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JAV Nepriklausomybės sukaktuviu minėjimas
TRUMANAS KALBĖJO JEFFERSONO NAME. JIS RAGINO SUGRIAUTI UŽTVARAS TAUTU TARPF IR ATSISAKYTI NA 
CIONALISTIN1O PAMISIMO. BEVINAS NESLEPIA SAVO PRISIRISIMO PRIE JAV. JO LOJALUSi ŽODŽIAI PMNCUZIJAI.

Trumano kalba Jeffersono name
Charlotteswille (SPD) Liepos 4 d. JAV 

Nepriklausomybės sukaktuvių proga prez. 
Trumanas kalbėjo Thomo Jeffersono name. 
Jis pirmiausia padarė dvasinio išsivystymo 
apžvalgą ryšium su Nepriklausomybės pa
skelbimu, o paskiau palietė dabartines pasau
lio problemas.

Jis nurodė keturius reikalavimus, be kurių 
taika yra neįmanoma.

PIRMAS REIKALAVIMAS yra tas, kad 
visos tautos turi laikytis principo, jog kiek
vienos vyriausybės galia paeina iš pavaldinių 
pritarimo. Tuo tarpu kpi kuriuose kraštuose 
vyriausybės yra visai priešingo nusistatymo 
tuo atžvilgiu.

ANTRAS REIKALAVIMAS yra gerbimas 
pagrindinių žmogaus teisių. Kol žymioje pa
saulio dalyje pagrindinės žmogaus teisės 
nėra pripažįstamos, žmogus turi gyventi 
baimėje dėl savo saugumo. Dar joks kraštas 
nėra pasiekęs visiško žmogaus teisių apsau
gojimo. Ir JAV dar daug turi veikti šia 
prasme.

TRECIAS REIKALAVIMAS — tai visiška 
mokslinių žinių, idėjinio lobio ir informaci
jų pasikeitimo laisvė tarp pasaulio tautų, o 
taip pat ir susisiekimo bei keliavimo laisvė 
tarp visų kraštų. Prezidentas išreiškė apgai
lestavimą, kad kai kurie kraštai yra apsi
tvėrę užtvaromis ir savo piliečius atskiria 
nuo santykiavimo su kitais kraštais. Truma
nas sušuko: „Thomo Jeffersono namuose aš 
skelbiu visoms tautoms atsišaukimą — paša
linki! tarp jūsų esamas užtvaras”.

Seštadieni prasidės, nauja konferencija
JAU 14 VALSTYBIŲ SUTIKO DALYVAUTI. SUOMIJA NEDALYVAUJA. MANOMA, 
KAD JUGOSLAVIJA, VENGRIJA IR RUMUNIJA TAIP PAT NEDALYVAUS. J. MA- 
SARYKAS IŠVYKO Į MASKVĄ. PRIE MA RSHALLIO PLANO NEPRIS1DEDANTIEMS '

KRAŠTAMS AMERIKA SUSTABDYS TIEKIMUS.
Paryžius (UP). Praėjusį ketvirtadienį D. 

Britanija ir Prancūzija 22 Europos valsty
bėms išsiuntinėjo pakvietimus liepos 12 d. 
dalyauti Paryžiaus konferencijoje, kurioje bus 
svarstomas Marshallio planas. Konferencijos 
tikslas yra ko greičiausiai sudaryti sąmatą, 
kiek Europa gali pati iš savęs verstis ir ko 
jai trūksta iš šalies. Ligi rugsėjo 1 d. sąmata 
turi būti pristatyta Jungtinėms Amerkrs 
Valstybėms. Ispanijai ir Sovietų s-gai pakvie
timų nepasiųsta. Bet sovietų pasiuntiniui Pa
ryžiuje pakvietimo nuorašas yra nusiųstas su 
lydraščiu, kuriame išreiškiama viltis, kad 
sovietai gal vėliau prie šio plano prisidės. 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms yra taip 
pat nusiųsta prancūzų kompromisinio pasiū
lymo ir pakvietimo nuorašai. Pakviesta ir 
visos buvusios priešų valstybės, išskyrus 
Vokietiją. Bet Vokietijos okupacinių zonų ka 
riniai gubernatoriai yra pareikalauti suteikti 
reikiama žinias apie Vokietiją.

Paryžius (Dena). Iki šiol jau 14 valstybių 
pareiškė sutikimą konferencijoje dalyvauti 
Suomija davė suprasti, kad ji nedalyvaus. To
kio pat atsakymo laukiama iš Jugoslavijos, 
Vengrijos ir Rumunijos. Iš Airijos, Olandi
jos, Italijos, Graikijos, Portugalijos ir Turki
jos jau gauta sutikimai, dar laukiama iš 
Austrijos, Belgijos, Danijos, Islandijos, Luk- 
semburgo, Norvegijos, Švedijos ir Šveicari
jos.

Čekoslovakijos min. pirm. Kl. Gottvaldas 
ir užs. reikalų ministeris Jan Masarykas 
penktadienį, visiškai nelauktai, išvyko į 
Maskvą. Manoma, kad jie sovietų sostinėje 
aiškinsis dėl dalyvavimo Paryžiaus konferen
cijoje.

Vašingtonas (Dena). Jungtinių Amerikos 
Valstybių kongresas dabar svarsto pasiūlymą
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KETVIRTAS REIKALAVIMAS esąs visų 
tautų ūkio ir finansų panaudojimas bendra
jam pasaulinio ūkio labui. Jis nurodė, kad po 
karo JAV jau išleido 20 milijardų dolerių 
kitų kraštų atstatymui bei paramai ir pri
dūrė: „Neužtenka, kad viena kuri tauta imasi 
rftsakomybę ir teikia paramą atstatymo rei
kalui, čia visų tautų bendradarbiavimas yra 
būtinas. Nežiūrint to, tam tikros tautos lai
kosi nuošaliai nuo cįplyvavimo su savo pa

Bevino kalba amerikiečiu draugijoje Londone
Londonas (AP). JAV Nepriklausomybės 

proga pasakytoje kalboje britų užsienio rei
kalų ministeris Bevinas pareiškė: „Daugelis 
mūsų draugų pasaulyje, matomai, tiki, kad 
britų taikos pamėgimas jiems duoda teisę 
daryti provokacijas. Jie neturėtų nustebti kai 
patirs, jog provokacijas daryti ne ilgai ga
lima. Abu paskutinieji karai yra aišku3 to 
įrodymas. Ateis momentas kai mes pasakysim: 
gana, mums tas jau nusibodo.”

Dėl Marhallio plano Bevinas taip išsi
reiškė .„Sakoma, kad mes norime tautų su
verenumo teises siaurinti: Mes nesame jokie 
feodaliniai valdovai. Mes nesudarome jokių 
vyriausybių. Mes neskiriame jokių ministe- 
rių pirmininkų. Mes nieko panašaus nedaro
me”. Kalbas apie „dolerinę diplomatiją” 
Bevinas pavadino gryna nesąmone.

Prancūzijos atžvilgiu Bevinas pasakė 
„Duokim galimybę Prancūzijai atsigauti. Ji 
turi didelę kultūrą ir dvasiniai stovi vienu 
laiptu aukščiau. Ji turi nepaprastus išteklius, 
kad galėtų vėl pasveikti ; be to, turi valstybės 
vyrus, kurie šiandien atlaiko opoziciją ir di-

sustabdyti visus ūkinio pobūdžio tiekimus 
tiems kraštams, kurie atsisako dalyvauti Mar
shallio plano įgyvendinime. R61itiniuose 
sluoksniuose teigiama, jog, sustabdžius tieki
mus sovietų satelitinėms valstybėms, praraja 
tarp Vakarų ir Sovietų s-gos dar labiau pa
didėtų.

Londonas (BBC) JT Ūkio Taryboje Sovie
tų S-gos atstovas kaltino Prancūziją ir D. 
Britaniją, kad po Marshallio plano priedan
ga norima sukurti naują, jų pačių vadovau
jamą, tarptautinę 'ūkio organizaciją už JT ri 
bų. Belgijos atstovas pasiūlė į darbotvarkę 
įtraukti Vokietijos ūkio atstatymo ir markės 
stabilizavimo klausimus. Jį palaikė Olandijos, 
Liuksemburgo ir Danijos atstovai. Sovietų 
atstovas užprotestavo, siūlydamas tų klausi
mų svartymą palikti sąjungininkų kontrolinei 
tarybai.

Vašingtonas ruošia paramos projektą
Vašingtonas (N de F). Jungtinių Amerikos 

Valstybių atstovų rūmų užs. reik, komisija 
numato, jog artimųjų trijų metų būvyje Eu
ropos kraštų atstatymui reikės 10 milijardų 
dolerių. Tie skaičiavimai yra paremti apy
tikriais duomenimis apie ūkio būvį 18-je Eu 
ropos valstybių. Čia neįeina Sovietų Sąjun
ga. Komisija reikalauja Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybę imtis priemonių, kad 
būtų susiaurintas reparacijų tiekimas iš Vo
kietijos ir Japonijos.

Komisijos pranešime sakoma, jog kiekvie
na programa, kad atitiktų sveiko ūkinio at
statymo reikalavimams, priklausys nuo atsa
kymo į šiuos pagrindinius klausimus:

1. Ar reikėtų atsižadėti bet kokio rusų 
bendradarbiavimo ir pradėti Vakarų Europos 
ir Tolimųjų Rytų atstatymą.

2. Ar turi būti tęsiamas reparacijų ėmi
mas iš vakrinės Vokietijos dalies Sovietų 
S-gos ir jos satelitų naudai ir kokio masto 
reparacijos turi būti uždėtos Vokietijai ir Ja 
ponijai. JAV turėtų reikalauti senesniųjų re
paracijų mokėjimo programų susiaurinimo ir 
siekti naujo vietinės pramonės pajėgumo nu
statymo. Tuo būdu susidarytų eksporto iš
tekliai, kuriuos būtų galima panaudoti kitų 
kraštų atstatymui Europoje ir Tolimuosiuo
se Rytuose.

3. Ar ir toliau JAV laikysis nusistatymo, 
kad valstybės kaip Vokietija, Japonija, Pran 
cūzija ir Italija negalės naudoti prekių 

rama atstatymo plane po priedanga, girdi, 
tas reikštų įsimaišyihą į kitų kraštų vidaus 
reikalus. Tautos pergyvenusios du karus na
cionalizmo pamišimą turėtų pažinti, kuris su 
tokiu kraštutinumu pasireiškia, kad taikingą
jį ūkio atstatymo bendradarbiavimą, tarp 
tautų daro neįmanomu.” Trumanas užbaigė 
savo kalbą šūkiu: „Mūsų tikslu turi būti: 
taika ne tik šiems laikams, bet taika visiems 
laikams.” 

delius sunkumus. Atėjo laikas Prancūziją jai 
pačiai sugrąžinti. Ponas Bidaultas, tas sim
patiškas smulkus vyras, kaipo išlaisvinimo 
judėjimo vadas, yra parodęs didelę drąsą”.

Kreipdamasis į daugumoje buvusius ameri
kiečius klausytojus Bevinas pabrėžė: „Kol aš 
būsiu užsienio reikalų ministeriu aš su jumis 
bendradarbiausiu. Mano kraštas padarys vis
ką, kas nuo jo jėgų priklauso, kad paskatinus 
pasaulio dvasinę pažangą. Ir kai aš būsiu 
pasitraukęs, aš tikiu, būsiu pasitarnavęs pa
dėdamas pasaulinės vyriausybės ir pasaulinės 
demokratijos pamatus”.

