
7X5

LAIKRAŠTIS LIET0IIŲ, BENDRUOMENEI
Nr. 72 (309) Menfrnlngenas, 1947 m. liepos 3 d. II metai

Jungtiniu Amerikos Valstybių Nepriklausomybės švente
Paslaptingi pagrobimai Vienoje

Viena (NZ). Dėl paslaptingų pagrobimų, 
apie kuriuos laikraštyje „Neue Zeitung”' jau 
biwo rašyta birželio 27 d., mes patyrėmė 
šitokių smulkmenų. Po to, kai paskutinio- 
siomis savaitėmis trys Vienoje gyveną ven
grai buvo pagrobti ir nugabenti j Budapeštą, 
iŠ kurių vienas, būtent vengrų delegatas, dir
bąs repatrijavimo komisijoje Muenchene, 
Uszlo Laky dabar atsirado kaltinamuoju Bu
dapešte vykstančiame sąmokslininkų procese,
— visuomenė vėl yra sujaudinta dėl naujų 
paslaptingų pagrobimų. Vienas 16-os metų 
mokinys tiesiogiai prieš mokyklos rūmus 
trijų, rusiškas uniformas dęvinčių vyrų buvo 
| automobilį įtemptas ir nuvežtas. Birželio 
22 <L viena moteris iš namų, kuriuose ran
dasi Jugoslavijos komisija karo nusikaltėliams 
išaiškinti, buvo išvilkta patiesale suvyniota ir 
nežiūrint beviltiško priešinimosi, į automo
bili įdėta. Austrų policininkas, kuris mėgino 
įsikišti, negalėjo atsispirti ginklo jėgai. Be 
t> keli vyrai pagrobė vieną nepažįstamą civilį 
togų.

Dėl tų įvykių Austrijos vidaus reikalų 
riceministeris Edmund Graf birželio 25 d. 
viešai pareiškė, jog tai esanti panieka kad 
20-me amžiuje Vienoje vykdoma žmonių 
medžioklė ir Vienos gyventojai yra beteisiai 
nuo to gintis. Jei kas nors yra įtariamas nu
sikaltęs, turėtų būti perduotas austrų įstai
goms nubausti, vieton to, kad jį kaip šunį 
gatvėje pagavę nusiveža.

Ir Berlyne...
- Prieš keletą dienų Neukoelne, buvo didelis 
(vykis, nes būrys vyrų rusiškose uniformose 
iš namų Donaustrasše 130 N išvilko moterį, 
įtempė į sunkvežimį ir, nežiūrint pagalbos 
šauksmų, nuvažiavo.

Yra išaiškinta, kad tai buvo lenkų pilietė 
Sophie Nesterowitsch, kuri seniai gyveno sų 
sūnum Berlyne N 58, Raumerstrasse. Pasku
tiniais metais ji buvo vertėja, tarnavo kurį 
laiką rusų komendantūroje.

Neseniai Raumerstrassėje ją aplankė ketu
ri vyrai rusiškose uniformose ir pareikalavo 
susidėti daiktus iškeliavimui. Bet jai pasisekė 
pabėgti ir ji persikėlė į Donaustrasse Neu
koelne, pas veną pažįstamą vokietę. Čia ji 
tvarkingai užsiregistravo ir pasidavė ameri
kiečių karinės policijos apsaugai’, kaip gyve
nanti amerikiečių sektoriuje. Bet ji čia gyve
no tik vieną dieną. Sekantį rytą sunkvežimyje 
atvyko šnipas, kuris prieš kurį laiką buvo 
Įgijęs jos pasitikėjimą. Vyrai išmušė kori
doriaus duris, nes jos nebuvo tuojau ati
darytos. Vieni saugojo likusius buto gyven
tojus, o kiti pagrobė Sophie Nesterowitsch’ 
išvilko į gatvę ir įmetę sunkvežimin nuva- 
iiavo. ' („Telegraf”)

T R U M P A I
* Atvykęs į Berlyną sovietų vidaus reikalų 

ministeris Berija turėjo pasitarimus su sovie
tų karinės valdžios atstovais. (Schw. Zt.)

* Viename masiniame susirinkime genero
las de Gaulle įspėjo Europą dėl gresiančios 
sovietų pavojingos hegemonijos. (Dena)

* Rytų Slovakijoje dėl padažnėjusių už
puolimų įvestas draudžiamas vaikščioti lai
kas. (UP)

* Vatikano laikračtis „Osservatore Roma- 
»o” paneigia nuomonę, kad Vatikano politika 
prieš komunizmą esanti pasikeitus. Laikrafitis 
pasisako prieš bedieviškąjį ir materialinį 
komunizmą.

* Argentinos vyriausybė pasisakė už Itali
jos taikos sutarties reviziją ir ragina kitas 
Pietų Amerikos valstybes kreiptis tuo reikalu 
į Jungtines Tautas (AP)

* JAV patieks Kinijai municijos už 657 mil. 
dolerių, kuri buvus užsakyta dar karo metu.

(UP)
* JAV žemės ūkio ministeris C. Anderso

nas ir prekybos min. A. Harrinflnas antra
dienį išskris lėktuvu Į Vokietiją. (Dena)

Londonas (BBC). Sukilimas Madagaskare 
dar tebėra nelįkviduotas, Prancūzijos aukšta 
sis komisaras Madagaskare ragina sukilėlius 
mesti ginklus ir vėl imtis produktyvaus dar
bo — priešingu atveju esą viskas paruošta 
sukilimui jėga užgniaužti. Parengta parašiu
tininkų daliniai nuleisti Į sukilimo vietas.

1778 VII. 4. - 1947. VII. 4
Tauta, kuri šiuo metu stovi pasaulio taikos, 

saugumo ir gerbūvio sargyboje, liepos 4 d. 
švenčia Savo 171-ją Nepriklausomybės su
kaktį. Kasmet amerikiečiai iškilmingai prisi
mena tą dieną, kada atstovai iš 13-os, jau 
tada susiformavusių, Jungtinių Valstybių, susi 
rinkę į kongresą Philadelphijoje, pasirašė 
dokumentą The Declaration os Independence 
— kuris padėjo pagrindus amerikiečių tautos 
laisvei ir ateičiai. To Nepriklausomybės pa
reiškimo autorįum buvo Thomas Jeffersonas, 
kuris yra pasidaręs amerikiečių tautos pa- 
trijarchu. Jo žodžiai įrašyti toje deklaraci
joje liks neišdildomu žmogaus laisvės troš
kimo įrodymu visoms tautoms ir visiems lai
kams.

Štai trumpa ištrauka:
„Visi žmonės yra lygūs prieš savo Sut

vėrėją. Jis suteikė žmogui neatimamas teises, 
prie kurių priklauso: teisė gyventi, naudotis 
laisve ir siekti laimės. Toms laisvėms žmo
nių tarpe užtikrinti yra sudaromos vyriausy
bės, kurių valdžios galia paeina iš valdomų
jų pritarimo. Jei kartais valdymo forma gre
sia šiems principams, tai tauta turi teisę tą 
formą pakeisti arba pašalinti ir pastatyti 
naują vyriausybę, sudarytą tokiais pagrindais 
ir tokiais valdžios galios reiškimo metodais, 
kurie tautos saugumo ir laimės atžvilgiu yra 
geriausi”.

Si gili žmogaus teisių prasmė ir Jeffersono

Neseniai Įvyko 35-tos pėstininkų divizijos šventė ir paradas. Toje divizijoje Harry S. 
Trumanas buvo baterijos šefu pirmojo pasaulinio karo metu. Atvaizde matome Trumaną 

žygiuojantį divizijos veteranų priešakyje

Vokietijos klausimas bus vėl bandomuoju riešutu
Amerikiečių laikraštis „Die Neue Zeitung” 

š. m. birželio 27 d. straipsnyje „Amerikos 
pagalba”, rašydamas apie JAV teikiamą Eu
ropai paramą, plačiai nušviečia JAV politi
ką tuo atžvilgiu ir pasisako Europos atstaty
mo klausimais, iš kurių aiškėja ir Marshallio 
plano reikšmė.

Štai kelios to straipsnio ištraukos.
— Dabartinė krizė šalia grynai ūkinių turi 

ir politinių priežaščių. Kiekvienas kraštas 
po karo pavieniai ieškojo priemonių pas save 
tvarkai padaryti. Ūkiškasis nacionalizmas 
vedė prie protekcionizmo ir prie dvi
šalių sutarčių sistemos, kuri ūkiškojo gyve
nimo apytakoje buvo trukdomuoju veiksniu. 
Politinius klausimus ’nustelbia politiniai 
prešingumai tarp Sovietų s-gos ir Vakarų 
valstybių, ypač tarp JAV. Visus Rytų Euro
pos kraštus, esančius sovietų Įtakoje, Sovietų 
s-ga pririšo prie savęs ir pritaikė juos penk
mečio reikalavimams. Natūralioji Europos 
ūkiškoji vienybė, tarp žemės ūkio gaminius 
teikiančių rytų bei pietryčių iš vienos pu
sės ir tarp pramonės gaminius teikiančių 
vakarų iš kitos pusės, tuo būdu yra suardytą, 
o pažeistoji apytaka turi būti vėl rūpestin
gai atstatyta. Jei tas nepasisektų, lieka viena 
išeitis: nesigailint didelių išlaidų išvystyti 
Afrikos ir Vidurinių Rytų sritis tiek, kad jos 
duotų žemės ūkio produktų perteklių, kurį 
seniau tiekdavo Rytų Europa. 

demokratijos dvasia lydi amerikiečių tautą 
nuo pat jos laisvės atgavimo kūdikystės. 
Amerikiečių Nepriklausomybė gimė kaip tik 
tuo metu, kada žmogaus ir piliečio teisės 
buvo visų tautų garbės viršūnėje. Todėl 
Nepriklausomybės paskelbimo deklaracijoje 
ir vėliau sukurtoje amerikiečių konstitucijoje 
yra surinktos visos tos kilniausios idėjos, ku
rias trumpai galima apibūdinti dviem žo
džiais: demokratija ir laisvė. Jau greit sueis 
du šimtmečiai, kai amerikiečių tauta gyvena 
šviesų ir kultūringa gyvenimą nenukrypdama 
nuo šių principų. Jos natūraliniai užtikrintas 
nacionalinis saugumas, o taip pat jos geogra
finė padėtis ir neišsemiami gamtiniai iš
tekliai padarė tai, kad amerikiečių tautavirto 
galingu faktorium pasaulio tautų draugijoje.

Yra didelė laimė, kad JAV šiandien žengia 
kitų tautų priešakyje prieš vergiją, priespau
dą ir žmogaus teisių niekintojus apsišarva
vusios netik didele demokratijos principų ga
lia, bet taip pat ir didele materialine bei 
technikoš jėga. Visos pavergtos ir paniekin
tos tautos kreipia savo žvilgsnius į anapus 
vandenyno ir deda savo viltis į šį vienintelį 
gaivinantį laisvės šaltinį. Tur -but niekas ki
tas 'pasaulyje tiek netiki į galimą išgelbė
jimą, kiek mes tremtiniai. Mes tikime ir’lau
kiame, nes žinome, kad nešantieji pasauliui 
kančias ir vergiją nusikaltėliai, atėjus laikui, 
bus nubausti.

JAV nepatiekė jokio konkretaus plano, bet 
paliko pačiai Europai nusistatyti ir dėl to 
susitarti ką ji iš Amerikos nori prašyti. Šiuo 
atveju Amerika nekelia jokių abejonių, kad 
pavieniai kraštai nebebus remiami. Šiais 
kontinentų apimties ūkio laikais, kaip tat 
reprezentuoja JAV ir Sovietų s-ga, Euro
pos kraštai turi suprasti, kad pagerėjimas 
gali įvykti tiktai tuomet, jei bus padarytos 
reikiamos išvados iš istoriškojo ūkio vysty
mosi ir jei bus paaukota dalis ūkiškojo su
vereniteto. Yra pirmas atsitikimas istorijoje, 
kad vienas kontinentas pareiškia sutinkąs 
gelbėti kitą kontinentą. Tas pasireiškimas 
lieka taip pat įsidomėtinas, jei įsivaizduo
jama didelis visų pasaulio tautos ūkių pri
klausomumas vienas nuo kito, ir jei žinoma, 
kad jokiai izoliuotai gerbūvio salai nėra vie
tos, kai per pasaulį slenka ūkiškoji krizė ir 
paraližuoja atstatymą. JAV laulda pasiūlymų 
iš Europos kaipo iš visumos.

Paryžiaus pasitarimai gali sudaryti gerą 
dirvą būsimajai Londono konferencijai. Ži
noma, dar negalima dėti didelių vilčių. Sun
kumai neturi būti nei nedkvertinti nei perver
tinti. Bandomuoju riešutu bus vėl Vokietijos 
klausimas, dėl kurio nepavyko paskutinioji 
Maskvos konferencija. Dabar turės paaiškėti 
Riek tuo tarpu yra- pasikeitę tarpusaviai nu
sistatymai. Europos prob'-ma žymia dalimi 
yra Vokietijos problema. Cėl išnykimo vo
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Unrra dar globos DP
Vašingtonas (Dena). Tuo pat • metu, kai 

Unrra' birželio 30 d. uždaro savo įstaigas, 
beveik visos didesnės tautos kovoja-su ūki
niais sunkumais, pareiškė Unrrbs generalinis 
direktorius Lowell Rooks. Jis padarė nuveiktų 
darbų apžvalgą. Unrros organizacijai prityau 
sė" 48 tautos nuo jos Įsteigimo pradžios, t. y. 
nuo 1943 m. lapkričio mėn. Unrra rėmė 17 
nuo karo nukentėjusių kraštų. Tiems kraš
tams Unrra jau patiekė fr dar patieks 25,5 
mil. tonų prekių apie 3 milijardų dolerių 
vertės.

Oficialus uždarymas Unrros įstaigų dar 
nereiškia visišką tos organizacijos likvidaci
ją. Iki šiol Unrros aprūpinamos valstybės — 
Albanija, Austrija, Baltgudija, Čekoslovakija, 
Etijopija, Lenkija, Ukrainl ir Jugoslavija — 
joms pažadėtus' tiekimus gaus ir toliau, kol 
bus išpildyti visi įsipareigojimai. Be to, bus 
vykdomas toliau ir DP aprūpinimas Europoje 
bei Viduriniuose Rytuose, kol bus baigta 
visa numatyta šelpimo akcija.

Baus atbėfjėlius iš sovietu zonos.
Berlynas (NZ). Vokiečių pasienio polici

ja šiuo metu svarsto konkrečių priemonių 
reikalą prieš vis didėjantį nelegalų sienos 
peržengimą iš sovietų zonos Į Hesseną. Visi 
neteisėtai atvykusieji bus perduodami ameri
kiečių kariniam teismui nubausti. Bausmę 
atlikus, atbėgėliai transportais bus grąžina
mi ir perduodami atgal į sovietų zoną. Betgi 
amerikiečių karinė valdžia yra linkus atsi
žvelgti, jei esama ypatingų asmeninio pobū
džio aplinkybių. Taip pat Vyrai, kurie pa
reiškia norį išvengti sovietų zonoje vykdomų 
registracijos priemonių, turi pasiduoti pro
cesui

Atstovai čekoslovakų mažumos Jugoslavi
joje atvyko į Prahą tartis dėl skubios repa- 
trijacijos 100.000 čekoslovakų Į Čekoslova
kija. (Daily Telegraph) 

kiečių gamybinės jėgos Vidurio Europoje 
yra pasidariusi tuštuma, kurią reikia užpil
dyti. Be abejonės kilnus yra „TJte New York 
Times” pasiūlytasis sprendimas, kad ateityje 
tarp nugalėtojų ir nugalėjusiųjų neturi būti 
jokio skirtumo. Tikrumoje čia paliečiama 
Europos atstatymo centrinė problema. Jei 
sąjungininkai galėtų dėl šių principų susi
tarti ir jei ūkiškasis atstatymas pasidarytų 
besąlygine jų politikos linija, tai jų tolimes
nės pastangos gali sugrąžinti Europai ger
būvį. Jungtinės Amerikos Valstybės šiame 
reikale išsklaido visas abejones kai Mar
shallio lūpomis jos pareiškia: „Vyriausybės, 
politinės partijos arba organizacijos, kurios 
mėgintų ūkiškąjį skurdą nutęsti, kad iš to 
susidarius sau politinę arba kitokią naudą — 
susilauktų Jungtinių Amerikos Valstybių 
pasipriešinimo.”

Viltį teikiantis perijodas prasidėjo. Yra 
'pačių Europos .valstybių reikalas išsilaisvinti 
iš savų tradicijų retežių, iš perdėto nacio
nalizmo bei iš pavojingo nepasitikėjimo ir 
bendromis pastangomis žengti į geresnę 
ateitį. — ‘

*
Londonas (BBC). JAV užsienio reikalų mi 

nisteris Marshallis paskelbė dokumentus lie
čiančius didžiojo Jeruzalės Mufti veiklą ka
ro metu. Tie dokumentai liečia jo bendradar 
biavimą su nacionalsocializmu.

J
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Marshallio Europos gelbėjimo planas, nors 
jis dar nėra JAV kongreso aprobuotas, reiš
kia didelj posūkį Amerikos politikoje. Toji 
plataus masto ekonominė programa, kurią 
turi Europos tautos dar paruošti, yra drąsus 
eksperimentas. Bet be . to eksperimento, Eu
ropa įskaitant ir D. Britaniją, slenka į eko
nominį skurdą. Dabartiniu metu Europos 
ūkis palaikomas vien tik dolerių kreditais, 
kurie labai greit tirpsta, ir Unrros tiekimais, 
kurie eina visiškai prie galo.

