtikrino delegaciją, kad Lietuva vėl bus 
laisva.

Pone Prezidente, mes tikime, kad Tamsta 
pritariate aukščiau minėtiems principams ir 
visuotiniai patvirtintiems Tamstos 1945 m. 
Laivyno Dienos kalboje ir neseniai Tamstos 
padarytame pareiškime Junginių Tautų Pil
načiai.

Pasitikėdami Tamstos nuomone, mes, nese
niai kreipėmės į Tamstą maldaudami Teisy
bės Baltijos valstybėms — Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai. Šios trys progresyvios ir taiką my
linčios tautos per karą iškentėjo neapsako- 

& mus sunkumus. Jos dar tebėra pavestos ne
draugiškai okupacijai dabartinio Jungtinių 
Tautų sąjungininko. Jos kenčia labai žiaurų 
persekiojimą. Joms atimtos visos laisvų žmo
nių žmogiškosios teisės. Jei Rusijos vyriau-

sybei bus leista tęsti jos dabartinė politika su 
nežmoniškomis deportacijomis, neteisėta mo- < 
bilizacija j kariuomenę ir vergų darbus, su 
masiniais areštais ir jėga vykdoma sovieti
zacija — tai per trumpą laiką iš buvusių 
progresyvių tautų teliks tik sunaikinti liku- ; 
čiai.

Mes čia ir prašome Tamstą neatidėliojant 
pakartotinai pareikšti šio krašto nusistatymą 
dėl Lietuvos ir kitų dviejų Baltijos valstybių 
— Latvijos ir Estijos. Toliau mes prašome 
Tamstą, kad Tamstos vyriausybė per savo tin
kamus Įgaliotinius dėtų aktyvias pastangas pa
dėti grąžinti suverenines teises, žmogiškąją 
laisvę ir savas vyriausybes Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai. Tamstos užtikrinimai šiuo klausimu 
atgaivina prispaustųjų tautų viltis, kad didžio 
ji Amerikos demokratija siekia efektyvios tei-

sybės, pagerbti jos karo meto politinių prin
cipų deklaracijas.

Mes nuoširdžiai Tamstai dėkojame už mu
sų priėmimą ir linkime Tamstai geros sveika
ta* ir jėgų sunkiose Tamstos didelės įstaigos 
pareigose.

Su gilia pagarba
Amerikos Lietuvių Taryba: Leonardas, 
Simutis, Pirmininkas, Williamas F. Lau
kaitis, Vicepirmininkas, Dr. Pijus Gri
gaitis, Sekretorius, Mikas Vaidyla, Iždi
ninkas,

Delegacijos nariai:
Jonas T. 2iuris, Jonas Grigalius, Alek
sandras Kumskis, Stasys Miclielsonas, 
Williams T. ‘Kvetkas, Kostas R. 
gėla.
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- Lenkija rinkimų iš
vakarėse

Lenkija po šio karo atsidūrė tarp sovieti- 
nių okupacinių kariuomenių. Ji negali būti 
laisva, nes ji jaučia jėgą priešais save ir už 
savęs. Jos valdžia susidarė, svetimos fizinės 
jėgos veikiama.

Sausio 19 U. Lenkija ruošiasi rinkimams. 
' Amerikiečių korespondentų žiniomis, prieš

rinkiminė kova Lenkijoj vyksta neįprastu de
mokratijų kraštuose būdu. Opozicinių, tauti
nių srovių veikėjų areštai, teroras, persekio
jimai yra masiniai. Mykolaičiko ūkininkų par 
tija dėl persekiojimų yra priversta 10 rinki
minių apygardų nedalyvauti. Kitos opozici
jos srovės iš viso negali rinkimuose dalyvau
ti, nes jos apšaukiamos reakcionierėmis ir ne
leidžiama joms viešai veikti. Lenkijoje įsiga
lėjo vienos darbininkų partijos diktatūra, ku
ri nesiskaito su demokratinių rinkimų laisvės 
reikalavimais.

JAV, akivaizdoje tokios rinkiminės kovos 
Lenkijoje, įteikė Varšuvos vyriausybei trečią 
notą, kurioje Lenkiją apkaltina prievartos 
persekiojimų vartojimu prieš opoziciją. Tai, 
esą, nesiderina su Jaltos ir Potsdamo susita
rimų dvasia.

Londono politiniuose sluoksniuose, gavus 
JAV notą, manoma, kad Sovietų Rusija į 
JAV notą nereaguos lenkų vyriausybei šiuo 
reikalu paspausti.

Suprantama, kad dabartinės lenkų vyriausy
bės propagandistai išsijuosę įrodinėja, jog 
šio meto Lenkijos rinkimai vyksta demokra
tiškiausioj dvasioj be incidentų ir priespau
dos. Bet tai propagandistų apmokamas dar
bas, o realybėje lenkų tauta išgyvena sun
kias persekiojimų, teroro ir priespaudos die
nas.

Kokie bus Lenkijos rinkimų rezultatai, 
mums yra jau dabar aišku. Jie duos dabarti
nei lenkų vyriausybei daugumą, nes Rytuose 
yra mokama rinkimus taip organizuoti, kad 
jie visuomet duotų užtikrintus rezultatus. O 
jeigu Įvyktų priešingai, tai būtų lenkų tau
tos ypatingo atkaklumo pasėka.

Lenkija savo tautos istorijoje išgyveno daug 
1 skaudžių ir sunkių laikotarpių. 1831,1863 m. su 

kilimai, nuolatinė kova prieš rusiškąją imperia
lizmą caro laikais iš jos pareikalavo daug aukų. 
Ji parodė didelio heroizmo šioje sunkioje kovo
je. Taip pat ji pasiaukojo šio karo metu už 
demokratinę idėją, pasidarydama žiauraus 
vokiškojo nacinio imperializmo auka. Šian
dien ji taip pat kenčia ir kovoja dėl savo tau
ros ir valstybės visiškos laisvės. Mes, kurių 
likimas yra labai panašus, žiūrime į Lenkijos 
ateitį su tuo pačiu jausmu, kad lygiai Lenki
ja, kaip ir Lietuva grįžtų į panašų, kaip po 
pirmojo didžiojo karo, laisvės kelią.

Stp. Vykintas

Saigonas. Sausio 12 d. (Dana Reuter—NZ). 
Sausio 10 d. Vietnamo provincijos Tong- 
king sostinėje Haroi vėl vyko sunkios kovos. 
Vietnamiečiai apšaudė Pasteuro instituto 
sritį stipria artilerijos ugnim. Miesto išorėje 
prancūzų daliniams vienok pavyko atsiimti 
mažą prarastos teritorijos gabalą. Mišrūs 
vietnamiečių kovos vienetai vedė kelis ne
sėkmingus puolimus prieš prancūzų pozici
jas kelyje į Haiphong.

Vietnamo prezidentas dr. Ho-Chi-Minh sa
vo kalboje, pasakytoje sausio 8 d. iš Vietna
mo radijo ątoties į prancūzų tautą ir parla
mentą painformavo apie sąlygas, kuriom jo 

. kraštas sutiktų nutraukti karo veiksmus ir 
apie karo veiksmų priežastis. Jis pareiškė 
savo gilią meilę prancūzų tautai, tačiau pa
brėžė, jog vietnamiečių tauta kovo* prieš 
kiekvieną priespaudą, nes mirtis esanti ge
resnė už vergiją. Jis tikisi, kad prancūzų 
parlamentas belaukiant pasiųs tyrimo komi
siją į Indokiniją. Karas Cochin — Kinijoje 
ir pietiniam Aname tik dėl to kilo, kad Pran
cūzija naudojo jėgos politiką. Prancūzų blo
kada Haiphongui, pagaliau Haiphongo ir 
Langsono okupacija, atsiuntimas ypatingų 
kariuomenęs komandų, atvykimas pastiprini
mų, prievartos veiksmai prieš vietnamiečių 
tautą, vis tai priežastys, kurios privertė im
tis ginklo,' kadangi išplėšė viltį apie pran
cūzų taikingus ketinimus Indokinijoje. Res
publika sutiko nutraukti karinius veiksmus 
šiomis sąlygomis: pirma, abi pusės grįžta 
prie lapkričio 20 status quo; antra, abi pu
sės sutinka su mišrios komisijos įsteigimu, 
kuri garantuotų 1946 m. rugsėjo 14 d. susi
tarimą tarp Prancūzijos ir Vietnamo; trečia, 
tuojau atnaujinami pasitarimai Fontainebleau

tikslu galutinai išspręsti nesusipratimus 
Prancūzijos ir Vietnamo.

Sausio 7 d. Vietnamo delegacija Paryžiuje 
užtikrino savo iš Haroi pabėgusiam prezi
dentui paramą. Delegacijos pareiškime sako- 

jog bandymas Vietname sudaryti naują 
prezidentu nebūtų Ho- 
atnešti jokios taikos In-

ma, 
vyriausybę, kurios 
Chi-Minh, negalėtų 
dokinijai.

tarp

kiiro trūkumo NordwestLondonas. Dėl
Westfalijoje pasireiškė masinės anglies va
gystės. Iš vieno anglies traukinio, skirto 
amerikiečių zonai, pavogta 600 to anglies. 
65 asmenims iškeltos Ijylos.

8 valstybes, remiančios Dl*
Stuttgartas. Įstojus Liberijai aštuotuoju na

riu į tarptautinę pabėgėlių organizaciją 
(IRO), pradėjo veikti jos paruošiamoji komi
sija, kurios veikimui kaip tik ir buvo pasta
tyta sąlyga, kad aštuoni nariai turi ratifikuo
ti IRO statutą ir paruošiamosios komisijos 
darbui nuostatus, vadinamus „Interim Measu
res”. Betgi pilną savo veikimą organizacija' 
tegalės pradėti tik įstojus nemažiau 15 narių. 
Šiuo tarpu nariais yra įstojusios šios vals
tybės: Kanada, JAV, Dominikonų Respubli
ka, Guatemala, Prancūzija, Honduras, Filipi
nai ir Liberija. Taigi Liberija įgalino šitą 
dar nesukurtą organizaciją pradėti bent pa
ruošiamuosius darbus. Įstojus 15 narių or- , 
ganizacija skaitysis įkurta ir JT generalinis 
sekretorius Trygve Lie galės šaukti jos pir
mąjį posėdį, greičiausia Ženevoje ar Pary
žiuje. ,

• v •Graikijoje kovos vėl paaštrėjo
Londonas. Banditų veikla Graikijos šiau

rėje vėl padidėjo. Puolimai nukreipti išimti
nai prieš geležinkelius. Išsprogdintas grei
tasis traukinys, vykęs į Atėnus. Taip pat 
sunaikinti keli geležinkelių tiltai — jų tarpe 
ir geležinkelių tiltas prie Graikijos — Jugos
lavijos — Bulgarijos pasienio. Susisiekimas 
geležinkeliu tarp Salonikų. Makedonijos, 
Trakijos ir Turkijos nutrauktas. Atstatymo 
darbai trukdomi banditų išdėliotų minų.

Gudijai gresia badas
Londonas. „Martchester Guardian” Mask- 

/vos korespondento žiniomis Gudijai gręsia 
badas, jei Unrros vietoje netrukus nebus su
organizuota kokia nors kita tarptautinė pa
galba. Apie 5 mil. žmonių maitinimas pri
klausė tik nuo tos pagalbos. Pereitų metų 
derlius, kuris niekad nebūdavo geras ir už- 

____ Jektinąjį-Jteajfikia ūk 50V» prieškarinio.

Dėl nepasisekimo socialistus suvienyti - 
kąltas sov. atstovas

laikė sau. Didėlės pastangos buvo dedamo*, 
kad gautų tam paramą pramonės rajonuose 
Saksonijoj ir Silezijoj.

