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Parlamentas pritaria Bidaulto politikai
Paryžius (Schw. Z.) Parlamento debatuose 

dėl Prancūzijos užsienių politikos užsienių 
reikalų ministeris Bidaultas pasakė, kad Eu- 

L ropa ir kartu visas pasaulis nėra beviltiško
je padėtyj^, bet padėtis yra Sunki. Jis pa
žymėjo trišalį susitarimą dėl .anglių, kuris 
buvo sudarytas baigiantis Maskvos konfe
rencijai, kaip išeities punktą ir nurodė, kad 
tame susitarime pirmą kartą buvo garantuo 
tas tam tikras procentas vokiečių anglies 
kraštams, kurie yra buvę Vokietijos auko
mis. Prancūzija nesanti kalta, kad ne visos 
tautos dalyvavo Paryžiaus konferencijoje. 
Nedalyvavusiems dar tebelaikomos laisvos 
vietos. Prancūzija buvo ir tebėra tos nuo
monės, kad nukentėjusieji kraštai turi turė
ti pirfhenybių prieš buvusius užpuolikus. 
Todėl prancūzai reikalauja atitinkamų repą 
racijų ir efektingos Ruhro srities kontrolės. 
Prancūzija turinti duoti europėjinio ir pa
saulinio masto bendradarbiavimo pavyzdį. 
Negali būti kalbos apie britų — prancūzų 
dominavimą Europoje, nei apie amerikiečių 
dominavimą pasaulyje, bet dar daug turi'bū 
ti padaryta, kad būtų nugalėtas Margas ir 
pašalinta baimė.

Po debatų prancūzų parlamentas išreiškė 
vyriausybei pasitikėjimą dėl jos vedamos už 
sienių politikos. Iš darbotvarkės aiškėja, 
kad Saaro sritis turi būti įjungta į prancū
zų ūkį, kad Prancūzija turi teisę į reparaci
jas, kad turi būti siekiama tarptautinio sta
tuto Ruhro srityje ir t.t.

Parlamentas pritarė vyriausybės pozicijai 
Marshallio plano atžvilgiu ir įgaliojo vy
riausybę tiesioginiai bendradarbiaujant su 
Jungtinių Tautų nariais ir saugojant kiek
vieno krašto nepriklausomybę, bei teikiant 

' pirmumą buvusioms karo aukoms — sudary 
ti ūkinio atstatymo planą, kuris sudarytų 
sąlygas išvengti nedraugingų blokų susida
rymui.

Paryžius (AP). Baigus debatus užsienių 
'politikos klausimais prancūzų parlamentas 
rankų pakėlimu išreiškė Ramadiero vyriau
sybei pasitikėjimą. Į šį balsavimą žiūrima 
kaip į pritarimą užsienių reikalų ministerio 
Bidaulto vedamai politikai ryšium su Mar
shallio planu. Komunistai susilaikė nuo 
balsavimo. Be to, buvo 425 balsais prieš 6

Svarbus Atstovų Rūmų sprendimas
Atrodo, kad ir senatas prims įstatymo 

projektą dėl paskyrimo 1.300 milijonų do
lerių užsieniams remti. Sis projektas Atsto
vų Rūmuose yra jau priimtas. Toje bendro
je sumoje yra ir 400 mil. Graikijai bei Tur
kijai. 330 milijonų Unrros veikimui tęsti ir 
550 mil. dol. amerikiečių okupuotiems kraš
tams remti.

Visa amerikiečių spauda pritaria šiam 
Atstovų Rūmų sprendimui. Štai kelios ištrau 
kos: 5

„Washington Star”
„Savo balsavimu Atstovų Rūmai gana ryš

kiai patvirtino prezidento Trumano ir gene
rolo Marshallio nusistatymą. Jei mes šalin
dami pasaulyje sovietų provokacijas nori
me išeiti į kelią, be abejonės mes turime sa 
vo užsienių politiką remti veiksmais. Tuo 
pagrindu abeji kongreso rūmai turėtų rem
ti prezidento siūlymus. Atstovų Rūmai tą 
suprato. Mes tikime, kad ir senatas supras”.

„Philadelphia Inquirer”
„Balsavimas Atstovų Rūmuose visų pirma 

yra išreiškiamas pageidavimo, kad ateityje 
amerikiečių mokesčių mokėtojų pinigai ne
bebus duodami kraštams, kurie stoja Sovie
tų S-gos pusėje, kad sutrukdžius Europos 
ūkinį atgimimą.”

Ryšium su tuo, kad Lenkijai ir Vengrijai 
numatytieji 18 mil. dol. buvo iš sąmatos iš
braukta „New York Herald Tribune” rašo:

„Amerikiečių maistas ir medikamentai, 
amerikiečių batai bei rūbai ir amerikiečių 
dvasia, tai yra ginklai su kuriais mes gali
me iš Europos pašalinti karo pasekmes. 
Nors Lenkija ir Vengrija savo sovietinio 

balsus priimtas papildomas pasiūlymas, ku
riame reikalaujama, kad Prancūzijos atsta
tymui būtų teikiama pirmenybių prieš Vo
kietiją.

Paryžius (AP) Vienas prancūzų vyriausy
bės atstovas«^areiškė, kad Prancūzija priims 
amerikiečių pasiūlymą dalyvauti trijų kon
ferencijoje dėl nustatymo busimojo Vakarų 
Vokietijos pramonės lygio. Kur, kada ir. ko
kiomis sąlygomis įvyks ta konferencija dar 
nežinoma. Tuo reikalu dar laukiama tolfmes 
nių pasiūlymų iš JAV užsienių reikalų mi
nisterijos.

Londonas (Dena). Tarp Londėno ir Va
šingtono vis dar vyksta pasitarimai dėl tflau 
simų, kurie turi būti svarstomi Ruhro ang
lies konferencijoje Vašingtone. D. Britanija 
jau davė savo pritarimą, kad turi būti pasi
tenkinta aptarimu priemonių reikalingų ang 
lies gamybai pakelti. Amerikiečių karinio 
gubernatoriaus pavaduotojas generolas A. 
Keatingas tuo reikalu yra išskridęs j Va
šingtoną.

Spaudos pranešimai, kad, rugpiūčio vidu
ryje D. Britanijos ir Prancūzijos užsienių 
reikalų mimsteriai vyks į Vašingtoną, tiek 
prancūzų tiek ir britų užsienių reikalų mi
nisterijose yra dementuojami.

PARYŽIUJE PIRBAMA TOLIAU
Paryžius (N de F). Paryžiaus konferencijos 

bendradarbiavimo komisija penktadienį pa
tvirtino penkias techniškų komisijų išdirbtas 
anketas ir nustatė terminą kada turi būti su
teikti atsakymai į anketų klausimus, kurie 
bus panaudoti kaipo pagrindas išdirbant Eu 
ropos ūkio atstatymo planą. Pagal bendra
darbiavimo komisijos nutarimą, tie atsaky
mai Paryžiuje turi būti gauti ne vėliau rug
piūčio mėn. 3 d. vidurnakčio. Naktį į penk
tadienį specialiais lėktuvais anketos buvo iš
siuntinėtos į visų 16-os tautų sostines.

Tuę būdu, per nepilnas tris dienas tech
niškosios komisijos atliko savo pirmąjį už
davinį. Vokiečių ūkiui neužilgo bus išdirb
tas specialus klausimų lapas. Vienas konfe
rencijos kalbėtojas pareiškė, kad keturių zo
nų kariniams gubernatoriams klausimai 
apie vokiečių ūkį' jau yra patiekti.

i

meisterio įsakymu atsisakė prisidėti prie 
Marshallio plano, tas neturėtų sudaryti 
mums pagrindo imtis represijų prieš lenkų 
ir vengrų tautas. Kaip Lenkijoje taip ir 
Vengrijoje yra šimtai) tūkstančių širdžių, 
kurios plaka dėl laisvės.” (N de F)

PALEIDO VENGRIJOS PARLAMENTĄ
Budapeštas (Dena). Vengrijos parlamentas 

penktadienį buvo oficialiai paleistas. Nauji 
rinkimai paskirti rugpiūčio 30 d. Naujai iš
rinktas parlamentas subrinks rugsėjo 16 d.