350 milijonų europiečių gyvena žemės 
plotuose, kurie tegali tiekti žaliavų ir maisto 
produktų daug mažiau, negu jie suvartoja. 
Devyniolikto šimtmečio bėgyje Europa kles
tėjo ūkiškai ir gyventojų skaičius augo di
deliu tempu dėl to, kad ji turėjo, galima 
sakyti, pramonės monopolį ir gerus prekybos 
santykius veik su visu pasauliu. Maisto ir 
žaliavų šaltiniai visame žemės rutulyje jai 

/ buvo lengviausiai prieinami. Tačiau du bai
sūs karai'susmukdė Europą, Be to, nepa
prastas išsivystymas už europejinių kraštų, 

z ‘ nustūmė ją į antraeilę poziciją. Europos 
reikšmė sumažėjo, bet jos gyventojų skai
čius pasiliko tas pats. Jie pripratę, nežiū
rint trūkumų, . prie civilizuoto gyvenimo 
standarto. Tačiau esant tokioms aplinkybėms 
jie yra pasmerkti merdėti. Jie jra privesi1 
žeminti gyvenimo standartą v:s daugiau. 
Daugelis nori iš Europos emigruoti, nes 
gręsia bado,šmėkla. Pasaulyje nebėra vietos 
masinei emigracijai, o jie nenori įamiai pa
siduoti bado marčiai. Todėl š'g ekonominė 
Europos susmukimas iššaukia sunkiai numa
tomų politinių komplikacijų.

Jeigu ne Amerikos pagalba, kuri nuo šio 
karo pabaigos išviso suteikė apie 11 mili
jardų dolerių kreditą bei auką, — nesunku 
įsivaizduoti kokia padėtis šiandien Europoje 
būtų. Maža dalis iš šios sumos buvo panau
dota produkcijos tikslams. Daugiausia gi 
atiteko pirmąja! pagalbai - maistui apsiren- 

I ' gimui ir kitiems tiekimams per Unrros or
ganizaciją. šios pagalbos tiekimas ėjo į Eu
ropą įvairiais kanalais — tiesioginėm pasko
lom!. per Unrra, Armijos pagalbos darbą 
okupuotose srityse, pagal skolinimo ir nuo- 
mojimo įstatymą (lend — lease), likviduo- 

-- jant kariuomenės nuosavybę esančią Euro
poje, per Jūros komisijos transakcijas ir 
Eksporto — Importo banko operacijas ir kt. 
Atskirais kraštais imant gavo: D. Britanija 
4.400 ■ milijonų dolerių, Prancūzija — 1.959 
milijon. dolerių, Italija — 850 mil. dolerių, 
Graikija — 613,7 mil. dol., Lenkija — 4363 
mil dot, Sovietų »-gai — 420,7 mil. dol., 
Vokietija (vakarų) — 356,3 mil. dot, Olan-

Generolo Dwight D. Eisenhoverio sūnaus 
. vestuvės
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PRAGARO POŠVAISTES
4, Ištrauka iš romano 1

— Kažin ar mes dėl tos.velniavos susitar
sime, ponas Dzedulioni, — atsakiau. — Į vel
nią, gal būt, ir aš tikėjau, kai buvau mažas, 
bet tai buvo seni laikai ... Atvažiavęs į Ber
lyną, labai nustebau tamstą pamatęs. Gudi- 
nėje ant šventoriaus tamsta nebuvai užsimi
nęs apie bėgimą iš Lietuvos. Kodėl tamsta 
bėgai?

— Kodėl? Jei aš būčiau norėjęs parduoti 
savo sielą, būčiau tai padaręs jaunas būda
mas: pirklys juk buvo atsiradęs. Bent per visą 
gyvenimą būčiau kaip reikiant pagyvenęs. Bet 
varyti prekybą su velniais viena koja stovint 
ant duobės krašto, koks gešeftas? O ko ta- 
mistėle bėgai, jei galiu paklausti? 0 gi dėl 
to, kad nenorėjai galo gauti arba savo sielą 
parduoti raudoniems velniams. Aš taiposgi. 
Kas jiems užrašo savo sielą, tas turi turto, 
valdžios ir garbės, ar ne taip? Ak, tamisįėle, 
nesakyk, kad velnias yra tik davatkėlių ple
palai. Kai mūsų viešpats Jėzus Kristus gydė 
apsėstuosius, jis žinojo ką darąs. Šiandien 
pasaulyje gal daugiau apsėstųjų kaip nepa
liestųjų, ypač kai Liuciferis atsiuntė savo 
vietininką ant žemės. Kristaus įpėdinis nori 
savo aveles sugyti į Rojų gražiais žodžiais ir 
mejle, o Lieciferio pasiuntinys be ilgų kalbų 
suvirina savo katile visus tuos, kurie nesu
tinka pasirašyti tu juo sutarties ir būti lai
mingais jo karalystėje. Svarbiausais Liucir 
ferio vietininko tikslas savo valdžią išplėsti 
ant viso pasaulio, išvyti iš jo Dievą ir visą 
žemės rutuli padaryti ištikimu pragarui tarnų 
perykla. Arba žūk. arba atiduok man savo 
sielą! — toks šūkis yra įrašytas Lieciferio

EUROPOS GELBĖJIMAS
dija — 355 mik dol., Jugoslavija — 302,8 
mik dol., Čekoslovakijai — 262,1 mik dol., 
Turkija — 190,8 mik dol., Austrija — 175,8 
mik dol., Belgija — 149 mik dok, Suomija — 
963 mik dok, Norvegija — 65,9 mik dol., 
Danija — 30 mik dol. ir Vengrija — 253 
mik dok

Visi dol. kreditai beveik jau sunaudoti. 
Europa vėl nebegali pirkti Amerikoje, kad 
patenkintų nors degančius maisto reikalavi
mus ir būtiniausių žaliavų užpirkimus. Šitas, 
taip vadinamas, „dolerių krizis” yra aiškus 
įrodymas, kad Europa dabar be pagalbos 
išsiversti negali. ,y

Marshallio pasiūlymas suteikia Europai 
progą nugalėti sunkumus, pakeisti šiandie
nines sąlygas, kurios Naujajame Pasaulyje 
lyginamos su amžino ubago gyvenimu. Jai 
yra siūlomos net didesnės sumos dolerių 
tuo momentu, kada dolerių trūkumas yra ka
tastrofiškas, su sąlygą, kad jie būtų čia pa
naudoti pagal jungtinę programą, kuri išti- 
krųjų ją pagydytų.

Tai reiškia daug daugiau negu tik atsta
tymą karo sunaikinimų. Tai reiškia, kad 
Europa turi prisitaikinti prie naujų aplinky
bių, pakeisti 19-tojo šimtmečio struktūrą į 
20-tojo struktūrą ir tokiu būdu pasigaminti 
sau tiek, kiek fiziškai yra įmanoma. Progra
ma turi būti įvykdyta per nustatytą metų 
skaičių, kad galėtų savo prekybą balansuoti 
su išoriniu pasauliu ir sukurtų pakenčiamą 
gyvenimo standartą visiems 350 mil. gyventojų.

šioje programoje ryškus modernizacijos 
ženklas, be kurio negalima tikėti į pasise
kimą, yra laipsniškas ūkinis pagyvinimas 
joje dalyvaujančių Europos kraštų. Mėgini
mas atskirai pastatyti kiekvieną Europos 
valstybę ant kojų pagal sąlygas, kurios buvo 
per paskutinius 30 mt., šiandien neatrodo, 
kad būtų labai sėkmingas. Dėl to ir Mar- 
shallis pastatė sąlyga, kad Amerikos pagalba 
gali būti tiekiama tik pagal bendrą jungtinę 
programą.

Reikia skaitytis ir su tuo, kad šitos sąly
gos turi ir aštrių pilietinių painiavų. Pirma, 
kad valstybės dalyvausiančios jungtinėje 
Europos ūkinėje programoje šiame procese 
praras šiek tiek ūkinės nepriklausomybės. 
Pradžioje, atrodo, nebus reikalaujama aiš
kios ūkinės subordinacijos. Tačiau valstybių, 
kurios panorės prisitaikinti prie supra-nacio- 
nalinės programos, faktiškai iš dalies turės 
savo suverenumo nustoti Valstybės, savo 
pačių naudai, įeinančios į šią schemą turės 
nutraukti savo „ūkinį kara”, o tą jos gali pa
daryti tik tada, kada tikės, kad joms vienai 
su kita nereikės kariauti. Tas pripažinimas 
arba tikėjimas gali būti Europai istorinės 
reikšmės ir sąlyga jos dabartinio išsilaiky
mo. Tai yra revoliucinieriškas žingsnis, ku
ris tenka žengti atskiroms valstybėms.

Antra, jungtinė Europos ūkinė programa 
gali tik tada egzistuoti, jeigu jog dalyvės ga
lės atsisakyti savo egoistinių klauzulių san
tykiuose viena su kita. Dėl prekybos tikslų 
Europos rūmui tenka išgriauti vidujines sie
nas, paliekant tik išorines.

Valstybės, kurios prisidės prie jungtinės 
programos, turės sudalryti valiutos ir muitų 
uniją, kur prekėmis patarnavimais ir darbu 
galima būtų, pagal reikalą, laisvai pasikeisti.

vietininko vėliavoje. Kas ne su manimi, tas 
prieš mane, pasakė Išganytojas. Kas ne su 
manimi, tas prieš mane, sako ir Liuciferio 
atstovas. Bet Atpirkėjas atsigręžęs taria: jei 
tau duos į vieną žandą, atkišk jam kitą. O 
pragaro ministras sako: jei tu net mažyliu 
piršteliu pajudinsi prieš mane, būsi taip su
virintas, kad net ir kauliukų nebesusirankiosi 
paskutinio teismo dieną. Bet pikčiausia tai, 
tamistėle, kad raudonasis velnias ir žegnonės 
nebijo. Kryžiavokis kiek nori, o jis vistiek 
tau varo sielą iš kūno, ir gana. Aš tai vis 
negaliu savo protu aprėpti, kaip tie rau
donieji evangelistai nebijo Dievo keršto. Ko
voja žalčiai su Dievo nustatyta tvarka ir nė 
akimi nemirksi. Bet ateis, sakau tamistai, at
siteisimo diena. Dievas gali iš didelės mei
lės nubausti žmones, leisdamas Liuciferiui tru
pučiuką praverti pragaro duris, bet neleis 
jam į savo valdžią paimli visos žmonijos, dėl 
kurios praliejo savo kraują jo vienatinis Sū
nus. \ z

Iš tikrųjų, tam žmogeliui viskas aišku. 
Žmogaus niekšybė man yra neįspėjama pa
slaptis, o Dzedulionis visa tai aiškina, tar
tum sėdėdamas neklaidingumo katedroje. Jis 
man atrodo, kaip visažinąs reporteris, kuriam 
neturi jokių paslapčių nei Dievo nei pragaro 
štabai. Nesvarbu, kad ta jo filosofija yra ki
limo iš bobinčiaus, bet jis eina per gyveni
mą nesvyruodams ir negrabaliuodamas. Jis 
tiki į Dievą ir velnią, o visa kita savaime 
aišku. Ir ne gana to, kad tiki, bet tas zakris
tijonas jaučiasi pranašesnis jei ne už Dievą, 
tai už velnią tikrai. Velnią jis vaizduojosi ka

Tas tegalima atsiekti tik palaipsniui, saky
sime dešimties metų laikotarpyje. Bet tuo 
tarpu, iki to bus prieita, reikia pasikliauti 
preferencijoms ir specialiais tarifais. Euro
pa, kuri per tą laikiną perijodą, laike kurio 
pereina į pilną muitų uniją, turėtų būti 
traktuojama kaip ekonominės unijos užuo
mazga ir turėtų teisę savitarpio ūkinius san
tykius savo numatomų sienų ribose laisvai 
proteguoti ir plėsti. Be tos koncesijos Ame
rikos dolerių infekcija į bet kurią Europos 
dalį negalėtų duoti pilno efekto dėl tikro 
Europos kaipo tokios atkutimo.

Trečia ir didžiausia problema iškyla iš 
dabartinių Amerikos — Rusijos 4r Europos— 
Rusijos santykių. Iki šiol Rusija atkakliai 
priešinosi kiekvienai tendencijai į Europos 

sandorą.
Jau vien faktas, kad ši part&uiiariūė Euro

pos programa būtų Amerikos remiama ir 
finansuojama, sukels jos instinktyvinį įtari-' 
nė j imą. Be Rusijos pritarimo Rytų Europos 
valstybės taipgi vargu ar galėtų prisidėti 
prie šios schemos.

Nežiūrint to, Marshallis įsakmiai nurodė, 
kad Amerikos pasiūlymas apima ir Rusiją. 
Manoma, kad Rusija dalyvaudama Amerikos 
pagalbos programoje galėtų turėti naudos, 
kuri padarytų ją sukalbamesne dėl Europos 
ūkinės unijos įgyvendinimo.

Kokia galėtų būti jai nauda? Sunku dabar 
apibrėžti programą, kuri suartintų Rusiją su 
Europą į vieną integralinę ekonomiją. Vargu 
ar Amerika norėtų sukurti jungtinį ūkį visam 
plotui, kuris driekiasi nuo Bresto iki Vladi
vostoko, ir įjungti Europą į Sovietų penkių 
metų planą.

Bet jeigu Rusija negalima būtų padaryti 
ekonomiškai integralinės Europos dalimi, ji 
gali gauti Amerikos pagalbą šios schemos 
ribose tiesioginiai ir netiesioginiai. Schemo
je (plane) turėtų būti numatyta Rusijos re
paracijų pretenzijos iš buvusių priešo 
valstybių. Jeigu Rusija sutiktų su Europos 
atstatymu, atgyjantis Europos ūkis galėtų be 
sukrėtimų mokėti Rusijai reparacijas (Vo
kietija, Italija, Vengrija, Bulgarija); bankru
tuojantis kontinentas negali nieko mokėti, 
taigi ir Rusijos pretenzijų (reparacijų) ten
kinti.

Taip pat yra galimybė, kad Rusija galėtų 
gauti ir tiesioginę paskolą doleriais. Aišku, 
dabartinėje politinėje situacijoje, Amerika 
nelinkusi bus Rusijai paskolą duoti, jeigu ji 
aplamai priešinsis Marshallio pagalbos siū
lymui. Bet jeigu Rusija sutiks, tartis dėl pro
jekto įgyvendinimo ir nestatys negalimų rei
kalavimų griovimo tikslu, politinė atmos
fera iš pagrindų pasikeistų. Tiesioginė Ame
rikos pagalba Rusijai galėtų pasireikšti jau 
ir tos schemos rėmuose, suteikdama Euro
pos atkutimo galimybę (skaitant ir Rytų Eu
ropą.

Kitą galimybė, kurią rusai neabejotinai 
numato,' yra: Rusija neprisideda prie sche
moj ir joje pasilieka tik Vakarų Europa. Bet 
tokiu būdu ji pati sukurtų vakarų bloką, ku
rio ji bijosi.

Pagal mūsų samprotavimus, Rusijos ne- 
prisdėjimaą padidintų įtempimą ir užtęstų 
komplikuotos schemos įgyvendinimo darbą. 
Bet gal ir nebūtų tragiška, jei taip atsitiktų.

žin kokiu pasakos kvailiuku, kuriuo visada 
gali nusikratyti, jei jis tau per daug įkyri. 
Jei Dzedulionis dar kartą sutiktų velnią, jis 
greičiausiai jam patapšnotų per petį ir su 
gudria šypsenėle pasakytų: „eik, tamistėle, 
kvailių ieškoti kitur, su manimi nieko nepe
ši” ...

Bėgdamas iš Lietuvos, zakristijonas išsi
nešė senosios Lietuvos tikėjimo tradiciją?' ir 
jautėsi ne taip jau blogai. Naujųjų laikų abe
jojimo dvasia to žmogelio nebuvo palietusi. 
Motina jam (kvėpė seną tėvų tikėjimą, kaip 
laikrodininkas įmontuoja naujam laikrodžiui 
seną mechanizmą, pašvytavo švytuoklę ir pa
leido į gyvenimą. Paskum jis dar tą savo 
tikėjimą pagilino besiklausydamas iš zakristi
jos kamendorių pamokslų. Aš neabejoju, kad 
tas jo tikėjimas yra nuoširdus ir savotiškai 
nuoseklus, ir kas iš to, jei ji8 man atrodo 
lyg kūnag be dvasios? Tam zakristijonui net 
ir mintis neateina į galvą, kad tikėjimą rei
kia išsikovoti, jei nori, kad jis būtų gyvas. 
Bet su kuo kovoti, jei viskas aišku? Kai jis 
nusidėjo su pusmergėle ant vežimo, nusi
gando velnio ir nubėgo į bažnyčią. Iš tikrų
jų ji3 nusigando kančios, nes susidėti su vel
niu reiškia pasmerkti save amžinai kančiai. 
Tokie žmonės bijo išsukti iš plataus išminto 
kelio, kuriuo eiti juos pastūmėjo kiti. Ligi tik 
jiems pasirodo, kad jie pasielgė nė taip, kaip 
buvo išmankštinti, jie tučtuojau traukiasi al
gai, atstatydami klaidingai pastatytą koją į 
seną vietą. Tas senas zakristijonas, gal ir 
pats to nejusdamas, savo širdies ’ gilumoje 
žiūri į mane su paniekėle, o gal ir su pasi
gailėjimu ir mėgina vaidinti maža apaštalą. 
Bet jei aš jam pasakyčiau, kad. pasilikęs 
Lietuvoje, jis būtų iš tikrųjų turėjęs progos 
naapašta'auti ir pž savo tikėjimą raventėti, 
tikriausiai jis mane pavadintų pusgalviu.