Neseniai įvykę rinkimai, nežiūrint to, at
nešė komunistams nusiminimą ir „Vienybės 
partija” išėjo iš jų tik su plika dauguma. 
Gi pačiame Berlyne, vietos administracijos 
(komunai.) rinkimuose, komunistai buvo nu
stumti j trečią vietą.

Gen. Bokovo išvykimas siejamas su di
delėmis politinėmis ir ekonominėmis kon
cesijomis, kurias sovietams teksią padaryti, 
kad išlaikytų konkurenciją su Vakarų sąjun
gininkais ir neatsiliktų nuo progreso, kuris 
yra pastarųjų daromas, kuriant naują Vokietiją.

Bendra* politika D. Britanijai, JAV ir 
Kanadai

„Daily Mail” specialus korespondentas iš 
Vašingtono š. m. sausio 4 d. tame laikrašty
je praneša, kad planas sukurti „ABC Kon
greso — Parlamento Komitetą”, susidedantį \ 
iš Britų ir Kanados parlamento atstovų 
(MP) bei Amerikos Kongreso narių, kuri* 
rekomenduotų pasaulio problemuose 
politiką Vašingtonui, Londonui ir 
JAV plačiai diskutuojamas.

Komitetui, siūloma, tektų užsiimti 
klausimais, kaip atominės paslaptys, 
lų reikalai kaip kad JAV ir Kanada 
Britanijai, Palestinos problema, 
anglų — amerikonų susijungimas 
je ir problemos, iškylančios iš 
buvusių priešo teritorijų.

Šitą mintį pirmiausia iškėlė 
„Freedom and Union”, kurią parėmė Alfre
das Landon — respublikonų, kandidatas 1936 
m. prezidento rinkimuose.

Glaudus ekspertų kontaktas
A. Landonas sako, kad rinkti reprezentan

tai šių trijų tautų „turėtų susirinkti, kaip 
kad suėjo Į glaudų kontaktą prekybos "ir ' 
maisto prod, ekspertai ir bendri štabai, 
jungtinė maisto valdyba ir produkcijos vald. 
sudarė bendrus metmenis šioms tautoms.

Žurnalas prezentuoja pasiūlymą, kaip prie
monę sutikti problemą, iššaukti susiskaldžius 
jėgoms tarp demokratų prezidento ir respub
likonų kongreso JAV.

Praraja tarp respublikonų ir demokratų ir 
tarp amerikonų ir britų būtų nelaiminga 
šiuo metu — rašo toliau laikraštis.

„Jei joks komitetą* nesuderins respubli
konų su darbo partija, konservatorių ra de
mokratais, tragiškas išsiskyrimas, atrodo, 
tikrai išsivystys ekonominiuose klaasitmnee 
ir nelaimė plėsis į kitas sritis”.

„Daily Mail” specialus korespondentas 
Paulius Brentonas „C. D. Mail” Nr» 16275, 
š. m. sausio 4 d., rašo, kad vienas iš vado
vaujančių Rusijos polit. planuotojų Vokieti
joje generolas F. E. Bokovas, buvo atšauk
tas į Maskvą. Manoma, kad jo atšaukimas 
surištas su patekimu į Sov. vyriausybės ne
malonę dėl visiško nepasisekimo komunistų 
infiltracijos politikos rytinėje Vokietijoje.

Generolas Bokovas buvo Sov. administra
cijos Vokietijoje karinės tarybos politinis 
narys. Jam buvo. duotas uždavinys sujungti 
socialistų ir komunįstų partijas sovietų zono
je, kas ir buvo daroma formuojant „Socialis
tų Vienybės partiją”.

Nors socialistams ir demokratams ir buvo 
duodami administraciniai postai partijoje, 
bet komunistai visą laiką dirigavimą pasi-

Naujienos is visu kontinentu
Muenchenas. (UP) Keturiolika, buvusios 

koncentracijos stovyklos Dachau, sargybos 
narių, kaltinamų padarius karo nusikaltimus 
sausio 10 dieną buvo išteisinti. Tai yra pir
mas atsitikimas, kad karo nuskaltėlių teisme 
visi teisiamieji būtų išteisinti.

Paryžius. (AP) Dėl spaustuvės darbininkų 
streiko, kilusio protestuojant prieš atsisaky
mą pakelti darbo atlyginimą 100 frankų 
daugiau dienai nei buvo mokėta lig šiol, Pa
ryžiuje nuo sausio 3 d. neišeina joks laik
raštis. Provincijų laikraščiai parėmė šitą rei
kalavimą ir taip pat nustojo ėję. Derybos 
tarp laikraščių leidėjų ir žurnalistų dar ne
davė jokių vaisių.

Roma (UP).. Laike 25 Italijos socialdemo
kratų partijos kongreso, kuris prasidėjo 
sausio 9 dieną Romoje, dešinysis partijos 
sparnas, vadovaujamas Siuseppe Saragat, 
pranešė įstatymų leidžiamojo susirinkimo 
pirmininkui, kad jis atsiskiria nuo partijos 
kairiojo sparno, vadovaujamo užs. reik, mi- 
nisterio Nenrit ir sudaro naują socialdemo
kratų partiją. Atsiskyrimo pagrindas — 
Nenni ketinimas susijungti su komunistais.

Londonas. Britų atstovas prie JT sausio 
10 d. Įteikė formalinį D. Britanijos skundą 
saugumo Tarybai prieš Albaniją dėl Korių 
pravažiavimo užminavimo pereitų metų spa
lio mėn. ..News Chronicle” pranešimu iš 
sausio 8 d. kanalas vėl yra užminuotas. Atė
nų politiniuose sluoksniuose sausio 7 d. bu
vo kalbama, kad ne tik kanalas vėl užminuo
tas, bet ir graikų žvejų laivai neutraliuose

vandenyse buvo apšaudyti Albanijos 
kraščių baterijų.

Londonas.. Mikolaičikui vis tiek buvo 
ta per radiją pasakyti priešrinkiminę kalbą, 
kurioje jis ragino pasinaudoti ir trijų di
džiųjų garantuota rinkimų laisve. Tik prašė 
savuosius susilaikyti nuo dalyvavimo rinki
muose, kur jo partijos kandidatai esą iš
braukti. Dėl išbraukimo jis dar bandysiąs 
kreiptis į teismus.

Londonas. Keturių didžiųjų užsienio rei
kalų ministerių atstovai pradėjo Londone sa
vo pasitarimus Vokietijos ir Austrijos klau
simais. Austrijos klausimu bus einama prie 
poruosimo sutarties Austrijos nepriklauso
mybei užtikrinti. Vokietijos klausimu bus sie
kiama atlikti visus paruošiamuosius darbus 
taikos sutarties su Vokietija sudarymui. 
Ministerių įgaliotiniai padarys pranešimą 
apie savo darbo rezultatus Maskvos konfe
rencijoje Vokietijos reikalu š. m. kpvo mėne
sį. įgaliotinių darbas, kaip manoma, tęsis 
apie šešias savaites. Šiame laikotarpyje bus 
išklausytos 18 kare prieš Vokietiją dalyvavu
sių valstybių nuomonės.

Londonas. Varšuvos špionažo procese pa
skelbti trys mirties sprendimai. Nors spren
dimuose neminimas valstybės vardas, kuriai 
nuteistieji „šnipinėjo”, betgi laike proceso 
buvo paminėtas Anglijos vardas. Dėl to bri
tų ambasada Varšuvoje pareiškė protestą.

Londonas. Indijos komunistų partijos būs-' 
tinėje N. Delhyje padaryta krata. Areštuotai 
komunistu nartuos laikraščio leidėjas.

pa-

leis-
bendrą 
Otavai,

tokiais 
pasko- 
suteikė 

siūlomas 
Vokieti jo- 

okupacijos

maga žinąs
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AMERIKOS MONROE DOKTRINA IR KELIAS IKI KARO
JAV užsienio politika per pastaruosius 720 

metų, buvo vedama pagal Monroe doktrinos 
principus. Trumpa šios doktrinos istorija 
tokia: Ant Napoleono I imperijos griuvėsių 
gimė 1815 m. politinė Europos valstybių są
junga, vardu „Šventoji Sąjunga”. Šios sąjun
gos tikslas buvo kova su revoliuciniu judė
jimu Europoje ir gynyba luominiai — mo-' 
narchmės. santvarkos. Viena žymiausių opera
cijų, kurią sąjunga atliko, tai buvo Ispani
jos intervencija, įvykdyta Prancūzijos (Vero
nos kongresui palaiminus) 1822 m. Šiuo žygiu 
tapo nuslopintas revoliucinis judėjimas Ispa- 

' nijoje ir scstan pasodintas Ferdinandas VII. 
Aistringas šios intervencijos šalininkas Prane, 
poetas Satobrianas, 1822 m. paskirtas užsie
nio reikalų ministeriu, reikalavo intervenciją 
praplėsti ir Ispanijos kolonijos Amerikoje, 
kurios atsiskyrė nuo Ispanijos ir pasiskelbė 
nepriklausomom valstybėm. Žymiausias są
jungos šulas caras Aleksandras I ir kuni
gaikštis Metterlinchas visiškai pritarė šiam 
sumanymui. Tačiau Anglija, kuri tuomet 
griežtai laikėsi savo splendid izolation politi
kos ir dėl to nepriklausė prie šventos S-gos, 
buvo priešinga intervencijai. Anglijos mini- 
steris pirmininkas Kanning specialiu laišku 
kreipėsi 1 JAV pasiuntinj Ros. kuriame pa
reiškė, kad Anglija neturinti kolonialių — 
teritorinių pretenzijų į Ispanijos žemes, bet 
nepakęs, kad tos kolonijos būtų keno nors 
užgrobtos. Kanning pasiūlė drauge su JAV 
protestuoti ir tuo pačiu užkirsti kelią „Sv. 
S-gos” ekspedicijai. JAV prezidentas Monroe, 
prieš iškeldamas tą klausimą ministeriu ka
binete, parašė laiškus buvusiems savo pirm- 
takūnams Džeffersonui ir Medissontti
Džeffersonas atsakė, kad „mūsų aukščiausia 
h* politinė užduotis — niekad nesimaišyti į 
Europos ginčus. Antra — nepakęsti jokių 
žygių iš Europos pusės J užokeaniją.” Me- 
dissonas buvo tokios pat nuomonės ir pasiūlė 
drauge su Anglija protestuoti ne tik prieš 
ruošiamą ekspediciją į Ispaniją, bet ir pagei
davo nesikišti j Graikijos reikalus. Monroe 
buvo linkęs padaryti taip, kaip patarė Me- 
dissonas bet, svarstant šį klausimą valdžioje, 
užsienių reikalų ministeris Adams, vėliau 
išrinktas JAV prezidentu pastebėjo, kad vie
ningas išstojimas su Anglija neabejotinai to
liau veda prie politinės sąjungos, kurioje va
dovaus Anglija Adams, tiksliausiai supratęs 
Kanningo užmanymą , pasiūlė padaryti savy- 
stovų Amerikos pareiškimą, nesusijungiant 
su Anglijos siūlymų, bet ir neprieštaraujant 
pastarosios siūlymams. Adams samprotavi
mams buvo pritarta ir 1823 in. Monroe krei
pėsi j kongresą su savo redaguotu raštu, kad 
JAV nepretenduojančios į Europos reikalų 
tvarkymą ir esančios prieš bet kokį Europos 
kišimąsi į Amerikos reikalus. Si tezė, kurios 
aptarime dalyvavo be kitų, 4 Amerikos pre
zidentai, buvo pavadinta „Monroe doktrina”. 
Si Monroe doktrina, paskelbusi nesikišimo 
principą, tapo Amerikos užsienio politikos 
pagrindu ir tvėrė iki II pasaulinio karo.