Kaip pranešama, Vengrija pasirašė nau
jas prekybos sutartis su Suomija ir su Ju
goslavija. Tos sutartys yra traktuojamos kaip 
dalis sovietinio „Molotovo plano”, pagal ku 
rį yra numatoma sovietų įtakos sferoje esan 
čių valstybių tarpusavė parama, '

Budapeštas (AP). Vengrijos, ministerių ta
ryba komunistiniam vidaus reikalų ministe- 
riui L. Rajkui pavedė pilną valdininkijos 
kontrolę. Iki šiol Rajkas buvo visagalis yeng 
rų policijos viešpats.

Pagrobimai Vienos gatvėse
Viena (DPD). Rumunų žurnalistas G. Ne- 

nisoras, buv. užs. reik, ministerio Titulescuso 
giminaitis, antradienio rytą Vienos centro 
gatvėse buvo pagrogtas „užsienio slaptosios 
policijos”. Vienos socialistų laikraštis „Ar- 
beiįgrzeitung” reiškia griežtą protestą dėl 
„užsienio slaptosios policijos neteisėtų suė
mimų”, "kurie Vienoje vis dažnėja. Laikraštis 
konstatuoja, kad suimtieji niekuomet nėra 
perduodami austrų teismams, o taip pat nie
kuomet nežinoma, ar jie yra padarę kokį 
nusikaltimą,

LAISVĖS ŠVYTURYS PAVERGTOMS TAUTOMS '
(JAV LIETUVOS PRIPAŽINIMO DE JURE 25 METŲ SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI)
1922 metai Lietuvos istorijai yra labai 

reikšmingi. Tais metais buvo paskelbta Lie
tuvos konstitucija, (vesta lito valiuta, pradė
ta žemės reforma, įsteigtas Lietuvos Univer
sitetas, ambasadorių konferencija pripažino 
Lietuva de jure, tais pačiais metais Liepos 
27 d. ir Jungtinės Amerikos Valstybės pri
pažino atsikūrusią Lietuvos valstybę. Kaip 
matome, 1922 metais buvo padėti pagrindai 
Lietuvos valstybei toliau plėtotis politiškai, 
ekonomiškai ir kultūriškai.

Neliesdami čia kitų dalykų, norime stabte
lėti ties JAV Lietuvos pripažinimu de jure 
25 metų sukaktuvėmis.
Tas pripažinimas anuo metu jaunai Lietuvos 
valstybei turėjo didelės reikšmės. Mes su 
pasitenkinimu sutikdavome visų valstybių 
Lietuvos pripažinimą de jure, bet ypač mums 
buvo reikšminga liepos 27 d. data, kada di
džioji užjūrio demokratija, kurios svoris tarp 
tautiniuose santykiuose ir tada buvo jau la
bai didelis, pripažino po ilgų priespaudos am 
žiu atsikūrusią jauną Lietuvos valstybę pil
nateisiu tarptautinės bendruomenės nariu. 
Amerikos yyriausybės draugiškas mostas bu 
vo skatinąs pavyzdys ir kitoms valstybėms 
nebedelsti toliau Lietuvos pripažinimo, ne
kalbant jau apie tai, kad Lietuva po to akto 
galėjo užmegsti normalius diplomatinius san 
tykius su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, 
kur gyveno apie trečdalis mūsų tautos.

Minėdami tas sukaktuves, šiandien mes 
galime pasidžiaugti, kad per visą Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpį mūsų santykiai 
su didžiąją užjūrio respublika nebuvo ap
temdyti jokio tamsesnio debesėlio: visą lai
ką jie buvo draugiški ir nuoširdūs. Nors Lie 
tuvos ekonominiai bei kultūriniai santykjai su 
IAV nepriklausomybės metais nebuvo labai 
išsiplėtoję, tačiau dvasiniai ryšiai niekados 
nebuvo nutrūkę tarp abiejų kraštų.

1937 m. Ameriką aplankė Lietuvos sporti
ninkai, laikraštininkai ir viėnas kitas politi
kas. Tiesa, ta .ekskursija buvo suorganizuota 
lietuvių kolonijoms aplankyti, tačiau per pri
ėmimus ir įvairaus pobūdžio susitikimus bu
vo užmegstas ir ne vienas draugiškas ryšys 
su to krašto vadovaujančiais (vairių sričių 
žmonėmis.

Nėra abejonės, kad ir kultūrinis bendra
darbiavimas tarp abiejų kraštų ilgainiui bū
tų ėmęs gyviau reikštis. Prieš pat karą ren
giamoje New Yorke pasaulinėje parodoje 
Lietuva gyvai ruošėsi dalyvauti su savo eks
ponatais ir dalį jau buvo išsiuntusi. Ta gra
ži iniciatyva .dėl karo turėjo nutrūkti.

Riša lietuvių tautą su Amerika ir Dariaus 
bei Girėno žygis, kurio 14 metų sukaktuves 
mes neseniai minėjome. Jie, norėdami pasi
tarnauti mokslui, žmonių gerovei ir Lietuvos 
garbei, pakilo skristi per vandenyną iš ame
rikoniškos žemės. Prie pat tikslo jie žuvo, 
bet jų žygis amžinai pasiliks susijęs su JAV 
vardu. Jų išlietas dvasinis tiltas tarp Lietu
vos ir užjūrio didžiosios demokratijos nieka
dos nesugrius, nors jie patys nulūžo sparnus.

Indonezijoje dega
Batavia (UP). Olandų vyriausioji būstinė 

pranešė, kad JA Valstybėse išmokinta olan
dų jūrininkų brigada užėmė strateginiai svar 
bų Tegal uostą. Respublikos armijos komu
nikatas skelbia, kad v indoneziečių daliniai 
pradėjo naują ofenzyvą prieš Semarangą. 
Toje vietoje vyko aršūs mūšiai. Indoneziečių 
artilerija padarė olandams didelių nuostolių. 
Pagal paskutinįjį olandų oficialų sąrašą, 
iki šiol esą 41 kareivis užmuštas, 75 sužeis
ta ir 8 dįngę be žinios. Sumatros saloje po
grindinio judėjimo nariai padegė Socony— 
Vacuum bendrovei priklausančius milžiniš
kus naftos rezervuarus. Persimetimas ug
nies į naftos šaltinius iki šiol dar buvo su
kliudytas.

Olandų laivynas paskelbė, kad Cheribon, 
Probolinga ir Banjuwangi uostai vėl yra at
viri normaliam prekybos susisiekimui. Taip 
pat nuo sausio mėn. besitęsianti uostų Ba
tavia, Samarang ir Suraboja blokada yra 
panaikinta. Kad išvengus ginklų šmugelio 
visame rytiniame Sumatros pakraštyje pre
kyba yra sustabdyta.

Vienas indoneziečių žinių agentūros An- 
tara pranešimas skelbia, kad Sumatros salos 
didžiausias miestas Medanas esąs paimtas.

Lietuva tarp pirmojo ir antrojo paaulinio 
karo sustiprėjo valstybiškai, ekonomiškai ir 
kultūriškai. Tartum nujausdama besiartinan
čią naują grėsmę, ji kūrė (tempusi visa* sa
vo pajėgas, tačiau naujos katastrofos išveng
ti negalėjo. Ji prieš savo norą buvo įvelia | 
tarptautinių (vykių sūkur| ir vėl neteko ne
priklausomybės. Jos polėkis į geresni rytojų 
buvo brutaliai- nutrauktas.