Paralelinė Rusijos ir Europos rekonstrukcija 
taikos labui, neišvengiamai gali iššaukti 
ginklavimosi lenktynes tarp Rusijos bei ry
tinės Europos iš vienos pusės ir Vakarų Eu
ropos, remiamos Amerikos, iš kitos. „Euro
pa”, visgi yra sveikesnė ekonominė propo
zicija, negu „Vakarų Europa”. Vakarų ir 
rytų Europa viena kitą papildo: pramonės 
gaminiai iš vakarų — maisto produktai iš 
rytų. Eidamos kartu jos gali viena kitai 
gelbėti Tr tuo būdu padėti visam pasauliui.

Net jeigu Rusijos laikysena ir negatyvi 
būtų ir Vakarų Europa pradėtų /iena pa
galbos programą vykdyti, turėtų Būti palik
tos atviros durys prisidėti rytų Europa,' ir 
Rusijai, nors ir su pavėlavimu.

Nežiūrint kur ir kaip ta konferencija būtų 
šaukiama, visgi neturi būti delsiama ją su
šaukiant ir svarstant jai patiektus klausi
mus dėl dviejų priežaščių. Pirmoji, nepa
prasta dolerių stoka Europoje. Antroji — 
1948 m. yra JAV prezidento rinkimo’ me‘ai 
ir per tą laiką iš Kongreso negalima tikėtis 
jokio palankaus sprendimo. Tokiu būdu Eu
ropa atsistoja prieš alternatyvą dar per 
paskutiniuosius šių metų mėnesius, arba ji 
turi laukti iki 1949 m. Bet iki tol ji negali 
laukti.

Tuo būdu belieka vos apie trys mėnesiai, 
laike kurių tenka Europai dėl Marshallio 
pasiūlymo susitarti. Ar gali būti smulkus 
planas tame laikotarpyje išdirbtas? Tai pri
klausys daugiausia nuo to, kiek atskiros vy
riausybės pažengs pirmyn paruošiamuose dar
buose sekančių savaičių laikotarpyje.

Didelė klaida, kurią konferencija turėtų 
išvengti — tai bloga interpretacija Mar
shallio pasiūlymo, sudarant tik sąrašą rei
kalingiausių Europai gėrybių. Mažiąusia, ką 
valstybių atstovai, sutinką dalyvauti Mar
shallio plane, turėtų padaryti, kad būtų už- 
tikrintas pasisekimas, yra šie dalykai:

1. Pasižadėti savo valstybių vardu, kad 
prisideda prie bendrų ekonominių akcijos 
principų, kurie būtų surašyti tam tikroje 
deklaracijoje — Declaration of Interdepen
dence.

2. Nustatyti būtiniausio reikalingumo pro- 
duktyvinio kapitalo investimentą kartu su 
bėgamosios konsUmpcijos reikmenių sąmatą 
visai sričiai vieniems metams.

3. Apskaičiuoti reikalingų dolerių bendrą 
sumą visam Europos atstatymo plano įvyk
dymui, visai prie plano prisidedančiai sričiai

4. Numatyti administracinį aparatą pro
gramos vykdymui, kad užtikrintų tinkamą 
teikiamų kreditų sunaudojimą. (The Ob. Sund.)

Poniai Ellinor Roosveltienei Hobart ir Wil
liam Smith Universitetas JAV-bėse suteikia 

garbės doktorato laipsnį

— Apie ką tamistėle taip mąstai? — 
paklausė Dzedulionis.

— Jei tamsta taip viską žinai, pasakyk už 
ką Lietuva kenčia?

— Ak, mūsų šventoji Lietuvėlė, -1- atsi
duso jis. — Ką Dievas myli, tą ir baudžia. 
Bet, matai tamistėle, šių dienų Lietuva nebe 
ta, kas buvo mano laikais. Jaunimas palaižė 
mokslo, išpuiko, ištvirko ir jau tas per mes! 
Gyveno mūsų miestelyje toks Kirstukas. Ti
kroji jo pavardė buvo Krištupavičia, bet 
žmonės jo kitaip nevadino, kaip Kirstuku. 
Prieš karą jis buvo nusidanginęs i Kauną ir 
kažin ką dirbo viename fabrike. Bet po pu
sės metų grįžo: buvo atleistas už tinginystę 
ir girtuokliavimą. Ar tamista manai, kad jis 
kokio doro darbo griebėsi? Ne, susirinko 
daugiau tokių valkatėlių kaip jis ir siautėjo 
po miestelį. Kartą einu iš kapinių ir žiūriu, 
Kirstukas guli pusgirtis, po kryžiumi. Ne
beiškentęs ėmiau olbyti: Ko tu, sakau doro, 
darbo nesiimi, kaip tu Dievo nebijai? O jis 
pakėlė savo kudlotą galvą, ištiesė purviną 
ranką į kryžių ir suvapėjo: „Kas man tavo 
Dievas? Aš jam galiu špygą parodyti, ką 
jis man padarys?” Ir parodė ... O kai atė
jo okupantai, jis pasidarė mūsų ► miestelio 
Komisaras. O ar vienas toks buvo? Už vieną 
tūkstančius baudžia, pasakyta šv. Rašte.

Pasakytifįkad bloga nuotaika būtų per ma
ža: ji šlykšti. Kariais kažin koks dvasinis 
šaltis nupurto mane iki kaulų. Jei ne ki
birkštėlė vilties susirasti Aldoną, man rodos, 
aš imčiau slįsti dvasiškai ir kūniškai į pa
kalnę, kurios apačioje tūno akivaras. Bet aš 
iš paskutiniųjų stengiuos nepasiduoti dispe- 
racijai, įkalbinėju save tvirtai laikytis įsika
binus 1 gyvenimo medį, nes juk atgniaužti 
pirštus visada suspėsi. \
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ANGLIJOS PARLAMENTO ATSTOVAS ATRADO LIETUVOJE
1933 M....... 'SUKILIMĄ

Prof. Savory, Karalienės Universiteto Bel
faste atstovas: „Mes labai įdėmiai klausėmės 
atsakymų, kuriuos davė maitinimo ir preky
bos ministerijų atstovai, ir aš atsiprašau už 
įsibrovimą į kalbas tokiais gyvybiniais klau
simais kaip vaikų vežimėliai ir praustuvai. 
Aš bijau, kad mano kalba užsienių politikos 
klausimais bus labai nuobodi, nes remsis 
vien faktais. Taičau aš manau, kad tas klau
simas parlamentui rūpi. Mūsų užs. reik, mi
nisteris, išbuvęs 7 savaites Makvoje, grįžo, 

■ ir šį klausimą (apie Baltijos valstybes. E.), 
jeigu jis iš viso keltinus, dera dabar iškelti, 
nes jis taikomas ne tik užs. reik, ministeriui, 
bet kekvienam parlamento atstovui individua
liai <

Pirmiausia aš noriu konstatuoti, kad Jo 
Didybės vyriausybė negali nusimesti atsa
kingumo ryšium su trijų nepriklausomų Bal
tijos valstybių įjungimu į Sovietų S-gą. Aš 
remiuos trim labai svarbiais dokumentais. 
Pirmasis yra Atlanto Charta iš 1941 m. rug- 
piūčio 14 d., kurio 2 str. sako: „Pasirašiu
sieji trokšta, kad nebūtų jokių teritorinių 
pakeitimų, kurie neatitiktų laisvai 
paliestųjų tautų valios”. Str. 3: 
" „Pasirašiusieji gerbs visų tautų 

Sirinkti valdymo formą, kurioje jos nori gy
venti”; taip pat jie nori, kad suvereninės 
vivaldos teisės būtų grąžintos tiems, iš

pareikštos

teisę pa

sa-
....—   .„ ku
rių jos varu buvo atimtos. Toliau, mes tu
rim labai reikšmingą sąjungos sutartį tarp 
Jungtinės Karalystės ir Sovietų Sąjungos, pa 
sirašytą 1942 m. gegužės 26 d., kurios 5 str. 
mes randam:

„Aukštosios susitariančios šalys... vado
vausis dviem principais: nesiekti savo'teri-<
torijos padidinimo ir nesikišti į kitų valsty
bių vidaus reikalus”.

Be abejo, mes visi sutiksim, kad tie du la
bai -svarbūs pareiškimai bjjvo susumuoti ir 
praplįsti Jungtinių Tautų Chartoj, nes str. 
1 aš randu: „Jungtinių Tautų tikslai yra: 
...imtis veiksmingų kolektyvinių priemonių 
sukliudyti ir pašalinti pavojus taikai ir nu
slopinti agresijos aktus bei kitokį taikos pa 
žeidimą”. JT Chartos str. 2 aš randu' šiuos 
žodžius:

„Nariai savo tarptautiniuose santykiuose su 
silaikys nuo grasinimo arba jėgos panau
dojimo prieš bet kurios valstybės teritorinį 
integralumą bei politinį nepriklausomumą, 
taip pat nuo bet kurių kitų priemonių, nesu
derinamų su Jimgt Tautų tikslais”. .

.Keletą mėnesių prieš Vokietijos ir Rusijos 
nepuolimo pakto pasirašymą 1939 m. rug
pjūčio 23 d. buvo daug derybų tarp .jo Di
dybės vyriausybės ir Rusijos vyriausybės, 
siekiant pastūmėti Rusiją prisidėti prie ga
rantijų, kurias mes kovo 31 d., buvom davę 
Lenkijai ir po to Rumunijai. Tos derybos 
buvo nepaprastai ilgos. Labai įdomiame Mr. 
Neville Chamberlaino gyvenimo aprašyme, 
kurį parašė ir ką tik išleido didysis istorikas 
Keith-Feiling, yra dėmesio vertų revęliacijų, 
kurios pilnai parodo, kad jeigu derybos tarp 
Jo Didybės vyriausybės ir Sovietų S-gos 
nutrūko, tai tat įvyko dėl tų • trijų valstybių 
— Estijos, Latvijos ir Lietuvos — ųppriklau-' 
somybės klausimo.

Daug ką mes jau žinojom, nes lordas Ha- 
lifaxas buvo išleidęs labai įdomų savo kal
bų tomelį, pateikiantį apie tai apsčiai medžia- 

. gos. Bet Niurnberge mums po priesaika bu
vo pateiktas buvusio vokiečių užs. reik, min
ios juridinio patarėjo Friedricho Gausso pa
rodymas, kuriame yra pilnas slaptojo proto
kolo tekstas, pasirašytas tuo pačiu metu, kaip 
ir 1939 m. rugpiūčio 23 d. nepuolimo sutar
tis: „Rusija ir Vokietija sutaria, kad šiauri
nė Lietuvos siena automatiškai pasidaro Vo
kietijos ir SSSR interesų sferų ''riba”. Tai 
buvo Vokietijos auka Rusijai. Kas tad sutiko 
numesti vilkam šiaurines Baltijos valstybes 
— Estiją ir Latviją? Tačiau po to, 1939 m. 
rugsėjo 28 d., Vokietija ir Rusija pasirašė 
antrąjį slaptą protokolą, iš kurio matom, kai 
turėjo būti paaukota ir pati Lietuva, nes ja
me sakoma: „Lietuvos valstybės teritorija 
įeina į sovietų įtakos sferą”...

Taip tad tos trys Baltijos valstybės buvo 
pagaliau pavestos švelniai Rusijos malonei, 
gal tik išskyrus nedidelį kamputį prie Ryt
prūsių. Už tai Vokietija gavo visą Liublino 
distriktą ir dalį Varšuvos distrikto Lenkijoje., 
Friedrichas Gaussas, vokiečių užs. reik, mi
nisterijos juridinis patarėjas prisiekęs Niurn
berge 1945 m. kovo 15 d. padarė pareiškimą 
iš kurio tik keletą ištraukų pateiksiu parla
mentui. Jis sako:

„Greit ir be sunkumų buvo susitartą dėl 
vokiečių — rusų nepuolimo pakto teksto, ta
čiau preambulėj, kurią aš buvau paruošęs, 
pats v. Ribbentropas buvo įrašęs žodžius apie 
draugiškus santykius tarp Vokietijos ir Ru
sijos, ir Stalinas dėl to pastebėjo, kad Sov. 
S-ga, ant kurios nacionalsocialistinė vyriau
sybė šešeris metus liejo pamazgų kibirus”, 
aš atsiprašau, jx>ne pirmininke, tai ne mano, 
bet p. Stalino žodžiai, — „kad Sovietų S-ga, 
ant kurios nacionalsocialistinė Vokietijos vy
riausybė šešeris metus liejo pamazgų kibi
rus, negali pradėti staiga deklamuoti apie
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Energingas ir vaizdus prof. Savory Baltijos valstybių klausimo iškėlimas Anglijos 
parlamente * Citatos sutarčių ir liūdininkų parodymų ištraukos Niurnbergo teisme * 
„Baltijos valstybių rinkimų rezultatai buvo paskelbti Londone spaudoje dar nebaigus 
skaityti balsų” — pareiškė prof. Savory —' * „Kiekviena aneksija yra smurto aktas” — 
cituojami Lenino raštai * Šiltais žodžiais įvertinami DP * Mr. J. Silvermano šališkas 
(vertinimas Baltijos valstybių bylos * „Anglijos vyriausybė nėra nutarusi pripažinti de 

jure” — pareiškė vyriausybės kalbėtojas Mr. Mayhew *

vokiečių — rusų draugystę”. Toliau Gauss 
sako.: „Po to atitinkamos preambulės dalys 
būvi išbrauktos arba pakeistos”.

Aš norėčiau atkreipti parlamento dėmesį j 
tai, kad tą pačią 1939 m. rugsėjo 28 dieną, 
kada Rusija perėmė ir vėliau inkorporavo tas 
tris nepriklausomas Baltijos valstybes, ji su 
darė tarpusavio pagabos sutartį su Estiją. 
Tos sutarties str. 5 skamba šiaip:

„Šios sutarties sąlygų vykdymas niekaip 
nepalies susitariančiųjų šalių suvereninių teii 
šių, ypačiai jų ūkinės sistemos ir valstybinės 
organizacijos”.

Rusų kariuomenė įvairiais pretekstais įžy
giavo ir užėmė tas tris labai mielas, pasigė
rėtinas Baltijos valstybes, — valstybes, kurių 
nuostabi istorija siekia tūkstančius metų at
gal, kurias sudarė rasės kaip estai, giminin
gi suomiam, kurių kilmė pranyksta žiloje se
novėje, ir dvi šaunios šiauriečių rasės, ne 
slavų ir ne vokiečių kilmės, bet grynai nor- 
dikai — latviai, ir lietuviai.

4 Aš noriu ■ priminti parlamentui, kad Rusi
ja ,varydama šį nelemtą biznį su Vokietija, 
8ar tebebuvo Tautų S-gos narys ir tebebuvo 
saistoma to iškilmingo susitarimo. Iš tikrų
jų, jos atstovas dalyvavo Ženevoje .1932 m. 
kovo 3 d., kai Visuma, priėmė principus, su
formuluotus Prancūzijos ministerio pirminin 
ko jo 1931 m. gruodžio 10 d. pareiškime, 
„kad joks pasikėsinimas prieš bet kurio Tau
tų S-gos nario teritorinį integralumą ar po
litinę nepriklausomybę, padarytas str. 10, TS 
narių negalės būti pripažintas galiojančiu ir 
veiksmingu. Visuma skelbia, kad tie princi
pai yra privalomi, ir pareiškia, kad TS na
riai yra įpareigojami nepripažinti bet kurios 
padėties, sutarties -ar susitarimo, kuris būtų 
išgautas Tautų S-gos paktui priešingomis 
priemonėmis”.

Vykdydama anuos prisijungimus, Rusija 
buvo saistoma tų iškilmingų pareiškimų. Par 
lamentas prisimins, kad tik 1939 m. gruodžio 
m. Rusija buvo išmesta iš T S-gos už Suo
mijos užpuolimą. To užpuolimo aš nekvali
fikuosiu, nes noriu savo pareiškimuose likti 
labai santūrus.

Negalima užmiršti, kad po pirmojo didžio
jo, karo Rusija buvo iškilmingiausiai pripa
žinusi visišką Baltijos valstybių nepriklauso
mybę. 1920 m. vasario 2 d. ji buvo pasirašiu
si sutartį su Estija, 1920 'm. liepos 12 d. su 
Lietuva ir, pagaliau, 1920 m. rugpjūčio 7 d. 
su Latvija. Aš turiu tų sutarčių tekstus, bet 
jie labai panašūs, ir parlamentui ašętenoriu 
pateikti vienos iš jų trumpą ištrauką, kuri 
būdinga visom kitom:

„Sutartis tarp Rusijos ir Lietuvos, pasira
šyta Maskvoje 1920 m. liepos 12 d.

„Kadangi visos tautos turi laisvo apsispren 
dimo teisę, j kurią įeina visiškas atsiskyri
mas nuo valstybės, kurios dalį jos sudaro, 
Rusija be jokių rezervų pripažįsta Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę ir suverenumą su 
visomis teisinėmis, pasėkomis, kylančiomis iš 
to pripažinimo, ir visiem laikam atšisako vi
sų suverenumo teisių į lietuvių tautą ir teri
toriją”.

Sutartis, pasirašyta su Estija 1920 m. va
sario 2 d„ -kaip sakiau, labai panaši, bet aš 
negaliu susilaikyti nepaskaitęs šio trumpo 
pasažo:

„Darydama išvadą iš visų tautų apsispren
dimo teisės, einančios iki visiško atsiskyri
mo nuo valstybės, kurios dalį jos sudarė, tei
sės, kurią paskelbė Socialistinė Federalinė 
Tarybų Rusijos Respublika, — Rusija be re
zervų pripažįsta Estijos valstybės nepriklau
somybę ir suverenumą... Iš to, kad Rusija 
priklausė Rusijai, estų tautai ir kraštui ne
kyla jokių įsipareigojimų Rusijos atžvilgiu”.