JAV IZOLIACIJONIZMO GALAS
Savo laiku JAV už daug ką buvo dėkingos 

Europos kontinentui. Pakaktų prisiminti, kad 
kova su Anglija už savo nepriklausomybę 
Amerika laimėjo daliniui dėl to, kad Europa 
(Prancūzija) suteikė JAV žymią pagalbą. 
Garsusis Sevilijos kirpėjo ir Figaro vestuvių 
autorius Bomar še įkūrė anoniminiu vardu 
Rodrigo Gaterles ir Ko draugiją, per kurią 
iš Prancūzijos pasiuntė JAV 30 000 muškie
tų, 2000 kanuolių, ir 20000 rūbų komplektų. 
Pirmasis Amerikos diplomatinis atstovas di
dysis mokslininkas Franklinas aukštai šią pa
galbą vertino. Bet būtų perdaug nayvu gal
voti. kad iš dėkingumo už suteiktą pagalbą 
JAV atsisakė kištis į Europos reikalus. JAV 

2.
Buvusi mano šeimos darbdavė, mane pa

mačiusi taip išsigando, kad sustojusi su
stingo ir nei žodžio nepratarė, kada paklau
siau, ar čia gyvena mano šeima. Maniau, kad 
turėjo įvykti kokia nelaimė, o ji nenori man 
sakyti tiesos. Pagaliau moteris atsipeikėjo, 
paprašė užeiti ir tuoj pranešė, kad mano 
šeima išvykusi prieš savaitę ir nurodė vietą. 
Kadangi su vietove, kur mano šeima galėjo 
būti, nebuvo susisiekimo, reikėjo palikti vie
toje ir ieškoti galimybės vykti tolyn. Sužino
jau, kad sekančią dieną vyksta sunkvežimis 
ta kryptim ir susitariau važiuoti kantu.

Vakare šeimininkė man paklojo švarią 
lovą, į kurią, atvirai pasakius, bijojau gulti, 
nes buvau labai nešvarus ir gal net turėjau 
gyvuliuku. Maudytis visą laiką nebuvo pro
gos. Tad nusiprausiau kaip galėdamas ir 
pirmą kartą po penkiasdešimts mėnesių atsi
guliau švarioje, minkštoje lovoje . su džiaugs
mu širdyje, greit pamatyti savo šeimą.. To
kioje nuotaikoje užmigau. Tačiau antrą rytą 
nepavyko išvažiuoti, nes jau susėdus kelei
viams, atvyko miesto burmistras ir sulaikė 
keliaujančius. Mūsų žinomas sportininkas M. 
Tendys buvo motociklu atvykęs mane iš’v- 
dėti. Nesant kitos galimybės, jis . pass 'A 
mane nuvežti tuos 120 km. Tuo tarpu Nu 
Laura pietūs. Sėdome ant motociklo ir pasi

atsisakė kištis į Europos reikalus pirmiausia 
todėl, kad tuomet įsikišimas nebuvo galimas 
ir nebuvo reikalingas JAV. Nereikalingas 
buvo todėl, kad JAV prekyba ir pramonė dar 
nebuvo reikalingas JAV. Nereikalingas buvo 
todėl, kad JAV prekyba ir pramonė dar ne
buvo reikalinga užsienio rinkos ir negalimas, 
nes Amerikos jūrų laivynas dar nebuvo pajė
gus adikli panašią operaciją. Taigi JAV 
kištis į Europos reikalus neturėjo jokių mo
tyvų, o svarbiausia neturėjo savo stiprios 
pramonės kurią kurti ėmėsi labai energingai. 
Kad pramonės procesą paskubinti, JAV at
sitverė nuo savo angliškojo konkurento 
aukšta muitų tvora ir tokiu būdu anais lai
kais taikoma sistema Iritreder (Ad. ,Smito 
raštuose duoti teoretiniai pagrindai), ameri
kiečiai prieš pastatė protekcinę sistemą. Be
ribė vidaus rinka plius protekcinė sistema 
savo atliko. Per pirmąjį egzistencijos šimt
metį JAV bemaž pavijo, o kai kuriais atve
jais net pralenkė pramonės srityje Vakarų 
Europos pramonę. 1928 m JAV pramonė tu
rėjo sekantį vaizdą:

■ ( Europoje JAV 
Anglies iškasta mil. to 635 " 539
Naftos gauta „ ' 5,1 128
Plieno gamyba z „ 51 52_
Mašinų gamyba mitiard. vok. RM 7,9 12,7

Tokiu būdu JAV sukūrė pagrindinį argu
mentą galingą pramonę savo atkyvios poli
tikos iki „Įsikišimo” į Europos reikalus.

Bet realizuoti aktyviai politikai dar nepa
kanka turėti galingą pramonę. Lygiagrečiai 
dar reikalingas ir galingas jutų laivyne. Ne

„Strateginis anglų - amerikiečiu bendradarbiavimas 
yra labai glaudus”

Kariniai tikslai viduriniuose rytuose yra 
ketveriopi: , '

1) dengti sektorių nuo Gibraltaro iki Rau
donosios jūros,

2) saugoti imperijos oro bazių grandinę,
3) užtikrinti sau žibalo eksploataciją Irake

ir Persijoje ir
4) garantuoti Graikijos ir Turkijos nepri

klausomybes, reikalui esant teikiant pagalbą 
Arabų Lygos valstybėms.

Anglijos karinę poziciją Palestinoje ir 
Egipte darosi netikra ir perkėlimas didžiųjų 
bazių iš- rytinio Viduržemio centrinės Afri
kos link, galėtų silpninti graikų ir turkų 
moralę, jei nebūtų energingai tvirtinama, kad

„L' Epoųue" specialus korespondentas R. 
Lacoste rašo: „Tuo metu, kai vis dažniau 
kalbama apie buvimą formalios anglį; — 
amerikiečių sąjungos, negalima abejoti, kad 
tarp generalinių štabų vyksta labai glaudus 
bendradarbiavimas.

'Kalbama, kad artimiausiu laiku prasidėsiąs 
a ilgių, — kanadiečių ir amerikiečių oro pa
jėgų' bendras apmokymas. Bus keičiamasi 
įgulomis ir kiekviena anglų aviacijos (RAF) 
bazė gaus dalinį amerikiečių aviacijos ir 
anglų daliniai bus paskirtį J Ramiojo ir At-’ 
lanto vandenynų amerikiečių dalinius.

Negalima tikrai tvirtinti, kad bus įvykdyti 
atominės bombos metimo manevrair bet pert
varkymo pagrindu esąs sugebėjimas anglų— 
amerikiečių aviacijos dalinių vieni kitus pa
keisti.

Standartizavimas anglų ir amerikiečių pa
jėgų nesiribos vien aviacija. Imperijos gene
ralinis štabas šiuo metu pertvarko britų ar
miją ir jos bazes taip, kad vięna britų teri- 
torialinė armija iš 9 divizijų yra sudaryta 
iš. 6 pėstininkų divizijų, 2-jų tankų divizijų 
ir vienos lėktuvais, perkeliamos divizijos.

Pertvarkymas imperijos bazių vyksta 
glaudžiam ryšy su amerikiečių generaliniu 
štabu. Dėl priežasčių, kurias diktuoja moder
nioji strategiją (tuo metu, kai Anglija ruo
šiasi evakuoti iš Egipto ir net Indijos savo 
kariuomenę ir kada jos pozicija Palestinoje 
yra gana kompromituojanti) didžiosios de- 
fenzyvinės aviacijos bazes yra perkeltos link 
Centr. Afrikos, į Kenya ir pietų Afriką.

Generolas Dempsey po kelių mėnesių 
apleis vidurinių rytų kariuomenės vado vieta, 
kurią užims gen. Crocker, kuriam teks labai 
didelė atsakomybė eventualaus gynimo orien 
falinio baseino nuo Viduržemio jūros, Cipro, 
Suezo, Palestinos, Irako iki Sudano.

J. Grigolaitis •

Pasimatymas po penklascleslmts mėnesiu
leidome į kelią. Mano kalinio drabužiai pa
lengvino pravažiuoti kontrolės punktus, ku
rie tuokart buvo prie kiekvienos kryžkelės.

Pavakarėj laimingai pasiekėme tikslą. Pa
bijojau staiga pasirodyti, nes šeima buvo be 
žinios ir girdėjusi-bei pati mačiusi konceg- 
traciriinkų žudynes. Bijodamas, kad mano 
staigus pasirodymas .galėtų iššaukti nelaimę, 
prieš vartus nusėdau nuo' motociklo, ir papra
šiau p. Tendį nueiti pas žmoną ir jai pra
nešti, kad gautas iš manęs laiškas. Tuo tarpu 
sėdėjau griovyje kaip ant žarijų ir laukiau. 
M. Tendys nuėjus pamatė žmoną prie lango 
ir pasisveikinęs pareiškė, atnešęs gerą nau
jieną. Iš manęs atėjęs laiškas, ir jis turįs jį 
perduoti, kartu pradėdamas knistis po k’še- 
nius, lyg laiško ieškodamas. Žmona išgirdusi 
tokią naujieną, susvyravo ir griuvo į aslą. 
Tendys išsigandęs atbėgo pas mane ir pareis 
kė, kad kas tai negerai, žmona sugriuvusi ir 
kiti gyventojai ją ūžvilkę ant lovos. — Aš ma 
naū, kad gali eiti, ries ji visvien nieko neži
no, o kai atsipeikės, pamatys tave ir jau pa- 
vo’ns bus praėjės, pridūrė šns’rfipmąp.

Nusi-,-*!w į kambarį ir radau ’monę be 
sąmonės ant lovos. Po kiek laiko ji pravėrė 

veltui Oliveris Kromvelis, kad paskatintų 
laivyno statybą, 1656 m išleido navigacijos 
aktą, pagal kurį Anglijos prekyba turėjo eiti 
tik savais angliškais laivais. Anglijos laivų 
statyba padarė nepaprastą pažangą. Milži
nišką pažangą, pastaruoju laiku padarė ir 
JAV. Dabar ir JAV prabilo apie savo navi
gacijos aktą, kuriuo įpareigojama bent 5O’/« 
exportinio transporto atlikti su savo laivais. 
Reiškia JAV jau sukūrė savo galingąjį lai
vyną — antrą argumentą savo aktyvios poli- 
kos. Exporting prekyba be galingos pramonės 
ir laivyno, reikalinga dar vienos sprendžia
mos aplinkybės — tai rinkos. Bet Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos rinkos savo 
laiku buvo užgrobtas Europos pramonės ir 
buvo reguliuojamos daugelio sistemų: domi- 
ninės, mandantinės, kolonijalinės, europejinių 
šalių, Anglijos, Prancūzijos Olandijos, Bel
gijos, Ispanijos. JAV pateko šių šalių ir 
eventualių atsitikimų priklausomybėm Tuo 
tarpu vidaus rinka pasidarė parmaža. JAV 
pramonė savo klėstėjimo metu nebuvo pilnai 
išnaudota. 1925 — 29 m žaliavų apdirbimo 
pramonė buvo tik 80*/o užpildyta, kainų — 
83,4. geležinkelių — 5O’/» ir t. t. JAV reika
lingos pastovios rinkos, nepriklausančios kitų 
valstybių. Bet šiam tikslui siekti kelią pastojo 
Europa. Ekonominė kova su Europa tapo 
neišvengiama. JAV stojo į šią kovą. Neat
sižvelgiant į tai, kad kova labai komplikuota 
ir brangi (pakanka prisiminti kaučuką) JAV 
laimėjo, bet rinkos paliko svetimos ... Žy
miausias posūkis pasaulinėje ekonomikoje 
antroje pusėje XIX ir pradžioje XX a. aiškiai 
reikalavo atitinkamo pertvarkymo istorijos

SSSR užima Prancūzijos vietą Ispanijoje
Madridas, 31 gruodžio. Iš gerai informuo

tų šaltinių „L’Etoile” rašo, kad Sovietų s-gos’ 
vyriausybė, tarpininkaujant trečiai valstybei, 
padarė Ispanų vyriausybei svarbų prekybinį 
pasiūlymą. Reikalas liečia tiekimą amoniako 
sulfito, kuris yra būtinai reikalingas trąšų 
gamybai. Sov. vyriausybė siūlo Ispanijai tiek 
ti visą šio vertingo produkto kiekį, kokio Is
panijai reikės per visus 1947 metus. Genero
las Franco priėmė šį sovietų pasiūlymą. 
Transportas turės būti atliktas trečios vals
tybės laivu, kuris krovinį paims iš vieno 
Juodosios jūros uosto. Belieka tik nustatyti 
kainą bei iškrovimo uostą.