Lietuvos paskutiniojo žlugimo. istoriją dar 
reikės parašyti, bet ir šiandien mes žinome 
kaip reagavo artimesni ir tolesni kaimynai t 
mūsų tautos nelaimę. Daugumas jų nulenkė 
galvas smurtui ir pripažino (vykusi faktą. T* 
tai mes turime konstatuoti su skaudama šir
dimi. Gal būt, jie tai padarė atsižvelgdami l 
savo interesus,, tačiau, imant morališkai, jo
kiais interesais prievartos pateisinti negali
ma. Smurto veiksmus reikia vadinti jų tik
rais vardais. ,

Todėl juo labiau mums džiilgu konstatuo
ti, kad iik didžioji užjūrio demokratija pasi
liko ištikima savo 1922 m. liepos 27 d. dek
laracijai. JAV atsakingi vyrai kartkartėmis 
yra po paskutiniojo karo pareiškę, kad Ame
rika nepripažįsta dabartinės Lietuvos padė
ties teisėta ir kad mūsų atstovą Vašingtone 1 ■ 
tebelaiko akredituotu Lietuvos pasiuntiftiu. 
Kitaip sakant, ji neatsisako nuo savo prieš 
25 metus pareikšto nusistatymo. '

Si JAV užimta pozicija mums yra didelis 
ramstis kovoje dėl savo tautos teisių. Šiuo 
metu, kada lietuvių tauta teturi tiek maža 
draugų ir juo labiau užtarėjų, galingosios 
vakarinio pusrutulio respublikos pažiūra | 
dabartinę Lietuvos padėti mums ypač yra 
brangintina. Juo labiau, kad pasaulio reika
lų tvarkyme JAV šiandien vaidina pirmau
janti vaidmenį. Amerikos tauta, giliai su
prasdama ir vertindama laisvę, reikalauja tei 
sės laisvai apsispręsti ir kitoms tautoms. 
Siandieh atkakliai grumiasi laisvės ir pries- ) 
pandos principai. Amerika stovi priešakyje tų 
tautų, kuros reikalauja laisvės fiek atskiram 
individui, tiek kiekvienai tautai. Tie ameri
kiečių tautos reikalavimai visai sutampa su 
mūsų ir su visų pavergtų tautų siekimais bei 
troškimais. Naujaisiais laikais Lietuva netu
rėjo didesnio svorio tarptautiniuose santy
kiuose, juo labiau ji jo neturi šiandien, bet 
užtat juo karščiau lietuvių tautos aspiracijos 
įsijungia į tą milžinišką srovę, kurią galima 
pavadinti nuskriaustų tautų laisvės troškimo 
srove ir kurios priešakyje žygiuoja didžioji 
Jurgio Vašingtono respublika.

Minėdami JAV Lietuvos pripažinimo de ju 
re 25 metų sukaktuves, fnes norime tikėti, kad 
Amerikos nusistatymas Lietuvos atžvilgiu ne 
atsimainys ir toliau, kad lietuvių tauta galės 
juo pasiremti, kovodama dėl savo laisvės. 
Mes tikime, kad Laisvės Statulos švytury* ne 
užges nė vienai akimirkai, kad jis ir ateityje 
rodys kelią nelaimingoms, pavergtoms, žiau
riai nuskriaustoms ir toliau be atodairos 
skriaudžiamoms tautoms, kaip jis jom rodė 
kelią ir praeityje. A. V.

naftos rezervuarai
Olandai šią žinią dementuoja. Olandų kari
nės pajėgos tęsia savo žygį Javos saloje. 
Didelis skaičius kiniečių, kurie buvo indo
neziečių apsupti, yra išlaisvinti. Iš Singa
pūro pranešama, kad olandų vyriausybė, br> 
tams pageidaujant, sutiko leisti iš Malayans 
pristatyti indoneziečių Raudonajam Kryžiui 
chirurgines medžiagas. Kiti pranešimai sa
ko, kad indoneziečių nacionalistai esą pasi
ruošę 500 gumos, kavos ir arbatos plantaci
jų Vakarų Javoje paversti „ugnies jjūra”. 
Reikėsią dešimties metų laiko, kol tos plan- 

' tacijos atgautų savo pilnąjį gamybos, pajė
gumą. Iš Sidnėjaus pranešama, kad Austra
lijos vyriausybė užmezgė ryšius su olandų 
ir su indoneziečių įstaigomis „kad radus 
taikingą kelią išeiti iš dabartinio konflikto”.

OLANDIJOS PARLAMENTAS REMIA 
INDONEZIJOS ŽYGĮ

Haga (N de F). Olandų parlamentas 79 
balsais prieš 9 balsus atmetė komunistų frak 
cijos pasiūlymą papeikti vyriausybės žygi 
dėl panaudojimo jėgos Indonezijoje ir duoti 
tuojau įsakymą sustabdyti karo veiksmus. 
Pasiūlymą rėmė tik vieni komunistai

1



Nr. 84 (321). 2 pusi. MINTIS 1947. VII. 31.

Naujos instrukcijos generolui L. Clay
Žinia, kad demokratų ir respublikonų par

tijų vadų pasitarime su prezidentu Truma- 
nu buvo nutarta specialios kongreso sesi
jos šį rudenį nešaukti,, pradžioje sukėlė ne
mažą nusivylimą. Juk Paryžiaus Europos 
ūkinėje konferencijoje išrinktosios komisijos 
iki rugsėjo mėnesio surinks davinius apie 
Europos padėtį ir bus tiksliai žinoma, ko ji 
laukia iš JAV, tačiau tą reikalingą pagalbą 
suteikti galės' tik kongresas, kuris šio mėne
sio 26 dieną išsiskirstė atostogų ir sekan
čios • sesijos susirinks tik kitų metų sausio 
mėn. Daugelis tikėjosi, kad tam reikalui, t.y. 
pagelbai suteikti, bus sušaukta š. m. spalio 
mėn. speciali sesija, todėl ta žinia juos pa
veikė kaip šaltas dušas, o pesimistai galėjo 
dar kartą pasidžiaugti, kad jų tvirtinimai, 
jog į JAV pagelbą, kol dar nėra tuo rei
kalu kongreso nutarimo, reikia žiūrėti kiek 
skeptiškai, lyg ir pasitvirtino. Girdi, neži
nia kaip kitais metais, prezidento rinkimų 
išvakarėse, respublikonų dauguma pažiūrės, 
| demokratę vyriausybės vienokius ar kito
kius pasiūlymus. Tokie pesimistai nurodo, 
kad šių dienų amerikiečiai yra ainiai tų, ku
rie atsigrįžo nugara į Europą. Kitaip sakant 
kad tradicinė izoliacijos srovė, kuri 1918 m. 
niekais pavertė prezidento Vilsono kūrinį — 
Tautų Sąjungą, dar tebesruvena.

Europos laimei tenka konstantuoti, kad 
izoliacijos šalininkų nėra daug ir kad JAV 
visuomenė vis daugiau pradeda įsisąmoninti 
jom atitekusią vadovaujamą rolę pasaulyje 
ir kartu su tyo atitenkančią atsakomybę už 
visus įvykius pasaulyje. Ne ką kitą,, turėda
mas galvoje, ir Valstybės Sekretorius Geor
ge G Marshallis savo paskutinėje kalboje 
48 valstybių (štatų) gubernatorių konferenci 
joje prašė juos prisidėti prie padėties ame
rikiečių tautai išaiškinimo: „Mes turime pa
dėti Europai arba apsiprasti su mintimi, kad 
ji atiteks bolševizmui — štai pagrindinė jo 
kalbos mintis. Korespondentų pranešimais, 
Marshallio kalba padarė gilaus įspūdžio, ką 
pagaliau paliudiją ir guberatorių priimta 
rezoliucija, reikalaujanti vesti viršpartinę 
JAV užsienių politiką ir pritarianti Mar- 
shallitri.

JAV vyriausybė J Paryžiaus konferenciją 
atsakė ne tik sustiprinimu propagandos už 
pagelbą Europai bei įvairių studijų komisi
jų paskyrimu, ji griebėsi ir realių žygių. 
Vienas iš jų yra naujų instrukcijų Vokieti
jos kariniam gubernatoriui generolui L. D. 
day suteikimas.