Rusų kariuomenė įžengė į Baltijos valsty
bes 1940 m. birželio mėn. Pirma, ką jie pada
rė, buvo visų trijų parlamentų paleidimas ir 
naujų rinkimų surengimas. Kaip tie rinkimai 
buvo pravesti? Mum nėra reikalo pasitikėti 
laikraščiu korespondentų pranešimais, nes 
turim bylą, kurią sprendė mūsų pačių Tri
bunolas. Mes turim Aukščiausiojo Teisingu
mo Tribunolo sprendimą iš 1946 m. sausio 
25 d., kurį padarė teisėjas Atkinsonas bylo
je dėl to, ar Estijos laivai buvo teisėtai kon
fiskuoti, kuris štai kaip nupasakojo anuos 
rinkimus. »

„Kandidatai turėjo būti nominuoti ligi lie 
pos 9 d. Kiekvienoj rinkimų apygardoj buvo 
pastatyta po vieną vad. „darbo liaudies są
rašo” kandidatę. Buvo ir daug kitų kandida

tų, kai kur po tris ar keturis. Nominavimo 
laikui pasibaigus buvo paskelbtas naujas de
kretas, reikalaująs, kad kiekvienas kandidatas 
pristatytų savo politiTię programą ligi kitos 
dienos 2 vai. Visi kandidatai, be keturių, tai 
padarė, bet dar kitą dieną laikraščiai pa
skelbė rinkimų'komisijos nutarimą, kad visi 
kandidatai, be 80 darbo liaudies sąrašo kan
didatų, paskelbti diskvalifikuoti”.

Rezultate 80-čiai vietų buvo 80 kandidatų, 
ir jie visi buvo paskelbti išrinkti didžiule 
dauguma. Grąsinimų dėka radijas ragino rin 
kikus eiti balsuoti, bet net tie, kurie radijo 
nesiklausė, buvo nugabenti į rinkimų būstus 
ir priversti balsuoti. Sovietų respublika nuo
lat giriama už nuostabiai gerai veikianti biu 
rokratijos aparatą. Bet šiuo atveju jis ne
laimingai suklupo, nes' per neapsižiūrėjimą 
Baltijos rinkimų rezultatai buvo paskelbti 
Londono Spaudai dar nebaigus skaityti balsų. 
Rinkimai visose trijose šalyse įvyko 1940 m. 

sliepos \14 ir 15 d., bet balsai turėjo būti ir 
buvo skaičiuojami tik liepos 17 d. Tačiau 
liepos 15 d. britų spauda pranešė, kad pav., 
į Lietuvos seimą buvo išrinkti 79 atstovai,, 
kurių 80°/» priklausė komunistų partijai.* To 
kiu būdu'rinkimai buvo rūpestingai iš anks
to sutvarkyti' ir pranešti britų spaudai. Re
zultatai faktinai Londono spaudoj buvo pra
nešti dar prieš balsų skaitymą.

Koks buvo okupacijos rezultatas? Vien 
Latvijoj slaptoji policija pasodino kalėjiman 
6.000 žmonių, nužudė 1.480 ir deportavo 
37.500. * Estijoj buvo blogiau — deportuota 
60.000 žmonių: vyrai buvo atskirti nuo žmo
nų, vaikai nuo tėvų, ir didžiulėj daugumoj 
atsitikimų apie juos po to nieko nebeteko 
girdlti. 1941 m. birželio 21 d. Vokietija pa
skelbė karą, išvijo rusus, užėmė Baltijos vals 
tybes ir laikė jas trejus metus. Rusai jas at 
siėmė tik 1944 m. su panašiom pasėkom, tik 
su tuo skirturfiu, kad žmonės, išgąsdinti ir 
siaubo apimti, pirmojo karo patyrimo pamo
kyti išbėgo per sieną. Štai dėl ko dabar mum 
tenka narplioti sunkiąją DP problemą. .

Aš norėčiau prašyti Jo Didybės vyriausy
bę tų žmonių. atžvilgiu parodyti didžiausią 
humaniškumą. Anądien aš girdėjau tikrą at 
sitikimą. Jo Didybės vyriausybė nustatė 50 
mt. kaip (į Angliją įsileistinų DP) amžiaus 
ribą. Per 50 m. nebelaikomas pas mus pagei
daujamu žmogum. Čia atvyko viena moteris; 
ji sako: „Man 49 metai, mano vyrui 52, bet 
mano sveikata nuo pirmosios okupacijos daug 
prastesnė kaip mano vyro. Bet kadangi jau 
jam daugiau kaip 50 metų, jam neleidžia pas 
mane ątvykti.” Toks nelaimingas vyro ir 
žmonos atskyrimas labai skaudus ir liūdnas. 
Aš sutinku, kad taisyklė turi būti, bet aš pra 
šyčiap Jo Didybės vyriausybę tuos puikius 
žmones traktuoti ko humaniškiausiai. Iš Man 
chesterio aš girdėjau, kad 1.000 šaunių mer
gaičių dirba kaip Vergės, plaiidamos ir valy
damos ligonines, pavaduodamos slauges, ku
rios šiaip jau turėtų atlikti tą darbą, nors 
jos tikrai jom nepriklauso. •

Jo Didybės vyriausybė, kaip matyti iš at
sakymo, kurį valst. pasekretoris man davė 
1947 m. vasario 10 d., pripažįsta, kad Sov. 
S-ga Baltijos valstybes absorbavo de facto; 
bet ji (britų vyr-bė) to nepripažįsta de jure. 
Tokią poziciją nusako atsakymas,'kurį aš ga 
vau iš pasękretorio.

Aš prašau Jo Did. vyriausybę palyginti sa 
vo nusistatymą su JV nusistatymu. JV tos 
aneksijos nepripažino nei de facto, nei de 
jure. Tų valstybių diplomatiniai atstovai Ame
rikoje naudojasi visomis privilegijomis, ku
rias turi Jo Did. ambasadorius ar bet kurios 
kitos valstybės diplomatiniai atstovai. Štai ~ką 
1940 m. liepos 23 d. pasakė p. Sumner Wel
les, kuris tuo metu ėjo valst sekretoriaus 
pareigas: \

„Pastarosiomis dienomis sparčiai buvo už
baigtas neteisingas procesas, kurio dėka ga
lingesnysis kaimynas sąmoningai likvidavo 
trijų mažų Baltijos valstybių — Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos — politinę nepriklausomy
bę ir demokratinę valdžios formą, JV su gi
liu ir draugišku dėmesiu sekė jų nuostabią 
savarankaus valdymosi pažangą. JV vyriau
sybės politika visuotinai žinoma. ' Jungtinių 
Valstybių tauta priešinga plėšikiškiem veiks
mam, yistiek ar jie daromi jėgą pavartojant, 
ar ja grąsinant. Ji lygiai priešinga tam, kad 
bet kuri valstybė, kad ir kokia galinga, kokia 
nors forma kištųsi į vidaus reikalus bet ku
rios kitos suvereninės valstybės, kad ir ko
kia silpna ji bebūtų”.

Aš norėčiau paprašyti užsienių redtalų mi 
nisterijos atstovą paaiškinti tą skirtumą, ku

kris yra tarp kilnaus nusistatymo, kurio lai
kosi JV vyriausybė, ir *— aš nenoriu pąva- 
dinįi jo niekšingu, nes nenoriu pasakyti nie
ko įžeidžiančio — tarp netokio kilnaus nu- 
sistatymo, kurio laikosi Jo Didybės vyriau
sybė.

Aš atidžiai sekiau visus pranešimus, pasi
rodžiusius mūsų laikraščiuose apie tai, kas 
vyko Maskvoj, ir man neteko girdėti, — gal’ 
aš klystu, ir aš viliuos kad klystu, — kad tąsi 
klausimas Maskvoje iš viso būtų buvęs iš
keltas. Jeigu jis nebuvo iškeltas Maskvoje, 
tai mūsų pareiga jį iškelti1 čia, parlamente, 
ir pareikšti savo pažiūras. Labai daug’ mes 
gal ir negalim padaryti. Fizinė jėga gal mus 
ir verčia pripažinti fait accompli, bet aš jau
čiu, kad mūsų, kaip lįisvo britų parlamento 
narių) garbės dalykas yra pareikšti protestą 
šiuo labai svarbiu reikalu.

x Baigdamas aš tenoriu pasakyti, jog norė
čiau, kad čia būtų mano garbingasis draugas 
Nest Fife atstovas (Gallacher, komunistas), 
nes aš turiu po ranka vieną Lenino citatą, 
kuria aš norėčiau užbaigti šias kelias savo 
pastabas. Ji paimta iš Lenino raštų rinkinio 
XII tomo 13 pšl. ir skamba šiaip:

„Jeigu- mažai ir silpnai tautai neduodama 
teisė laisvu balsavimu apspręsti savo politinio 
gyvenimo formos, — tai suponuoja ir inkor
poravusios arba tik stipresnės tautos karinių 
jėgų pasitraukimą, — tada inkorporavimas 
yra aneksija, t. y. savjyališkas svetimos šalies 
užgrobimas ir tuo patim smurto aktas”...

Njekas negaji geriau apibūdinti tų trijų 
nepriklausomų Baltijos valstybių aneksijos 
kaip šie paties Lenino žodžiai.

Norėčiau baigti asmenine pastaba. Mane 
puolė Maskvos radijas, todėl noriu pasakyti, 
kad aš nei čia, parlamente, nei kur kitur ne 
su pasakęs nė žodžio prieš Rusiją. Priešingai 
aš esu entuziastiškas rusų literatūros ir tau
tos gerbėjas ir visada stengdavaus pareikš
ti savo dėkingumą už didingas rusų armijų 
pergales. Tačiau mane smerkia kaip fašistą, 
reakcininką ir — tikėkit manim,*pone vice
pirmininke — kaip karo- kurstytoją, mane 
taikingiausią ir romiausią šio parlamento ats 
tovąl”. '

Po to vicepirmininkas jau norėjo leisti vy
riausybės atstovui atsakyti, tačiau keli atsto
vai pasisakė už platesnius debatus, ir vice
pirmininko leistas pradėjo kalbėti —

Mr. Hollis: „Žinau, kad parlamentas neno
ri būti perdaug trukdomas, tad aš nė ne
bandysiu kartoti liūdnos ir patetiškos istori- . 
jos, kurią'ką tik papasakojo mano garbinga
sis draugas, Karalienės Universiteto Belfaste 
atstovas (prof. Savory). Tai yra viena iš'liūd 
niausiu istorijų pasaulyj, ir tos trys respub
likos yra veik Simboliai tos rūšies valstybių, 
dėl kurių mes vedėme praeitąjį karą. Jų tau 
tos nukryžiuotos. Vienintelis praktiškas klau 
simas, kuriuo aš norėčiau kalbėti, yra — ar 
mes tuo reikalu galim ką nors padaryti, ir 
ryšium su tuo'aš norėčiau iškelti tris punk
tus. Pirmiausia, aš norėčiau paremti savo 
garbingojo draugo pareiškimą, ir išreikšti 
viltį, kad pasekretoris galės pakartoti anks
tyvesnį pažadą, jog jų teritorijų prijungimas 
'nebus pripažintas de jure. Priežastys yra dvi. 
Pirma ir svarbiausia, Jo Didybės vyriausybės 
užsienių politika neturėtų būti pagrįsta me
lu. Pripažinti tai de jure reikštų pripažinimą 
to, ko faktiškai nėra. Antroji priežastis — 
kad dabar Europa padalinta į dvi dalis. Eu
ropos vaizdas labai skirtingas nuo mūsų eva 
jojamųjų Jungtinių Tautų. Mes tikim, kad 
vieną gražią dieną Europa galės pasidaryti 
geresnė. Aš tikiu, kad tų skirtumų nepašalins 
glostymo (appeasement) politika ir kad mes 
turim pasilikti sau teisę tuos punktus iškelti 
ateity.

Aš taip pat norėčiau paremti savo garbin
gojo draugo, 
(prof. Savory) prašymą, kad jeigu, 
metu negalim nieko kita padaryti 'tų kraštų 
piliečių labui, 
džiausiu dėmesiu juos traktuotume visais klau 
Simais, liečiančiais tremtinius (DP). Iš atsa
kingiausių žmonių lupų aš esu girdėjęs, kad 
baltų DP padėtis yra visiškai nepatenkinama. 
Aš tikiu, kad vyriausybė vis dėlto gali šį — 
tą padaryti. Aš prašau pasekretorį paaiškin
ti, ką reiškia valstybės ministerio atsakymas 
į mano garbingojo draugo, Moseley atstovo 
(sir P. Stannen) klausimą. Mano garbingasis 
draugas kiaušį:

„Ar ministeris prisimena, kiek daug mūsų 
šalis yra •prisidėjusi prie tų trijų respublikų 
laisvės ir kiek Jnstitucijų. ten buvo įsteigta 
dosnios mūsų krašto pagalbos dėka? Ar kas 
nors daroma toms institucijoms išlaikyti?” 
' Ministeris atsakydamas pareiškė: ■

„Atsakymas į visą trilypį klausimą yra: 
taip, sir” (Official Report, 1947.11.10 tomas, 
433,0.5). Matyt, šiuo metu kas nors yra da
roma išlaikyti Baltijos kraštuose instituci'- 
jom, kurios buvo įsteigtos britų globoje. Jei
gu taip yra, labai gerai. Labai svarbu, kad 
parlamentas sužinotų, ką vyriausybė randa 
reikalinga dabar daryti ir kaip jai sekasi”.

Belfasto Universiteto atstovo 
mes šiuo

tai kad mes bent su ko di-
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Anglijos' parlamento atstovas atrado Lietuvoje 1933
Mr. Pagel: „Aš nemanau, kad ilga ir stip

riai kovinga garbingojo Karalienės Universi
teto Belfaste atstovo (prof. Savory) istorinė 
apžvalga būtų buvusi labai naudinga arba 
kad ji būtų padoriai prisidėjusi prie šio par
lamento darbų. Visa, apie ką jis pasakojo, įvy
ko dar prieš tai, kai mes rusus priėmėm tfavo 
sąjungininkais. Mes juos priėmėm savo są
jungininkais, gerai žinodami visa, kas buvo 
įvykę, ir tokiomis aplinkybėmis stačiai ne
padoru iškasti senus priekaištus. Dievaži, 
šiandien su rusais rietis mes ir taip jau tu
rim pakankamai priežasčių. Aš manau, kad 
yra esminių motyvų užimti kietą liniją, ir dėl 
to aš savo nuomonės niekad neslėpiau, bet 
mes savo bylos nesustiprinsim iškasdami jau 
gražiai suvirškintus praeities įvykius. Man. 
atrodo, kad perdaug panėšėtų į Hitlerio takti 
ką, jeigu norėtume ieškoti ginčų su tais, su 
kuriais ilgokai ko draugiškiausiai sugyvenom,

• Taip pasisakęs dėl istorinio fono,-aš ma
nau, kad mes humaniškuoju požiūriu esam 
skolingi Europos tremtiniam (DP). Tai aukš
čiausios kokybės žmonių medžiaga. Kiekvie
nas, lankęsis jų stovyklose, grįžęs pasakoja, 
jog stačiai neįtikima, kaip tie žmonės, gyven
dami klaikiose sąlygose, ne tik išliko padorūs 
bet išlaikė ir savo kultūrinį gyvenimą. i Tie 
žmonės tikrai būtų išganingas įnašas ( mū
sų gyventojus. Aš nejaučiu, kad tuo'klausimu 
mūsų pažiūros būtų nevienodos, tačiau klai
dinga būtų baltus parsigabenti čia, pas mus, 
tam, kad parodytume rusam, kokie jie avigal
viai. Taip padaryti nėra pagrindo. Tikrasis 
pagrindas yra tas, kad- baltai yra šaunūs žmo 
nės, kuriuos mes norim*pas save turėti ir 
kurie gali duoti savo įnašą mūsų kultūrai”.

1 Sir Patrick Hannon: „Aš norėčiau trumpai 
paremti tai, ką mano garbingasis draugas Ka 
ralienės Universiteto Belfaste atstovas (prof. 
Savory) išdėstė parlamente. Jau seniai aš čia 
esu, tačiau nemanau, kad būčiau kada nors 
girdėjęs dėstant reikalą tokiais jaudinančiais 
žodžiais. Man yra tekę turėti ryšių su Bal
tijos valstybėm pačioje jų evoliucijos pradžio 
je po pirmpjo pasaulinio karo. Aš nuolat juo 
se lankydavaus ir kukliai pasidomėdavau jų 
ūkine raida, paskolų derybom, pagalba jų vie 
tiniam reikalam ir jų įsivestais žemės ūkio 
metodais. Dar prieš rusam negailestingu bū
du tas valstybes absorbavus aš puoselėjau 
jom didžiausią pagarbą. Tos trys mažo8 vals
tybės, išbuvusios šimtametėj rusų tironijoj, 
išlaikė savo tradicijas, kalbą ir tėvynės mei
lę, kokią reta atrasti bet kurioj kitoj tautoj. 
Aš apgailestauju, kad mano garbingasis ir 
mokslingasis draugas Northamptono atstovas' 
(Mr. Paget) atrodo primiršęs istorijos pamo-

' 'Ai prisimenu, kaip kartu.su kilniąją ponia 
lady Muriel Paget išleidom atsišaukimą rink 
darni knygas Tartu universitetui Estijoje. 
Mūsų krašto gyventojai dosniai atsiliepė. Tų 
trijų mažų valstybių pastangom atstatyti sa
vo tautinę kultūrą būdingas entuziazmas, su 
kuriuo jų universitetai įsivedė vakarietinius 
tyrinėjimų ir profesinio parengimo metodus. 
Manding, labiausiai apgailėtinas fakta8 nau- 
jausiojoj istorijoj yra tas, kad britų vyriau
sybė, stovinti ant humaniškumo, teisingumo ir 
padorumo principų, yra susitepusi tų trijų 
valstybių prijungimo pripažinimu de facto. 
Tai viena iš mūsų meto tragedijų. Juo la
biau gaila darosi, kai prisimenam, ką tos trys 
mažos valstybės Yra padariusios ano tarpka- 
rio metu savo tautinei kultūrai ir ūkiui pa
kelti -iki tokio laipsnio. Aš prisidedu prie pa 
stabos, kad dosniai, su užuojauta ir suprati
mu turėtų būti traktuojami tie žmonės, kurie 
yra išblaškyti po Europą. Be tuo pačiu metu 
mes, kurie visą laiką kovojam dėl laisvės, ne 
galim pripažinti tas tris valstybes ištikusios 
tragedijos. Mūsų pareiga yra nuolatos daryti 
žygius, kokius tik šio meto diplomatiniai ga 
limumai leidžia.”