Derybos vyksta tarpininkaujant sovietų 
prekybos misijai, akredituotai vienoje Euro
pos sostinėje, ir vienai eksporto bendrovei, 
kuri užmezgė ryšį su Ispanijos ambasada.

Politiniuose Madrido sluoksniuose ’ šis „so
vietų realizmo” įrodymas komentuojamas su 
ironišku pasitenkinimu. ■ 

akis, braukė ranka per akis ir vis žiūrėjo 
tai į mane, tai į kokią beribę, bet nereiškė 
nei džiaugsmo, nei nustebimo, lyg mes visą 
laiką būtume buvę „kartu. Jos pirmi žodžiai 
buvo. — Iš kur tu atsiradai? Kaip tu atro
dai! Tik nusivilk tuos baisius drabužius, aš 
jų negaliu matyti, nes jie man sukelia per bai 
sius atsiminimus!

Tuo tarpu jau atsirado ir vaikai, kurie 
lauke žaidė. Dukrelė mane tuoj pažinų, bet 
sūnus, įėjęs klausė tetos. — Kas tas senis ten 
sėcji pas mamytę? Kur mūsų tėvelis? Tik kai 
išgirdo mano balsą, jis atsiminė. Taip greit 
ištirpo visa praeitis ir visi norėjo mane pa
mylėti, apkabinti, įsitikinti, kad tikrai tėve
lis sugrįžo. Žinia apie mano grįžimą tuoj pa
sklido per visą viešbutį, kur gyveno dar apie 
60 lietuvių. Pažįstami ir nepažįstami atėjo 
mane pasveikinti, pamatyti tą koncentraci- 
n'nką, kuris išliko gyvas. Reikia pasakyti, 
kad visi buvo nusivylę mano išvaizda, nes 
pamatė nutukusį žmogų, o tikėjosi pamatyti 
išbadėjusi ir suvargusį kalinį. Tuokart bu
vau toks riebus, koks dar savo gyvenime ne
buvau buvęs ir. turimi, nebebūsiu. Sotumo 
lausrno dar nebuvo, o amerikiečiai ir britai 

bėgyje susidariusių pasaulio atatvarų. Pirmas 
pasaulinis karas buvo pirmuoju bandymu pa
saulio gaires perstatyti ir pirmas jėgų ban
dymas. JAV kare dalyvavo, tačiau pasaulinių 
rinkų pilnon savo žinion negavo. Tuo tarpu 
JAV pramonė karui pasibaigus Uipsti šitai 
kilo. Tarptautiniai priešingumai didėjo, 
drauge iškilo visai naujo pobūdžio politiniai 
priešingumai. SSSR įsitvirtino bolševizmas, o 
Italijoje ir Vokietijoje valdžia paėmė fašz- 
mas. Fašizmas, ypatingai Hitleriškoje inter
pretacijoje (rasiškoje). nuėjo idealinės agresi
jos keliu, {vyko antras pasaulinis karas. 9ij 
karas iškilo, kaip Europos vidujinis karas ir 
JAV formaliai laikėsi Monroe doktrinos ir 
ilgą laiką nesikišo, apsiribodama vien p? ’ii 
„nuomos ir paskolų” sutartį, tenkinosi va- 
siųsdama medžiagas. Tačiau nelauktas įžūliai 
klastingas užpuolimas iš Japonijos pusės pri
vertė Ameriką griebtis ginklo. JAV karau 
įstojo tik gindamosi nuo Japonijos ir Vokie
tijos. Suprantama kad pakėlusios ginklą JAV 
turėjo ne vien save apginti, bet pabandyti 
sukurti tokią taikos organizaciją, kuri lai
duotų pasaulio ekonomikos klestėjimą. JAV 
dalyvavimas antrame pasauliniame kare ir 
aktyvus dalyvavimas pasaulio pertvarkyme 
parodo, kad JAV nuo Monroe doktrinos at
sisako. JAV laimėjo drauge su SSSR ir ši
tame laimėjime yra daug pralaimėjimo. Atei
tis parodys, kas tikrumoje karą laimėjo, n 
kol kas aišku tarptautinėje politikoje duoda 
toną JAV, gal dar neįsąmonintos kovos ele
mento už pasaulio vienybę, už Jungtines pa
saulio Valstybes, už panaikinimą visu pasau
lio priešingumų. Dr. A. Paulinius 

britų planas jokiu būdu nenumato apleisti 
anglų pozicijos Viduržemio jūros baseine. 
Anglų — amerikiečių dvigubos eskadros bu
vimas turkų ir graikų vandenyse, tai pat
virtina.

Iš kitos pusės prie šių projektų prisideda 
amerikiečių planas, pagal kurį visas žemės 
pusrutulis dalinamas j šias zonas: tolimieji 
rytai, Pacifikas, Aliaska, Atlantas, Antilai, 
Europa ir šiaurės rytai. Amerikiečių — 
anglų strateginis bendradarbiavimas pasi
reiškia pagaliau pasiuntimu ekspedicijų Į 
Antarktiką. Tų ekspedicijų tikslas yra dve
jopas: ieškojimas uranijaus ir apmokymas 
personalo, reikalingo operacijoms arktikos 
srityje.

„Kaip tik tuo momentu, kada ponas Molo
tovas reikalauja JTO nutraukti diplomatinius 
ryšius su Franco — Ispanija, kaip įžangą į 
ekonominę blokadą, sovietų valdžios atsto
vai siūlo Madrido vyriausybei padaryti to
kią svarbią prekyb. operaciją.

Nesusilaikoma neišvedus paralelės tarp 
SSSR realizmo ir Prancūzijos laikysenos, ku
ri paaukojo jai naudingą poziciją Ispanijos 
rinkoje dėl ideologinių sumetimų.

Ši paralelė Įdomi tuo, kad kadaise amonia
ko sulfitą Ispanijai tiekė Prancūzija. SSSR nė 
kiek nedelsė užimti Prancūzijos vietą Ispani
jos rinkoje.

Tarp kitko pažymima, kad tai yra ne pir
mas kartas, kai Ispanija iš Sovietų vyriausy
bės gauna panašų pasiūlymą. Jau prieš ke
letą mėnesių anologinės derybos vyko Pary
žiuje.”

mus gerai pamaitino. Nors buvau storas, be1 
tikrumoje vos pavilkau kaulus.

Tuoj skubėjau nusimaudyti ir persirengti, 
numesti tuos gėdos drabužius, kuriuos teko 
nešioti keturis ■ metus. Išoriniai vėl afrodžtsu 
kaip žmogus, bet kol atgavau vidine lygsva
rą dar praėjo daug mėnesių. Staigus perėji
mas iš laukinių gyvenimo j kultūringų žmo 
nių gyvenimą nebuvo lengvas, nes daug d’ 
lykų buvau visiškai pamiršęs ir reikėjo mo
kytis iš pat pradžios. Su kalinio drabužiais 
numečiau ir žiaurius atsiminimus ir šiandien 
sunku betikėti, kad tai buvo tiesa.

Fetnina ir Goncourt premijos
Prancūzų spauda svarsto, kam bus paskir

tos Feminos ir Goncourtų premijos. Kandida
tai Į Feminos laureatus numatomi: knnetfe 
Vailiant „Chateaux de Cartes” (Kortų pilys). 
Pierre Daninos „Le Roi Sommeil” (Karalius 
miega) ir Margaruerite Combes „Paganon" 
Goncourtų premiją gali laimėti Jtdlard leidi" 
nys „L’Historie d’un fait divers".
^Romoje šio mėn. 15—20 d. vyksta tarptau
tinis filosofų kongresas. Iš Vokietijoj daly- 

'vauja universiteto rekt. prof. dr. Walter Hall" 
stein, gamtos mokslų fakulteto dek. prof. <R 
Willi Hartener ir Marburgo universiteto 
dr. Julius Ebbinghaus.

2



r'/ . ' 1 '■ ’ ■ ' * ■ *■ ■ . /

1947.1.15. '' MINTIS 3 ptl. Nr. 5 (242)

Paskutinioji apgaulė.- ■
Rašo Henr. Žemelis

Šis pareiškimas yra panašus į eilę kitų sa
vo laiku vokiečių skelbtų propagandinių pra
nešimų, kaip pav., lietuvių tauta įsijungia į 
aktyvią kovą šalia kitų Europos tautų ir tūk
stančiai savanorių' plaukia i registracijos 
punktus. Oi tikrumoje vokiečių SS daliniams 
pasiseka gatvėse, kaimuose, kinuose ir kitose 
viešose vietose sugaudyti kelisdešimt vyrų ir 
juos jėga išsiųsti į frontą,' bet ir tų vyrų di
delė dalis pabėga ir laimingai grįžta namo. 
Arba pav., per radijo skaitomas kažkokio tūlo 
lietuvio laiškas, kuriame jis aprašo, kaip jam 
gerai dirbti Vokietijos pramonėje, kaip jis 
laimingai jaučiasi, kad galįs prisidėti prie 
bendros pergalės ir kviečia kitus savanoriš
kai vykti Vokietijon dirbti, tikrumoje — visi 
juokiasi iš tokių laiškų, nes puikiai žino Vo
kietijos katorgos darbus ir stebisi, kad vokie
čiai tokiom kvailom priemonėm vilioja darbo 
vergtis. Arba pav., Lietuvos jaunimas džiau
giasi turėdamas progos stoti į Reicho darbo 
tarnybą ir tūkstančiai savanorių prašosi prii
mami, bet dėl „ribotų” vietų skaičiaus nega
lima patenkinti visų prašymų, tikrumoje — į 

=___ # .šaukiamus verbavimo' susirinkimus iš 400 —
| Marijampolę ir Kalvariją, tai ir čia viskas 600 kviečiamų abiturientų ateina 10 — 20 as- 
turėjo būti nuginkluota. Nors kitiems ba- 
talijonams buvo pranešta, kad jų daliniai 
pasiliks neišformuoti, jie su savo karininkais 
ir eiliniais, sukurstyti apgaulingų ir kur- y Kiliminę. nesą, ksu gen. riecnavicius uuvu 
•tanėių žmonių, pabėgo ir todėl vokiečių ' susitaręs iki 1944m. kovo 16d., suorganizuo

ti V. Rinktinę ir pasiųsti į Vilniaus kraštą 
atitinkamą batalijonų skaičių, tačiau iki tos 
dienos nebuvo gautas iš vokiečių nė vienas 
šautuvas ir nė vienas kitas aprangos daiktas. 
Pagaliau į Vilniaus kraštą, prieš gen. Plecha
vičiaus norą, buvo išsiųsti keli V. Rinktinės 
batalijonai ir išskirstyti atskiromis vietovėmis 
kuopomis ir net būriais. Nors straipsnyje ra- - 
soma, kad šitokį paskirstymą pasiūlė V. Rink
tinės štabo viršininkas, bet reikia būti per 
daug naiviu ir tikru karinio mokslo profanu 
patikėti, jog Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas galėtų tokias nesąmones pasiūlyti.