Anglai vėl kviečia sovietas
Londonas (N.d.F.). Britų vyriausybė sovie

tų pasiuntiniui Londone įteikė notą, kviesda
ma dalyvauti š. m. liepos mėn. 12 d. Pary
žiaus konferencijoje. Notoje reiškiama viltis, 
kad sovietų atsisakymas dalyvauti nėra galu
tinas.

įstatymo projektas dėl DP Įsileidimo 
kongrese

Londonas (BBC). JAV prezidentas Truma
nas ištesėjo savo pasižadėjimą oficialiai per
duoti kongresui Įstatymo projektą dėl Įsilei
dimo 400.000 Europos politinių pabėgėlių Į 
JAV. Jis ragino kongresą nedelsiant priimti 
tą Įstatymą, kuris suteiktų apsaugą pabėgė
liams iš Pabaltijo, Lenkijos Ukrainos ir Ju
goslavijos.

Susitarta dėl DP išvykimo i Prancūzija
JAV vyriausybė pasirašė susitarimą, kuriuo 

Prancūzijai sudaromos sąlygos verbuoti dar
bo jėgas išvietintųjįj asmenų tarpe iš ameri
kiečių zonų Vokietijoje ir Austrijoje. (Dena)

* Rugpiūčio 15 d. Rio de Janeiro įvyks 
visos Amerikos kontinento valstybių užs. reik 
ministeriu konferencija paruošti sutarčiai dėl 
Amerikos žemyno gynybos. (AP)

* Palestinoje Įvyko slaptas susitikimas JT 
Palestinos komisijos ir žydų pogrindžio or
ganizacijos Irgun Zwai Leumi atstovų. (StN) 

transportui laivus, kuriuos juos savo nuo
savybėje turi ir kuriuos joms 
rūpins.

Amerika pa-

4. Ar JAV yra nusistačiusios didinti savo 
maisto produktų eksportą ir tą eksportą pa
skoloms finansuoti.

5. Ar dabartinė JAV politika siekia sustip
rinti su įsiskolinusiais kraštais saitus jų ūkio 
priežiūros linkme, kaip tas yra atsitikę su
teikus Graikijai paskolą.

6. Ar JAV ateityje kredituodamos D. Bri
taniją statys jai sąlygą, kad ir amerikiečių 
okupuotoji Vokietijos zona turėtų naudos da
lį iš Ruhro krašto pramonės.

7. Kiek Europos valstybės yra pajėgios vie 
na kitai padėti išvysčius tarpusavę prekybą 
ir pakėlus gamybą.

Kol trūksta į šiuos klausimus atsakymo, 
sakoma minėtame pranešime, tol Europos pa 
veikslas lieka mozaika nepritaikintų prie 
viens kito akmenų.

Pagal komisijos skaičiavimus Europai 1947 
m. reikės 6.200 milijonų dolerių. Iš tos su
mos — apie 2.000 milijonų D. Britanijai, 
2.290 mil. Vakarų Europai, 650 mil. Viduri
nei Europai ir 538 mil. dol. Rytų Europai.

Toliau komisija studijuos: pasaulio kraštų 
importo perspektyvas, pasaulio turimus ištek
lius ir vertybių atpalaidav'mo galimybes, kad 
kraštai galėtų atsilyginti Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms.

Šmeižtai nesiliauna
Jau ne kartą šioje vietoje mes atkreipda

vome dėmes} Į vis pasikartojančius tenden
cingus vokiečių spaudos puolimus prieš DP 
visumoje ir specialiai taikomus šmeižtus pa* 
baltijiečių adresu.

Kiekvieną kartą mes išreikšdavome savo 
nusistebėjimą ir tinkamą pasipiktinimą tokia 
neatsakingų asmenų varoma propoganda ir 
pabrėždavome šių tendencingų šmeižtų tikslą 
— Įvairiomis priemonėmis kompromituoti 
tremtinių bendruomenę ir tuo pačiu kuo il
giau išlaikyti savo tautoje tautinĮ antagoniz
mą ir puoselėti savos rūšies nacistinę dvasią, 
apie kurią savo laiku rašė Berlyne leidžiamas 
vokiečių laikraštis „Der Tagesspiegel”. Jis 
pripažino, kad Vokietijoje yra atsiradęs nau
jas pokarinis šovinizmas ir anot laikraščio, 
tiesiog baisu darosi, kas dabar girdisi trauki
niuose ir Vokietijos kaimuose.

„Lenkas yra kiekvienam vokiečiui plėšikai 
ir žmogžudys. Žydas yra sukčius ir spekulian
tas ...” ten rašoma.

Tačiau kodėl yra atsiradęs tas naujas šo
vinizmas ir kas yra jo atsiradimo kaltininkas, 
minimas laikraštis nebando tiesioginiai atsa
kyti, nes čia, atrodo, reiktų gerokai save pa
plakti ir nukrypti nuo generalinės varomų 
šmeižtų prieš DP linijos.

Siems savo teigimams patvirtinti, mes 
trumpam meskime žvilgsnius Į Įvykių raidą 
nuo to momemto, kai buvo sutriuškinta na
cionalsocialistinė Vokietija. Kai vakarų sąjun
gininkai perėmė mūsų globą ir dėl visiems 
žinomų priežasčių, mes negalėjome grįžti Į 
namus — vokiečiai pradėjo nuo pat pirmųjų 
dienų skleisti apie mus Įvarius gandus ir pri
mesti tariamus nusikaltimus.

Bene pirmas pabaltijiečių adresu puolimai 
pasirodė leidžiamam vokiečių kalboje laikraš
tyje „Die Nėue Zeitung”, kur jie buvo ap
šaukti „koloborantais”, „karo nusikaltėliais”, 
„kriminalistais” ir 1.1. Tinkamai reagavus 
mūsų spaudai ir atitinkamiems organams, mi
nėti puolimai buvo atremti.

Kuo toliau, tuo daugiau visos šiapus gy
venančios tautos ir vyriausybės pradėjo su
prasti mūsų padėtį ir jau Į galą mums beveik 
netekdavo aiškintis, kodėl mes negrįžtame na
mo ir kiek yra šlykštūs Įvairūs mums daromi 
užmetimai. Deja, šita negalima pasakyti apie 
vokiečius ir jų spaudą. Čia vis dar pasigirs
davo balsų, šmeižiančių pabaltijiečių vardą. 
Kad ir nesena istorijėlė apie „DP marški
nius”. Žodžiu, visą laiką nerimsta ir dau
giausia rėkia tie, kuriems geriausiai yra ži
nomos visos DP atsiradimo priežastys Vokie 
tijoje kodėl jie negali grįžti namo, kokias jie 
turėjo sąlygas prie nacių režimo ir kokie jie 
esą „karo nusikaltėliai”.

Ši neapykanta prieš pabaltijiečius kyla ne 
iš pačios vokiečių tautos, bet yra nuolat 
puoselėjama vadovaujančių veiksnių ir ypač 
jų Spaudos.

Ir štai šių visų puolimų grandinę neseniai 
užbaigė Bavarijos valstybės komisaras pabė
gėlių reikalams dr. Auerbachas. (žiūr. „Min
ties” Nr. 73). Jis vokiečių laikraštyje „Kasse
ler Zeitung” šitaip išsireiškė apie pabaltijie
čius:

„Baltijos valstybių DP didžiausia dali
mi sudaro didelį pavojų Europos taikai, 
nes jie nėra jokie prievarta išvežtieji, bet 
užsimaskavę fašistai. Pirmiausia reikia juos 
patikrinti, ar jie nėra kovoje ujt Vokietiją 
ir SS eilėse netarnavę. Kaip tik iš jų eilių 
išeina vaizbūnai ir, kaip Bavarajoje, jie la
bai daug padarę apiplėšimų. Dėl to ken
čia padorūs DP.”

Šitoks atsakingo vokiečių pareigūno pareiš
kimas apie pabaltijiečius, sukėlė mumyse ne 
tik eilinį nusistebėjimą, bet iššaukė Supran
tamą pasipiktinimą ir griežtą visos tremtinių 
bendruomenės reagavimą. Čia jau turime rei
kalą ne su atsitiktiniu ar neapgalvotu išsišo
kimu, bet su piktos valios atsakingo asmens 
viešu šmeižimu. Šis viešas įžeidimas netaiko
mas atskiriems asmenims, bet visai tremtinių 
bendruomenei, todėl visai teisinga LTB cen
tras siūlo šiam ponui iškelti bylą.

Kompetentingų karinių įstaigų mūsų alibi 
buvo patikrintas ir, deja, nė vieno karo nusi
kaltėlio nesurasta. Čia, atrodo, dr. Auer
bachas norėjo netiesioginiai kritikuoti karinės 
valdžios veiksmus, tuo pažeisdamas Kontroli
nės Tarybos .nuostatus ir aiškiai peržengda- ■ 
mas savo kompetencijos ribas. Tik jau ne vo
kiečių administracijos reikalas spręsti DP 
problemą ir nurodinėti jos vykdymo būdui.

Iš kitos pusės, šis pareiškimas žodis žodln 
atitinka jau nuo seno mums girdėtiem* už- 

(Nukelta Į 2 pusi.).
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Būta visuotinės 
Graikijos pagelbos 
kijos krizė esanti 
Amerikos politikos 
neramesni dėl politinio pablogėjimo šiame 
svarbiame krašte.

Mark F. Ethridge, sumanus amerikiečių 
delegacijos šefas J. T. Balkanų komisijoje, 
neseniai painformavo valstybės sekretorių 
George C. Marshallį apie padėtį Graikijoje. 
Marshallis tų dviejų vyrų išsamų pasikalbė
jimą pradėjo nuodugniai klausdamas, kokios 
yra Amerikos pastangų pasisekimo galimy
bės Graikijoje. Ethridg’o atsakymai buvo 
šiek tiek santūrūs, nes jis vertino, jog yra 
55°/« galimybės Amerikos užsimojimams pa
sisekti. i

Sis alegiąs vertinimas su maža persvara 
vienos kritiškiausių Amerikos užsienių poli
tikos padėties naudai yra iškilęs ir kituose 
pranešimuose, liečiančiuose Graikiją. Komu
nistų kontroliuojami partizanai suintensyvino 
savo veiklą nuo to laiko, kai Amerika apsi
sprendė daryti intervenciją Graikijoje. Nepa
kankamos graikų armijos pastangos susido
roti su partizanais buvo ypač nesėkmingos. 
Dabartiniai informaciniai pranešimai nurodo, 
kad partizanai kontroliuoja nemažiau treč
dalio visos Graikijos teritorijos, įskaitant ir 
ištisą kalnų virtinę, kuri lyg peilio smūgiu 
atkerta didžiuosius graikų miestus — Atėnus 
nuo Salonikų.

Salonikai grąsom!
Valstybės departamente tiesiog aliarmuo

jama, kad pagal planuotą, sovietų remiamą 
ofenzyvą ši sritis gali būti greit išplėsta, nes 
kai šiaurėje sovietų satelitai teikia aiškią 
paramą, yra tvirto pagrindo tikėti, kad Sa
lonikų apsupimas partizanams gali gerai 
pasisekti. Čia jokios abejonės nėra, tuo la-

tendencijos manyti, kad 
įstatymo priėmimu Grai- 
nugalėta. Iš tikrųjų gi 

vairuotojai darosi vis

Italija kryžkelėje
Šiandien Italija randasi pačiame komu

nistų imperijos, kuri driekiasi nuo Vladi
vostoko iki Europos širdies, pakraštyje. Dėl 
to peršasi logiška išvada, kad komunizmo 
ekspansija neišvengiamai turi ją paliesti.