' Sir Arthur Salter: „Aš noriu keliais žodžiai 
ko stipriausiai paremti kreipimąsi dėl baltų 
DP traktavimo mūsų zonoje Vokietijoje. Aš 
lankiau jų stovyklas, ir aš tiesiog negaliu 
nusakyti to įspūdžio, kurį'man padarė tų vy 
rų ir moterų kokybė. Praeityje jie paliko tra
gediją, o kai aš pas juos buvau jie prieš sa
ve tematė nykų ateities netikrumą, tačiau jie 
savo nuotaiką išlaikė nuostabiu ir pasigėrėti
nu būdu. Jie turėjo pirmaeilį chorą, netujeda 
mi knygų nei popierio mokė savo vaikus, bu
vo įsirengę maldos namys. Jie sumaniai pa
laikė aukštą moralę ir rodė aiškų troškimą 
imtis bet kokio racionalaus darbo, koks tik 
jiems buvo leistas. Aš čia* kreipiuos ypačiai 
dėl to, kad mano įspūdžius patvirtino kiek
vienas., su kuriuo tik aš kalbėjau ir kurie tu
rėjo ilgametį patyrimą Vokietijoje. Tas rei
kalas šiandien itin tinka iškelti, nes mes tu
rim planą kai kuriuos iš jų parsigabenti čia. 
Reikalas eina apie tai, ar mes jų čia perkei
stai daugiau ar mažiau ir kaip interpretuosim 
savo išleistuosius nuostatus bei taisykles. Mes 
norėtume kiek daugiau lankstumo, ir aš pra
šau vyriausybę verčiau priimti daugiau trem
tinių negu mažiau, ypač tokiais graudžiais at 
vėjais kaip tas, kurį minėjo mano garbinga
sis draugas Karalienės Univ’ėreiteto Belfaste

Mr. Julius Slivertnan: „Garbingojo Karalle- 
lienės Universiteto atstovo (prof. Savory) is
torinė apžvalga buvo vienašalė ir netiksli. 
Jis stengėsi sudaryti įspūdį, kad to» Baltijos 
valstybės prieš 1939 m. buvo mažos nepri
klausomos vakarietiškai demokratinės valsty
bės. Iš tikrųjų jos tokios visiškai nebuvo. 
Nuo 1920 m. iki 1933 m. jos gal kiek pane
šėjo — kad ir vien tik paviršutiniškai — ( 
vakarines demokratijas, 
taip pat buvo ir šiek 
1933 m. visose trijose 
nyko, ir istorikai gali 
visur tais pačiais 1933 
siaiš metais, kada Vokietijoje Hitleris atėjo 
į valdžią, — kiekvienoje iš tų respublikų įvy 
ko perversmai. Demokratija buvo sunaikinta 
ir 1939 ar 1940 m. ten tikrai demokratijos ne 
buvo. Kiekviename iš tų kraštų buvo milži
niška politinių kalinių masė. Latvijoje, kurią 
aš lankiau praeitais metais, 1940 m. buvo du 
ar trys tūkstančiai politinių kalimų iš bendro 
2,5 milijonų gyventojų skaičiaus’*.

Maj. Tufton Beanish: „O kiek jų ten da
bar?”

Mr. Silverman: „Maždaug tiek pat”. ' 
Majoras Beanish: „O kiek Sibire?”
Mr. Silverman: „Pagal garbingojo atstovo 

apskaičiavimus, visi gyventojai išsiųsti į Si
birą arba pabėgo. Tikėkit man, Ryga ir kiti 
Latvijos miestai pilni —”

Prof. Savory: — „Mongolų iš Rusijos”.
Mr. Silverman: „Apie tai aš pakalbėsiu, jei 

gu garbingieji atstovai man leis. Mano silp
noji pusė yra ta, kad aš tuose kraštuose bu> 
vau ir juos mačiau. Oal dėl to aš negaliu kai 
bėti su tokiu svoriu kaip tie garbingieji ats
totai, kurie tuos kraštus stebi iš tūkstančio 
mylių atstumo.

Tiesa, ten nėra tokios demokratijos, ko
kią mes kad pažįstam Vakaruose; negalim no 
rėti, kad po revoliucijos būtų tokios libe
ralinės ir demokratinės teisės, kokias turim 
čia, tačiau tie kraštai toli gražu nėra ūkiškai 
asimiliuoti likusiąją! Sov. S-gos galiai. Man 
buvo įdomu pastebėti, kad tai buvo viena iš 
mano lankytų Sovietų S-gos vietų, kur dar 
tebebuvo privačių krautuvininkų. Kokie 30% 
Rygos prekybos buvo smulkiųjų krautuvinin
kų rankose. Provincijoj dar tebešeimininkauja 
individualūs ūkininkai. Žemė išdalinta. Vokie 
čių ir kolaborantų žemė išdalinta gyventojam 
ir tokių būdu vyriausybė užsitarnavo žymią 
vietos ūkininkų paramą. Ir ne tik tai. Yra dar 
vienas įdomus dalykas. Kare išvien su rau
donąja armija' kovėsi viena latvių divizija, 
apie 30.000 vyrų. Be abejo, didelė jų dalis 
žuvo. Toji divizija iki šiol išaugo į ištisą 
armijos -korpusą, susidedantį iš keturių divi
zijų, kuriag sudaro vieni latviai. Aš primenu 
garbingiesiems atstovams, jog iš to, ar tau
tai galima patikėti ginklus, galima spręsti, 
ar krašto vyriausybę' gyventojai palaiko. Kai 
šis armijos korpusas bus sukurtas, grynai ru 
siškoji armijos dalis paliks kraštą:

Aš nesakau, kad per kelių dienų vizito to
kiame krašte kaip Latvija aš ar kas nors ki 
tas gali pajusti politinę atmosferą ir tiksliai 
susekti opozicijos pajėgumą. Opozicija yra. 
Jai neleidžiama pasireikšti. Aš negaliu pa
sakyti, kiek ji stipri. Bet aš gavau įspūdį, 
kad gyventojų dauguma, kiekvienu atveju di 
džiulė pramonės darbininkų dalis, stovi už 
vyriausybę. Aš noriu parlamentui priminti, 
kad 1905 m. Talino ir Rygos darbininkai su 
kilo kartu su Maskvos ir Leningrado dar
bininkais ir surengė revoliuciją. Tas pats 
buvo 1917 m. Sovietinės respublikos tuose 
kraštuose buvo 19(9 m. sutriuškintos ne pa
čių gyventojų, bet vokiečių ginklų, ir gen. 
von der Golte į kraštą (Latviją) įžygiavo, 
rodos, su 11.000 vokiečių karių”.

Sir P. Hannon: „Gal garbingasis džentl- 
menas leis man- priminti, kad tuo pačiu 
metu anąsyk britų armija išgelbėjo tą res
publiką nuo likvidavimo?”

Mr. Silverman: „Taip, bet svarbu, kad von 
der Golte pajėgos užslopino sovietinę revo
liuciją tame krašte. Kokis dabar yra tų 
kraštų valstybinis statusas? Garbingasis Ka
ralienės Universiteto atstovas pasakė, kad 
JV nėra d e f a c to pripažinusios tų šalių 
inkorporavimo. Aš drįstu nesutikti. Aš norė
čiau remtis ne tuo, kas buvo pasakyta Mas
kvoj, bet tuo, kas pasakyta Potsdame, nes 
Potsdame buvo pasiektas susitarimas, kuris 
gerokai nušviečia šią bylą. Ji turi ryšį su 
Karaliaučiaus miesto ir kaimyninės srities 
inkorporavimu į Sov. S-gą. Konferencijoje, 
kurioje dalyvavo amerikiečiai, lygiai kaip ir 
britai, „buvo sutarta dėl sovietų vyriausybės 
pasiūlymo galutinai perleisti Sovietų S-gai 
Karaliaučiaus miestą ir sritį, su rezervu, kad 
dabartinės sienos bus peržiūrėtos”.

Prof. Savory: „Aš norėčiau pastebėti, kad 
Karaliaučius buvo- Rytprūsių sostinė, 
liaučtas neturi nieko bendra su 
valstybėmis. Potsdame tikrai buvo sutarta, 
kad Karaliaučius perduodamas”.

Jose buvo rinkimai, 
tiek kritikos laisvės, 
respublikose tai pra- 
pasamprotauti, kodėl 
m. — taig nelemtai-

Kara-
Baltijos

aš norėjau pasakyti, tai, būtent, kad negalė
jo būti manoma tą nedidelę Rytprūsių sritį 
priskirti Sov. S-gai taip, kad ji nesusisiektų 
su kuria nors kita sovietų teritorijos dalimi. 
Išvada aiški. Kadangi toji sritis susisiekia su 
sovietų Lietuvos teritorija, išeina, kad Balti
jos valstybės pripažintos sovietinėmis. Aš 
nematau, kaip tos išvados kas norg galėtų 
neprieiti. Tiesa, Sov. S-ga to punkto neiš
kėlė Taikos konferencijoj, ir, būtent; del 
dviejų priežasčių. Pirma, ji tarė, kad tos te
ritorijos 
Sovietų 
ketino 
Sovietų 
ginčytis 
Filipinų 
Sovietų

buvo Sovietų S-gos dalis dar orieš 
S-gai įstosiant 
ginčytis ar 
S-gos dalis, 
dėl Indijos 
statuso.

S-ga manė, jog to dalyko 
dera paversti mainikavimo objektu, kuris 
lėtų būti prieš ją panaudotas derybose.

| karą. Sovietai ne- 
toji teritorija yra 
kaip mes neketinam 
ar amerikieiiai

Antra, at Jlariu,
dėl 
kad 
ne
ža
via

sukilimą
dėlto aš manau, jog sovietai būtų išmintin
giau padarę, jeigu jie mums ir amerikiečiams 
būtų atvirai pasakę: „Mes norim, kad tas 
teritorijas pripažintumėt kaip Sov. S-gos 
dalį”. Turint galvoj, kas yra įvykę, nėra 
abejonės, kad tada mūsų vyriausybė būtų 
sutikusi tai padaryti.

Dar yra kitų dalykų, Įkuriuos aš pastebė
jau Latvijoj. Visų valdžios vietų latviai, lat
vių žurnalistai ir tie, kuriem pavesta tvar- . 
kyti fabrikus, nori žinoti, kam buvusiem 
Baltijos kraštų diplomatam teikiamos diplo
matinės privilegijos. Tai labai smulkus rei
kalas, bet jis duoda akstiną tam tikriem 
nesklandumams ir susirūpinimui. Latviai 
nori žinoti, ar jie gali lengviau prieiti prie 
savo DP ir papasakoti, kokios dabar Latvi
joj gyvenimo sąlygos. Tokie tat tie nedideli 
dalykai, dėl kurių tikiuos, pasekretoris pa
sisakys”.

Vyriausybės atsakymas
Mr. Mayhew (valstybės pasekretoris už

sienių reikalams): „Šie debatai, į kuriuos 
turiu atsakyti, buvo kieti. Garbingasis Ka- 

, .ralienės Universiteto atstovas (prof. Savo
ry) pareiškė, kad jis protestuoja. Jis pasa
kė, kad mes gal ir negalim labai daug ko 
padaryti tuo reikalu ir kad mes gal ir tu
rime sutikti su fait accompli. Jis savo kal
bėję visiškai nepatikslino, kur vyriausybė 
negerai ką, daro ir ko norima, kad ji da
rytų. Debatų pagrindinis tikslas duoti mi
nisterial galimumą atsakyti į jo darbų kri
tiką, priimti sugestijas, ką jis turėtų daryti, 
ir išklausyti papeikimą už jo jau padary
ta. Britų minlsteriui, ypačiai ministerial 
šios vos dvejls metus tepabuvusios vyriau
sybės, labai sunku atsakyti- į labai didelę 
dalį to, kas buvo pasakyta šiuose debatuos 
se. Gal aš geriausiai paaiškinsiu padėtį duo
damas trumpą visiškai nepagrąžintą Ir neiš; 
dailintą paveikslą įvykių nuo' 1940 metų. Tų 
metų pradžioj tos valstybės buvo nepri
klausomos neutralios šalys. Karo metu so
vietų spauda jas apkaltino išvien su kai 
kuriomis kitomis šalimis rengus sąmokslą 
prieš SSSR saugumą. Tų metų birželio m., 
sovietų ginkluotosios pajėgos tas tris šalis 
užėmė. Esamosios vyriausybės griuvo. Jų 
vietą užėmė laikinosios vyriausybės ir ėmė 
rengti naujus rinkimų įstatymus ir ruoštis 
naujiem rinkimam. Tai buvo padaryta. Rin
kimuose tebuvo vienas kandidatų sąrašas. 
Opozicijos kandidatų nebuvo. Todėl rezul
tatas buvo iš anksto aiškus. Išrinktos nau
jos vyriausybės pirmiatlsia pasiskubino 
kreiptis į Sovietų Rusiją prašydamos įjung
ti —"

Mr. Kenneth Lindsay: „Ar tai neišdailin
tas pranešimas?"

Mr. Mayhew: „Tai visiškai bespalvis, 
neišdailintas pranešimas apie įvykius nuo 
1940 m. Tie prašymai buvo patenkinti 1940 
m. rugpjūčio m. Prijungimas buvo įvykdy
tas aukštųjų Sovietų pareigūnų priežiūroje: 
marš. Zdanovo Estijoje, Višinskio Latvijo
je ir Dekanozovo Lietuvoje. Administraci
ja Baltijos valsybėse buvo priderinta prie 
Sovietų S-gos administracijos pavyzdžio. 
Buvo pravesta plati nacionalizacija, kuri 
be kitko eliminavo britų ir kitus užsieni
nius interesus. Jo Didybės vyriausybė po 
to rezervavo sau teisę pareikšti pretenzi
jas už britų interesams padarytus nuosto
lius. »

1941 m. vokiečiai užpuolė Sovietų Rusiją. 
Jie praūžė per Baltijos valstybes ir jas 
užėmė. Tik 1944 m. jie vėl buvo išvyti, ir 
rusų administracija grįžo atgal. Rusų admi
nistracija praktiškai buvo atstatyta visoje 
srityje. Nuo to meto sovietų administraci
ja nėrėsi iš kailio, kad pašalintų visus vo
kiečių administracijos pėdsakus ir tas ša
lis paverstų normaliai funkcionuojančiomis 
sudėtinėmis Sovietų S-gos respublikomis. 
Tai nuogas, nenuspalvintas dramos pa
veikslas, kuriame yra daug tragiškų bruožų. 
Nuo to laiko sovietų spauda yra paskelbu
si atsakingų sovietų organų, pareiškimų, kad 
Baltijos valstybės yra visiem laikam įjung
tos į Sov. S-gą. Jie yra visiškai aiškiai pa
brėžę, kad tai permanentinis dalykas ir kad 
tos valstybės yra visiem laikam Sovietų S- 
gos dalis. Tose šalyse jie įvedė veiksmingą 
administracinę kontrolę. Antrojoj pusėj nie
kas nėra to kvestijonavęs. Niekas nėra tei
gęs, kad tie kraštai nėra vaiksmtagoj adml- 
nistacinėj kontrolėj. Ji prasidėjo prieš 7 me
tus ir su pertrauka trunka jau septyneri 
metai. Šiuo metu nėra jokių perspektyvų, 
kad šitoji tvarka kaip nors pasikeistų.

Dėl to Jo Didybės vyriausybė pripažino 
sovietų administraciją defacto. Mum nėra 
kito protingo kelio. Mum tenka priimti fak
tus, kokie jie yra, ir tiek. Jokios naudos 
nėra galvoti taip, kaip diktuoja troškimas; 
o 'garbingieji opozicijos atstovai daro kaip 
tik taip. Nedera kišti galvos J smėlį. Garbin
gasis Karalienės Universiteto atstovas vi
są laiką turi galvą (kišęs į smėlį. Jei galiu 
taip pasakyti, juo giliai: jo galva smėly, juo 
garsesnės, ilgesnės ir geresnės jo kalbos“

Mr. Boothby: „Tai labai geras 
geresnis kaip Margate“.

Mr. Mayhow: „Turim dorotis 
faktais, kokius mes juos matom, 
kraštų mes nepripažinom de jure.