Šie batalijonai veikė grynoj vokiečių vado
vybės žinioj ir tą paskirstymą jie padarė, 
matyt, su tam tikru tikslu, kad, reikalui esant, 
lengviau galima būtų juos nuginkluoti. Iš to
kio pąskirstymo ir visiško neapginklavimo 
gavosi tas, kad tie V. Rinktinės daliniai buvo 
visiškai nepajėgūs het .kokiai, kovai su čia 
esančiais partizanais. Iš kitos pusės, tie V. 
Rinktinės daliniai ir nematė jokio intereso ko- ' 
voti, nes jų ir esančių patrijotinių lenkų dali
nių tikslai sutapo ta prasme, kad priešas vie
nų ir kitų pasirodė esąs tas pats. Juk nepas-

21. Šitie aspirantai turėjo, kaip Lie
tuvos gera dvasia, 
tarp visų batalijonų,

būti paskirstyti 
kad pakeltų for

macijų moralę, drausmę ir nuotaiką, kadangi, 
štabo viršininko žodžiais, šitų Marijampolės 
aspirantų eilėse buyo geriausieji jauni Lie
tuvos patriotai.

Šiuo būdu būtų buvusi sudaryta galimybė 
iiiuos batalijonus taip kontroliuoti, kad įtar
tinas elementas nebūtų turėjęs vietos šiuose 
daliniuose ir kad jie būtų parodę Lietuvos 
karišką dvasią ir laikyseną.

Ką gi daro suformuotų dalinių štabas?
Užuot paskirstęs šitą elitą tarp batalijonų, 

kurie daugumoje susideda iš ūkininkų, jis 
siunčia juos geriau namo, tuo tarpu kai kiti 
daliniai 
krašte.

Po to,
Vilniaus 
nuginki' 
•įžengimai drausmei griežtai nubausti, pana
šūs reiškiniai pasirodė ir kituose bątalijonuo- 
ae. Kadangi pakrikimas grėsė persimesti ir

jau buvo gaujų srityje Vilniaus

kaip kai kurios batalijonų dalys 
krašte turėjo būti dėl pakrikimo 
os ir jų pasipriešinimas arba nu

menu ir iš tų pačių nė vienas neužsirašo ir 
t. t. ir t. t.

Tas pats buvo ir su šia „teisybe” apie V. 
Rinktinę. Tiesa, kad gen. Plechavičius buvo

laptis, kad vokiečiai apginklavo tuos pačius 
lenkų partizanus ir vedė derybas su jais pe
rimti didesnės Lietuvos dalies (iki Kauno ir 
Panevėžio apskr.) administravimą.

Oen. Plechavičiaus griežti reikalavimai bei 
pačių Bn vadų pasipriešinimai šitokiai nesu
prantamai vokiečių vadovybės taktikai . ne
davė jokių rezultatų.

Tiesa,'kad vieno Bn kuopos dalis pateko 
priešui į belaisvę, kuriuos jie nuginklavo ir 
nurengę paleido į stovėjimo vietą, bet taip pat

vadovybė buvo priversta ir paskutinius ba
talijonų likučius nuginkluoti. ■

Batalijonų kariai bėgo namo sukurstyti, 
apakinti ir suvedžioti. Ar kas nors tiki, kad 
Vokietija penktais karo metais Lietuvos da
liniams, kurie turėjo saugoti savo tėvynę nuo 
priešo, buvo davusi ginklus tik tam, kad juos 
vėl nuginkluotų? Kadangi padėtis Vilniaus 
krašto - batalijonuose vis daugiau aštrėjo 
gen. Įeit Plechavičiui buvo duotas įsakymas 
visiems septyniems Vilniaus krašto batalijo- 
nams asmeniškai vadovauti (paskirti 2 pulko 
vadus ir vokiečių vadovybė norėjo duoti 
sunk, pabūklų ir tankų). Be to, buvo aišku, 
kad šitie batalijonai turėjo virsti regulia
riais policijos daliniais Lietuvos srityje. 
Užuot paskyrus tinkamus karininkus šių ba
talijonų vadovybei perimti, gen. Įeit. Plecha
vičius,, kaip ir jo štąbo viršininkas, 1944 m. 
gegužės 10 d., grąsino atsistatydinti ir pa- 

* leisti savo dalinius..Jei .gen. Įeit. Plechavi
čių* iki šiol kovojė-prieš bolševizmą ir daug 
yra nusipelnęs,:'šino- atveju jisai tikrai pa
rodė savo nesugebėjimą.

Šiuo aš visiems apskričių komendantam* 
skelbiu, kas seka: išmušė valanda, kuomet 
tikrieji Lietuvos karininkai ir kareiviai turė
tų (rodyti, kad jie yra tikri savo šalie* pa
triotai, o ne kavinių ir politinių salionų ple
piai, kurie gvildena ateities klausimus ir, 
aiškiai suprasdami padėtį, ištikimai ir nuo
širdžiai kovotų šalia Vokietijos prieš bolše
vizmą.

Tik vyrai ir karininkai, kurie suprasdami 
šio momento rimtumą, gali visiškai aukdtis už 
savo tėvynę ir lietuvių tautą, duotus įsaky
mus ne tik įvykdyti, bet ir bendradarbiauti; 
pasisekimui užtikrinti ir tuo garbę brangi
nančiai karingai lietuvių tautai kitų greta 
Vokietijos kovojančių tautų tarpe, suteikti 
jai priderančią vietą.

■Todėl aš tikiuosi iš visų apskr. komendan
tų, karininkų, bendradarbių ir eilinių, kad tik 
grynos sąžinės, atsidavę ir atsakomybę su
prantą vyrai bus apskr. komendantūrose ir 
kad besąlyginis klusnumas, pasitikėjimas vo
kiečių vadovybe ir mano paskirtuoju puĮki- 
ninku B„ kaip ir jo pavaduotoju, bus jų pir
muoju uždaviniu.

Aš tikiu, kad tautos istoriją rašo ne di
deli* būrys ba’*ų elementų, bet kad ir čia, 
Lietuvoje, sauja karių, tikrų šalies patrijotų 
daugiau atsieks, negu pikti plepiau

Jeigu apskr. komendantai, jų karininkai ir 
Įriti ištikimi vyrai bus artimuose ryšiuose su 
pulkininku B., (mobilizacijos štabu) ir reikš 
norą, nežiūrint bet kokių aplinkybių, savo 
uždavinį vykdyti, tai jų darbas, jų pastangos 
ir jų uolumas, jų ištikimas pasiaukojimas 
savo šaliai atneš jų tėvynei Lietuvai pagei- 
daujamų pasisekimų. —

Hintze
SS-Brigadefuehrer und 
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Pirmiausia, jau pats faktas, kad šis straips

nis buvo paskelbtas, parodo, jog vokiečiai bu 
vo priversti paskelbti ir tokias nesąmones, 
nes, matyt, viešuma liko labai nepatenkinta 
V. Rinktinės likvidavimu ir ši viešuma žino
jo visas tikras priežastis ir faktus apie V. 
Rinktinę ir vokiečių apgaulingas užmačias 
bei jų teroro darbus. Kad šį straipsnį būtų 
parašęs koks nors feljetonistas ir jį pavadi
nęs „Neteisybė apie V. Rinktinę”, galbūt, ir 
niekas neatkreiptų dėmesio ir tik iš jo pasi
juoktų. Tačiau kai jį parašė officialus asmuo, 
pats Policijos vadas Lietuvoje Hintze, tai 
&čia, buvo norėta kažką įtikinti ir patei- 

«®*o veiksmus.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė
TAIKA

Taika žtivims Ramiajam Vandenyne, 
Taika lavonams po žeme...
Taika, nubėgus anglų mylią, 
Sustaugia vėju kamine
Taika Silovkose ir Sibiro Uratuos...
Visiems, prie karo prirakintiesiems taika... 
Ir, ten, kur nupenėti žvėrys ganos, 
Uždengus burną laiko kruvina ranka...
Taika imperijoms, tautoms ir karalijoms...
Bažnyčių kunigaikščiams ir Liucipieriaus

sūnums,
Dabar jau mes ir mirti nebebijom: 
Dabar visur vienodas rojus mums.
Visur džiaugsmingai pildo tėvų valią, 
Draugauja vilkas su avinėliu...
Ir kur ant paskutinio žmogaus kaklo virvę 

neria —
Taika žygiuoja ir siauriausiu takeliu.
Būkit pasveikinti visi, išlaisvinti iš visko!
Ir tu, mano Tėvynė Lietuva!
Ant tavo žalio apsiausto kraujai ištriško 
Nuo pančių, su kuriais nebuvo rišamas šuva.

(Iš eil. rinkinio „Skeveldros”)

tiesa, kad likvidavus V. Rinktinei, vokiečiai 
tuos pačius karius, lyg kokiai pajuokai, vari
nėjo nuogus Kauno gatvėmis.

Apie bet kokio didelio kiekio ginklų pate
kimą į priešo rankas negali būti ir kalbos, 
nes kaip buvo žinoma, kiekvienas kareivis bu
vo ginkluotas prancūzišku šautuvu ir turėjo 
15 šovinių, gi kuopoje buvo 3—4 lengv. kul
kosvaidžiai. Ir tai visas „pakankamas” apgin
klavimas.

Sanitarinė būklė, ypač Marijampolėje, ti
krai buvo bloga ir grėsė pavojus atvykusiems 
savanoriams užsikrėsti niežais, ar kitom už
krečiamom ligom. Tik dėka V. Rinktinės štabo

Eugene O’Neill gramas

ir pačių gydytojų energingų žygių, pavyko 
išvengti epidemijų. Bet tai padarė pats V. 
Rinktinės štabas, o ne ponai vokiečiai, kaip 
kad jie gyrėsi savo straipsnyje.-O tokia padė
tis pasidarė todėl, kad nebuvo tinkamų patal
pų, lovų, baltinių, rūbų, muilo ir t. t.

Civilių gyventojų terorizavimas, sodybų de
ginimas, moterų ir senių išniekinimas ir ki
toks žemas elegsys su civ. gyventojais, kuris 
pagal Hintze tvirtinimą, yra primetamas V. 
Rinktinės kariams — yra šlykščiausias vo
kiečių melas ir sąmoningas noras žeminti lie
tuvio kario vardą. Niekur tokio atsitikimo 
nebuvo ir būti negalėjo.