Tad suprantama, kodėl komunistai deda 
visas pastangas sustiprinti arba konsoliduoti, 
savo pozicijas Italijoje ir kodėl ministeris 
pirmininkas Alcide de Gasperi ir jo krikš
čionys demokratai ėmėsi drąsaus eksperi
mento valdyti be jų.

Visuotinuose rinkimuose pr. m. birželio 
mėn. 2 d. komunistai surinko 18$ % visų 
balsų. Taigi jie gavo mažiau negu tikėjosi. 
Daugelis komentavo, jog tai reiškia komu
nizmo pralaimėjimą, nes gauti palankiems 
rinkimų rezultatams jie buvo įtempę visas 
savo jėgas iki kraštutinumo. Jie tikėjosi, ži
noma, iš rinkimų išeiti stipriausia politine 
partija Italijoje. Jie buvo nepatenkinti, kad 
jie liko trečioj vietoj, kai tuo tarpu krikš
čionys demokratai toli gražu juos pralenkė 
ir net socialistai šiek tiek daugiau balsų su
rinko; negu jie.

Nuo to laiko dalykai yra jau žymiai pasi
keitę. Savivaldybių rinkimuose pr. m. lapkri
čio mėn. kai kuriuose didžiausiuose Italijos 
miestuose komunistai', išstatydami savo kan
didatus atskiruose sąrašuose arba kartu su 
kairiojo sparno partijomis, žymiai sustiprino 
savo pozicijas.

Pasikėsinimas i atomo paslaptį

O
 RAŠO RICH ARD AS^HIRSCHAS, 
JAV karo departamento generalinio štabo kari
nės žvalgybos divizijos pulkininkas leitenantat__________

Kanados sostinėje, Ottavoje, Charlottes g. 
285 numeris yra trijų aukštų raudonų plytų 
namas, nudiulniu skalyno stogu ir aukštais, 
baltais prieangiais. Sis statybos tipas buvo 
mėgstamas piliečių 19 amžiuje, kada jie sta
tėsi didelius namus didelėms šeimoms auginti. 
1942 m. pradžioje jis buvo paimtas sovietų 
ambasados diplomatiniam štabui. Didžiąja 
namo dalimi naudojosi ambasadorius G. N. 
Zarubinas ir jo štabas, o užpakalinis-sparnas, 
kadaise naudotas virtuvei ir tarnams gyventi, 
nuo likusios namo dalies buvo atskirtas dvi
gubomis plieno durimis, langai užkalti groto
mis apsaugoti plieno langinėmis. Čia buvo 
įkurtas štabos šifravimo skyrius, kur buvo 
atliekami didžios svarbos darbai, būtent, iš 
Maskvos gaunamųjų ir į ją siunčiamųjų tele
gramų iššifravimas ir sušifravimas.

Norėdami laiduoti absoliutų paslapčių iš
laikymą, ambasada kiekvienam iš savo pen
kių skyrių buvo įvedusi atskirą šifrą ir kiek
viename skyriuje atskirą tarnautoją užant
spauduotame kambaryje. Pavyzdžiui, pulk. 
Nikalojaus Zabotino vadovaujamas karinis 
skyrius šifravimo kambaryje laikė Igorį Gu- 
zenką, kuris dorojo susižinojimą su karo 
žvalgybos direktoriumi Maskvoje. Šifruotojo 
Guzenkos šifro raktai būdavo kas vakarą už
daromi dideliame plieniniame seife, kur taip 
pat būdavo laikomi ir karo attaches slapti 
dienoraščiai. Panašiai ir NKVD, arba slap

GRAIKIJOJE KRIZE AŠTRĖJA
biau, kad davus signalą, komunistai yra ga
būs pradėti chaose kampaniją Atėnuose, bei 
kitose graikų vyriausybės kontroliuojamose 
srityse, vienu laiku su Jugoslavijos stipriu 
spaudimu šiaurinėje Makedonijoje, kurią Ti
to jau yra sau pareikalavęs.

Jei tat įvyktų, Dwight Griswold, naujai 
paskirtasis Amerikos misijos šefas Graiki
joj, atsidurs tikro pilietinio karo pačiame 
viduryje. Jam nebus jokio pasirinkimo kaip 
tik nustoti vilties, greit atgaivinti sugriuvusi 
graikų ūkį. Jis ir Amerikos politikos vai
ruotojai bus pastatyti prieš šiurpų apsispren
dimą: arba pasyviai remti silpną graikų ka
riuomenę, tikintis, kad ji pajėgs padėtį sut
varkyti, arba J. A. Valstybėms tiesiog ir 
aktyviai įsimaišyti į tikrą pilietinį karą prie 
pat sovietų sienų.

Tai yra priežastys, dėl kurių valstybės 
departamentas su tikru susirūpinimu laukia 
sovietų veiklos Saugumo Taryboje, nes, pa
gal žinovų nuomonę, Graikijos padėčiai 
spręsti tikslinga mintis gali būti pasiūlyta 
pagal tai, kaip sovietai apsispręs — ar ame
rikiečių pasiūlymą graikų problemai spręsti 
praleisti ar - — ■ 
kijos ateitis 
apsisprendę 
zyva,

Amerikos 
ir remiamas 
išskyrus Sov. Sąjungą ir Lenkiją, numato 
J. T. nuolatinę sienoms komisiją Graikijoje 
su plačia galia, neleidžiant rusų satelitams, 
Jugoslavijai, Bulgarijai ir Albanijai, remti 
graikų komunistinius partizanus.

Sovietų balsas parodys.
Žinoma, čia tėra maža vilties, kad sovie

tai balsuotų už Ethridge’o planą. Net jei 
nuo balsavimo ir susilaikytų, reikalas būtų

vetuoti. Tai yra tikra, nes Grai- 
priklauso nuo Mo, ar sovietai yra 
ją ir toliau spausti savo ofen-

pasiūlymas, patiektas Ethridge’o 
visų Balkanų komisijos narių,

Nors negalima šios komunistų pergalės 
nevertinti, tačiau daugelis .mano ir, gal būt, 
•jie turi racijos, kad tas komunistų laimėji
mas dar nereiškia kairiojo sparno sustiprė
jimo Italijoje. Kiekvienas komunizmo jėgos 
sustiprėjimas faktiškai buvo lydimas socia
listų jėgos patikrinimo.

Todėl reikia manyti, kad kas dabar vyksta 
Italijoje apskritai negalima dar laikyti gene
raliniu viešosios opinijos- posūkiu į kairę, 
bet daugiau pačiame kairiajame sparne di
desniu palinkimu kairėn.

Kad atsiektų savo tikslą — valdyti Italiją, 
komunistai^ dabar pakeitė taktiką ir savo pro
gramos bei ideologijos tas dalis, kurios ma
žiausiai mėgiamos vidurinei klasei ir katali
kams.

Min. pirm, de Gasperi ketvirtoji vyriausy
bė, J kurią kairiojo sparno partijos neįeina, 
stengiasi įrodyti, kad ne tik galima, bet ir 
naudinga valdyti be socialistų ir komunistų. 
Iki sekančių visuotinų rinkimų ji turi devy
netą mėnesių, kad įrodytų savo propoziciją 
esant teisingą. De Gasperi per tą laiką gali 
padaryti patenkinamą progresą spręsdamas 
svarbiausias Italijos finansines ir ekonomi
nes problemas ir turėti puikią progą, kad 
išlaikytų tą patį politinių jėgų santykį, koks 
buvo susidaręs pr. m. birželio mėn. rinki
muose. Jei tas jam nepavyktų, Italija pasuks 
didelių šuoliu į kairę, — komunistų imperi
jos linkui. (The N. Y. Time# O, W.) 

toji policija, turėjo savo su Maskva susižino
jimo būdus, lygiai kaip ir ambasadorius, pre
kybos attache ir politinio skyriaus viršinin
kas — savo,

Guzenka, pilkų akių, rimtas 25 metų vyras, 
buvo parinktas tam itin atsakingam darbui. 
Prieš pasiuntimą į Ottavą jis, kaip raudono
sios armijos leitenantas, buvo ilgai ruošia
mas specialiuose kursuose. Buvo baigęs rau
donosios armijos generalinio štabo specialią 
žvalgybos mokyklą. Buvo tarnavęs fronte 
1942 m., dalyvavęs žiemos kampanijoje ties 
Maskva. Pagaliau buvo prikomandiruotas 
prie vyriausios raudonosios armijos žvalgy
bos divizijos, kur NKVD iš panagučių išna
grinėjo jo praeities elgseną ir patikimumą, ir 
buvo paruoštas tarnybai užsienyje. Jį pasiun
tė į Kanadą 1943 m. birželio mėnesį.

Išvykdamas pasiėmė savo žmoną — aukštą, 
tamsiaplaukę Svetlaną Borisovną. Netrukus 
po atvykimo J Ottavą gimė jų sūnus Andrie
jus. Jie turėjo nedidelį butelį Somerseto gat
vės Nr. 511; išeinantį į parką. Kaimynai apie 
jaunąją porą buvo geros nuomonės; jie buvo 
ramūs, mandagūs ir orūs.

Guzenkos orujė išvaizda nerodė ženklų, ku
rie būtų išdavę, kokios riaušės vyksta jo 
širdyje. Iš savo panašaus neturinčio patogaus 
postovio jis matė prieš savo akis kaupiantis 
detalias operacijas žvalgybos sistemos, kuri 
buvo nukreipta prieš kraštą, kurio gyvenimas

nutars žaidimą esant mariri-

yra nesunku suprasti, kodėl 
pranešime Marshalliui, pir-

vistik neišspręstas, nes jie tik laikinai sutiko 
atsisakyti nuo Graikijos, kaip sovietų ’pro
vincijos. šiuo atveju Griswold su savo su
manymu, turinčiu, galutinėje išdavoje, šiek 
tiek galimybių pasisekimui, galėtų judėti 
pirmyn.

Iš kitos pusės, sovietams išlindus su savo 
veto, tai reikštų visam kam pabaigą, — ap
gailėtiną- užsimojimą: graikų partizanų, re
miamų sovietų satelitų, pagelba prijungti 
Graikiją prie sovietinės Balkanų imperijos. 
Manoma, dar būtų puikių galimybių, jei so
vietai susilaikytų ir Balkanų komisijos prane
šimas atsidurtų balsavimui Naujorke. Sovie
tams turėtų būti visai aišku, kad veto parem
ta politika — atviras politinis karo žygis 
Graikijoj tarp Sov. Sąjungos ir JAV — veda 
į baisius pavojus. Be to, gali būti, kad Krem
liaus valdovai 
tinu.

Tokiu būdu 
Ethridge, savo 
moję eilėje pirmenybę teikia tikrai veiksmin
gos sienų komisijos įsteigimui, kuri turėtų 
aiškiai nustatyti šiaurines Graikijos sienas 
prieš sovietų remiamą žygį. Antroje eilėje 
pirmenybė teikiama partizaninių jėgų elimi
navimui pagal amerikiečių garantuotą am
nestiją, palaikomą besikeičiančia politika. Tik 
Įgyvendinus šiuos du parengiamuosius užsi
mojimus Amerikos politikos tikslas Graiki
joje — visiškas ūkio bei politikos stabiliza
vimas — gali turėti pasisekimo.