Aš negaliu duoti pažado, kurio reikalavo 
garbingasis Devizės atstovas (Mr. Hollis), 
kad mes niekad nepripažinsim tų kraštų de 
jure. Nė viena atsakinga vyriausybė tokio ' 
pažado negalėtų duoti. Bet eiti toliau rei
kalavimo nepripažinti de jure ir siūlyti, kaip 
kichotiškai daro garbingieji atstovai, tarp 
te* garbingasis Karalienės Universiteto 1

smėlis

su tokiais
Tačiau tų

atstovas, kad mes kaip nors (gyvendintume 
Atlanto Chartos principus ir kaip nors at
statytume tų kraštų nepriklausomybę, kurią 
jie ankčiau turėjo man atrodo, yra visiš
kai fantastiška ir nerealu. Tokie . asmenys* 
matyt, niekad nėra šio klausimo svarstę pa
prastai, rimtai ir atsakingai, arba jiem nė
ra tekę turėti reikalo su uždaviniu bandyti 
sukurti ir palaikyti taikingus bei praktiškai 
naudingus ir (manomus santykius tarp su
vereninių XX amžiaus valstybių. Ar rim
tai buvo siūloma, kad mes turėtume paban
dyti atstatyti tų kraštų nepriklausomybę 
prieš Sov. Rusijos norą? Ar rimtai buvo no
rima tai pasakyti?"

Prof. Savory: „Jeigu garbingasis džent- 
Imenas šį klausimą taiko man, tai aš pasa
kyčiau, jog yra garbės klausimas nenurim- 
tl dėl to, kas ten dabar vyksta“.

Mr. Mayhew: „Tai yra atsakymas į klau
simą, kurio aš nepastačiau. Klausimas, kuri 
aš Iškėliau, buvo,— ko garbingasis atstovas 
iš tikrųjų nori, kad mes darytume? JJs sa
vo kalbą nulaikė įprastiniu pasipiktinusio 
tonu, bęt pasipiktinimas ir nepasitenkinimas 
nedaro užsienių politikos. Kad ir kokie nuo- . 
šlrdūs jūs esate, jūs esate reikalingi kažko 
daugiau kaip pasipiktinimo, jeigu norite 
pažvelgti šios problemos faktams ( akis; bet 
aš negirdėjau nė vieno protingo, atsakingo 
ir konstruktyvaus pasiūlymo dėl to, ką Jo 
Didybės vyriausybė turėtų daryti šiuo klau
simu.

Buvo užsiminta apie deportavimus iš Bal
tijos valstybių. Taip pulki iliustracija. Mus 
reikalavo šiokiu ar tokiu būdu paveikti 
Sov. S-gą sustabdyti deportacijas iš Baltijos 
valstybių bei sugrąžinti jau deportuotus bal
tus tėvynėn. Tuo reikalu aš neturiu pakan
kamai patikimų įrodymų, bet net jeigu visi 
pranešimai kurie yra pasiekę Londoną, bū
tų tikri, Sov. S-ga tikriausiai atsakytų, kad 
mes neturim teisės oficialiai kištis, ir aš ne
galiu įsivaizduoti, kad bet kokie tuo reika
lu padaryti žygiai duotų bent menkiausią 
rezultatą. Niekas neprivalo, negali manyti 
ir nemano, kad britų vyriausybė būtų abe
jinga tais klausimais, kur paliečiamos pilie
tinės laisvės. Jos mum nepaprastai rūpi; 
musų užsienių reikalai per pastaruosius dve
jus metus buvo vedami pagal demokrati
nius principus, ir mes rodėm savo pagarbą pi
lietinėms laisvėms. Bet mes turim žiūrėti 
ne tik į tai, ar tie pranešimai apie deporta
cijas teisingi, ne tik į tai ar dėl to daryti 
kokių nors žygių teisinga ir tinkama, bet ir 
į tai, ar tokie žygiai, jeigu mes jų padary
tume, turėtų kokį nors rezultatą, ir jeigu 
taip, tai kokį. Ar tasai rezultatas kartais ne
būtų priešingas tam, kurio mes lauktume? 
Mano galva, tie žygiai neduotų jokio rezul
tato, bet jeigu jau kokį nors (r duotų, tai 
tasai rezultatas būtų blogas. Lengva varyti 
Palmerstono (Palmerstonas — didelis britų 
XIX a. politikas, ministeris pirmininkas. E.) 
politiką iš opozicijos suolo, bet atsakinga 
vyriausybė turi veikti atsakingu būdu.

Kilmingasis Oxfordo Universiteto atsto
vas (sir A. Salter) ir garbingasis Devizės at
stovas palietė ir DP klausimą. Aš visiškai 
sutinku su viskuo, ką pasakė kilmingasis 
oxfordietis. Kaip jis taip ir aš esu, lankės 
baltų DP stovyklas Vokietijoje. Norėčiau pa
sakyti lygiai tąpat, kaip Ir jis apie baltų DP 
nuotaiką ir dvasią. Aš taip pat lenkiu galvą 
britų ir UNRRA-os pareigūnam už jų pada
rytą didelį darbą stovyklose. Manau, turė
tume suprasti, kokį svarbų darbą esame pa
darę ir tebedarome. Jis paminėjo auklėjimą 
Ir gerovę. Jis nepaminėjo mūsų globojamo 
baltų universiteto Hamburge. Mes sutinkam 
kad tiem žmonėm, kurie negali grįžti į Bal
tijos valstybes, turim duoti visas viltis, ko
kias tik galim. Mes norim padėti jiem grįžti 
į Baltijos valstybes, jeigu tik jie nori. Bet 
Ir anksčiau, ir dabar mes sakom, kad prieš 
jų norą mes jų neverstai grįžti namo.
' Baigdamas pasakysiu, jog mes matom, kad 

tai ne tik politinė, bet ir žmoniškumo pro
blema. Jeigu man būtų leista taip pasakyti, 
priešas gal galėtų tarti, kad garbingojo Ka
ralienės Universiteto atstovo- kalboje buvo 
šiokių tokių šališkumo ženklų. Aš gi pasaky
čiau, kad visa tai iš jo kalbos išėmus joje 
buvo, tikros užuojautos Baltijos kraštų tau
tom. Prie tos užuojautos Baltijos tautom mes 
prisidedam, ir mes norime bei stengiamės 
kiek galėdami jpm padėti. Užuojautai pa- 

. reikšti yra du būdai: praktiškasis ir neprak
tiškas būdas. Mes sakomės einą pačiu geriau
siu keliu, kokį aplinkybės leidžia; priimti 
aršią ’ir, pasakvsiu, neatsakingą garbingojo 

(Nukelta į 5 pusi.)
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Vilniaus miesto centre išdegė 60-70°^ pastatu
\ PERGYVENUSIO ANTRĄJĮ BOLŠEVIKŲ ANTPLŪDI PASAKOJIMAI ‘

D. Britanijos lietuvių savaitraštis „Išeivių 
Draugas” Nr. 21 išspausdino pergyvenusio 
antrąjį bolševikų antplūdi pasakojimus, ku
riuos čia persispausdiname. Red.

Besitraukiančių vokiečių represijos
Pereinamąsias 5—6 kautynių dienas teko 

praleisti slėptuvėje ,retai iš jos išlendant. Ne 
bent tik duonos kur apiplėštoje krautuvėje, 
pasiieškotu Bet slėptuvėje jau nebuvo at
sargu kalbėti lietuviškai, ne$ lenkų partiza
nai ėmėsi akcijos ir prieš lietuvius. įstaigos 
ir butai, iš kurių lietuviai buvo pasitraukę i 
slėptuves, lenkų partizanų buvo išplėšti. Dau
gelis lietuvių buvo sumušti ir net visai už
mušti. Tiesioginis lenkų partizanų uždavi
nys — trukdyti vokiečiams atsitraukimą. Jų 
buvę apie 10.000 ir vokiečius smarkiai apšau 
dė ypačiai priemiesčiuose. Greičiausiai dėl 
to ir vokiečiai ėmė keršyti civiliams gyvento
jams. Iš Žvėryno, kur turėjo būti partizanų 
stipresnis veikimas, o taip pat ir iš kitų vje- 
tų, vokiečiai prievarta rinko gyventojus ir 
varė į tariamą slėptuvę po ligonių kasų rū
mais (prie Gedimino gatvės). Tų rūmų slėp 
tuvėje 'galėjo tilpti keli šimtai žmonių. Kiti 
buvo suvaryti I visus namo aukštus iki pa
čio viršutinio. Suvaryta buvo iki 4.000—5.Q00 
Pralekiančios kulkos ar granatų skeveldros 
ten nemažai sužeidė ir užmušė. Tik vėliau pa 
aiškėjo, kad po šiais rūmais buvo padėtos 
aštuonios minos ir rūmai turėjo būti su
sprogdinti. Nesusprogdino dėl to, kad 4 ka
reiviai, kurie buvo palikti rūmams susprog
dinti, kieme netikėtai granatos visi keturi bu 
vo užmušti. Tik vėliau, minas radus, paaiškė
jo šiurpulingas tikslas. Prasitarus vienam iš 
kareivių, gyventojus po rūmais variusių: 
„Fiureris Įsakė visą tautą sunaikinti”.

Suvalkų gatvėje, kur laikinai teko man pri
siglausti, Įsiveržė su revolveriu kareivis ir 
tuoj Įsakė man išeiti iš namų ir taip skubi
no, jog nespėjau net savo kuprinės paimti. 
Kai išėjom, netrukus pamačiau tuos rūmus 
jau degant Degė ir eilė kitų namų. Vilniu
je ir apylinkėse buvo atsitikimų, kad vokie
čių kareiviai metė granatas Į slėptuvių vidų. 
Kai kuriose slėptuvėse žuvo po kelis šimtus 
žmonių. Karoliškių dvarelyje (už Vilniaus), 
kad išsaugoti slėptuvę, prie angos atsisėdo 
du gerai vokiškai' kalbą. Kai tik jie pama
tydavo vokiečius, imdavo tarp savęs vokiš
kai kalbėti ir tuo būdu išsaugojo slėptuvę.

Išdeginto Vilniaus vaizdas
Liepos 13 d. aptilo kautynės ir jau galė- 

' jom išlįsti iš slėptuvių. Mieste jau šeiminin
kavo bolševikai Rūko visur gaisrai. Miesto 
centre išdegė 60—70 •/• namų. Bet tik išde
gė, o ne sugriauti. Sudeginta Basanavičiaus 
gatvė, pusė Vilniaus gatvės. Gedimino gat
vėje išdegė daug namų, ypač nuo Žvėryno 
pusės, ypač didieji viešbučiai. Labiausiai iš
degusi Vokiečių gatvė; išlikęs joje tik vie
nas namas. Geto gatvelės visai sunaikintos. 
Jos išsprogdintos ir sudegintos dar prieš 
kautynes. Bažnyčios beveik visos liko. Auš
ros Vartai sveiki (jose yra lietuviškos pa
maldos). Šv. Teresės bažnyčios prie Aušros 
Vartų nugriautas bokštas. Šv. Kazimiero baž 
nyčios stogas Įlaužtas, Kotrynos bažnyčios 
taip pat apgriautas bokštas. Sveiki ir univer
siteto rūmai, išskyrus vieną atskirai buvusĮ 
pastatą. Nesunaikinta ir keleivinė geležinke
lių stotis, bet visiškai nušluota prekių sto
tis. Tai Įvyko jau vėliau, 1945 m. vasario 
mėn., susidūrus traukiniams su amunicija. 
Trenksmas buvo toks didelis, kad visi langai 
išbirėjo ne tik Vilniuje, bet ir artimesnėse 
apylinkėse (Verkiuose, Paberžėje). Ten iškri
to durys, viduje sugriuvo spintos ir apie pu
santro tūkstančio žmonių buvo užmušta. Šis 
sprogimas Vilniui padarė daugiau žalos, ne
gu kautynės.

Rumšiškių nebėra
! Kai vėliau keliavau Į Kauną, per Rumšiš
kių miestelį, ten neradau nė vieno namo. Tik

Anglijos parlamento...
karalienės Universiteto atstovo poziciją — 
pasipiktinimo ir protesto poziciją — neduo
tų nieko gera nei Baltijos kraštų tautoms, 
nei britų interesams Baltijos valstybėse, nei 
britų interesam Sovietų S-goje.“

Mr. Hollis: „Ką reiškia labai svarbus pa
reiškimas, kad viskas daroma britų institu
cijom išlaikyti?“

Mr. MayHew: „Ligi 1940 m. Baltijos val
stybėse buvo britų institucijų. Po okupaci
jos jas perėmė sovietų vyriausybė. Tas 
institucijas vedė britų pareigūnai, kurie 
paskum išvyko. Kiek žinau, jomis dabar rū- 

, pinasi sovietų vyriausybė, bet daugiau aš 
negaliu nieko patikslinti“.

Mr. Harold Mac Millan: „Norėčiau pateik
ti garbingajam džentlmenui gana reikšmin
gą klausimą ir pasisakyti dėl jo kalbos. Jis 
užtikrino, kad Jo Didybės vyriausybė ne
ketina pakeisti savo dabartinių pažiūrų. 
Kiek supratau, jis pasakė, kad Jo Didybės 
’vyriausybė nepripažins Baltijos respublikų 
aneksijos de jure. Ar aš galiu gauti užtikri
nimą, kad vyriausybė neketina pakeisti tos 
pažiūros ir kad ji jos nepakeis, prieš tai ne
pasitarus su parlamentu arba kaip nors jam 
nęcą^nešus?“ 

sena, bažnytėlė — vienintelė stūksojo. Čia 
buvo ėjusios kautynės prieš užimant Kauną. 
Bet jau Pažaislis, Petrašiūnai —sveiki. Ir 
Kaunas mažai nukentėjo, jei neskaityti gele
žinkelio stoties, tunelio (dabar atstatytas), ei
lės fabrikų, tiltų, miesto elektros stoties, pu
sės Vailokaičio namo. Jo vakarinė pusė vi
siškai sugriuvus, o kita pusė dar laikosi. Tarp 
Maironio ir Mickevičiaus gatvių nuo Nemu
no pusės yra išdegintas kvartalas, Linksma- 
kalnyje sugriautas V. D. U. fizikog institutas; 
smarkiai nukentėjusi ir Žemoji Frėda.

Pirmieji bolševikų žingsniai /
Bolševikai užėjo Į Vilnių kaip Į „savo kraš

tą”. Kareiviams buvo uždrausta naikinti ir 
plėšti, bet kur tik savininkai buvo pasitrau
kę, kariuomenė užėmė butus ir rastą turtą 
pasisavino. Užėmė ir mokyklų patalpas, kur 
įtaisė daugiausia ligonines. Neišvengė nuos
tolių mokyklų bibliotekos, ypač nukentėjo tos 
knygos, kur tik buvo plonesnis popieris. Mat 
laikraščių papirosams sukti neužteko, o ta
bako Vilniuje buvo nemažai, nes sandėliai 
buvo likę pilni.

Atvykę bolševikų minininkai (minų ieško
tojai) pirmiausia ir uoliausiai išrankiojo gy
ventojų pakastąsias brangenybes. Čia jiems 
buvo pelningesnis ieškojimas, negu minos, 
kurios ir paliko gulėti.

Pirmomis dienomis buvo Įsakyta visiems 
tarnautojams ir darbininkams grįžti į savo 
tarnybas. Jau liepos 16 d. pradėjo Įstaigos 
veikti. Centrinės Įstaigos, komisariatai laiki
nai buvo numatyti Kaune, o Vilniuje veikė 
tik Įgaliotiniai. Ilgainiui centrinės Įstaigos 
buvo perkeltos į Vilnių, bet ir tai ne visos.

Nusikaltimai amerikiečiu zonoje skaičiais
(vairių sunkmečių laikotarpiais visada dau

giau pasireiškia įvairaug pobūdžio nusikalti
mų. Ypač nusikaltimų paraiškos pagausėja pir 
maišiais pokarinio gyvenimo metais, po bu
vusiųjų sukrėtimų, kurie skaudžiai paliečia 
silpnesniųjų žmonių moralę. Be to, pokario 
gyvenimo pradžioje pasireiškianti stoka kiek
vienam žmogui būtiniausių kasdienio varto
jimo reikmenų, ne vieną paskatina kokiu nors 
būdu apeiti įvairius patvarkymus, kuriais pri
sieina varžyti ir atitinkamai riboti kasdienio 
vartojimo reikmenų vartojimą, pradedant 
maistu ir baigiant apranga.. Tokį laikotarpį 
dabar kaip tik tenka išgventi kiekvienam Eu
ropos gyventojui, tuos varžymus, jų kietumą 
ir visa ko stoką visu realumu juntame ir mes, 
gyveną Vakarinės Europos kertėje.

Kai žmogus alkanas, greičiau jis pasiduo
da pagundai save pasotinti kokiu nors kitu 
būdu, kad ir draudžiamu. Dėl to vadinamie
ji nusikaltimai didžiumoje pasitaiko nusižen
gimų maitinimo patvarkymams pavidale. 
Draudžiamoji prekyba maisto reikmenimis mū 
sų gyvenamame sektoriuje, reikia pripažinti, 
užima pirmaujančią vietą, palyginti su kitais 
pasitaikančiais nusikaltimais.

Esmėje ne apie tai buvo mūsų tikslas kal
bėti. Čia neturima tikslo analizuoti mūsų gy-x 
venamoje aplinkoje pasitaikančių nusikaltimų 
pobūdį ar juos teisinti. Mes tenorėjome nu
sakyti esamą būklę įr daryti visai kitos link
mės išvadas.