Tiesa, kad 308 Bn stovėjimo ruože, vienas 
vokiečių policijos motorizuotas dalinys buvo 
partizanų užpultas ir per kautynes žuvo kele
tas vokiečių karių. Už tai tas pats dalinys vė
liau išdegino visą tą apylinkę ir išžudė visus 
civilius gyventojus. Bet tai padarė ne V. 
Rinktinės kariai, bet garbingieji vokiečių po
licijos kariai. Iš' viso, nekaltų civilių gyvento
jų terorizavimas, žudymas, išniekinimas įėjo 
į vokiečių kovos metodus. PaV., Švenčionių 
apskritoje partizanai nužudė du vokiečių ci
vilinės valdžios pareigūnus. Už tai buvo nuš
luota visa apylinkė ir išžudyta per 500 ne
kaltų civilių gyventojų: moterų, senių, kuni
gų, ir vaikų. Tai vienas iš daugelių pavyz
džių, parodančių vokiečių elgesį užimtuose 
kraštuose. • >

1915— 1924m. vyrų šaukimas, kuris buvo 
aiškus nacių sauvalės’ aktus, pasibaigė visiš
ku mobilizacijos nepasisekimu ir tik dar kar- 

' tą parodė lietuvių tautos susipratimą. Negi 
^ lietuviai savanoriškai važiuotų ginti Vokieti

jos aerodromų, kai jų pačių Tėvynė buvo te- 
riojama ir visaip plėšiama?

Tik per trumpą V. Rinktinės formavimo lai
ką, naciai buvo pareikalavę 199.000 vyrų ir 
priedo dar mobilizacija. Taip pat reikia neuž
miršti, kiek tokių reikalavimų buvo iki V.1 - 
Rinkfinės atsiradimo? Kas būtų likę iš Lie
tuvos, jeigu lietuviai paklausytų nacių paža
dų ir gen. Plechavičius nepasipriešintų jų rei
kalavimams? Todėl nenuostabu, kad, ponas 
Hintze nesuprato, kodėl lietuviai taip užsis
pyrusiai nenorėjo tos žadamos „garbės*’ ir 
kad reikėjo šitą paaiškinti vien tik susitari
mo „laužymais”.

Todėl taip pat suprantama, kodėl V. Rink
tinės štabo viršininkas paruošė mobilizacinį 
planą, pagal kurį paskutinieji kovotojai būtų 
sušaukti tik 1946 metais.

Gen, Plechavičius 'nebuvo tiek trumparegis 
ir tiek menkas lietuvis patrijotas, ,kad jis ban
dytų savo tautą mulkinti vokiečių propagan
dos siūlomomis priemonėmis ir aiškinti per 
spaudą ir radiją, kad lietuviai važiuotų iš 
savo krašto ginti Vokietijos aerodromų. Ly
giai taip pat jis nenorėjo būti paskirtas gen 
Inspektoriumi, kaip tai buvo Latvijoje ir Esti
joje, nes jis nenorėjo užsitarnauti savo tautos 
išdaviko vardo. Šia prasme, gen. Plechayjčius 
pasirodė lygiai tokiu pat priešu ir- bolševiz
mo, ir vokiečių. .,qS

— Aš geriau žūsiu, negu mane privers iš
duoti savo tautą, — sakydavo mūsų genero
las. v  (bus daugiai!)

tų kapitonas, akademikas, nusivylęs anarchis * 
tas, būrų karo korespondentas ir kt.) susi
rinkę bare, stumdėsi tarp realybės ir iliuzi
jos, laukdami ledų pardavėjo — mirties. Pa
sak recenzentų, autorius mėgino įrodyti, jog 
žmonėms neįmanoma gyventi be iliuzijų. Vei
kalo platumui trūkę gilumo.

Bet su premjera visuomenė',patyrė ir svar
biausiojo veikėjo pergyvenimų turinį. Į vei
kalo repeticijas atsilankydavo išbalęs, kaip 
kreida 58 metų E. O’Neill, atrodęs kaip 70 
metų senelis. Iš negausių jo pasakytų žo
džių keletas buvo skiriami savo paties dva
sinei krizei nušviesti. E. O’Neill prisipažino 
— karas padėjo man įsisamoninti, jog aš au
kojau savo tikėjimą, senoms vertybėms, — 
ir su liūdesiu pridūrė — Todėl aš jaučiu, 
kad Amerika yra didžiausias nepasisekimas 
istorijoje. Istorijos bėgyje jai buvo visako 
daugiau suteikta, negu bet kuriam kitam kraš
tui, bet mes išeikvojome savo sielą, bandy
dami laimėt kažką anapus jos. Ir mes baig
sime, kaip paprastai, prarasdami ir savo' sie- 
lą ir tą „kažką” anapus jos. Bet kam gi kal
bėt toliau. ...Šventrašty tai. daug ryškiau pa
sakyta: „Nes kągi pelnytų žmogus, laimėda
mas visą pasaulį, jei jis prarastų savo sielą?”

Si E. O’Neill rezignacija primena kito gar
saus amerikiečių rašytojo Dos Passos įspū
džių iš Europos nuotaikas. Ir Dos Passos, 
kritikuodamas JAV administraciją Europoje, 
priminė, jog patrankoms nutilus išlindę iš 
griuvėsių europiečiai ne tiek laukė konservų 
ir cigarečių, kiek dvasinio naujumo, žmoniš
kumo, sielos. O siela esanti pavojuje ir pas 
nugalėtojus, kuriančius „Naująjį Pasaulį”... 
Tas pasaulis, virtęs ne tik politikų, bet ir 
kūrėjų, žodyno dalimi, gimsta skausme ir 
abejonėje. Jam auštant atsiranda drąsių žmo
nių, kurie savo gyvenimo vakare išdrįsta pa
sakyti — Aš klydau. Kuo daugiau jų, tuo 
daugiau pagrindo tikėti, kad tas pasaulis ne
gims mele. Ir jų šalis gali jais tik didžiuotis.

Nutraukęs ryšius su praeities idealais E. 
O’Neill liko vienas. „Aš esu njekeno svečias, 
o mano diena baigiasi. Prieš mane ilga nak
tis ir aš pavargęs.” Šiais R. Tagorės žodžiais 
jis neilgai teįstengė gyventi. Su „The Iceman 
Comes” jis vėl išėjo kovon už naują pasaulė
žiūrą ir naujas tiesas. Bet ši drama atsaky-

Prieš keletą mėnesių 'Broadway’uje pakilo 
seniai lauktos premjeros uždanga. Rinktinė 
publika nuščiuvo, pasigirdus pirmiesiems „The 
Iceman Comes” (Ledų pardavėjas ateina). Po 
12 metų juose Vėl prabilo Eugene O’Neill. Ir 
šis vikalas tapo nauju veiksmu jo gyvenimo 
pjesėj, paskutiniuoju metu virtusioj drama.

1934 metais šis didžiausias JAV dramatur
gas pasitraukė iš viešumos. Jis norėjo visu
moje įvykdyti savo milžinišką projektą — sce
nos veikalų cikle dramatizuoti vienos JAV 
šeimynos ir visų JAV gyvenimą tarp 1754 ir 
1932 metų.

E. O’Neill pasitikėjo savimi. Jo garbės 
žvaigždė buvo pačioje viršūnėje. „Imperato
rius Jones”, „Anna Christie”, „Karibų mė
nulio” fragmentai su didžiausiu pasisekimu bu 
vo statomi viso pasaulio scenose. Kritika 
jam pynė laurus, suteikdama ne tik didelio 
dramaturgo, bet ir poeto titulus. Jo turtas 
siekė 2.000.000 dolerių. Jo kūrybinė energija 
buvo nemažesnė, kaip jaunystėj, kada jis su
sižavėjęs Ibsenu ir Strindbergu, pradėjo sa
vo jūros vienveiksmių ciklą.

Užbaigęs paskutiniąją „Dienų be galo” 
frazę, jis su žmona apsigyveno nuošalioj, 
saulėtoj farmoj. Ten savo grakščiu, mikros
kopišku šriftu jis pradėjo naująjį kūrinį. Il
gainiui jo ciklas išaugo iki 11 dramų. Pa
raštės pildėsi, gimė idėjos naujiems veika
lams. Darbas buvo produktyvus, 
be šešėlių.

Bet metai nesulaikomai artinosi 
tųjų. Mimozinis jautrumas, kuriam 
koti už poetiškiausias jo dramų vietas, nega
lėjo atsispirti besiniaukiančiai aplinkai. Pa
saulio chaosas pradėjo jį trukdytu 1940 me
tais jo darbo planas ėmė irti. Jo numylėtos 
Prancūzijos okupacija visiškai išmušė E. O’ 
Neill iš senojo gyvenimo vėžių. Jo nervai 
pairo, porą sykių jis turėjo pakelti paraly
žiaus smūgius. Rašyti daugiau nebebuvo 
įmanoma. Galiausiai jis pardavė savo farmą 
ir persikėlė miestan.

Tokios buvo paviršutinės žinios, kurias 
įstengė sužinoti smalsuoliai. Ir štai pr. me
tų vasario mėn. buvo paskelbta, jog E. O’ 
Neiti grįžta J sceną. Rudenį uždanga pakilo. 
Sudominti žiūrovai nepamatė ko nors itin 
naujo. Drama buvo parašyta senuoju stilium. mo dar nedavė. Ji tebuvo viena iš daugelio 
Veiksmas, vykstąs 1912 metų fone, buvo pla- iliuzijų E O’Neill kūryboje. rf-č • __ e-1 _____  4 - - * uv* ■ ’ ■ ■ •

Filinu pro4 akcijoje pirmauja 
Meksika

Per tarptautinį lilmų kongresą Cannes 
mieste, Pietų Prancūzijoje, paaiškėjo įdo
mių dalykų iš filmų pasaulio. Štai, JAV ki
no .teatruose priskaitoma 10 milijonų sėdi
mųjų vietų, ir tai yra šios rūšies pasaulini* 
rekordas. Vienu metu JAV kino teatruose 
filmų žiūrėti gali aštuntadalis visų gyvento
jų. Mažai kas nuo šio skaičiaus atsilieka, 
nes kas savaitę JAV kino teatrus aplanko 95 
milijonai žiūrovų, taigi, kiekvienas JAV pi
lietis vieną kartą per savaitę žiūri filmą. 
D. Britanijos statistika rodo, kad ten. kiek- 

. vienas gyventojas kiną aplanko kas antrą 
savaitę. Prancūzijoje vos 40-toji tautos da
lis gali vienu metu stebėti filmas savo kino 
teatruose. Tačiau daugiausia kino teatrų, pa
lyginus su gyventojų skaičiumi, turi Belgi
ja. Pasaulinėje filmų produkcijoje pirmauja 
Meksika, kuri, pvz., pereitais metais išleido 
87 filmas. Ten kas 160-tasis meksikietis už?, 
darbiauja filmų gamyboje.

gyvenimas

prie 1939 
reikia dė-

„Pragiedruliai“ i» Švedijos
Vokietijoje gautas Lietuvių Draugijos Sve 

dijoje rotatorium spausdinamas žurnalas 
„Pragiedruliai”. Mus pasiekė jo Nr. 2, skir
tas lapkričio mėn. Žurnalo viršelis dailiai at
spaustas spaustuvėje. Turinyje esama dailio
sios literatūros, straipsnių ir apžvalginių da
lykų. Išspausdinta eilėraščių (P. Babicko 
„Karių daina”, B. Brazdžionio „Aš sapna
vau”, V. Sirijos Giros „Mūsų sargyba”, 
verstinis H. Gullberg „Brolijos regula”), ke
letas straipsnių (Girkanto „Mūsų kariuome
nę paminint”, Dr. P. Gražįškio „Paradoksų 
politika”, „Nepamirškime savo pareigų”), 
prozos ir reportažų (A. Vaičiulaičio „Nera
mumas”, J. Lingio „Santa Lucia”, Miestiškio 
„Į svečius pas užjūrio lietuvius”). Ypač pla
tūs yra apžvalginiai skyriai „Lietuviai išei
vijoje”, „Lietuvoje” (Čia nemaža naujų žinių, 
dar nebuvusių Vokietijos lietuvių spaudoje), 
„Tremtyje”, „Įvairios žinios”. Šio numerio 
37 psl. Žurnalo kaina (3 numeriai) 3 krono*.
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(MINTIS) Tarias, išvaizda, galybė — vrakas yra beprasmiška ir niekinga prieš 

širdie* didybę. A. Sfifter

Kas vyksta Baltijos respublikose
Plačiai skaitomas ir ypač Anglijos ūkiniuose 

sluoksniuose įtakingas britų savaitraštis „The 
Economist” 1946 m. 28 d. numeryje išspaus
dino ilgesnį, labai objektyviai parašytą straips
nį apie Baltijos valstybes, „ Ba 11 i j o s Res
publikose”. Jo autorius pažymėtas kaip 
Savaitraščio korespondentas. Jame rašoma:

„Maža tautų nukentėjo taip žiauriai per 
1940 m. kaip trys Baltijos respublikos. 1940 m. 
birželio mėn. Estija; Latvija ir Lietuva bu
vo okupuotos raudonosios armijos.