Ethridge’o pranešimas, įteiktas sekretoriui 
Marshalliui ir Valst. Departamento politikos 
vairuotojams, pasitarnavo iškeldamas faktą, 
kuris ateinančiais mėnesiais tikrai bus na- 
grinėjmas. Amerikos politikos staigus vysty
masis, atsidūręs prieš sovietų imperialistinę 
politiką, nėra vien tik dolerio klausimas. Tai 
yra taip pat patvaraus, aukštai išlaikomo 
ryžtingumo klausimas — atlikti kas privalu, 
ar tai pragaras ar audra. Galiausioj analizėj 
tik šios rūšies ryžtingumui Sovietų Sąjungą 
priduos reikšmės.

(J. and S. Alsop, NYHT 1947. VI. 29)

* Kolumbija, Ekvadoras, Bolivija ir Pa
nama pripažino Austriją nepriklausoma vals 
tybe. (St. N.) _____

Graikijos byla Saugumo Taryboje
Lake Sueees (NdeF). Pasienio konfliktai, 

šiaurės Graikijoje buvo karštų debatų ob
jektu paskutiniame Saugumo Tarybos posė
dyje. Jugoslavijos atstovas prikapojo Bal
kanų komisijai „stoką logikos ir nešališku
mo.” Jis siūlė komisijos pranešimą iki smujk 
menų ištirti, kad Saugumo Taryba gautų 
pilną ir aiškų vaizdą apie Įvykius Siaurės 
Graikijoje.

Visai priešingai belgų delegatas reikalavo 
laikytis Balkanų komisijos pasiūlymų*), nes 
tik tokiu būdu yra galima atstatyti taiką 
Graikijos pasieniuose. Jis pažymėjo, jog ko
misijos pasiūlymai nešališki ir atitinka JT 
Chartog principams.

Delegatai susitarė mažiausiai padaryti dar 
šešius posėdžius tuo reikalu, kad susidarius 
aiškų vaizdą apie esamą padėtį Graikijoje.

*) Pr. žiūr. „Minti” Nr. 71 — „Balkanų 
komisijos pranešimas.”

kėlė Guzenkos pagarbą jam ar stebėjimąsi 
juo.

Kai Igoris Guzenka išėjo iš Įstaigos 1945 
m. rugsėjo 5 d. 20 vai., jis ne tik neatšau
kiamai atitrūko nuo savo tėvynės, bet jam 
grėsė užmušimo pavojus. Visą dieną buvo 
dirbęs didžiausiu įtempimu, tikrai žinodamas, 
kad ką jis daro, tai bu8 neapsakomai nau
dinga visoms laisvoms pasaulio tautoms. Iš 
seifo ir šifrų aplankų jis atrinko pagrindinius 
dokumentus. Kai kurie iš jų buvo telegramos, 
kai kurie — dienoraščiai, kai kurie suplėšy
tos popieriaus skiautės, paduotos jam sude
ginti. Visi kartu jie sudarė gerokai pasipū
tusį pakietą, bet išskirstas jį į savo kišenes 
ir užantį po marškiniais, galėjo išvengti ne
sukėlus durininko, NKVD tarnautojo, įtarimo.

Saugiai praėjęs durininką Guzenka nuėjo 
neatsigrįždama. Įsimaišęs tarp vakare vaik
štinėjančių savo liekna, liesa figūra netraukė 
dėmesio nei savo elgsena nei eisena. Tačiau 
jo veiksmai turėjo būti nepaprastai reikšmin
gi savo įtaka busimiesiems valstybių santy
kiams.

/Savo žygį jis buvo rūpestingai apsvarstęs. 
Jis ketino atidengti ne kokį mažmožį, o so
vietų planą Kanadoje špionažo bazes steigti, 
skirtą naudoti ne tik prieš šią dominiją, bet 
taip pat prieš Jungtines Valstybes ir D. Bri
taniją. Savo teigimus ketino paremti nesu
griaunamais dokumentiniais įrodymais. Kaip 
atpildo jis prašys Kanados valdžią, kad gintų 
jo vaiką ir žmoną. Pats dėl savęs buvo riziką 
įvertinęs ir manė esant galimą dalyką, jog 
jis gali būti nužudytas nepabaigęs savo mi
sijos.

Guzenka nuėjo į Ottavos „Journal” redak

ŠMEIŽTAI NESILIAUNA 
(Atkelta iš 1 pusi.) 

metimams iš Rytų valstybių bloko. Kiekvie
noje tarptautinėje konferencijoje, kada tik iš
kildavo DP problema, mes visuomet girdėda
vome vieną ir tą patį argumentą, kad, girdi, 
visi DP, kurie nenori grįžti namo — auto
matiškai tampa „fašistais” ir jie grąso pasau
lio taikai. Koks gi skirtumas tarp anų ir dr. 
Auerbacho pareiškimo? Ir koki mes galime 
išvesti palyginimą? Taigi, dr. Auerbachas, 
tariamasis Vakarų Vokietijos demokratijos 
atstovas, tapo aiškiu paminėto bloko ruporu. 
Todėl ir šitoji jo argumentacijos pusė mus 
nė kiek nestebina ir mes nerandama didelio 
reikalo (rodinėti tai, kas visam pasauliui jau 
senai yra aišku. Už mus jau šiandien kalba 
atsakingi vakarų valstybių vyrai ir plačioji jų 
spauda. •

Šitokie pareiškimai tik dar kartą visiems 
parodo, kiek toli vokiečiai yra nuo to tikrojo 
demokratijos, savitarpio susipratimo, tautų 
bendradarbiavimo ir pastovios taikos kūrimo 
kelio.

Mes patartume dr. Auerbachui mažiau rū
pintais kitų reikalais, o geriau apsižvalgyti 
apie save ir paieškoti tų fašistų savo minis
terijose, kurie, kaip Tarptautinis Europos 
problemoms tirti Komitetas Londone skelbia, 
yra susiorganizavę Vokietijoje ir net kituose 
kraštuose ir rodo aktyvią pogrindinę veiklą. 
Daug atsakingų postų vadinamose ministeri
jose yra buv. nacių rankose. Taigi, minėtasis 
šovinizmas yra ir jis didėja, tačiau jį palaiko 
ne pabaltijiečiai tremtiniai, o patys buv. na
ciai ir jiems palankus elementas.

Jei mums primetama bendroji atsakomybė, 
kurios tiek visą laiką saugosi vokiečių tauta 
— mes irgi galėtume šimtų pavyzdžiais įro
dyti tas skriaudas ir terorą, padarytą mūsų 
tautai ir kraštui, kurį vykdė Hitlerio vokie
čiai visos jų tautos vardu. Atrodo, yra visiš
kai pribrendęs reikalas surinkti visą medžia
gą apie nacių okupaciją Lietuvoje ir mūsų 
tautos įdėtą (našą kovoje už laisvę ir visa 
tai paskelbti pasauliui, kad ir toks ponas dr. 
Auerbachas galėtų pasiskaityti, kaip jo tau
tiečiai gaudė gatvėse, kinuose, bažnyčiose, 
kaimuose jaunus vyrus ir moteris ir vežė 
vergiškiems darbams ( Vokietiją.

Šitoji medžiaga daug kam atidarytų akl8 Ir 
užčiauptų burnas visiems tiems, kurie teršia 
mūsų vardą. H. 2.

Paryžius (NdeF). Graikų užs. reik, mi
nisteris Tealdaris, vykdamas į Naujorką, bu 
vo sustojęs -Paryžiuje. Pasikalbėjimo metu su 
INS korespondentu jis pareiškė, kad Grai
kijos krizė nėra jos vidaus politikos daly; 
kas, bet tiesioginė pasekmė tarptautinių nuo
monių skirtumų. Jei įvyktų Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Sovietų Sąjungos susita
rimas, tai Graikijos problema savaime iš
nyktų. Tuo atveju Graikija tuojau atgautų 
savo lygsvarą, o iš užsienio paramos gyve
nantieji sukilėliai turėtų savo veikimą su
stabdyti.

Tsaldaris vyksta į Naujorką perimti grai
kų delegacijoj vadovavimą Saugumo Tary
boje.

* Austrijos vidaus reikalų ministerig pa
skelbė žinią apie gaujų puolimą iš Jugosla
vijos teritorijos. (UP)

* Prez. Trumanas pasirašė „įstatymą pa
skatinti savanorių stojimą - į JAV armiją”.

ciją ir paprašė pasimatymo su redaktoriumi. 
Atsiprašė negalįs paaiškinti savo tikslo.

— Redaktoriaus nėra, — atsakė jam. — Bet 
tamsta gali pasikalbėti eu vienu jo pavaduo
toju.

Pastarajam Guzenka paaiškino turįs didžios 
svarbos informaciją ne tik kanadiečiams, bet 
pasaulio taikai ir pastovumui. Iš švarko ki
šenės išsiėmė vieną iš daugelio rusų kalba 
prirašytų plono popieriaus lapų.

— Aš turiu daug dokumentų, — tarė jis. , 
— Tamstai derėtų susipažinti su jais nuo
dugniai.

Pokalbis užtruko beveik valandą. Guzenkos 
istorija buvo tokia fantazinga, o dokumentų 
kolekcija laikraštininkui buvo tokia keista, jog 
pastarasis sumišo visiškai. Pagaliau jis pa
lakė: <

— Tamsta verčiau eik į policiją. Tokius 
dalykus tvarkyti gali ji, kur yra tam tinkami 
žmonės, o ne laikraštininkas.

Tuo metu buvo beveik 22 vai., per vėlu ką 
nors bepadaryti lig kitos dienos.

Kitą rytą Guzenka su žmona nuėjo į tei
singumo ministeriją, į Raoulo, Mercier, kara
liškojo attorney kabinetą. Čia jis kalbėjo su 
Mercier sekretore F. Jaubarne, paiškinda- 
inas, ką jis padaręs ir ką ketinąs daryti. Jo 
žmona atvirame rankinuke turėjo dokumen
tus.

— Čia yra viskas, — tarė jis, — įskaitant 
ir slaptas žinias apie atominę bombą. Tamsta 
turi tai pranešti savo valdžiai

(Bus daugiau)
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Motto: Rytinių Europos radijo sto
čių politiniai komentatoriai stojo ginti 
DJ*. nuo „kapitalistinio išnaudojimo 
anglių kasyklose” ...

Draugai, j koravonių didžiąsias stovyklas 
uždarytieji mūsų piliečiai! AS, drg. Kvailevs- 
kis, sienlaikraščio „Raudonoji Plunksna” po
litinis komentatorius, nepamainomas liaudies 
seimo deputatas, savo laiku baigęs aukštuo
sius mokslus vakariniam liaudies universitete, 
du metus tobulinęsis mašinų-traktorių stotyje, 
išklausęs papildomą VKP (b) kursą, didžiojo 
tėvynės karo metais aktyviai dalyvavęs pa
skutinėse fronto linijose, apdovanotas visais 
galimais penkiakampiais ordenais, šiuo savo 
raštu kreipiuosi j jūsų apsnūdusios demokra
tinės sąžinės supelyjusius likučius. Man, 
draugai, labai skauda širdį, kad jūs per savo 
neišpasakytą durnumą papuolėte | kpaitalistų 
vergiją - esate vežami į anglių kasyklas, fab
rikus, kur jus gali nuspausti nesvetingos že
mės klodai ar užtroškinti kartūs kapitalistinių 
fabrikų dūmai ...