Vokiečių žurnalas „Der Standpunkt” viena
me iš ' paskutiniųjų numerių pateikė platų 
straipsnį apie amerikiečių zoninės policijos 
uždavinius, jos veiklą, dabojimą, kad dabar 
veikiantieji įstatymai ir karinės vyriausybės 
patvarkymai būtų gyventojų vykdomi. Tasai 
straipsnis pailiustruotas zoninės policijos veik 
lą vaizduojančiomis nuotraukomis. Informa
cija apie amerikiečių zoninės policijos veik
lą, pažymima minėtame žurnale, gauta iš Bam 
berge esančios zoninės policijos vadovybės. 
Sakytame straipsnyje konstatuojama, kad 1946 
metais amerikiečių zoninei policijai prisiėjo 

(Atkelta iš 4 pusi.)
Mr. Mayhew: „Rodos, kad vyriausybės pozi
ciją oš išdėsčiau .savo kalboje ar bent sten
giaus tai padaryti. Vyriausybė nėra nutaru
si pripažinti de jure".

Mr. Mac Millan: „Ar mes galim gauti už
tikrinimą, kad joks sprendimas nebus priim
tas prieš tai nepranašus parlamentui?“ 
Mr. Mayhew: „Tanuos teisingai pasakysiąs, 
kad sprendimus vyriausybė turi daryti pir
ma pasitarusi su dominijomis.
Mr. Mac Miliam „Ar vyriausybė dėl to tar
tus: su dominijomis, ar ne gal aš galių gauti 
užtikrinimą, kad prieš tokį didelį politikos 
pakeitimą parlamentui bus duota proga de
batuose pasisakyti?“

Mr. Mayhew: „Aš esu linkęs manyti, kad 
šiuo reikalu vyriausybė turi teisę pirma pa
daryti sprendimą“.

Mr. Mac Millan: „Tą teisę ji tikrai turi, 
bet aš kalbu ne apie raidinę teisę“. —

Mjr. Milner, vicepirmininkas, atsistoja.
Vicepirmininkas: „Kaip garbingasis džentl- 

menas žino, ministeris atsako taip, kaip jis 
randa tinkama. Jam valdžios aš neturiu. 
Garbingasis atstovas pateikė ministeriui ke
lis klausimus, ir aš manau, kad mes turim 
eiti toliau“, E.

f

Dėl patalpų stokos Įstaigose personalas su
mažintas. Iš senųjų tarnautojų kai kur teliko 
tik sargai, (staigų viršininkai, sakysim, aps
krities vykdomųjų komitetų pirmininkai, iš 
pat pradžių buvo lietuviai paskiau jie buvo 
keičiami tikrais rusais, bet su lietuviškomis 
pavardėmis. Oficialiai buvo aiškinama, kad tai 
lietuviai, Rusijoje nuo senai gyveną ir lietu
viškai pamiršę. Tiesa, teko vieną tokį lietu
vi sutikti, bet gražiai lietuviškai kalbanti, ku 
rio tėvas buvęs 1863 m. išvežtas į Rusiją. 
Jis nuoširdus komunistas. ' ir neblogas 
lietuvis. Sakėsi norįs grįž. gal į Sibirą, 
nes čia esą mažiau laisvės, nei ten.

Su kariuomenės atėjimu Lietuvoje iš Rusi
jos pasirodė ir miesčionkų bangos. Nu
skurę, nuplyšę žmonės atėjo elgetaudami iš 
rytų j Lietuvą su krepšeliais elgetaudami. Jei 
negaudavo maisto, tai pasivogdavo ar bent 
rugių varpų prisiskindavo į maišelius ir vėl 
trauldavo atgal.

Gyventojų tikrinimas pagal anketas
Spalio mėn. jau buvo išdalintos anketos. 

Jose klausini" apie 30. Tarp jų: ar neturi gi
minių, pažįstamų Vakarų Europoje, kiek turi 
turto, kokiose organizacijose dalyvavai ir tt. 
Apie gimines ar artimuosius, atsidūrusius 
Vakaruose niekas atsakymuose ir neminėjo. 
Visus juos laikė žuvusiais karo metu. Tai ofi 
cialūs atsakymai. Pagaliau, niekas ir nežino
jo, kas atsitiko su išvykusiais. į Vakarus. Kas 
įsirašė turįs 20 ha žemės, tas buvo laiko
mas jau buože ir tam buvo taikomos represi
jos: galėjo būti atimamas jo turtas, pašali
namas iš tarnybos, kandidatas kelionei į Ru 
siją ir tt. (vj) 

suimti tam tikrą skaičių asmenų, nepaklusu
sių karinės vyriausybės įsakymams. Daugiau
sia praėjusiais metais įvykę nusikaltimų juo
dosios prekybos sektoriuje. Toliau seka ki
tokio pobūdžio nusikaltimai, kurių skaičiai 
mažesni, palyginus su nusikaltimų' skaičiumi 
juodosios prekybos, sektoriuje. Iš viso ame
rikiečių zonoje 1946 metais zoninė policija 
už įvairius nusikaltimus buvo sulaikiusi 4114 
asmenų. Iš jų 3532 vokiečiai, kiti (591) įvai
rių tautybių užsieniečiai.

Šie skaičiai jau daug ką pasako. Pasako 
tai, kad didžiumos nusikaltimų autoriai, zo
ninės policijos vadovybės konstatavimu, yra 
vokiečiai. Oi paprastai vokiečių mėgstama 
primesti, kad visi nusikaltimai, kurie tik pa
sitaiko, esą įvykdomi užsieniečių. Gi zoninės 
‘policijos pareiškimas, pailiustruotas skai-. 
čiais, kaip tik visai ką kitą kalba. Tokių fak
tų registravimas yra būtinas, kad mes, reika
lui esant, turėtume pakankamai argumentų at 
remti į mus nukreiptus nepagrįstus kaltini
mus. A. R-tas

Zborowskis sugautas
Po 23 dienų intensyvaus gaudymo anglų 

policijai pavyko Stanisovą Zborowskį pa
gauti. Jam pabėgus iš Norwich kalėjimo il
gai sekėsi slapstytis, nes manoma, kad jis 
turėjęs draugų iš vietinių gyventojų, tarpo. 
Vos tik jį sugavus, į policiją atėjo mergaitė 
ir paliko paketą su cigaretėmis St. Zborows- 
kiui, kurias siunčianti jam pažįstama mer
gina.

Jo sugavimui pasitarnavo kun. St. Pear
son, kuris bevažiuodamas automobi’iu jį pa
žino einant keliu ir pranešė policijai.

Mažosios valstybės nepatenkintos
Naujorkas (Dena). Daugelis mažųjų valsty

bių, tame tarpe Sirija, Australija ir Belgija, 
Saugumo Taryboje vėl padarė didžiosioms 
valstybėms priekaištų dėl JT generalinio šta
bo nusistatymo sudaryti JT karines pajėgas 
(pasaulinę policiją) aprėžto didumo, kurios 
galėtų būti panaudotos tik prieš mažąsias 
valstybes. JAV, D. Britanija ir Sovietų Są
jungos atstovai įrodinėjo, kad tik nedidelės 
karinės pajėgos Jungtinėms Tautoms esančios 
reikalingos.

Ponia Peronlene pas Popiežių
Senora Peron, Argentinos prezidento žmo

na, kuri dabar lankosi Europoje, antradieni 
lėktuvu atvyko .į Romą. Argentinos ambasada 
Romoje praneša, kad šį penktadienį ji bus 
priimta Popiežiaus.

Argentinos prezidentienė, buvusi filmų 
žvaigždė, neseniai lankėsi Ispanijoje ir buvo 
gen. Franko iškilmingai priimta. Pasaulio 
spauda plačiai komentuoja jos vizitų Euro
poje tikslus, kurie nėra žinomi. Kalbama, kad 
ji lankysis Anglijoje ir bus Anglijos kara
liaus priimta. Taip pat esą numatyta aplan
kyti ir Prancūziją, nors kairiosios partijos 
jos apsilankymui priešingos. <

PILIETINIS KARAS SAUSAME 
DOKE

Jau kelintas mėnuo Paragvajuje vyksta ka 
rinis perversmas. Nors Paragvajus ir nepri
eina prie jūros, tačiau, karo laivynas tame 
perversme vaidina svarbiausią vaidmenį. At
rodo, kad viena militarinė klika nori paša
linti nuo valdžios vairo kitą tokią pat kliką. 
Tai nėra ypatingai originalu ir tai atsitinka 
gana dažnai, (domu tačiau tai, kad šis va
dinamasis pilietinis karas valstybinės teisės 

■prasme užsienyje nesenai sudarė retą komp
likaciją. Būtent, Buenos Aires sausame do
ke buvo remontuojami du Paragvajaus Įa- 
nonieriniai laivai ir jų remontavimas gana 
ilgai užsitęsė. Komendantas neskubėjo įsi
maišyti į jo tėvynėje vykstantį sumišimą, ta 
čiau įgulos vyrų tarpe’ radosi prijaučiančių 
sukilėliams, kurie degė noru grįžti ir prisi
jungti prie sukilėlių. Sausumoje esančiuose 
laivuose prieita prie tikrų kautynių, kas Ar
gentinos įstaigoms sukėlė didelio galvosūkio. 
Be abejonės, laivai priklausė Paragvajaus' su 
verenumui ir Argentinos Įstaigos čia netu
rėjo jokios teisės. Tačiau iš kitos pusės Ar
gentina negalėjo ramiai žiūrėti, kai jos sos
tinės uoste užsienio kareivių buvo vedamas 
karas. Kas daryti? Argentinos vyriausybės 
samprotavimas pasirodė esąs tinkamas tuo, 
kad jis tęsėsi tol, kol maištininkai vyriausy
bės šalininkus nugalėjo ir laivus paplukdę, 
uostą apleido, norėdami Paranos upe pa
siekti Paragvajų ir prisijungti prie sukilėlių.

K. P.

Naujoji Vokietijos gyventoju statistika
Berlynas. Paskutiniojo mėnesio oficialiame 

praųešime amerikiečių karinė valdžia pa
tiekė eilę statistinių davinių apie visų zonų 
Vokietijos gyventojus. Ne visi skaičiai re
miasi gyventojų surašymo daviniais, kai ku
rie tik apskaičiavimais. Bendras Vokietijos 
gyventojų skaičius š. m. kovo mėn. (be DP, 
internuotųjų ir tt.) siekė 65,6 mil.’ prieš
59.8 mil. 1939 gegužės mėnesyje. Tad ne—, 
žiūrint karo nuostolių dabartiniame ketu
rių zonų plote gyventojų skaičius padidėjo
5.8 mil. Šis faktas Vokietijos ūkiui stato ne
paprastai sunkius ■ uždavinius. Deja, nors 
gyventojų skaičius maždaug 1/10 didesnis 
nei 1939, dirbančiųjų skaičius sumažėjo 3miL 
Didesnė dalis nedirbančiųjų yra nedarbingi, 
tik 1.300.000 yra bedarbiai. Pagal 1939 m. 
dirbančiųjų procentą išeitų, jog dabar dir
bančius turėtų būti 32,9 mil., tuo tarpu tėra
26.8 mil. Taigi dirbantieji- šiandien 6 mil. 
žmonių daugiau maitina, nei turint 1939 me
tų aplinkybes reikėtų maitinti.

iii i -

Vienas isv 16 Maskvoje nuteistu 
lenku pabėgo

M. Stypulkowskis, advokatas, mokslininkas 
ir savo laiku buvęs Lenkijos krikščionių de
mokratų partijos vadas, 1945 m. buvo kartu 
su kitais 15-ka rezistencinio judėjimo vadų 
sovietų areštuoti ir teisiami Maskvoje. 
Nežiūrint Anglijos prašymo, tada jie buvo 
nuteisti įvairiomis bausmėmis. M. Stypul
kowskis atlikęs bausmę pabėgo iš Lenkijos 
ir savo įspūdžius aprašo „The Daily Thele- 
graph” birželio mėn. 23 d. antrašte — „Ma
no 70-ties dienų tardymas Maskvos kalėjime”. 
Be skaitlingų tardymo metodų, kurie dauge
liui mūsų žinomi, — daugiau nieko nerašo.

Savo rašinyje tarp kitko jis pažymi, kad 
kiek jam esą žinoma iš 16-kos kaltintųjų. 
Maskvoje jis tik, vienas dabar galįs laisvai' 
kalbėti.

Anglams nesiseka atsiimti savo žmonų
Anglo Edvardo Konwardo žmona,1 rusė, 

kuri, kaip ir kitos keturiolika, negauna išvy
kimui į D. Britaniją iš Sovietų s-gos leidimo, 
parašė jam laišką siūlydama skirtis. Šią sa'-į 
vaitę p. Konwardas atvyko j „News of the 
World” redakciją su laišku nuo savo žmo
nos, kuriame sakoma: „Aš nutariau pagaliau 
savo gyvenimą tvarkyti nepriklausomai. Gal 
būt ir Jūs norėtumėt skirtis”.

P. Kenwardas, kreipėsi Į Britų Užsienio 
Reikalų Ministeriją ir Britų ambasadą Mask
voje prašydamas pagalbos apsaugoti vedybas 
ir leisti paimti žmoną, kurios jis nuo 1945 
m. spalio mėn. nematė. Taip pat jis pridūrė, 
kad į daugelį laiškų, kuriuos jis savo žmonai 
rašė, negavo atsakymo.

Laikraštis pirmame puslapyje įsidėjo ir ne 
laimingos rusaitės atvaizdą.
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Laiškai is Anglijos

„Jie apie mus nieko nežinojo”
Pirmieji lietuvių pasirodymai Anglijoje. „Laukė atvykstant kažkokių barbarų” — rašo vienas savo laiške. Gražus anglų spaudos atsiliepi mas.

Jau kuris laikas, kai iš anglų zonos Vo
kietijoje pajudėjo pirmieji lietuvių transpor
tai ■ į Angliją. Yra registruojami savanoriai 
darbininkai įvairiems darbams. Kiek mus pa
siekia žinios iš anglų zonos, atsiranda di
delis savanorių skaičius, norinčių vykti Ang- 
lijon, nes šitoks betikslis gyvenimas sto
vyklose visiems yra tiek įkirėjęs, jog kiek
vienas maloniau pasirenka, kad ir laikiną iš
vykimą kitur pastoviam darbui, negu ir to
liau pasilikti čia Vokietijoje.

Šia prasme anglų zona pirmoji pajudėjo. 
Iš pradžių išvažiavo moterys viengungės 
ligoninių darbams, o po to pradėjo vežti ir 
vyrus.

Mus tremtinius visos žinios, kurios liečia 
pragyvenimą ir darbo sąlygas labai įdomau
ja. Kiekvienas nori žinoti, koks ištikrųjų 
gyvenimas ir kaip vyksta įsikurti mūsų tau
tiečiams kituose laikinuose emigracijos kraš- 

, tuose.
Jau mūsų spaudoje buvo rašyta, kaip pa

vyko įsikurti mūsų moterims Anglijoje ir 
šiek tiek buvo žinių apie dabar išvykstančiųjų 
Anglijon nuotaikas. Viena tegalima jau da
bar tvirtinti, kad visi tie, kurie išvažiavo 1 
Angliją su tvirtu pasiryžimu dirbti ir savo 
vitis nepapuošė jokiomis nerealiomis iliu- 
rifotm — visi yra patenkinti esamomis sąly
gomis. Tie, kurie ten ieškojo lengvo gyveni
mo ir tikėjosi kazokių ypatingų at net išim
tinų sąlygų — jaučiasi turbūt nusivylę.

Dabar nuvykę Anglijon tik pradedami < 
skirstyti | darbovietes, o šiaip gyvena dide
lėse pereinamose stovyklose ir yra neblogai | 
aprūpinti.

Kaip mums rašo vienas bendradarbis, di
delio pasirinkimo darbams bent šiuo tarpu 
nėra. Vyrai gali gauti darbo žemės ūkyje, 
aę šankioje molio ir anglies pramonėje, mo
terys — skalbyklose, tekstilėje, ligoninėse, 
•r už tarnaites. Uždarbiai vidutiniai, tačiau 
pragyventi galima, maždaug pragyvenimo 
lygis panašus į mūsų priešakarinį, gal net 
pigesnis.

Ir kas {domiausia, kaip rašo mūsų bendra
darbis, jog angiai labai mažai žinojo apie 
lietuvius ir iš viso apie Pabaltijo tautas. Jie 
laukė atvykstant kažkokių barbarų. Tačiau 
praėjo tik vienas mėnuo ir plačioji angių 
visuomenė pažino, kas yra tie pabaltijiečiai, 
kokie jų siekimai ir išgyvenimai šio karo 
metu. Tai vis nuopelnai Anglijon nuvykusių 
organizuotumo ir tikro supratimo mūsų kul
tūrinės reprezentacijos svetimtaučių akyse. 
Ten nuvykę tuoj pradėjo ruošti koncertus, 
parodas, kurias plačioji anglų visuomenė 
gaustai lanko, įdomaujasi išstatytais paro
doje eksponatais, apžiūri stovyklos papuoši
mos, teiraujasi ir klausinėja. Jau daug mū
sų tautiečių gauna pakvietimus apsilankyti 
angių šeimose.

Apie mūsiškių elgesį geriausiai apibūdina

Mirė kun.-garbes kanauninkas N. Rastutis
Weideno lietuvių, o kartu ir visą lietuvių 

tremtinių bendruomenę ištiko skaudus smū
gis — š. m. birželio 16 d„ savo bute, Weiden, 
Asylstr. 10, širdies liga mirė kun. kanaunin
kas Nikodemas Rastutis.

Nelauktai netekome mokslo vyro, pavyz
dingo patrioto, tauraus žmogaus. Negailes
tinga mirtis atėmė jį mums per anksti. Dėl 
savo amžiaus, kun. Rastutis galėjo dar tęsti 
sėkmingą dvasininko, visuomenininko ir švie
tėjo darbą.