Maskvos įgaliotiniu p. p. Ždanovo, Višins
kio iy Dekanozovo parėdymu tautiniai vadai 
buvo nužudyti arba deportuoti, tos respubli
kos po karikatūrinių rinkimų inkorporuotos 
| Sov. S-gą ir jų žemės ūkis, pramonė, pre
kyba ir švietimas pavestas komunistų kontro
lei. 1941 m. vasarą Baltijos respublikos bu
vo okupuotos Wermachto. Sekusieji treji vo
kiečių okupacijos metai buvo pakenčiami 
vien tiktai palyginus su ankstyvesniais rusų 
okupacijos metais. Respublikos buvo vokie
čių karinės valdžios žinioj, jų kultūrinis ir 
ūkinis gyvenimas nacių kontrolėj ir depor
tacijos ėjo toliau — iš pradžių lėčiau kaip 
rusų laikais, bet greičiau 1944 m., kai šim
tai tūkstančių baltų darbininkų buvo sugau
dyti priverstiniams darbams Reiche. 1944 m. 
rudenį raud. armija vėl okupavo Baltijos res
publikas. Keletą mėnesių jos buvo kovos are 
na, ypač dideli sunaikinimai buvo padaryti 
pietuose, kur šimtus Lietuvos kaimų sunai
kino pasitraukdami vokiečiai. Prieš ateinant 
rusams prasidėjo masinė baltų emigracija; 
apie 30.000 jų pavyko pabėgti už jūros į 
Švediją, kiti — apie 300.000 — pasuko į 
Vokietiją, tikėdamiesi rasti saugumą britų ir 
amerikiečių zonose.

Kas per pastaruosius dvejus metus įvyto
siose respublikose, nelengva sužinoti. Estija, 
Latvija ir Lietuva efektyviau užsklęstos nuo 
išorinio pasaulio negu kuri nors kita Euro
pos vieta, fen nėra nei vieno užsienio ko
respondento; nei vienas svetimas atstovas ten 
neįsileidžiamas. Ten nebuvo Unrra misijų. 
Tik nedideliam skaičiui baltų pavyto pabėg
ti iš antros rusu okupacijos. Maža laiškų,

U Memmingeno lietuvių stovyklos gyvenimo
• Aerodromo stovyklos parap. klebono 

kan. prof. Steponavičiaus ir bažnytinio ko
miteto rūpesčiu vietos koplyčioje — kuklioje 
palėpėje įruoštas gražus skoningas altorius. 
Meniškiems darbams vadovavo jauna dail. 
Savickaitė.

• Pasibaigus LTB komiteto kadencijai, 
Aerodromo stovykloje buvo įvykdyti rinki
mai. Į naująjį komitetą didele balsų persva
ra išrinkti: inž. Augustinavičius — pirm., 
mokyt Kreivėnas — -I vicepirm., agr. Jan
kaitis — švietimo vadovu ir II vicepirm., inž. 
Miklius — sekretorium, A. Kamavičius — 
ūkio vedėju, dipl. teis. Janavičius — soc. 
reik, vadovu, Dopkevičius — nariu. Naujasis 
komitetas, sudarytas iš turinčių aiškų visuo
menės pasitikėjimą žmonių. Tikimasi, kad jis 
gerai tvarkys vietos tremtinių bendruomenės 
reikalus.

• Nenormali Memmingeno Liet. Raudono
jo Kryžiaus padėtis rodo žymių susinormuo- 
ti. Po keleto mėnesių įtampos, LRK Vyr. Val
dyba pagaliau sutiko priimti aerodromo sto
vykloje 90 naujų narjų. Įsteigtas atskiras ae
rodromo stovykl. L.R.K. skyrius. Sausio 12 d. 
sušauktas reorganizacinis narių susirinkimas, 
kurio pirmininku išrinktas 'dipl. ekonomistas 
Br. Kviklys. Susirinkimas praėjo gražioje 
darbo nuotaikoje. Į skyriaus valdybą išrinkti 
Proviz. Nasvytis, Sešplaukienė, Daškevičius, 
mokyt. Kreivėnas ir Seikūnas. Iškelta daug, 
svarbių klausimų, liečiančių šalpos darbą, ne
tekusių DP globą ir tt.

• Iš Memmingeno stovyklos išvykę lietu
viai į Ameriką nenutraukė su ja ryšių. Vie
nas tokių memingeniečių M. Laurinavičius 
„Dirvoje” ir lietuvių kolonijose veda akciją 
sušelpti DP stovyklose Vokietijoje gyvenan
čius tautiečius, pirmoje eilėję mokyklas. Siam 
reikalui renkamos ten aukos ir jau išsiųsta 
18 „Care” paketų. Stovyklos gyventojai savo 
susirinkime L 10 d. vienbalsiai nutarė išreikš 
ti jiems už tai padėką.

• Artėjant pavasariui organizuojami dar
žininkų kursai. Juos sutiko vesti agr. Jankai
tis.

• Kultūrinis ir meninis gyvenimas pasku
tiniu Įeito kiek apmirė. Laukiama didesnio 
aktyvumo. Koresp. 

pasiųstų ten iš Vakarų, atsakoma. Praktiškai 
vienintelis informacijų šaltinis yra sovietų 
spauda ir radijas. Jie duoda aiškų, bet jokių 
būdu nepilną vaizdą.

Baltijos respublikų komunistinimo darbas 
ėjo skubiai. Tačiau jis nebuvo lengvas. Po
litinis estų, latvių ir lietuvių nusistatymas 
dar demokratinis vakarų prasme, ūkinis gy
venimas pagrįstas valstiečių nuosavybe; tai 
yra smulkių ūkininkų — savininkų tautos, 
tvarkančios savo ūkį per kooperatyvines 
draugijas. Jų švietimo ir gyvenimo lygis bu
vo labai aukštas. Vienintelis kelias pajungti 
jas komunizmui per trumpą laiką yra jėga ir, 
gal būt, per ilgą laiką perauklėjimas, permo
kymas.

Rusai netaupė jėgas. Daugelis baltų nau
jokų buvo mobilizuota į raud. armiją ir iki 
šiolei jie nedemobilizuoti. Daugeliui tūks
tančių civilių, kaip „nepatikimiems asme
nims” išduoti žali pasai ir po to jie de
portuoti į Sovietų S-gos gilumą, daugumas, 
kaip atrodo, į arktiką ir Sibiro sritis. Tūks
tančiai kitų, turintieji geresnius pasus, pasiųs 
ti į „savanoriškus” darbus į Rytus. Jų skai
čius negali būti nustatytas, bet sovietų ra
dijo pareiškė, kad 83.000 vienų tik lietuvių 
išvyto šiuo keliu 1945 m. pirmaisiais mė
nesiais. Per visuotinius rinkimus 1946 m. va
sario mėn. nebuvo išstatyta jokio kito kan
didato kaip tik komunistų kontroliuojamų or
ganų ir balsavimo teisė buvo praplėsta ru
sų kareiviams, valdininkams ir NKVD agen
tams, kurie tuo metu buvo rinkimų apylin
kėse. Beveik visa pramonė ir žemė „nacio
nalizuota”. Tiktai labai mažas skaičius smul 
kių prekybininkų ir ūkininkų palikti kaip 
savininkai, bet ir jų egzistencija greitai su
žlugdoma* nepakeliamais mokesčiais. Nė vie
nas nekomunistas neįleidžiamas į adminis
traciją.

Komunistu tikėj’mo mokymas yra skubus, 
bet ne sėkmingas. Trūksta mokytojų; sovie
tų radijas ir laikraščiai nuolatos skundžiasi 
marksistinių pamokų trūkumu mokyklose. 
Universitetuose- yra daugiau pažangos. Ko
munistinės doktrinos kursas yra privalomas

Lietuvių gyvenimas Neusfadte
Kalėdų šventes gražiausia čia atšventė vai

kai Kūčių dieną jiems eglutę suruošė Unrra. 
Prie eglutės programą atliko latviai (šokiai, 
dainos, vaizdelis), lenkai (sušoktas krakovia
kas) ir lietuviai (dainos ir šokiai; dainoms 
vadovavo V. Stankienė, šokiams G. Dutnčiū- 
tė-Breikmanienė, muzikinė dalis G. Stonie
nės). Vaikučiai buvo pavaišinti ir gavo do
vanų net drabužėliais.

Kalėdų pirmąją dieną eglutė suruošta ats-z 
kirai pačių lietuvių. Programą mažieji atli
ko ir prie šios eglutės, tvarkomi tų pačių 
vadovių, o Kalėdų senelis (aktorius J. Kaz
lauskas) visus apdovanojo daugiausia pačių 
tėvų suneštomis dovanomis.

Didžiausio pasisekimo ir pasigerėjimo su
silaukė gruodžio 28 d. suruoštasis lietuvių 
pradžios mokyklos mokinių vakaras su plat 
čia ir gerai paruošta programa. Buvo suvai
dinta rašytojo F. Neveravičiaus parašyta 
alegorinė pasaka „Rūta” (režisūra J. Kaz
lausko, dainos V. Stankienės, šokiai O. Dum- 
čiūtės-Breikmanienės, muzika G. Stonienės, 
dekoracijos A. Petrikonio). Be šokių, prog
ramoje žymią vietą užėmė V. Stankienės ge
rai paruošti du — vyresniųjų ir mažųjų vai
kų chorai. Programa sužavėjo tiek šio spek
taklio žiūrėjusius lietuvius, tiek kitataučius 
ir Unrros pareigūnus. Visus organizacinius 
spektaklio darbus atliko mokyklos vedėjas J. 
Mikšys su kitais mokytojais.

Naujų Metų sutikimą lietuviai suruošė 
bendrai. Padainavo G. Stonienės vadovauja
mas vyrų choras ir kvartetas, padainuota ak
tualijų, dvi poros šokėjų pašoko suktinį, pa
skaityta aktualaus jumoro. Programą tvarkė 
aktorius K. Gandrimas. Susirinkusiems N. 
Metų kalbą pasakė vietinės bendruomenės 
pirmininkas rašyt. F. Neveravičius.