Aš žinau — jūs dabar nieko negalite pa
keisti, nes jūsų stovyklos yra aptvertos ge
ležine uždanga, apstatytos reakcionieriškos 
kapitalistinės kariuomenės dvigubom eilėm, 
kurios nuogais durtuvais laiko parėmusios 
geležinę užtvarą ir dieną naktį budi sargyboj, 
kad kuris nors iš jūsų neperliptų per gele
žinę užtvarą ir nepabėgtų | savo laisvą nuo 
demokratijos socialistinę tėvynę.

Draugai, jūs nesate užmiršti. Kiekvieno 
mėnesio pirmą dieną mes visose kapitalistų 
sostinėse įteiktam protesto notas, tuo pa
brėždami, kad jūs esate teisėti mūsų pilie
čiai. Reikalaujame ir visomis turimomis prie
monėmis darome spaudimą kapitalistiniam 
pasauliui, kad jums vėl būtų grąžinta laisvė 
ir kad jūs mums būtumėte grąžinti. Persikė
limo išlaidas sutinka padengti mūsų visasą
junginė valstybė. Krasnojarsko rajone mes 
jifms pastatėme prideramus rūmus ir kiekvie
nam D.P. paskyrėme po du metrus žemės ...

Kiekvieno mėnesio penkioliktą dieną visų 
mūsų bažnyčių ir cerkvių varpai skambina už 
jūsų dūšias, kenčiančias kapitalistinių sto
vyklų skaistyklose. Visi mūsų tikintieji tą 
dieną meldžiasi už jus, ir nesuspėti išnaikinti 
kunigai laiko gedulingas pamaldas, iš krūti
nės gelmių giedodami: „Domine, dona eis 
pacem" ... ■

Taigi, nesibijokite, nepraraskite vilties, 
neužmirškite, kad mūsų visagalės partijos 
šventąjam (sutrumpintam) rašte yra pasaky
ta: „Tikslas bolševikui pateisina priemones”,. 
Ateis diena, kada jūs būsit išvaduoti iš ang
lių kasyklų, tekstilės ir plieno pramonės fa
brikų ir pargabenti j jums seniai rezervuotas 
vietas. O tuo tarpu pasitikėkit mūsų ap
vaizda.

Aš žinau — jūsų tarpe yra užsislėpusių fa
šizmo nuosėdų, tikinčių kapitalizmo pergale. 
Kovokit, draugai, su tomis pavojingomis 
piktžolėmis, nes tikroji pergalė priklauso 
mums, t. y. demokratijų demokratijos socia
lizmui. Tokie gaivalai maitina jus fantastiš
kiausiais gandais. Begėdiškai klastodami isto
rinius faktus, jie kaltina mūsų visų motiną - 
demokratiškiausią tėvynę - sutarčių nesilai
kymu. Sako — mes okupavom Lietuvą. Ar 
tai ne biaurus fašistinis melas, draugai? Ste
bėtis reikia, kad jų už tokias „blevyzgas” 
perkūnas iš giedro dangaus nenutrenkia. Mes
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PRAGARO POŠVAISTĖS
g. Ištrauka iš romano

Paslankiojęs kaip šešėlis keletą dienų, jis 
staiga iš miestelio dingo ir daugiau nebe
grįžo. Žmonės kalbėjo, kad jis nutrūko galvą 
pas tą artistę ir persisamdė teatrui kaip už
dangos kilnotojas. O jo mergaitė sunyko ir 
virto davatkėle. Tai pasakyk, tamistėle, ar 
čia ne kipšo darbas? Visi sakė, kad iš jų 
išeisianti pavyzdinga porelė, o štai pasipai
niojo velnio tarnaitė ir visiką supainijo. Jei 
tu tokia esi, tai kam nuduoti šventuolėle? 
Bet čia ir yra visa velnio politika: jei pats 
negali, tai siunčia sijoną.

— Bet pasakyk, ponas Dzedulioni, ar jau 
taip negarbinga būti velnio tarnaite? — 
juokdamasi paklausė artistė.

Bet zakristijonas juokų nemėgo ar nesu
prato. Jis kurį laiką įsispyręs žiūrėjo į Da
ną, nervingai papsėdamas savo pypkutę. Vie
nas jo ūsas iš susierzinimo drebėjo. Man jo 
pagailo, ir aš pastebėjau, kad panelė juo
kauja.

— Viskas juokai tiems, kurie įsirašė j 
kipšo brostvą, — atkirto jis.

— Dovanokite, ponas Dzedulioni, aš visai 
nenorėjau tamstos užgauti. Bet map rimtai 
būtų įdomu išgirsti iš tamstos, kodėl taip 
negarbinga būti velnio tarnaite ...

— Jei tamista laikai sau didele garbe 
nešioti nešvarią velnio uodegą, kaip klap
čiukas kunigo kamžą, tai čia ir kalbėti nėra 
ko. Tarnauti nelabajam, valyti jo dvokiančią 
pypkę, būti jo pastumdėFu man, tanrstėle, 
nebūtų didelė garbė. Aš esmi papratęs kvė

BALSAS IS ANAPUS I Vyt. Kastytis
(VIETOJ FELJETONO)

niekada nei vieno krašto nesame okupavę — 
mums savo žemių gana. I Lietuvą atėjom tik 
iš begalinio gailestingumo: norėjom jus nuo 
nacių krematorijumo išsaugoti. Jums gera te
troškom. Būtumėte buvę visi kaip žvirbliai 
išsplrginti Trečiojo Reicho kaminuose ...

Arba vėl — tokios reakcionieriškos nacio
nalistiškai buržuazinės padugnės kalba apie 
kažkokĮ rinkimų klastojimą. Mūsiškai tariant, 
spiaukit jiems, rupūžėms, l snuki. Tik demo- 
kratiškiausio jūsų piliečių apsisprendimo dė
ka Lietuva tapo (jungta i socialistini rojų. 
Aš pats, aš, Kvailevskis, komunistų partijos 
buvau išstatytas kandidatu j deputatus, ir 
visi kiti jos buvo išstatyti. Kandidatų sąrašą 
pats tėvelis Batiuška patvirtino. Tyčia tej- 
rašėm tiek kandidatų kiek liaudies seime vie
tų — kad koks fašistas neįsibrautų. Ištisas 
naktis miego nemiegojom, apsaugai nuo fa
šistinių gaivalų komjaunuolius ant kojų au
kšlėm, miliciją mobilizavom, kariuomenę tal
kon pasikvietėm. Visus varyte vąrėm prie 
urnų, kad tik daugiau balsų demokratija su
rinktų, o čia dabar nei iš šio nei iš to apie, 
rinkimų klastojimą kalbama. Net pikta daro
si, visą vargą prisiminus, Jokio dėkingumo 
jausmo. Tikri kriukriu, atsiprašant ...

Dar daugiau — visokiariopas begėdiškumo 
ribas peržengia niūsų krašto pačiai rytinei 
sričiai metami niekuo dėti kaltinimai. Fašis
tiniai buržuaziški nacionalistiniai reakcionie
riai kaltina mus, kad mes i tą palaimintą 
žemės'kampą 1941 m. birželio mėn. 14 — 15 
d. d. deportavom tūkstančiug nekaltų žmonių. 
Koks skandalingas prasimanymas! Mūsų de
mokratinė valdžia, jausdama artėjančio karo 
pavojų, savo gera valia ryžosi padoriausius 
jūsų sūnus ir dukteris apsaugoti nuo nacių 
bombų. Paskubomis buvo mobilizuotos su
sisiekimo priemonės, minėtieji asmens tapo 
pakrauti į vagonus ir pervežti j Soči kurortą, 
kur jie laimingi gražiausioj gamtoj praleido 
visą karo metą. Tėvelis Batiuška, duodamas 
kitiems pavyzdi, netgi užleido jiems savo 
privatų vasarnami.

Neišmanėliai piktinasi, kad, girdi, vagonų 
langai buvę lentomis užkalti Ir patys vago
nai — sargybomis apstatyti. Taip, langai 
buvo užkalti, Tačiau paklauskite juos, ar Jie 
žino, kuriam tikslui. O gi tam, kad kelionės 
metu vaikai ir kitas, į vaikus panašus, ele
mentas neiškristų iš traukinio ir sau sprando 
nenusisuktų. Demokratiškiausioj šaly brangi 
kiekvieno piliečio gyvybė: mūsų stachano- 
viški fabrikai vis dar negali pradėti masinės 
demokratinių piliečių gamybos — negalime 
atrasti tinkamo metalo sudėtingam galvos 
mechanizmui, bet, laikui bėgant, .mūsų moks
lininkai nugalės ir šią neesminę kliūti ...

Sargybos fakto, žinoma, nebandysiu nu
neigti, bet ir nėra tam jokio reikalo. Priešin
gai — tas kaip tik rodo dar didesnį mūsų, 
raudonosios demokratijos, rūpesti jūsų tau
tiečiais. Negalima juk beginklius, nekaltus 
žmones tokioj ilgoj kelionėj be apsaugos pa
likti. Galėtų stotyse žvėrys sudraskyti. Pas 
mus, matote, dideli miškai. Nežinai, žmogus, 
kas gali įvykti ...

Taigi, atrėmęs fašistinių gaivalų nepagrįs
tus kaltinimus, turiu garbės viešai pareikšti, 
kad mūsų plačioji tėvynė — demokratiš
kiausia pasauly. Gyvenimas visiškai laisvas, 

puoti švaresniu oru. Ir man aišku, panelyte, 
kodėl šiandien mūsų Lietuvėlė taip kenčia. 
O gi dėl to, kad ten jau per daug buvo pri
visę nelabojo tarnų ir tarnaičių. Dievas mus 
baudžia. Kai panelytė mane paklausei, ar 
negarbinga būti velnio tarnaite, tai aš su
mečiau, kad tamistėlė galėtum ir taip pa
klausti: ar nelaiminga šiandien mūsų tėvy
nė? Aš negaliu ištverti nepasakęs, jog dėl 
tokių žmogysčių, kaip tamistėlė, mes dabar 
visi turime kentėti. Velniaš moka pasirinkti 
sau klapčiukus. Panelytė nors dar ir labai 
jauna atrodai, bet, matyt, jau nemaža sielų 
esi nugalabinusi, o gal ir tamistos pačios 
sielą nelabasis savo tarboje užraukė ...

— Iš ko tamsta sprendi? — ji juokėsi. 
Tikrai, tas senis ją nepaprastai linksmino.

Dzedulionis ją visą apmetė akimis ir ypač 
jo iš po storų žilų antakių jierkūnus svaidąs 
žvilgsnis ilgiau stabtelėjo ties jos nuogomis 
kojomis. Dana sekė tą jo rūstų žvilgsnį, ne
sitvėrė juokais ir, tartum netyčia, suknelę 
timtelėjo dar aukščiau.

— Žinai, ponas Dzedulioni, tamsta man 
labai patinki ...

To jau per daug. Dzedulionis pašoko nuo 
stalo, išsitraukė pypkutę iš dantų ir taip rik
telėjo, kad net visos kavinukės publika su- 
žiūvo į mus: 
, — Palaidūnel-

Snarkiai nt'rispiaudamas ant grindų, jie 
išėjo pro duris.

— Žavus senis! Iš kur tamsta tokį egzem

t y. kiekviena! gali pasirinkti, kur jis nori 
gyventi: kolchoze, sovchoze, miške, sveikatos 
pataisymo įstaigose ar rytiniuos kurortuos — 
kur kieno širdis trokšta. Mes pirmieji pasau
ly žmoniškumo vardan panaikinom mirties 
bausmę. Projektuojant netgi ir kalinimo laiką 
sumažinti iki 2-jų metų, nes, kaip praktika 
parodė, kaliniai daugiau vienerių metu 
neišgyvena ...