Paryžiaus konferencijoje Vokietijos vardą 
buvo vengiama minėti, tačiau visiems kon
ferencijos dalyviams buvo aišku, kad raktas 
į Europos gerbūvį glūdi kaip tik Vokieti
joje. Tik Ruhro kraštas gali suteikti Europai 
anglies. Vokietijos geležinkeliai ir upės yra 
svarbios visai Europai susisiekimo arteri
jos. Nuo jos ūkinio pulso priklauso Belgi
jos Amsterdamo ir Olandijos Roterdamo 
uostų apyvarta. Ji yra svarbus prekybos 
partneris ne tik „Benelux” (Belgijos, Olan
dijos, Luxemburgo muitų unija), bet ir 
Skandinavijai, Šveicarijai, Italijai ir, paga
liau, Prancūzijai. Jei ji skurs, negalės klestė
ti ir jos' kaimynai. Klausimas, ar tas ben- 
dradaibiavimas vyks reparacijų ar mainų 
formą, šiandien neteko savo aktualumo. Vo
kietijos kaimynai, kad ir smarkiai nuo jos 
nukentėję, perdaug yra surišti (ūkiniai) su 
jos likimu, kad džiaugsis gaudami iš jos 
tam tikrų gėrybių mainų forma.

Todėl, jei 'kongresas ir nesusirinks šių me
tų rudenį atsakyti J Europos šaukimąsi, tai 
laikas nebus veltui praleistas, jei bus daro
mos pastangos Vokietijos ūkiui atkutinti. Tą 
gerai žino ir Vašingtonas. -Kol komisijos 

Graikijos užsienių reikalų ministeris Konstantinas Tsaldaris (sėdi), atvykęs Į NewYorką, 
kalbasi su Graikijos pasiuntiniu JAV-bėse C. Diamanolopoulos.

darys teoretinius apskaičiavimus, Vokietijos 
ūkis (bent vakarinių zonų) bus ruošiamas 
tam Europos bendradarbiavimui.

Naujos instrukcijos generolui L. D. Clay 
nereiškia esminio JAV' politikos pakeitimo. 
Jos tik.paveda generolui vykdyti tą, ką JAV 
delegatai jau seniai siūlė, tačiau iki šiol ne
rasdavo nei Sovietų Sąjungos, nei Prancūzi
jos pritarimo. Kartu jos bando tą politiką 
suderinti su naujais reikalavimais. Generolui 
pavedama pritaikyti Vokietiją bendradarbia
vimui su kitom Europos valstybėm Marshal
lio planui įgyvendinti. Jis įgaliojamas vokie
čių gamybos ir prekybos reikalais vesti pa
sitarimus su kitom valstybėm ir organizaci
jom. Reikalui esant jis gali reikalauti dides
nio masto paramos iš JAV Vokietijos ūkio 
atstatymui. Toliau instrukcijose nušviečiama 
JAV vyriausybės pažiūra į Vokietijos ūkio 
pobūdį. Karinis gubernatorius Įspėjamas ne
sikišti, sprendžiant suvalstybinimo arba pri
vačios iniciatyvos klausimą. Tai turi nu
spręsti vokiečių centrinė vyriausybė su tau 
tos pritarimu. Kol tokios vyriausybės nėra, 
reikia tą klausimą palikti atviru. Amerikie
čiai nepageidauja stiprios centrinės vyriau
sybės. Pabrėžiama, kad amerikiečiai vokie
čiams nenori primesti savo santvarkos for

Jau beveik trys metai, kaip visų kraštų 
diplomatai ir žurnalistai stengiasi išspręsti 
sovietų diplomatijos mįslę. Kiekvienoje kon
ferencijoje, kiekviename tarptautiniame ūki
niame bei politiniame susirinkime, kur daly
vauja sovietų atstovai, vis ■ domimasi sovie
tų diplomatija. Tačiau beveik niekam nepa
siseka išspręsti „sovietų mįslės”. Mūsų nuo
mone, į klausimą, koks yria tikrasis sovietų 
diplomatijos tikslas, yra tik vienas atsaky
mas. Jos tikslas, atrodantis visiems toks pa
slaptingas, yra apsaugoti savo valstybę nuo 
didelio karinio užpuolimo, o jeigu ji tikrai 
būtų užpulta, tai likti nugalėtoja.

Šis sovietų diplomatijos nusistatymas nė
ra naujas. Nuo 1919 metų ji nuosekliai lai
kosi nustatytos linijos. Visos bet kada saky
tos kalbos sovietų Rusijos vadovaujančių as 
menų, kaip Lenino, Trockio, Bucharino, Zi- 
novjevo, Stalino ir Molotovo, visi komunis
tų partijos suvažiavimų nutarimai ir visos 
trečiojo internacionalo kongresų nustatytos 
politinės gairės pabrėžiu „intervencijos ka
ro” pavojų. Todėl Rusija turi visuomet būti 
kariniai tvirta. i

Klystama, jeigu pasiremiant šitais argu
mentais galvojama, kad sovietų valdžia no
rinti karo. Priešingai — ji bet kokia kaina 
nori jo išvengti. Jos tikslas yra komunizmo 
įsigalėjimas visame pasaulyje. Tačiau šitą 
savo aukščiausiąjį tikslą ji nori (visiškai prie 
šingai Hitleriui) pasiekti be tarptautinio ka
ro rizikos.

Sovietų diplomatija, turinti jau 30-ties 
metų praktiką, veikia vis nesilaikydama duo 
tų pažadų. Jį . gerai žino, kad tvarkingas tau 
tų sugyvenimas, ypač didžiųjų taute), ilgai 
tęstis negali, ypatingai dabartinės ūkinės 
katastrofos metu. Sovietų Rusija visiškai ne- 
užinteresuota tarptautiniu ūkiniu ir politiniu 
susitarimu, nes tuo pačiu jos galutinas tiks
las būtų nukeltas į tolimenius laikus. Ji 
skirsto visas pasaulio valstybes į dvi gni-

mų, tačiau nepageidauja, kad ir kiti jai pri
mestų savo. Ta proga pabrėžtina dar viena 
instrukcijų vieta, kur pavedama suvaržyti 
nedemokratiškų partijų veiklą. Iš savo pu
sės amerikiečiai rekomenduoja federacinę 
santvarką su suvaržytam centrinės vyriausy
bės teisėm.

Kaip matome, instrukcijose yra dar kar
tą pakartoti tie pasiūlymai, kuriuos G. C 
Marshallis jau pareiškė Maskvos konferenci
joje. Instrukcijos reiškią, kad tie Marshallio 
pasiūlymai bus įgyvendinti bent amerikiečių 
ir, greičiausia, abiejose kitose vakarų zono
se. Ar tai nereiškia vakarinių zonų valstybė
lių centrinės vyriausybės įsteigimo? Atrodo, 
kad prie to einama. Žinoma, tam kelyje dar 
yra nemaža sunkumų. Tos instrukcijos, pa
vyzdžiui, bus tam tikrų Prancūzijos sluoks
nių priimtos su tam tikru nepasitikėjimu. Kai 
kas jas panaudos savo propadandai kaip 
amerikiečių blogos valios, atstatyti pirmiau 
Vokietiją negu jos aukas, pavyzdį. Kiek
vienu atveju, tai yra dar vienas žingsnis 
pirmyn į Europos atstatymą ir, nors tai 
energingai paneigiama, dar vienas žingsnis 
atgal nuo Potsdamo susitarimo. Čia ir glūdi 
jų didžiulė reikšmė! "V. M.