N. Metų proga vietinių jėgų rotatorium 
išleistas vienkartinis satyros ir jumoro lei
dinys „Menkės balsas” (Nr. 3).

Prieš pat N. Metus iš vietinės bendruome
nės pirmininko pareigų-pasitraukė K. Lašas. 
Gruodžio 27- d. pirmininku išrinktas anks
čiau ilgai tas pareigas ėjęs rašyt. F. Nevers- 
ričių*. K. Borėnas

visiems studentams ir marksizmo—leninizmo 
katedra atidaryta kiekvienam universitete. 
Platesnis propagandos skleidimas yra truk
domas materialinių sunkumų. Tik maža tėra 
radijo imtuvų ir dienraščiai negali plačiau 
praplisti už jų leidimo vietos, nes transpor
to sistema neatstatyta. Bet tikimasi, kad ne
užilgo visas radijo ir spaudos propagandos 
svoris pasidarys juntamas. Tuo tarpu, žino
ma, jokios nekomunistinės propagandos ar 
švietimo neleidžiama, Liuteroniškoje Latvi
joje ir Estijoje ir katalikiškoje Lietuvoje pas
toriai ir kunigai yra išvaryti iš mokyklų. 
Seminarijos ir mokyklos uždarytos. Bažny
čios yra atviros, bet daugiau sakramentų 
suteikimui negu pamaldoms. i

Padidintoji rusifikacija. — Visa tai nė kiek 
nesiskiria nuo rusų- politikos per 1940—41 m. 
okupacjos periodą. Antrojoj okupacijoj skir
tinga yra tik rusifikacijos politika. Rusų 
kalba dabar yra naudojama visose oficialiose 
transakcijose, nors tik labai maža dalis estų, 
latvių ir lietuvių gali skaityti ar rašyti ru
siškai. Kandidatai į universitetus dabar turi 
pagydyti šį trukumą išlaikydami rusų kal
bos egzaminą. Naujas antplūdis rusų kolo
nistų užplūdo Baltijos respublikas. Daugiau 
kaip 20.000 jų jau apgyvendinta Kaune, dau
giau kaip 40.000 Vilniuje; Talinas, kuris 1939 
m. turėjo 140.000 gyventojų, pagal Maskvos 
pareiškimą, turįs būti planuojamas 500.000 
gyventojų; toks gyventojų padidėjimas gali 
būti pasiektas vien tiktai jų antplūdžiu iš 
Sovietų S-gos vidaus. Jei dabartinis depor
tuojamų rusų santykis bus išlaikytas dar ke
letą mėnesių, tai tautinis Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos charakteris išnyks. Tai, galimas 
dalykas, ir yra tai, ko Maskva noru 

ūkinę sovietų vyriausybės politiką sun
kiau suprasti. Maskva išgabena iš Baltijos 
respublikų pramonės Įrengimus ir žemės ūkio 
atsargas. Arkliai ir sveikesnės galvijų ban
dos iš-baltų ūkių išgabentos į krašto vidų. 
Per karą sunaikinti fabrikai daugumoje at
veju neatstatomi, nors keletas tekstilės ir 
odos įmonių atstatyta ir yra planai išplėsti 
degamojo akmens pramonę šiaurės Estijoje. 
Visose trijose respublikose gyvenimo .lygis 
krinta žemyn. Iš racionuojamųjų prekių vien 
tiktai ruginė duona reguliariai gaunama. Vi
dutinė alga yra apie 300 rublių mėnesiui. 
Už tiekLpinigų galima nusipirkti vos daugiau 
kaip porą kilogramų sviesto. Butų trukumas 
yra toks didelis, kad tiktai labai mažas skai
čius privačių piliečių turi nuosavus kamba
rius — Taline leistas kambario erdvės mak-
simumas vienam asmeniui — šeši kvadrati
niai metrai. Krautuvėse nėra drabužių, nei 
avalinės. Gyventojai gyvena mainykaudami; 
porą mano senų batų už jūsų kaimišką svies-

Vilniaus universitete esą 1.626 studentai
Kaip bolševikiniai Lietuvos laikraščiai pra 

neša, Vilniaus valstybinio universiteto rekto
rius prof. Z. Žemaitis savo kalboje prade
dant naujus mokslo metus pareiškęs:

„Studentų skaičius Vilniaus universitete 
išaugo nuo 887 asmenų 1944—45 m. iki 1.626 
šiais mokslo metais. Į universitetą grįžo tie 
studentai, kurie su ginklu rankoje mušė prie
šą Raud. armijos eilėse, partizanų būriuose, 
kurie buvo išvežti į Vokietiją. Į universitetą 
sugrįžo ir daugelis profesorių, vokiečių pa
smerktų žūti koncentracijos stovyklose. Žy
mia dalimi atstatyta ir materialinė universi
teto bazė — pastatai, auditorijos, laborato
rijos ir. kabinetai”.' /' • •- -

Ir Panevėžyje jau veikia rasų gimnazija
Kokiu smarkiu tempu rusinama okupuota 

Lietuva, aiškiai matyti ir iš tos daugybės ru
sų mokyklų, naujai Lietuvoje įsteigtų. Be 
rusų gimnazijų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 
ir Klaipėdoje, vis daugiau atidaroma ir ki
tuose Lietuvos miestuose. Šių metų pradžio
je tokia gimnazija atidaryta ir Panevėžyje. 
Tačiau būdinga, kad bolševikinėj spaudoj 
dažnai matyti nusiskundimų dėl silpnos kom
jaunimo organizacijos veiklos ne tik lietuvių, 
bet ir rusų mokyklose.

Štai šią vasarą tarybiniai laikraščiai įsidė
jo tokią žinutę: ^Panevėžio- rusų gimnazijo
je, kur komjaunimo pirminės organizacijos 
sekretorius yra Nevičenko, komjaunuoliai vi
sai nepadeda mokyklos pionierių organiza
cijai, jai nevadovauja ir nenurodo darbo trū
ktam W klaidų”.

tą. Netgi Estijoj, geriausiai maitinusiai iš vi
sų trijų Baltijos valstybių, kur prieš karą gy
venimo standartas buvo prilygus Suomijos, 
bado baimė niekuomet nėra per toli.

Ir visoj toje baimėje nėra jokios vilties. 
Nėra argumentų parodyti, kad niekas be 
saujelės baltų žmonių neįsivaizduoja, kad gy
venimas gali jiems pasidaryti geresnis, kai 
jie yra Sovietų S-gos dalis. Iš pabėgėlių ir 
DP, dabar esančių Švedijoj ir Vakarinėse Vo
kietijos ir Austrijos zonose — daugumas jų 
yra ūkininkai ir žvejai su savo šeimomis — 
net nė vienas iš šimto nesutinka grįžti į sa
vo tėvynę, rusų valdomą. Vakarų valstybės 
paragino juos grįžti, bet nevers jų. Britani
ja ir Jungtinės Valstybės niekuomet nepripa
žino Estijos, Latvijos ir Lietuvos inkorpo
ravimo į Sovietų S-gą”.

t
Kiek ir knr Rusijoje tremtiniu?
Amerikoje, Vašingtone, susikūrė amerikie

čių, kilusių iš vidurio Europos valstybių, 
federacija, kurios tikslas kalbėti pasauliui-apie 
tas neteisybes, kurios dar ir šiandien okupua- 
tas neteisybes, kurios dar ir šiandien okupan- 
federacija, o taip pat ir Londone, Paryžiuje, 
Romoje, Beirute (Sirijoje) ir Jeruzalėje veikią 
iš vidurio Europos kilusių asmenų klubai, 
kalbėdami albanų, balįgudžių, bulgarų, kroa
tų, estų, vengrų, latvių, lietuvių, lenkų, rumu
nų, serbų, slovakų, slovėnų, čekų ir ukrainie
čių vardu, skelbia, kad pereitų vasarą vien 
Vorkutos rajone buvę apie 100.000 depor
tuotų lietuvių, 60.000 latvių, 50.000 estų ir 
1300.000 įvairių kitų tautybių iš visų rytų ir 
vidurio Europos valstybių. Antra gausi pa- 

„baltiečiais deportuotaisiais vieta esanti By
kov m y s. Deportuotų iš rytų ir vidurio 
Europos valstybių esą šiose srityse ar mie
stuose: Karelijoje, Kazachstane, Altajuje, 
autonominėse Komi ir Jarkutsko srityse, Sa
biniu, Barnaul, Bijsk, Karasuk, Kalunda, Ma- 
kat, Medvežja Gora, Novosibirsk, Starabielsk, 
Sverdlovsk, Tšeliabinsk, Taninsk, Vartota, 
Magnitorsk ir kt.

Deportuotieji yra laikomi nepaprastai sun
kiose sąlygose ir visai neperdėtai juos galima 
pavadinti 20 amž. vergais. Jie dirba kasyklose, 
prie miško kirtimo, jo plukdymo; tiesia Sibire 
naujus geležinkelius, klnalus; Ledinuotojo 
vandenyno pakraščiais plečia žvejybą ir jos 
pramonę. Tose sunkiose .sąlygose dirba ne tik 
vyrai, bet ir moterys. Su jomis kartu randasi 
ir vaikai. Vyrai nuo žmonų ir vaikų atskirti 
nežino vienas kito buvimo vietos. Maisto, ap-z 
saugos, darbo, hygienos ir patalpų būklė yra 
tokia, kad apie 35—40 •/• deportuotų per me
tus išmiršta.

Visi šie stalininio totalitarizmo nusikaltimai
yra surašyti specialiame memorandume skir
tame JTO, prašant visais šiais baisumais ir 
neteisybėmis susidomėti ir jiems vieną kartą 
padaryti galą. k

Bolševikiniai teismai veikia
„Tiesa” rugpjūčio mėn. paskelbė: „LTSR 

vidaus reikalų ministerijos karinis tribunolas 
nuteisė mirti tris banditus fašistus, kurie Pa
nevėžio apskr., Naujamiesčio valsč. žudė dar 
bo valstiečius — biedniokus. Nuteistieji ir 
sušaudytieji yra Juozas Sereika, Jonas Da- 
raškevičius ir Vytautas Suiskis. Jie, buožių 
sūnūs, buvo kaltinami nužudę keliolika žmo
nių. Jie nužudė du Alenavos km. vaikučius, 
Daukniūnų km. valstietį Urboną, Algirdiškių 
km. dviejų vaikų motiną Remeikienę ir eilę 
naujakurių. Kartu buvo teisiami kiti jų bend
radarbiai, kurie nubausti: Pyragevičius 10 
m. kalėjimo, Česlovas Suiskis ir Visockaitė 
po 5 m. kalėjimo. Teismui pirmininkavo pulk. 
Stasiulis.”

„Valstiečių laikraštis” — dienraštis
Komunistų leidžiamas Lietuvos ūkininkams 

laikraštis „Valstiečių laikraštis” šią vasarą 
paverstas dienraščiu. Utenos apskrities gy
ventojams leidžiamas savaitraštis „Lenino ke
liu”.

Klaipėdoj atidarytas muzikinis dramos 
teatras

Šį rudenį Klaipėdoj atidarytas muziain • 
dramos teatras, toriam vadovauja Petre* Gin
tai**. Pirmasis pastatymas buvo „Eglė žalčiu 
karalienė”, kurią režisavo J. Gustaitis, muzi- 

.kinės dalies vedėjas komp. J. Griauzdė, so
listas J. Jankus.

„Ryto” spaustuvėj Klaipėdoj išapsuodinta- 
pirmasis Klaipėdos miesto telefono abonentų 
sąrašas — knygutė lietuvių ir rusų iaalbMais- 
Joje yra 500 irlekw> aboMBŠų
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