Todėl dar kartą kreipiuoai, draugai, l jūsų 
apsnūdusios demokratinės sąžinės supelyju-

KA RAŠO KITI?
iš musu, spaudos;

„Mūsų Kelias” Nr. 27 rašo, kad LVS 
p-kas p. P. J. Žiūrys buvo iškviestas į Va
šingtoną išdėstyti motyvus, kodėl tremtinius 
reikia įsileiti t JAV. Įvairios lietuvių organi
zacijos išsiuntinėjo eilę prašymų dėl priėmi
mo Strattono (statymo projekto. Toliau pa

rduodami dviejų žinomų Amerikos politikų 
kongreso narių pasisakymai.

Kongreso narys John J. Roney P. J. Žiū^ 
riui rašo:

„Tvirtinu gavęs Jūsų š, m. gegužės 31 d. 
laišką *u priedais. Aš esu giliai įsitiki
nęs, kad šioji priemonė bus palankiai 
sutikta kiekvieno humaniško mūsų tau
tos piliečio ir Jūs galite būti tikras, kad 
aš bendradrabiausiu visais galimais bū
dais, siekdamas pagreitinti šio vertingo 
(statymo įsigalėjimą esamosios Kongre
so sesijos metu.”

Kitas senatorius Lodge, iš Mass., j p. J. P. 
Žiūrio laišką taip atsakė:

„Dėkoju Tamstai už pranešimą apie DP. 
Aš pats asmeniškai esu labai artimai su
sipažinęs Su tremtinių problema, nes lan
kiausi daugelyje tremtinių stovyklų Vo
kietijoje, ir aš remiu greitą tos proble
mos sprendimą efektyviomis ir humaniš
komis priemonėmis. Jūsų pažiūros man 
yra naudingos ir aš jų mintis turėsiu gal 
voje, ypač jei būtų bet kokios progos 
mano paramai pasireikšti”. .

BALETO PREMJERA
„Žiburių” Nr, 27(86), L. T. Baleto Teatras 

administracija praneša, kad baleto „Coppe- 
lia” premjera įvyksta š. m. liepos 28 d., 20 
vai., Augsburge, Ludvigsbau salėje, Balet
meisteris E. Bandzevičius, dekoratorius dail. 
Vilimas, dirigentas muz. A. Kučiūnas.

Premjeroje dalyvauja: I. Adomavičiūtė, V, 
Adomavičiūtė, T. Babuškinaitė, J. Drazdaus- 
kaitė, T. Doberkaitė, G. Ceglokovaitė, N. Ka 
liskienė, Kepalaitė, T. Pagodinaitė, Z. ,Smols 
kaitė, J. Sadzevičiūtė, A. Šlepetytė, J, Ambra- 
zas, E, Bandzevičius, A. Butkus, M. Brunei- 
zeris. Z. Baublys, B. Cunovas, A. Llepinas, 
S. Modzeliauskas, P. Maželis, J. Puodžiūnas, 
S. Velhasis, J. Vasiliauskas, 2ygas.

Lietuvių stovyklos norinčios patekti į šią 
premjerą, turi iš ankto pranešti pageidauja
mą vietų skaičių šiuo adresu: LT Baleto Te
atras, Augsburg—Hochfeld, Baltic Camp.

iš Amerikos lletur''\ -naudos:

PABALTIJIEČIAI SUGAUDYTI LENKIJOJ:
„Amerikos Lietuvis" Nr. 23, rašo, kad 

sovietų policija, lenkų valdžios agentų pa
dedama, suėmė visus Lenkijoje buvusius Pa 

pliorių iškasei? — nesiliovė juokusis Dana,
— Metas ir man, panelės, — atsistojau. — 

Viso ...
Bet tuo metu pasigirdo sirenos mauro

jimas.
— Dabar tamsta negali mūsų palikti, mes 

nežinome kur slėptuvė, — įsikabino man | 
ranką Dana,

Mes nubėgome ( slėptuvę, kuri buvo už 
keletos namą- Nežinau, ir Dana vaidino, ar 
iš tikrųjų taip bijojo, bet mano rankos nepa
leido; ji stovėjo šalia manęs, aš jaučiau, kaip 
ji drebą ir kaip iš jos plonai apdengto kūno 
sklinda aitri šilima, Man buvo baisiaj ne
jauku ir aš nežinojau kas daryti. Ji kažin 
kodėl norėjo nutempti mane į patį tolimiau
sią slėtuvės kampą, bet aš sustojau netoli 
nuo įėjimo. Netrūkus atėjo ir kiti mūsų pan- 
siono gyventojai. Aš supažindinau mergaites 
su Nargeliūnu ir Guiga o pats nuėjau ieškoti 
Dzedulionio.

Jis paniuręs lindėjo kitos rūsio pertvaros 
kampe.

— Kur ta merga? — paklausė jis nežiūrė
damas į mane.

— Ten, už sienos, su Guiga kalbasi.
—■ Su Guiga! Atitiko kirvis kotą. Savo gy

venime dar nesu matęs tokios begėdės. Bom
bos ant galvų krenta, o ji siūlosi kipšui už 
tarnaitę. Visai ištvirko pasaulis. Nebebijo 
Dievo, nusigręžė nuo jo įsakymų ...

— Bet ji graži ...
— Taip, kipšiškai graži, bet tas grožis ne 

Dievo garbei ... Retas atsitikūnas, kad graži 
moteris nueitų Dievui tarnauti. Iš 17 davatkų, 
kurios tunėjo mūsų bažnyčios bobinčiuje, nė 
v;enos nebuvo gražios. Dievas moterį grožiu 
,mdo"T'n'a, o ve'mas j’ išnaudoja. Mano am
žinatilsį Anėlytė taiposgi buvo graži, bet kas 

sitis likučius ir, keklams | kietą kumšti su
gniaužtą dešinę, šaukiu: — Grįžkit, mes lau
kiam jūsų, tėvynė laukia, žmonos ir vaikai 
laukia, ir visi meldžiasi už jūsų vargą kapi
talistinėj vergijoj.

Beje, dar kartą grąžtu prie tos kapitalistų 
geležinės uždangos, kuri mūsų žiniomis yra 
ant durtuvų pastatyta aplink jūsų koravonių 
stovyklas. Pabandykit prakalti kokiu aštresniu 
daiktu, o kai jau kartą pasidarysit skylę, ga
lėsit visi išlįsti.

Taigi, baigiu, draugai, ir, susigraudinęs dėl 
jūsų vargo kapitalistų nevalioj, braukiu nuo 
savo skruosto žydinčią ašarą ...

baltijo valstybių piliečius. Neseniai Svedijon 
atvykę tremtiniai papasakojo Čikagos laik
raščio „Tribūne” spaudos biurui (domių žinių 
apie dabartinę būklę Pabaltijo valstybėse.

Toliau rašoma:
„Pabaltiečių areštai prasidėjo tuojau, kai 
Raudonoji Armija įsiveržė | Lenkiją. 
Pradžioje dalis pabaltiečių patikėjo pa
žadais repatrijuoti ir nuėjo | valdžios 
centrus, o vėliau kitiems buvo išduoti 
tremtinių dokumentai, pagal kuriuos len- 

z kų valdžia areštavo Lenkijon patekusius 
lietuvius, latvius ir estus. Atvykusiems 
pavyko pabėgti švedų laivu, kuris ga
bena anglis iš Lenkijos.
Atvažiavusieji tvirtina, kad specialiai tre
niruoti agentai aplankė kiekvieną lenkų 
valdžios pareigūną ir davė instrukcijas 
apie tremtinius.
Slapti agentai automobiliais važinėjo po 
provincijas ir gaudė pabaltiečius.
Pabėgusieji patyrė, kad vienos tokios 
medžioklės metu rusai areštavo 80 pa
baltiečių.
Liudininkai tvirtina, kad Iš Lietuvos 
okupacinė valdžia gabena visas svarbes
nes dirbtuves.
Rusai jau išgabeno iš Kauno dvi pačias 
didžiausias audinių dirbtuves. Lietuvoje 
buvo plačiai Išvystyta odų išdirbinio ir 
batų pramonė, bet rusai dabar jau iš
vežė l Rytus visas1 batų gamybos dirbtu
ves.
Iš Latvijos taip pat išvežtos audinių dirb 
tuvės. Rygos geležinkelių dirbtuvės pa
liktos, jos dabar stato traukinius sovietų 
valdžiai.
Kiekvienas latvis, kuria karo metu akty
viai arba pasyviai priešinosi okupantams, 
dabar areštuojamas ir teisiamas 25 me
tams sunkiųjų darbų kalėjimo. Už kiek
vieną nelegalų lapeli suimtieji baudžiami 
10 metų kalėjimo. Jeigu patiriama, kad 
kas palaiko ryšius su pogrindžiu, tai j| 
šaudo vietoje, o nušautojo gimines ištre
mia į Sibirą”.

iš len '‘ \ snaudos:

Lenkų tremtinių nepriklausomas laikraštis 
„Kronika” Nr. 27, rašo apie nacių pogrin
dinę veiklą, kuri paskutiniu laiku aktyviau 
reiškiasi. Ten tarp kitko rašoma:

„Tarptautinis Europos problemoms tirti 
komitetas Londone, kuriam priklauso Her \ 
riot, lordas VanSittartas, penicilino išra
dėjas Fleming ir prof. Oliphant, ypatingą. 
dėmesj atkreipė hitlerininkų pogrindinei 
veiklai, kuri reiškėsi Šveicarijoje, Švedi
joje, Argentinoje, Pietų Afrikoje, Italijo
je ir Vokietijoje,

(Nukelta j 4 pusi.)

iš to? Aš dažnai pagalvoju, kad jei ji nebūtų 
buvusi tokia graži, gal mano gyvenimėlis bū
tų kitaip susiklostęs ,,.

Bomboj ėmė kristi netoli mūsų namų, ir 
mes aiškiai girdėjome jų duslius riuksėjimus. 
Kai nukrisdavo didesnė bomba, mūsų slėptu
vės sienos sudrebėdavo ir elektra kažin kodėl 
prigesdavo, Skaudžiai tratėjo priešlėktuvinės 
patrankos. Slėptuvėje visi pritilo ir rodėsi 
kiekvienas susikaupęs skaičiavo sekundes, 
kiek jam dar liko gyventi, Dzedulionis sėdėjo 
ant savo lagamino ir, kažin kaip atsidavęs 
Dievo valiai, nuleidęs galvą, meldėsi, Tur 
būt, jis vienas iš visos slėptuvės ir tebuvo 
toks ...

Bomboj vi6 artėjo prie mūsų kvartalo, ir 
žemė vis labiau vaitojo nuo jų smūgių. Visa’ 
nepastebėjau kokiu būdu prie manęs atsirado 
Dana. — Ko ji nori iš manęs? — dingtelėjo 
man i galvą. Ji žiūrėjo j mane pilnomis 
siaubo akimis ir kažin kaip despiratiškai, tar
tum skęstanti, kabinosi man į ranką.

— Aš bijau ... Aš bijau ... šnabždėję 
ji bejėgiškai, kaip mažas vaikas.

Kur dingo jos pasitikėjimas savimi, kuri j' 
prieš valandėlę demonstravo kavinėje?