Sovietu diplomatija
peš: 1) į satelitines ir su jos poli
tika sutinkančias valstybes, ir 2) į jai 
priešingai nusistačiusias taip vadinamas vi
dutinio luomo tautas. Pastarosios vėl skir
stomos į dvi grupes, į> silpnas valstybes, ku
rios jau yra komunizmu užkrėstos, ir Į stip
rias valstybes, kuriose komunistinis judėji
mas neturi pasisekimo ir vilties įsigalėti. 
Kiekvienos šitų grupių, net kiekvienos šitų 
valstybių atžvilgiu, sovietų diplomatija turi 
savo atitinkamą politiką. Dėl to jos bendra 
politika įgauna nesuprantamą ir kaprizišką 
charakterį, kuri? kaip tik dabar taip gerai 
atitinka netvirtai ūkinei bei politinei pasau
lio padėčiai ir nukreipimo bei vilkinimo ma 
nevrams. * '

Sovietų politika galima drąsiai palyginti 
su likvidacine politika. Kadangi ji netiki 
luominio — demokratinio pasaulio egzisten
cija, tai planuoja visų laisvų valstybių pa
naikinimą ir atitinkamai ruošiasi šitai lik
vidacijai. Valstybės, kaip Vokietija,, Indija, 
Kinija ir Britų Imperija, turi visiškai žlugti. 
Prancūzija ir Italija būsiančios komunisti
nių pogrindžio veikimų ir revoliuciniais są- 
jūdžais privestos prie žlugimo. Mažosios 
valstybės būsiančios ūkiniai ir politiniai pri 
klauomos nuo Sovietų Rusijos arba kokiu 
nors kitu būdu prie jos prijungtos. Bet kas 
bus su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis?

Konfliktas Indonezijoje
Antrojo pasaulinio karo metu japonai bu

vo okupavę olandų kolonijas Indonezijoje. 
Tarp Japonijos žlugimo ir vietinių pajėgų 
kapituliacijos prieš britų kariuomenę 1945 m 
vasaros pabaigoje praėjo tik kelios savaitės. 
Tačiau japonų rugpjūčio mėn. n d. pastaty
tos Indonezijos vyriausybės sustiprėjimui šio 
laiko pilnai užteko. Tuo tarpu nei sąjungi
ninkai, nei olandai negalėjo to meto sąlygo
mis apsispręsti dėl jėgos pavartojimo minė
tai vyriausybei pašalinti.

Nuo to laiko Indonezijos tautos siekė ne
priklausomybės, kas yra visiškai priešinga 
olandų interesams. Olandų vyriausybė nėra 
linkusi atsisakyti šio pavyzdingo 300 m. ko- 
lonijaltnio darbo, leidžiant jam nekontroliuo
jamai vystytis. Nuolaidi Indonezijos vyriau
sybė, Indonezijos ekstremistams keliant ne
ramumus, negalėjo pirmųjų pokarinių metų 
bėgyje susitarti su buvusia kolonijaline val
džia. Susistabilizavus abipusei vidaus politi
kai, tarpininkaujant britams, (vyko karo pa
liaubos ir 1946 m. lapkričio mėn. 16 d. bu
vo pasirašyta Linggadjati sutartis. Pastaro
ji pripažįsta de facto Javos bei Sumatros In
donezijos vyriausybę iri numato sudarymą 
olandų —. indonezų unijos, kuri po olandų 
karūna sujungs olandų karalystę ir Jungtines 
Indonezijos Valstybes. Jungtinės Indonezijos 
Valstybės susidėstančios iš Indonezijos res
publikos (Javos, Maduros ir Sumatros) ir iš 
laisvos valstybės- „Didieji Rytai” (kitų olan
dų Indijos dalių). Buvo numatyta Indoneziją 
padaryti „suverenine demokratine valstybe” 
su teise turėti savo atstovę prie JTO. Nors 
provizorinė sutartis buvo abiejų vyriausybių 
ratifikuota ir 1947 m. kovo mėn. 25 d. pasi
rašyta, tačiau nė viena iš partijų neliko pa
tenkinta. Pastarosios vertino sutartį ik*kai- j 
po atspirties tašką, iš kurio būtų galima vėl 
atgauti prarastas pozicijas.

Iki paskyrimo konstitucijos numatytų olan
dų — indonezų unijos organų olandai pa
siūlė sudaryti pereinamąja vyriausybę, susi
dedančią iš abiejų partijų, ir vadovaujamą 
olandų generalinio gubernatoriaus; bei bend-

NAUJAS PASIŪLYMAS SAUGUMO 
TARYBOJE

New Yorkas (AP) Prancūzų delegatas
Saugumo Taryboje pasiūlė sudaryti Balkanų 
komisiją, kurioje nedalyvautų nė viena iš 
penkių didžiųjų valstybių. Komisija turėtų 
būtį sudėta iš šešių narių ir į tą skaičių tu
rėtų įeiti Švedija.

KO AMERIKIEČIAI IKI ŠIOL NEŽINOJO 
Vašingtonas (Dena/AP). Viktoras Krav- 

čenko, buvęs sovietų užpirkimo komisijos 
narys Naujorke, kongreso priešamerikietinio 
veikimo komisijoje pareiškė, kad, bendrai pa 
ėmus ,niekas iš Sovietų Sąjungos nėra siun
čiamas užimti ūkio srityje vietos, kad nebū
tų kartu pavedama išgauti slaptus dokumen
tus. Patekęs užpirkimo reikalais į Ameriką, 
Kravčenko išsižadėjo Sovietų Sąjungos ir 
komunizmo. Jis yra parašęs knygą „Aš pa
sirinkau laisvę.” Toliau Kravčenko išsireiš
kė, jog jis mano, kad Prancūzijoje ir Itali
joje pergalę laimės rusų agentai, o ne de
mokratijos šalininkai. Austrijoje jis prana
šauja tokią pat įvykių eigą, kaip ir Vengri
joje-

* Albanijos vyriausybė sutiko dėl minų 
sprogimo incidento Koriu kanale stoti į teis 
mą tarptautiniame Hagos tribunole. (St. Z.) 

mįslė?
Jos yra didžiausias ir daugiausiai bijomas 
priešas. Todėl yra suprantama, kad Sovietų 
Rusija atmetė Marshallio planą.

Sovietų politikos pasiekti laimėjimai paro
do, kad jos tikslas yra ne paslaptingas, o vi
siškai aiškus ir suprantamas. Tai patvirtina 
ne tik sudarymas aplink save strateginio vals 
tybių žiedo, susidedančio iš Korėjos, Man- 
džiūrijos, Mongolijos, Sinkiango, Azerbei- 
džano, Rumunijos, Bulgarijos, Jugoslavijos, 
Vengrijos, Lenkijos, Rytų Vokietijos, Balti
jos kraštų ir Suomijos (tik Graikijos ir Tur
kijos dar trūksta), bet ir perkėlimas visos 
karo pramonės ir atominių miestų už Ura
lo, taip pat kaip įrengimas požeminių mies
tų Vidurinėje Azijoje (Kuzneco baseine, kur 
visos krašto ministerijos 800—1000 metrų 
gilumoje įsitaisė požemines patalpas su di
deliais maisto ir municijos sandėliais; kaip 
tvirtina „Basler Zeitung” 1947 m. liepos 10 
d.). Geriausias komentaras apie sovietų dip
lomatiją yra naujausio sovietų penkmečio 
plano nagrinėjimas. „Mįsle” gali būti so
vietų politika tik tiems valstybės vyrams, ku 
rie nenori pastebėti tos evoliucijos. Mes vo
kiečiai laike 15 Hitlerio, valdymo metų įsi
gijome pranašo akis ir'ypatingai jautrų to
kios „diplomatijos” supratimą. Geriausiai 
tai patvirtina rinkimų rezultatai ^vakarų zo- 

Į nose. (W. H. Wuertt. Zeit-Echo)

drą policiją. Olandų nuomone, tik tokiomis 
sąlygomis krašto ūkis galėtų kuo greičiau
siai atsigauti nuo sunkių karo ir okupacijos 
nuostolių. Gi ekstremistiniai Indonezijos 
elementai ypatingai laikėsi vilkinimo takti
kos, tikėdamiesi, kad, kol ūkiškos sąlygos 
dar nebus pagerėjusios, laikas dirbsiąs jų 
naudai. Savo memorandume, įteiktame britų 
charge d’affaires ir amerikiečių ambasado
riui Hagoje, olandai nurodo naujos Indonezi
jos vyriausybės neigiamą nusistatymą visų 
olandų padarytų konstruktyvinių pasiūlymų 
atžvilgiu. Ten taip pat puolama Indonezijos 
vyriausybė dėl jos „totalitarinės dvasios'’, pa 
sireiškiančios tame, kad prezidentas Soekar- 
no pakartotirfhi perimdavęs visas politines 
galios funkcijas, ir kad vyriausybė pasilai- 

,kiusi įkaitus. „Olandų vyriausybė visiškai 
nesiekia pažeisti Indonezijos respublikos su
dėtį. ir visuomet sutinkanti su pastarąja susi 
tarti”, su sąlyga, kad toji vyriausybė bus pa 
laikoma daugumos gyventojų.