Kun. N. Rastutis gimė Žemaitijoje — Tešių 
vnk„ Žvingių valsč. Tauragės apskr. — 1881 
m. vasario 6 d. į kunigus įšventintas 1903 m. 
Kurtį laiką buvo Rokiškio vikaru. Vėliau iš
vyko studijuoti į Šveicariją, Freiburgo uni
versitetan — filosofijos — teologijos fakulte
tam 1913 m. liepos mėn. 24 d. prie minėto 
fakulteto įgijo licenciatą — cum Įaudė. Grįžo 
į Vilnių, bet neilgai čia pagyveno, nes užė
jus I pasaulinio karo audrai, turėjo atsidurti 
Rusijoje. Čia darbo lietuvių — karo pabėgė
lių — viename iš centrinių (Petersburgo) ko
mitete, kurio veikimo plotas buvo net septy
nios apygardos (gubernijos), kuo sėkmingiau
siai išvystydamos šalpos ir labdaros darbą.

Didžiajam karui praūžus, vėl grįžo į Vil
nių ir aktyviai įsijungė į lietuvišką bei švie
timo darbą Sv. Kazimiero bei „Ryto” draugi
jose. Našiai, ranka rankon, dirbo su kun. 
Čibiru (per paskutinę vokiečių okupaciją 
Vilniuje žuvęs nuo rusų bombardavimo), kun. 
prelatu Kraujeliu bei žinomu lietuvių vilniečių 
veikėju Stašiu. Be to, buvo Vilniaus lietuvių 
Vytauto Didžiojo Gimnazijos kapelionu.

Didelis kun. N. Rastučio aktyvumas, žino
ma nepatikęs Želigovskio lenkams. Jis buvo 
suimtas iy kalintas 8 savaites, gaudamas 
inkstų ligą. Iš kalėjimo į laisvę "jau neišleis
tas, bet 1928 m. ištremtas Lietuvon. Atvykęs 

šitaip vienos stovyklos komendantas Mr. 
White, atidarant pabaltijiečių parodą, pa
reiškimas:

„Visą savo gyvenimą esu dirbęs bendra
bučių administracijoje, visą laiką turėjau 
daug rūpesčių ir vargų, tačiau dabar — 
pirmą kartą mano gyvenime turiu reikalą 
su žmonėmis, kuriuos administruoti yra 
tik malonumas. Ir todėl aš prašau Jus, 
čia susirinkusius anglus, kai išeisite iš 
šios parodos — plačiai ir garsiai apie 
tai paskelbti,”

Anglų spauda šiuos lietuvių pasirodymus 
{Mačiai paminėjo. Anglų laikraštis „Evening 
News” (š. m. birželio 6 d.) įsidėjo tautinių 
šokių šokėjų nuotraukas ir straipsnį pava-

Musu gyvenimas pereinamoje stovykloje Anglijoje
Jau virš mėnesio kaip mes gyvename pe

reinamoje stovykloje Full Sutton esančioje ne
toli Yorko. Karo metu čia gyveno kariai, o 
dabar mes — naujieji anglų talkininkai. 
Aprašysiu mūsų gyvenimą smulkiau. Diena 
prasidena pusryčiais 7,15 — 8,15 vai. kuriuos 
sudaro: bulvių košė su mėsa arba žuvimi, 2 
riekutės duonos su sviestu ir kava; pietūs 
12 —13 vai. sriubos lėkštė, bulvės su mėsa 
ir saldus pyragaitis arba pudingas plius ar
bata; pavakariai 16 — 17 vai.,, bulvės su mėsa 
arba žuvimi, 2 riekutės duonos su sviestu ir 
marmeladu ir arbata; vakarienė 20 — 21 vai.: 
2 riekutės duonos apteptos su sviestu ir 
marmeladu arba žuvies konservais ir arbata. 
Turiu pastebėti, kad gauname tik baltą duo
ną, juodos duonos tik kaip kur, žydų kepy
klose galima gauti, ir visada kava arba daž
niau arbata su pienu. Maistas pagamintas 
skaniai, bet iš pradžių jo 'lyg ir mažoka. 
Kam trūksta duonos, tas vyksta busais į 
Yorką, kur prisiperka duonos, biskvitų, kon
servų, kepeninės dešros ir tt. Anglijoje mais
tas yra normuotas, tačiau krautuvėse dažnai 
gauname ir be kortelių pirkti. Restoranuose 
valgyk ir gerk ką nori ir kiek nori be jokių 
kortelių, kavinėse kava (tikra pupelių!) su 
cukrum pienu ar grietinėle ir saldžiais pyra
gaičiais gaunama taip pat be kortelių. Čia 
įvertiname mes pinigo reikšmę.

Atvykus | stovyklą policijos pareigūnai 
išrašė asmens pažymėjimus (tautybė įrašyta 
lietuviu!) ir darbo kartotekas, o maitinimo 
įstaiga išduoda rūbų koponus bei šokolado 
korteles į rankas, o maisto 'knygutės lieka 
stovykloje, šokolado pagal koponus gau
name per mėnesį 1 svarą, rūbams pirkti ga
vome 44 kuponus, taip pat du gabalus muilo 
mėnesiui, ’Atlikę ‘ Šiuos formalumus turėjome 
su Darbo Ministerijos atstovais pasikalbė
jimą. Atstovai kiekvieną asmenį išklausinėję, 
ką moka dirbti ir ką nori dirbti. Po to už
pildė asmens kartoteką ir liepė laukti pa-

Kaunan stojo toliai)) dirbti šv. Kazimiero 
draugijos ir ilgą laiką redagavo žurnalą — 
„Draugija”, t. y. tos pačios „Draugijos” 
tąsą, kurią leido dar prieš 1 pasaulinį karą 
kun. Adomas Jakštas.

Kadangi savo redaguojamam laikraštyje ned 
viprasfniškai ir griežtai buvo pasisakęs prieš 
komunizmą ir ateizmą, tai nežiūrėdamas savo 
senyvo amžiaus ir neperstipriausios Sveika
tos, ryžosi, kaip ir daugelis mūsų, geriau 
tremtyje vargti, negu palikti priespaudoje ir 
terore.

Weidene gyvendamas nuolat sielojosi dėl 
kenčiančios tėvynės, karštai meldė Aukščiau
siojo grąžinti tėviškei laisvės dienas ir sva
jojo apie gražią ir laimingą Lietuvos ateitį. 
Tačiau jau neteko jam sulaukti tėvynės pri
sikėlimo, o mes didžiai nuliūdę, gražiai ir 
iškilmingai supylėm jam aukštą kapą Wei- 
deno katalikų kapinėse.

Ilsėkis ramybėje tikrasis sielų ganytojau ir 
taurusis lietuvi! L. E-tas.

Mirus a. a. gimti1, mok.

V. Kairiui
reiškiu jo šeimai nuoširdžią užuojautą

H. Antanaitis.

Pranešame mūsų pažįstamiems ir tautie
čiams, kad metinių proga pamaldos už mūsų 
brangų vyrą ir tėvelį

a. a. Algirdą Keršį
įvyks L tn. liepos mėn. 4 d. 7,30 vai. Air- . 
porto katalikų koplyčioje.

Keršienė su dukrele. 

dintą: „Pabaltijiečių pasižadėjimas: mes bū
sime verti Jūsų krašto gyventojai”, kuriame 
rašo:

„Ponas Izbickas, lietuvis, sveikinda
mas didelę auditoriją Havanto gyventojų, at 
vykusių į koncertą Bedhamptono bendrabu
tyje vakar vakare pasakė: „Po ilgų panieki
nimo metų esame giliai sujaudinti britų tau 
tos reiškiamoms mums simpatijoms ir priža
dame daryti viską, kad pasidarytume verti 
„Jūsų krašto gyventojai!”

Koncertą suruošė lietuvių ir latvių repre
zentantai iš savanorių darbininkų bendrabu
čio su tautinių dainų ir šokių programa. 
Rankdarbių paroda bus atdara iki sekmadie 
nio vakaro.” (h. z.).

skyrimo darbams. Taip mes jau 5 savaitė 
laukiame paskyrimo. Daugelis Vokietijoje 
vengė darbo, o čia visi veržiasi į darbą, nes 
nedirbant tuščios kišenės. Kasdien išvyksta 
mažesnės grupelės į darbus, bet didesnės 
grupės kol kas išvyko moterų į tekstilės 
pramonę ir ligoninę, o vyrų į žemės ūkį bei 
stovyklų personalą. Pažymėtina, kad vyrai į 
žemės ūkio stovyklas paskirstyti tautinėmis 
grupėmis, vienur lietuviai, kitur latviai ir tt.

Dažnai stovyklose lankosi įvairių anglų 
laikraščių korespondentai, kurie įdomaujasi 
mūsų buvusiu ir esamu gyvenimu. Laikraš
čiuose dažnai matosi nuotraukos iš mūsų 
stovyklos gyvenimo ir palankūs, bei objekty
vūs straipsniai apie mus. Taip pat anglai, 
su kuriais tenka susidurti įdomaujasi apie 

mes 
DP
sa-

kas

mus ir mūsų tėvynę ir klausia kodėl 
negrįžtame namo. Mus čia nebevadina 
bet European Voluntur Workers, atseit 
vanoriais Europos darbininkais.

Savo smulkioms išlaidoms gauname 
savaitė po 5 Šilingus. Rūkantiems šie pini
gai išeina rūkalams, kurie čia yra brangūs. 
Už 5 šilingus galima nusipirkti 30 —40 ci
garečių arba 1,5 uncijas tabako, taigi tenka 
susivaržyti su rūkymu.

Šeštadieniais ruošiame linksmavakarius 
kuriose su savo programa pasirodo visos čiA 
gyvenančios tautos: pabaltijiečiai ir ukrainie
čiai (kurių čia apsčiai yra), po to grojant 
mūsų pačių orkestrui pašokame. Anglus la
bai įdomauja mūsų tautiniai rūbai ir dainos 
bei šokiai. Sekmadieniais anglų katalikų ku
nigo laikomose pamaldose lietuviai gražiai 
pagieda. Taip pat evangelikai ir pravoslavai 
turi savo pamaldas.

Stovyklos skautai surengė laužą kuriame 
ir anglų skautai dalyvavo. Programoje da
lyvavo lietuviai ir latviai, anglų skautai taip 
pat padainavo. Birželio 14 d. pabaltijiečiai 
bendrame susirinkime paminėjo 1941 m. iš
vežtuosius. Minėjimas baigtas himnais. Visi 
jaučiame čia laikraščių stoką, kiekvienas 
gautas laikraštis yra nuo pradžios iki galo 
perskaitomas. Anglijoje' išeinąs „Išeivių 
Draugas” yra pritaikintas seniau čia gyve
nantiems lietuviams, o be to, silpnas jo tu
rinys mūsų nepatenkina. Mūsų prašymas li
kusius Vokietijoje — siųskite 'mums lai
kraščių, o mes uždirbę pinigų stengsimės 
čia gaunamomis gėrybėmis atsilyginti.

Toks maždaug mūsų gyvenimas Anglijoje 
belaukiant paskyrimo į darbus. Kitą kartą 
panašysiu daugiau apie gyvenimą Anglijoje.

Sa.

,Išeivių

Is estu^ spaudos
Estai tarptautinėje liuteronų konferencijoje

Nuo birželio 30 ligi liepos 6 d. Lunde, 
Švedijoje vyksta tarptautinė liuteronų bažny
čios konferencija. Į' ją pakviesti ir Vokieti
joje gyveną pabėgę konsistorijos nariai.

Reikia pažymėti, kad liuteronų bažnyčios 
tarptautinės organizacijos sąrašuose visos 
Pabaltijo valstybės laikomos nepriklausomo
mis. („Eesti Rada” No .27,. 1947)

Estų laikraščio sukaktis •
Birželio 23 d. sukako 2 metai nuo estų lai

kraščio žurnalo „Range Kodu” pirmo nu
merio pasirodymo- Kemptene. Kalbamąją die
ną išleistas jo 200-sią numeris.

Estų dainų šventė
Rugpjūčio 10 d. Augsburge bus estų dainų 

šventė. Joje dalyvaus anglų ir amerikiečių 
zonų chorai.

MALONIEMS MOŠŲ SKAITYTOJAMS 
IR PLATINTOJAMS

Pranešame, kad ateityje laikraštį siuntinė- 
sime tik iš anksto užsimokėjusiems. Kreditan 
laikraščio nuo liepos mėn. 1 d; nesiuntinė- 
sitne.

Platintojai, gaunantieji laikrašti kreditan, 
prašome atsiskaityti mūsų nustatytomis sąly
gomis.

.Minties” Administracija

Urmai kadencija baigus
Birželio paskutiniąją dieną Unrra savo ka

denciją baigė. Si organizacija, dvejis su vir
šum metus globojusi tremtinius, atliko neabe
jotinai teigiamus uždaviniu^ tačiau taip pat 
nebuvo išvengta ir nuo savo paskirties nu
krypimų į šalį, kurie trem tinių gyvenime 
įgavo ne visada malonius atgarsius.

Unrrai baigus savo veiklos kadenciją čia 
turima tikslo pažvelgti į šios globos organi
zacijos atliktus darbus. Nesvyruojant reikia 
skaitytis su faktu, jog nesant Unrros globos 
daug tremtinių būtų atsidūrę į didelius ir 
sunkiai bepakeliatnus sunkumus. Ypąč tie, 
kurie stinga jėgų imtis darbo — seneliai, mo
tinos, turinčios būrius motiniškos globos rei
kalingų vaikų — neišvengiamai būtų atsi
dūrę bado akystatoje. Unrra juos gelbėjo. 
Benamiai buvo šiaip taip aprengiami, jiems 
parūpinama šiokia tokia pastogė, duodamas 
maistas, nors ir nepakankamas jėgų sekimui 
sulaikyti, bet vis dėlto tokis, kuris leido 
šiaip taip vegetuoti.

Reikia sutikti su faktu, kad Unrros globa, 
atsižvelgiant į tas didžiules pinigų sumas ir 
maisto išteklius, galėjo būti žymiai aukštes
nio lygio, žinoma, tuo atveju, jei būtų buvę 
išvengta tų klaidų, kurios šios organizacijos 
veikloje pasitaikė. Pirmiausia buvo nepapras
tai išpūsti tarnautojų kadrai ir atlyginimai. 
Unrros teamų ir distriktų direktoriai gyveno 
tokį gyvenimą, kokio jie niekada neturėjo. 
Tuo tarpu kai tremtinių vargani dienos da
viniai vargais negalais sukalė 1200 —1500 
kalorijų, Unrros direktoriai ir kiti aukštesni 
tarnautojai naudojosi 7500 kalorijų dienos 
daviniu, kaip kad pažymi „Tevzemė”. Jų at
lyginimai taip pat buvo nepaprastai išpūsti.

Didžiumą Unrros vadovybės sudarė-žmo
nės, visai nepasiruošę globos darbui. Dažnai 
tremtinys iš įvairių poelgių Unrros vadovy
bės pareigūnuose įžvelgė policinį asmenį, ku
riam tolimas benamio rūpesčių komplekso 
supratimas. Gi iš kitos pusės, stingant pa
ruoštų tarnautojų, Unrros veikloje nuolat kar
tojosi įvairiausi netikslumai, švelniausiais žo
džiais tariant, kuriems tikrumoje reikėtų duoti 
nusikaltimų vardą. Vienur sandėliai po nak
ties ištuštėdavo,, kitur (Italijoje) visas ešalonas 
kažkur nukeliavo pasukęs kitais bėgiais ... 
Visa tai, yra neabejotina, atsiliepė j mažė
jimą DP ir taip jau kuklių normų.

Pagaliau tenka paminėti Unrros užsimoji
mus pravesti skryningą, savu laiku kėlusį 
daug triukšmo, kuris audrino benamio nuo
taikas. Si pastanga kaip tik parodė tai, kad 
Unrra buvo nutolstanti nuo savo tiesioginių 
uždavinių —globos, ir juos iškeitė į priešin
gus uždavinius, turinčius pasitarnavimu užsi
mojimus jėgai, nuo kurių šalindamasis trem
tinys tapo benamiu. Si pastanga žymiai nu- 
blankino Unrros, kaipo globos organizacijos, 
orumą. Paskutinėmis dienomis tremtinys 
Unrros asmenyje daugiau įžvelgė jėgą, kurios 
reikia bijoti, bet ne mielas globojančias ran
kas.

Vertinant Unrros atliktus vertingus darbus, 
būtina buvo prisiminti ir jos nuo savo paskir
ties nukrypimus, kurie masės benamių ilgai 
su kartėliu bus minimi. M. Stebėtojas

Pabaltijiečiu memorandumas Amerikoje
Estų „Valis Eesti" laikraštis, leidžiamas 

Stockholme, rašo, kad pabaltijiečių komitetai 
Buenos Airese surašė nuodugnų memorandu
mą Pabaltijo klausimais ir išsiuntinėjo lai
kraščiams, politikams ir diplomatams.

Daugis laikraščių memorandumą įsidėjo. 
„Epoca”, vyriausybės organas, ta proga 
paskelbė didelį prieškumunistinį straipsni.

(„Eesti Rada” Nr. 27, 1947 m)

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Jau paaiškėjo, kad Lietuvos Rašytojų Drau

gijos suvažiaviams įvyks Augsburge liepos 
11 ir 12 dienomis. Suvažiavimo dalyviai 
kviečiami atvykti jau liepos 10 d., nes suva
žiavimas prasideda liepos 11 d iš ryto.
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