— Nusiraminkite, nieko neatsitiks, —• mė
ginau aš jai šypsotis.

— Tamsta manai, kad slėptuvė atlaikys? ...
— Aišku, atlaikys, nebijokite ...
Kodėl aš jai melavau? Aš pu.kiausiai žino- 

jau, kad tai buvo paprastas plytų sienomis ir 
cementiniais skliautais rūsis, pamūrytas tai
kos metui ir visai nepritaikytas karo reika
lams. Visas pasiruošimas karui buvo medi
niai, į lubas atremti, stulpeliai, kuriuos geras 
vyras būtų galėjęs koja išspardyti. Man buv< 
visai aišku, kad didesnė bomba visus mm 
palaidotų be varpų ir kunigo ‘ B. d.)
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■ Zuvusiuju Flossenburge lietuvių ūma į Jungtines Amerikos Valstybes
(IS LIETUVIŲ POLITINIŲ KALINIŲ VEIKLOS)

Kaip brangi mūsų tautos kankinių relik
vija, Flossenburge žuvusiųjų pelenų urna, iš
kilmingai {teikta gegužės 25 d. Pol. Kalinių 
S-gos atstovams, šiuo metu randasi Centro 
Valdybos žinioje. Netrukus ji bus pasiųsta i 
Ameriką, kad ten mūsų tautiečiai ją išsau
gotų iki bus galima grąžinti į laisvą tėvynę. 
Norima ją pavesti vienai Amerikos lietuvių 
mokslo ištaigai, kurioje būtų prieinama pla- 
tesniems lankytojų sluoksniams.

.patikrinti Sąrašai žuvusiųjų
FLOSSENBURGE

Amerikiečių teismo esančio Dachau, žinio
je randasi kacetų medžiaga, bet kol kas ne
leidžiama viešam naudojimui. LARPKS-gas 
bandė gauti leidimą vietoje patikrinti sąra
šus žuvusių lietuvių. Centro Valdybos pir
mininkui, lydimam Dachau kacetininko kun. 
Pikturnos, pavyko birželio 25 d. prieiti prie 
Flossenbūrge žuvusių mūsų tautiečių sąrašų. 
Iš penkių tomų medžiagos tėra žinios tik 
apie 97.000 kalintųjų, tačiau tai nėra toli 
grąža pilnas skaičius. Šeštas tomas yra din
gęs. Dėl to pilno lietuvių sąrašo nustatyti 
neįmanoma. Pagal esamus duomenis lietuvių 
žuvusių procentas yra pats didžiausias 
(46,5), lyginant su kitų tautybių kalintųjų 
šiame kacete mirtimis.

SIŪLOMAS LIET. POL. KALINIŲ SUVA
ŽIAVIMAS FLOSSENBURGE

Lietuvių politinių kalinių suvažiavimas nu
matomas š. m. rugpiūčio viduryje. Flossen- 
btirgo kaceto dabartinis tvarkytojas prof. E. 
Wiegelski patarė lietuvių Pol. Kalinių S-gos 
pirmininkui šį suvažiavimą pravesti pačiame 
Flossenburge, pažadėdamas vispusišką savo 
paramą ir globą. Ta proga suvažiavimo da
lyviai galėtų susipažinti su visais darbais, ku
rie atliekami žuvusiems įamžinti.

Iš LIET. KACETININKŲ GYVENIMO 
KITUOS KRAŠTUOS

šomis dienomis gautas laiškas iš buv. 
Stutthofe pol. kalinių, esančių Švedijoj. Tarp 
kitko rašoma: „Gero pas mus nieko. Savijauta, 
pasitikint sava atmintim, — negeresnė kaip 
Stutthofe ... Apie savo privatų gyvenimą 
daug nekalbėsiu. Metus laiko išdirbau kaip 
langų valytojas, fabrike geležų krovėjas. Jau 
7 mėn. kaip dirbu kontoroje. Gaunu Kr. 360 
mėn. Dirbu nuo 9—17. Kambarys Kr. 100, 
maistas 120, mokesčiai Kr. 60. Vos verčia
masi. Esu biednas. susenęs, suvargęs. Nieko 
turėti ir nenoriu ... Švedijoje mums visai ne
saugu. Čia yra viena iš nesaugiausių vietų.”

— Penki/Švedijoj esą mūsų politiniai ka
liniai atsiuntė Centro Valdybai anketas ir 
prašo politinio kalinio pažymėjimo. (

— Į Jungtines Amerikos Valstybes yra iš
vykę iš Europos apie keliolika buv. politinių 
kalinių, jų tarpe du dabartinės C. Valdybos 
nariai: Bronius Budginas ir prof. Adolfas 
Damušis. Greitu laiku jiems bus pasiųsti įga
liojimai tvarkyti ten nuvykusių pol. kalinių 
Veikalus ir LARPKS-gą atstovauti.

JAV -bių labdaros organizacijos, turinčios 
reikalų su Europos tremtinių šelpimu, reiškia 
susidomėjimą politiniais kaliniais. Prieš kiek 
laiko gautas iš prof. Padalskio laiškas, ku
riuo jis perduoda NCWC (National Catholic 
Wahlfahr Conference) centro penkis klausi
mus, liečiančius lietuvių politinių kalinių 
skaičių, kalinimo ir dabartinę gyvenimą vie
tą, kalinimo priežastis ir kita. Atsakymą C. 
Valdyba yra jau pasiuntusi.

A. A. gimnazijos mokytojo

Vinco Kairio atminčiai
Ir vėl supiltas naujas lietuvio kapas Vokie 

tijos žemėje. Ir vėl atsiskyrė su šiuo regi
muoju pasauliu lietuvis inteligentas, jauno
sios kartos ilgametis mokytojas ir auklėtojas. 
Tremtinių aukštenioji mokykla neteko rimtos 
prityrusios pedagoginės pajėgos. Š. m. bir
želio 6 d. Ambergo džiovininkų sanatorijoje 
mirė gimn. mok. Vincas Kairys.

Jis buvo gimęs 1893 m. Skliausčiuose, Erž 
vilko valsčiuje, Tauragės apskr. Pirmiausia 
mokėsi pas kaimo „daraktorių” ir Eržvilko 
pradžios mokykloje. Toliau jis išvyko moky- 

"tis.į Liepojos gimnaziją. Velionis baigė šią 
gimnaziją, kurios mokslo lygis ir mokinių 
ugdymas stovėjo tuo metu gana aukštai, si
dabro medaliu (be trejetukų) 1913 m. Nepa
sitenkinęs viduriniuoju mokslu, Vincas Kai
rys stojo į Dorpato Medicinos Fakultetą, kur 
studijavo 8 semestrus. Dėl I-jo Didžiojo ka
ro apystovų negalėjo baigti medicinos moks
lo. Sugrįžęs į Lietuvą, Kaune baigė Gamtos 
Fakultetą, ir išlaikė Valstybės Egzaminų Ko- 

' misijoje fizikos chemijos mokslų grupės eg-

RYŠIAI SU KITŲ TAUTŲ KZ ORGANIZA
CIJOMIS

Praėjusį mėnesį Liet Pol. Kalinių S-gai 
pavyko užmegzti pirmuosius ryšius su lenkų 
ir vokiečių pol. kalinių organizacijomis. Vo
kiečių organizacija „Vereingung der Ver- 
folgten deg Naziregimes e. V. (VVN)” savo 
įstatuose yra įtraukusi net specialų punktą, 
bendradarbiauti su analogiškomis užsieniečių 
organizacijomis ir turėti su jomis gerus san
tykius.

— Prancūzijoje veikia ministerija karo be
laisvių, deportuotųjų ir pabėgėlių reikalams, 
kuri taip pat rūpinasi politinių kalinių rei
kalais. Ar ne metas būtų ir mūsų atitinka
moms žinyboms į savo rūpesčių sritis įjungti 
ir šią, nes dauguma buv. politinių kalinių 
yra palaužtos sveikatos, o ne vienas atsidūręs 
sanatorijoj; be to yra kitų uždavinių, kurie 
tautinės veiklos požiūriu yra svarbūs, bet 
vienos Politinių Kalinių S-gos priemonėmis 
neįvykdomi. (
LIET. VISUOMENES ĮNAŠAS FLOSSEN- 

BURGO PAMINKLŲ STATYBOJ
Per mėnesį visi paminkliniai daroaį mūsų 

kankinių atminčiai įamžinti bus baigti. Išlai
dos šiuo metu yra žymiai prašokusios prieš 
pusantro mėnesio numatytą sąmatą. Šiuo me
tu sąmata siekia jau 25.000 RM. Visuomeni
nės institucijos, kreipiantis šiuo reikalu į jas 
Pol. Kalinių S-gai, yra suaukojusios: LTB 
Vyr. Komitetas 12.500 RM., VLIKas —3.000, 
Weideno Liet. Komitetas ir visuomenė 3.000 
RM., DLK ALGIRDO SARGYBŲ KUOPA 
(vadovaujama kacetininko pulk. A. Andriu- 
šaičio) — 3.000 RM., V. T. — 2.000 RM., 
Šv. Sosto Delegatūra — 1.000 RM., Ateiti
ninkų Federacija — 1.000 RM. ir LTB 
Wuerttembergo apylinkė — 1.000 RM. (viso 
26.500 RM).

Šia proga Pol. Kalinių S-gos Centro Val
dyba dėkoja visiems aukotojams ir ypatingu 
būdu Weideno komiteto pirmininkui C. Petri
kui už nenuilstamą rūpestį tvarkant visus rei
kalus vietoje.

LIETUVIŲ POLITINIŲ KALINIŲ 
SĄJUNGOS ĮTEISINIMAS

š. m. birželio 26 d. įteiktas Amerikiečių 
Karinės Valdžios skyriui „Information and 
Investigation Branch” pranešimas apie Lietu
vos Antinacinės Rezistencijos Politinių Kali
nių S-gos įsikūrimą ir veikimą, apibrėžiant 
jos charakterį ir tikslus (pridėta S-gos įstatų 

Bendro darbo -
Po ilgesnio pasiruošimo ir bendro darbo, 

birželio 28 dieną Bayreuthe, UNRRA-os di
rekcijos patalpose, iškilmingai buvo atidary
ta septynių tautybių DP dailės !r rankų dar
bų paroda.

Parodą atidarė Bayreutho Arei leam Di
rektorius C. E. Wheeler, kuris pal/eikiuo iš
kilmių dalyvius, pristatė pividis rengimo 

"bendrą tarptautinį kom'-dą suririnkiui'sbn»s 
ir, perkirpus kaspiną, le do dalyviams aplai - 
kyti ir apžiūrėti suruoš'ąją parodą..

Parodos atidaryme dalyvavo visa eilė ka
rinės valdžios aukštųjų karininkų, jų tarpe 
pulkininkai: R.C.L. Aloe, R. E. Weber ir 
nemaža kitų aukšto rango kariškių, UNRRA- 
os pareigūnai ir daug civ. publikos.

Parodai skirtose patalpose, atskiruose sky
riuose, buvo išstatyta net septynių tautybių 
DP bendruomenių eksponatai: lietuvių, latvių, 
estų, lenkų, žydų, ukrainiečių ir mažos gru
pelės caro Rusijos tremtinių - rusų.

zaminus. Jo diplominis darbas ’’Izoliacijos 
reikšmė natūralinėje atrankoje” buvo įver
tintas gerai. Švietimo Vadovybė jam buvo 
pripažinusi aukštesniosios mokyklos mokyto
jo cenzą gamtai, fizikai ir chemijai dėstyti.