Karo priemonės, kurių olandų vyriausybe 
ėmėsi pastaruoju metu, buvo įžanga nauja' 
fazei jau keletą metų trukusio konflikto. A: 
iš to galės kilti didesni karo veiksmai, pri
klauso pirmoj eilėj nuo užinteresuotų didžių 
jų valstybių. Olandų ir indonezų nesutarim’ 
aiškiai slepiasi dviejų ideologijų konfliktas

(Telegraf)

VISI SKAIČIUOJA SAVO KOMUNISTUS 
Vašingtonas (N de F). Kongreso priešame

rikietinio veikimo komisijoje nacionalinės 
saugumo komisijos atstėvas W. S. Steel pa 
sakė, kad JA Valstybėse esą 5 milijonai ak
tyvių komunistų arba komunistinių organi 
zacijų narių. Vienas iš pagrindinių ameri
kiečių komunistų tikslų esąs steigimas tre
čiosios partijos. Komunistų partijos sąra
šuose esą 100.000 komunistų, kitas 100.000 
— prašosi priimti nariais

* Kongreso atominės energijos komisijoje 
buvo pareikšta, kad atominių bombų gamy
ba yra tobulinama ir kad naujų Įmonių įren
gimui skiriama 175 mil. dol. (AP).
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į Angliją' keliaujantieji Austrijos lietuviai 
pasakoja, kad Austrijoje sovietų karininkai 
vežioja ir dalija tremtiniams dabar Lietuvo
je išleistas literatūros knygas. Viena tų kny 
gų pateko ir į mano rankas. Tai Kosto Kor
sako poezijos knyga „Paukščiai grįžta”. 
Knyga didelio formato, 208 puslapių. Išleido 
Valstybinė Grožinės Literatūros leidykla 
Kaune, 1945 m. Dailininko. T. Kulakausko 
viršelis ir knygos skyrių piešiniai. Atsako
masis redaktorius V. Drazdauskas. Tiražas 
— 10.000 egzempliorių. Spaudė valstybinė 
„Spindulio” spaustuvė Kaune. Kaina 15 rub 
lių.

Tame, knygos egzemplioriuje, kurį man te 
ko skaityti, matyti stachanovietiškumo pėd
sakai: vieno lanko (81—96 pšl.) visiškai nė
ra, užtat kito lanko (129—144 psl.) knygon 
įbrošiūruofii net du egzemplioriai. s

Knygoje sudėti 107 eilėraščiai, paskirsty
ti į 7 skyrius.

Lietuvoje Kostą Korsaką, kol jis su bol
ševikiniais pareigūnais sovietų — vokiečių 
karo pradžioje pabėgo, iš savo krašto, paži
nojome kaip kylančią literatūrinės kritikos 
žvaigždę. I literatūrą jis žiūrėjo pro mark
sizmo akinius. Redagavo „Kultūros” žurna
lą, beųdradarbiavo kitoje kairioje periodi
koje — „Trečiame fronte” ir kt. Išleido dvi 
storas savo kritikos straipsnių knygas — 
„Straipsniai apie literatūrą” ir „Kritika”. 
Pasirašinėdavo J. Radžvilo. slapyvardžiu. 
Pirmosios okupacijos metais buvo kurį lai
ką „Eltos”, po to Valstybinės Leidyklos Di
rektorium. Savo literatūrinės -veiklos metu 
retkarčiais, prisidengęs slapyvardžiais ar pa 
surašydamas pavarde, yra išspausdinęs ke
letą eilėraščių ir vietią kitą novelę.

Si Korako knyga savotiškai stebina skai
tytoją, ypač 'kai kurie eilėraščiai, kuriuose 
jų autorius neverčia savęs rašyti pagal par 
tijos generalinę liniją. Iki pirmosios okupa
cijos Korsakas savo raštuose nebuvo bolše
vikas, nebent kultūrbolševikas, marksistas. 
Tiesa, už bolševikinį veikimą jis iš gimna
zijos suolo buvo patekęs į kalėjimą ir sė
dėjo jame tol, kol pakenkęs savo sveikatai, 
Lietuvos „buržuazinių” rašytojų prašymais 
buvo paleistas iš kalėjimo, kaip gabi litera
tūrinė jėga. Paleistas studijavo „buržuazinia 
me” Lietuvos universitete literatūrą ir rašė.*

Kadaise K. Korsakas mokė lietuvių rašy
tojus, kaip jie turėtų rašyti, o išbėgęs pats 
pradėjo mėginti rašyti eilėraščius. Nėra tie 
jo eilėraščiai puošnūs, bet ten, kur jis rašo 
kaip išsiilgęs savo tėvynės lietuvis, ten jie 
nuoširdūs. Ten dažnai praskamba tokia pat 
gaida, kaip ir mūsų tremtinių poezijoje. Štai 
pvz., jo „Ilgesys”:

Man dovahok kaip nuodėmę, jog netikėjau, 
Kad taip kankinamai tave mylėt galiu! 
Dabar iš tavo krašto pūstelėjęs vėjas 
Apie tave kiekvienu šnera lapeliu.

Knyga iš anapus
KRITIKO KOSTO --------------- -------------

Ir niūrūs debesys po tolima padange 
Man neša tavo sniegą, lietų ir audras. 
Mėnuo tave kaip dukterį atlanko brangią 
Ir žvaigždėmis papuošia tau kasas.

Tu vaidiniesi man kas naktį savo sodais, 
Laukų - kvepėjimą ir ošiančiais šilais, 
Taip mylima iš tolo dabar man atrodai 
Ir taip brangi su savo ežerų stiklais.

Kaip švelnų aidą vis girdžiu aš tavo šneką—. 
Tą graudų skambesį lietuviškų dainų, 
Lyg tas šešėlis pilkas, ilgesys vis seka, 
Ir ta viena mintim aš nuolat gyvenu:

Greičiau išvysti vėl gimtos padangės skliautą 
Ir tavo žemę pabučiuot visa širdim, 
Tiktai tada, gili žaizda skaudėti liautųs, 
Tiktai tada, kai būčiau vėl aš su tavim.

Kas galėtų tvirtinti, kad tai rašyta ne lie
tuvio tremtinio patrijoto, nuoširdžiai mylin
čio savo kraštą, jo žmones. Tokios pat gai
dos skamba didžiojoje dalyje jo eilėraščių, 
parašytų pabėgus iš Lietuvos (1941—1944 
metais). Apie savo eiles, kurias sakosi do-, 
vanojęs tėvynei jis rašo:

KORSAKO POEZIJA

Jis pats troško grįžti ,bet lietuviai tremti
niai, ar juos iš savo krašto išgabeno ne 
Korsako darbdaviai?

Kai kur pro savo krašto ir artimųjų ilge
sį Korsako eilėraščiuose prasiveržia kerš
tas rudajam okupantui. Korsakas eina su 
raudonuoju okupantu ir, apsimesdamas nuo
širdžiu lietuviu, jis čia biauriai meluoja, pa
garbindamas raudonąjį. Lietuvių Tautai vi
siškai visvien, kuris tų okupantų siautėja, 

.lietuvių tauta be tamstos pamokymų ir dirb
tinų paskatinimų žino, koks tikrasis jos ke
lias. Tame tautos kelyje nereikalingi jokie 
okupantai ir jokie okupantų garbintojai!