Velionis Vincas Kairys 1922 m. įsteigė 
Eržvilko vidurinę mokyklą, kurioje ir direk
toriavo 5 metus. Toliau jam teko dirbti pe
dagoginį darbą Krekenavos vidurinėje mo
kykloje, Alytau® gimnazijoje, Seirijų amatų 
mokykloje, ir galop vėl Alytaus gimnazijoje 
iki 1944 m., kai karo apystovų priverstas tu
rėjo apleisti Lietuvą ir persikelti Į Vokietiją. 
Susumavę jo darbo metus, mes gauname 21 
metų kruopštaus ir sąžiningo darbo, pašvęs
to Lietuvos jaunuomenei ugdyti. Jis dirbo ra
mų ir kuklų mokytojo darbą be,atvangos, be 
pertraukos, neiškrypdamas į šunkelius, nesi- 
mesdamas į karjeras ir į aukštas vietas,

Šitai visa įvertindamas gausingas Ansba- 
cho lietuvių bendruomenės ir kitataučių bū
rys susirinko palydėti jo į poilsio vietą Ans- 
bacho kapinėse. Kalbas pasakė Švietimo Val
dybos įgaliotinis p. Barzdukas, p. Gudauskis, 
p Pauliukonis, komiteto pirmininkas p. Kut- 
kus ir mok. Laukaitis. Kaip iš kalbų paaiš
kėjo} jis mirė išgulėjęs daugiau kaip du me
tu lovoje, iš pradžių lagerio gyvenimo apys- 
tovose, ir tik vėliau tapo perkeltas į sanato
riją. Atsisveikinimo kalbas pasakė ir latvių 
atstovai.

Lai būna iam lengva svetimoji Vokietijos 
žemė! H. Antanaitis 

vertimas) Ir pridedant duodamų pol. kali
niams pažymėjimų pavyzdį.

PARUOŠTI KACETININKŲ 
ŽENKLELIAI

Pol. Kalinių Centro Valdybos nutarimu 
ruošiami specialūs liet, kacetininkų — pot 
kalinių ženkleliai: raudonas trikampis su L 
raide viduryje. Jų pagaminimu pavesta rūpin
tis Valdybos nariui Povilui Žičkui Augs
burge. S-gos suvažiavimo proga visi nariai 
galės juos įsigyti.

POLIT. KALINIŲ KAPŲ TVARKYMAS
Ne vienas mūsų tautiečių, išėjęs iš kalėji

mo ar kaceto, yra miręs Vokietijoje ir pa
laidotas be ypatingo ženklo. Pot Kalinių S- 
ga kreipiasi pirmon eilėn į savo narius ir 
jų seniūnijas, o kur jų nėra į vietinius komi
tetus, prašydama sutvarkyti mirusių polit 

t kalinių kapus, parūpinti antkapius ir jų toli
mesnę priežiūrą suorganizuoti vietose. Pol. 

. Kalinių S-ga būtų dėkinga, jei visu tuo, kas 
šiame reikalu yra ar bus padaryta, būtų ir ji 
painformuota. Tokių kapų nuotraukos pra
verstų ruošiamam tautos kankinių leidiniui.

SPECIALUS „ŽIBURIŲ” NR-is KZ 
REIKALUI

Susitarta su vyr. „Žiburių” redaktorium p. 
Vitėnu išleisti specialų numerį apie kacetus 
ir lietuvių kančias bei aukas juose. Pol. Ka
linių S-ga yra kreipusis i kaikuriuos savo 
narius, pirmon eilėn žurnalistus ir rašytojus, 
kad greitu laiku atsiųstų reikiamos medžia
gos. Rašantieji prašomi nekartoti to, kag jau 
buvo kitur rašyta, duoti trumpas ir ryškias 
savo kaceto ar kalėjimo apibraižas. Prašoma 
taip pat kacetinės poezijos, beletristikos ir 
nuotraukų arba pieštų (atkurtų) vaizdų. 
Siųsti C. Valdybos vardu: (14a) Kirchheim- 
Teck, Steingaustr. 18. —.

TAUTINES MARTIROLOGIJOS SKYRIAUS 
DARBAI

T. Martirologijos skyrius, vadovaujamas 
Jon. Rimašausko, baigia ruošti medžiagą 
specialiam leidiniui apie kacetus, priverčiamo 
darbo stovyklas ir kalėjimus, o taip pat apie 
juose kalintus ir žuvusius lietuvius. Iš tos 
medžiagos žinoma, kad lietuviai yra kalėję 
16 kacetų, ii priverčiamųjų darbų stovyklose 
ir 74 sunkiųjų darbų ir policijos kalėjimuose 

I (viso 103). Per juos yra praėję 29.500 as- 
I menų.

- gražus vaisiai
Paroda, tenka pasakyti, suruošta gana rū

pestingai ir išstatytais eksponatais turtinga.
Parodai ruošti buvo pakviestas visų tau

tybių bendras komitetas ir kiekvienai tauty
bei atstovavo atskiri tautiniai komitetai.

Į bendrąjį ruošos komitetą iš lietuvių pu
sės įėjo kaip narys Bayreutho klebonas kun. 
Andriejus Senkus. Savam skyriui įruošti su 
eksponatais dalyvavo Bayreutho, Bambergo ir 
Wunsiedelio lietuvių tremtinių bendruomenės.

Bendrasis komitetas išleido puikų parodos 
katalogą, kuris buvo bendras visiems paro
dos ekponatams, gi lietuviai - savo skyriui- 
išleido dar atskirą katalogą.

Paroda teikianti labai gražių įspūdžiu.
Pr. Al.

PAIEŠKOJIMAS

ANELĖ BLAŽAITYTĖ-VEKTORIENE trem
tyje ieško Bronės Jocytės ir Janės Kručkytės 
buv. Kauno Universiteto studenčių.

Jos dabartinis adresas:
135 Gorevale Ave, Toronto 3, Ontario, Canada

P. C. I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE prie KASSELTO, 

ieško sekančius asmenis:
AARONSON Julius, iš CC Buchenwald;
BABELIS Kazimieras, 41 metų;
BABUŠIENĖ Apolonija, 39 metų;
BALČIŪNAITE Impolita, 24 mt, gyv. Kaune
CWIK Menucha; '
CWIK i Aron, 45 metų
GRIN Heinrich, 19 mt, iš Hochstiblau, Star

gard;
JANKAUSKAITE Stasė, iš Lauban, Silezija;
K ANT VILAS Aleksandras;
LEVINSKIENE Irena;
MARTINKAITYTE Teresė;
PACEVICIUS ANTANAS Dr., 32 metų iš 

Briego;
PAROTAT Gustavas, 19 metų, iš Buetow;
SAUNORIS Algimantas, 19 metų, gyv. Klai

pėdoj ;
SAUNORIS Vytautas, 23 metų, iš Karaliau

čiaus;
ŠEIN Jacob. 64 metų, iš Karaliaučiaus;
TUMOSAITE Antanina, 33 metų, gyv. Kau

ne;
WYMORIS Edmund, 17 metų, iš Habichts- 

berg, Neustadt;
2LABYS Juozas;

KA RAŠO KITI?
(Atkelta iš 3 pusi.)

Surinkti komiteto daviniai kalba apie jų 
aktyvumą visuose 3 kontinentuose. Vokie
tijoje pastebimi sabotažo aktai. Dėl to 
ūkininkai sujungtose britų — amerikiečių 
zonose neišpildė pyliavų, dėl ko kilo pas 
gyventojus didelis nepasitenkinimas. Ko
miteto nuomone, šią akciją pavyko pra
vesti todėl, kad dauguma, svarbesnių tar
nybų yra hitlerininkų rankose, ypač Ba
varijos žemės ūkio m-joje. Jų įtaka yra 
žymi.
Pagal žinių agentūrą „United Press” ko
miteto gen. sekr. dr. Robert Borel pami
nėjo daug buv. nacių pavardžių, kurie 
dabar užima atsakingas vietas. Tarp jų 
Hans Mueller — Bavarijos žemės ūkio 
m-joje, Helmut Kugler — anglies pramo
nėje, Hans Fischer, buv. teisinis Arbeits- 
fronto patarėjas — Bavarijos odų pramo
nės šefas, dr. Fritz Busch — susisiekimo 
šefas britų zonoje ir 11”

EMIGRACIJA Į PIETŲ AFRIKĄ
-JDP Express” Nr. 17, rašo apie emigraci

jos galimybes i Pietų Afriką:
1. Visi asmenys, kurie nėra D. Britanijos 
piliečiais, ir nori pastoviai apsigyventi 
P. Afrikoje turi gauti leidimą iš Selection 
Board,
2. Reikalingus blankus galima gauti vi
suose P. Afrikos konsulatuose ir karinės 
misijos būstinėje Berlyne, adresas: South 
African Military Mission, Commonwelth 
House, 40 Johannisbergstr., Berlin, telef. 
864-484.
3. mažai vilties turi pakliūti tie: a) knrie 
neturi pakankamo materialinio pagrindo 
išlaikymui savęs ir savo šeimos laike dar
bo suradimo (vokiečių markės tuo tarpu 
nekeičiamos Į sterlingus) ir b) neturį 
darbo sutarties. Diplomatiniai atstovai 
šiai sutarčiai sudaryti netarpininkauja. 
Sudarius darbo sutartį reikalinga išdirbti 
3 metus, nes priešingu atveju bus prie
varta grąžintas atgal.”

Toliau pranešama, kad darbo suradimas 
priklauso individualiai nuo asmenų. Didelės 
galimybės technikams ir prekybininkams. Ofi 
cialiai vartojamos anglų ir afrikiečių kalbos, 
kurios valdininkams žinoti privalomos.

Butų problema sunki, tačiau žadama ją tei 
giama prasme išspręsti. Nebus įsileidžiami, 
kurie pasirodys nepageidaujami ūkine prasme, 
negalės savęs išlaikyti ir apsunkins socialines 
įstaigas, kriminaliniai elementai, sergą užkre
čiamom ligom.

šie emigraciniai potvarkiai patvirtinti dar 
1937 m. ir kol kas didesniam norinčių emi
gruoti asmenų skaičiui neprieinami. Tačiau 
reikia tikėtis, kad jie bus pakeisti ir pra
plėsti palankia tremtiniams prasme, nes gen. 
Smuts, P. Afrikos min. p-kas, yra pasisakęs 
už didesnį DP įsileidimą ir esančio imigra
cijos įstatymo pakeitimą.

H. Žaismas

PAIEŠKOJIMAS
POVILAS JARAŠIŪNAS, kilęs iš Biržų 

apskr. Joniškėlio valsč. ir jo žmona Emilija 
Jarašiūnienė, kilusi iš Meškalaukio km. to pa
ties valsčiaus ir apskrities, tremtyje ieško gi
minių ir pažįstamų. Jų dabartinis adresas: 
51 Gorevale Ave, Toronto 3, Ontario, Canada

SKELBIMAS
Rosenheime organizuojami lietuvių GAI

LESTINGŲJŲ SESERŲ KURSAI mergaitėms 
ir moterims 18—45 metų amžiaus ir baigu
sioms ne mažiau 4 kl. gimnazijos.

Prašymus su trumpu curriculum vitae ir’gy 
dytojo pažymėjimu apie kandidatės sveikatą 
siųsti iki š. m. rugpiūčio mėn. 1 d. an das 
Litauische Rote Kreuz, (13b) Rosenheim, Jae 
gerstr. 10.
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