Taip, Korsake, mes remdamiesi tamstos 
mestu „Kovos įstatyme” šūkiu, grąžiname tai 
atgal, kai' šiandien jau vienas priešas par
blokštas:
Kovoj tegalioja kovos tik įstatymas:
Už akį — akis, už mirtį — mirties atiduoda

mas smūgis.
Tegu tavo širdžiai bus gailestis svetimas, 
Ir priešo lavonai tave tepradžiugins!

Ir jose ilgesys bekraštis
• Tavų laukų, vandens, dangaus 

(Dovana, psl. 7) .

Žiūrėk — dega miestai, sodybose pirkios, 
Ugnis lyg ištvinusi liejasi upė.
Nuo kraujo ir ašarų žemė gimtoji išmirko, 
O kartuvių kilpoje vėjas kovotojus supa.

(Kovos įstatymas, psl. 30)

Aišku, kad tremtinys neprigis svetimoje 
žemėje—nei tremtinys į rytus, nei į vakarus.

Kas gi yra tie, kurie neprigis, kaip išrau
tas medis? Ar tie tūkstančiai, kuriuos sve
timoji ranka išrovė iš gimtosios žemės ir 
atidavė rudenio.liūtims, lediniam speigui, ku
ris be laiko pražildys atšiaurioje šiaurė
je? O gal tai mes, kurie nenorime grįžti ir 
susilaukti savo į rytus ištremtųjų brolių li
kimo, jei ne beprasmiškos mirties? Gal Kor
sakas mus nori sugraudinti ir privilioti? Sun 
ku atsakyti, nes Korsakas šioje savo elegijoje 
nori išlikti paslaptingas ir niekur aiškiau ne
pasako, apie ką jis kalba. O gal apie atėjūnus 
jis čia kalba, grasindamas ir pranašaudamas: 
Ir griūsit, kaip medžiai patręšę, kad griūna. 
Vos viesulo 
Prieš mirtį

Tokiu pat savo krašto išsiilgimu skamba 
„Lietuvos ženfėlapis”, „Kraujo ryšys”, „Žie
ma”, „Lietuvos žemei” ir tt., žodžiu, visas 
pirmasis skyrius „Su ilgesiu širdyje”, ketvir
tasis skyrius „Palikusiai nelaisvėje”, nors 
tokių eilėraščių netrūksta ir kituose skyriuo 
se ar ilgesio motyvų atskiruose eilėraščiuo
se. Čia ir yra tas keistasis klaustukas: ar 
Korsakas perdaug išdrįso, išleisdamas šį sa
vo rinkinį, arba jis užsimiršo, kad bolševi
kui nėra tėvynės, kad tūkstančiai jo brolių 
ir seserų to režimo, kurį jis ktai kuriuose ei
lėraščiuose liaupsina, yra ištremti į vargą 
ir žiaurią mirtį. Ar jiems Altajus, Sibiras, 
Kazakstanas pasidarė tėvynė, ar jie dar tu
ri teisę ilgėtis savojo krašto, kaip jo ilgė
josi Korsakas, pabėgęs su visais savo krašto 
išdavikais į rytus? Jei jie prievarta ištremia 
mi ir turi mirti svetur, užuot kūręsi laimę 
savo krašte, tai tamstos, Kostai, poezija yra 
uždavimas širdies tiems tamstos broliams, 
kurių nė žodžiu neprisimeni, pasilikdamas 
tik sau teisę raudoti gimtosios žemės. Gim
tosios žemės rauda tyliai veržiasi ir iš tų 
ištremtųjų krūtinių, kol jas priglaudžia skur 
di kapo (svetimoje žemėje!) duobė, bet idea
listas, kokiu apsimeta Korsakas, ir socialis
tas neturėtų verkšlenti dėl savo likimo, bet 
kovoti už savo tautos reikalus, už jos gerovę

Šitokių teisybės žodžių nemaža būtų Kor
sako poezijoje. Jie mums primena dabarti
nės Lietuvos baisųjį vaizdą. Lietuviams tie 
Korsako kovon skatinamieji žodžiai priimti
ni prieš kiekvieną okupantą, ir jeigu Korsa
kas negarbintų kituose savo eilėraščiuose sve 
timųjų dievų ir mes džiaugtumės jo knyga.

O dabar mes matome, kad tas Korsako 
verkšlenimas, dėl brangios knygos kainos ir 
dėl melo nemėgiamas Lietuvoje, platinamas 
tarp tremtinių: o gal gi kokia muselė ir ateis 
į tas išrūgas, pasiskaičius: Korsako poezijos? 
Gal, bet vilčių labai maža, nes geriau lais
vam ilgėtis savo krašto ir sunkiai svetur už
sidirbti duonos kąsnį, negu ramiai nemie
goti nė vienos nakties, laukiant, bene pasi
bels mongolas su šautuvu ant peties, o pas
kui praeiti tardymų, kalėjimų ir daužymų' 
kalvarijas ir atsidurti vėl toli nuo tėvynės ir 
vėl ilgėtis jos, kasant kurį nors kanalą ir 
mirštant 
Korsakas 
bent kelis 
paprašytų 
ji į rytus 
tieji sužinotų, kad tėvynės 
tik viršūnės, bet ne eilinis 
šūnės gali grįžti j savo kraštą, kai Korsako 
garbinamas raudonarmietis „išlaisvina” jį, 
kad dar daugiau lietuvių nueitų kruvinais 
tremtinių keliais.

pirmas siautimas palies, 
vien lūžtančios šakos sustingu

siais pirštais 
šiurenimą vėjo iš mūsų gimto- 

, sios šalies.
Tarp šitų painių klausimų atsidūręs, skai

tytojas nusivilia kritiko Korsako poezija, ma
tydamas, kad jis nebemato tai, kas reikėtų 
matyti, ir nebegirdi tai ką girdi visa tauta, 
tik ne jo partija su jos padlaižiais. Kadaise 
Kostas Korsakas žymiai daugiau matė ir gir 
dėjo, kol -komunistų partija jam nebuvo do
vanojusi profesoriaus titulo, riebių maisto 
kortelių ir šiltos užuovėjos, kad jis bematy
tų tik save ir Korsakui užteko šitų dovanų, 
ir jis už tai p'ardavė teisybę. Rom. Aldra 
iiiiniir'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiniiiiHi

Senoji markės vertė
Berlynas (Dena). Amerikiečių karinės val

džios įstatymas Nr. 51 yra papildytas po
tvarkiu Nr I, kuriame patvirtinama princi
pas, kad mokant užsilikusias skolas bei da
rant visų rūšių finansines operacijas visose 
keturiose zonose „markė yra lygi markei”.

Potvarkis nustato, kad 
mai, kurie buvo sutarti 
įskaitant ir aukso< markę, arba jei ir kainų 
lygis buvo atsiskaitymo 
atėjus mokėjimo terminui gali būti moka
ma reichsmarkėmis arba aliantų markėmis.

Dar gaudys

visi įsipareigoji- 
bet kokia marke,

pagrindu padėtas,

* Pirmasis laivas su Europoje kritusių 
amerikiečių karių palaikais pradžioje spalio 
mėn. iš Antverpeno išplauks į New Yorkę.

badu su kitais milijonais vergų, 
padarytų labai gražų darbą, jei 
šimtus egzempliorių savo knygos 
nusiųsti ten, kur 
lietuviai: iš tos

kenčia ištremtie- 
knygos kenčian- 
ilgėtis turi teisę 
pilietis, nes vir
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PRAGARO POŠVAISTĖS
14. Ištrauka iš romano

— Ne tiesa, aš kaip tik pasakiau, kad ne
mėgstu tų piemeniškų niurkynių. Tamsta, 
ponas Nargeliūnai, vis iškraipai mano min
tis Ir vis 'neigiama prasme.

— Kas ką myli, tas tam ir į kailį pilia, 
sako mūsų patarlė, — atkirto ilgai negalvo
damas Nargeliūnas.

— Ak, tamsta mane myli! — sušuko teat
rališkai Dana. ' .

— O kaip gi? Tik gaila, kad turiu tokį ga 
lingą konkurentą, kaip kad ponas Guiga. Jis 
mane tuojau nutrenks savo perkūniškais 
žvilgsniais, — visi nusijuokė, nes tas galin
gasis konkurentas sumišęs kvailai šypsojosi 
ir nežinojo ką sakyti.

— Moterys mėgsta, kai dėl jos vyrai ko
voja, — pažiūrėjo į mane Dana.

— Ta pažiūra, kaip ir daugelis kitų, pase- 
nėjo, — atsakė mano draugas. — Dabar kaip 
tik darosi priešingai: moterys dėl vyrų ko
voja, kadangi daug vyrų frontuose galą gavo 
ir dar gaus, ir moterys jaučia didelį asisten
tų trūkumą. Atsimenu, kažin kur esu matęs 
laukinių žmonių flirto vaizdelį: pamiškėje 
stovi kailį per petį persimetusi moteris ir ra-’ 
miausiai stebi, kaip čia pat du. vyrai, taip 
pat su kailiais ant pečių, taikstosi vienas ki
tam vėzdais makaules suskaldyti. Moteris teks 
laimėtojui arba, teisingiau sakant, laimėtojas 
teks moteriai. Aš dabar labai norėčiau po 
anuo medžiu pastovėti ir pažiūrėti kaip tam
sta, panele Dana, kovotum dėl manęs su ana 
vokitką, kuri taip į mus žiūri.

— Ji labiau žiūri J poną Guiga, kaip į 
tamstą, — žvilgterėjo Dana į vokitką.

— Vistiek, manau, ponas Guiga..irgi nieko 
neturės prieš pastovėti po nąedžiu, kol viena 
iš jūsų jį laimės. Argi dėl jo neverta pako
voti? — apmetė akimis Guigą Nargeliūnas.

— Žinoma, verta, — pažiūrėjo ir Dana į 
vargšą vyruką, kuris vis labiau nervinosi.— 
Bet, man rodos, kad ponas Guiga neiškęstų 
ir atbėgtų man padėti, jei pamatytų vokitką i 
imant viršų. Ar ne tiesa, ponas Guiga? 1

— Meskite tas kvailas kalbas, geriau te
gul ponas Guiga mus "nufotografuoja, — įsi
kišo Onė, matyt, pagailusi Guigos.

-r Labai mėgstu fotografuotis, — Dani 
tuojau išsitraukė iš savo rankinuko pūdrą ir 
lūpų paišelį ir ėmė gražintis.

Guiga su Nargeliūnu nustatinėjo aparatą. 
Aš irgi prie jų priėjau. Fotografuotis aš ne
mėgstu, o juo labiau maudimosi kostiumu.

— Ponas Girkalni, sėskis šalia manęs, — 
pašaukė mane Daną.

— Aš spaustu knipsą, — atsakiau.
— Aparatas turi autoknipsą, — .nusijuokė

Nargeliūnas, atsisėsdamas šalia Onės.
Nežinojau kas daryti. Aš buvau griežtai 

nusistatęs nesifotografuoti. Man rodėsi, kad 
bet koks artumas su ta moterimi yra mano 
meilės įžeidimas. Tuo atžvilgiu buvau ne
paprastai jautrus. Dana kaip moteris man, 
be abejo, patiko, bet aš buvau tvirtai pasi
ryžęs saugoti savo jausmo tyrumą. Nenorė
jau, kad ant mano meilės f kristų nors ir 
lengviausias šešėlis. Jei viskas aplink žlun
ga, tai ta salelė, kurią mes suradome su Al
dona, turi pasilikti be jokios dėmelės. Žino
ma, niekas manęs nebūtų galėjęs apkaltinti 
neištikimybe ar net aliuzija į neištikimybę, 
jei aš būčiau nusifotografavęs kartu su ki
tais su ta moterimi, bet, mano akimis žiū
rint, tie dalykai nebuvo suderinami. Gal aš 
per daug jautrus, gal kitų akyse juokingas, 
bet man tai nesvarbu.

— Ponas Girkalni, mes laukiame, ką tam
sta galvoji? — priėjo prie manęs Dana ir 
paėmė už rankos. — Sėskite.

— Ne, dėkui, fotografuotis aš nemėgstu. 
Jūs fotografuokitės, o aš eisiu nusimaudy'i. 
— Ir aš nuėjau, palikdamas bestovinčią mo- 
'lerį, kurios paprastai tingiose akyse blikste
lėjo pykčio ugnelės. Nargeliūnas, žiūrėdamas 
Į tą scena, prasmingai šypsoiosi.

Grįžęs, Danos, Guigos ir Onės neberadau.

Atsiusta paminėti 
mėnesinis kultūros žurnalas, Nr. 3, 
mėn. Daug straipsnių kultūros ir U-'

AIDAI, 
birželio 
te'ratūros klausimais ir plati kultūrinių įvy
kių apžvalga. Redaktorius Kazys Bradūnas. 
Atsk. numerio kaina Rm. 6.—
AUKA, biuletenis kunigams. Nr. 1. Sv. Sos
to Delegatūros leidinys. 64 pusi.
LAUŽAMS LIEPSNOJANT, skautiškų Ir 
liaudies dainų rinkinėlis. Surinko 
dai paruošė P. P. Išleido leidykla 
144 pusi. Kaina nepažymėta.

SKAUTŲ AIDAS, Nr. 5, 6 ir 7. 
fis skautams, Ieidžiamas Detmolde.

ir spau- 
„Aistia”.

Laikraš-

— Sveikinu, tu įsigijai gražų priešą, — 
juokėsi Nargeliūnas rengdamasis. — Tavo 
pabėgimas ją labai įsiutino, nors ji ir sten
gėsi to neparodyti. Turėjo atkentėti tas 
vargšas Guiga. Nemanau, kad gautą arbūzą 
ji taip greit užmirštų. Dėl tavęs ji tikrai ir 
su kita boba galėtų susipliekti.

— Netaukšk niekų.
— Prię tavęs ji limpa, pats matai. Tavo 

vietoje, kažin ar aš taip atkakliai ginčiaus 
savo apkasuose.1 Kokia prasmė?

— Žinau, aš 
atsiminus tavo 
blogį.

— Juokingas
tą pačią klaidą, kurią daro visi djdieji įsi
mylėjėliai: tu neapskaičiuoji laiko vaidmens. 
O taj nieko bendra neturi su mano teorijo
mis. Kas šiandien tau atrodo negalima, ryt

tau atrodau juokingas, ypač 
naujas teorijas apie gėrį ir

man neatrodai, bet tu darai

nebuvo. Paskutiniuoju laiku, vakarais jo nie
kados nebūna. Staiga į kambarį nepabarbe
nus įsibrovė Angstmannienė ir pareikalavo 
lošimą nutraukti, nes jos pansionas nesąs 
joks lošimo namas, ji nėpakenčianti triukš
mo, reikią taupyti elektrą ir tt. Kiekvienam 
iš mūsų niežtėjo nagai sugniaužti tą bobe- 
liūkštę pirštinuota ranka ir išmesti iš kam
bario kaip pastipusią žiurkę. Mes lošėme 
ramiausiai, beveik nekalbėdami, elektros 
šviesa degs, ar mes lošiame ar nelošiame, 

■bet tai bobai vistiek užkliūva. Be žodžių 
padėjome kortas. Be abejo, mes būtume ga
lėję ją išmesti, bet kas iš to: kitą dieną pa
tys būtume turėję išsinešdinti. O kur prisi
glausi, kad visi pansionai ir viešbučiai per
pildyti?

— Po velnių, pabėgėlio gyvenimas! — 
nusikeikė Nargeliūnas,. kai šeimininkė išė-

atrodys savaime suprantama. Aš suprantu 
idealiąją meilės pusę, bet tartuos suprantąs 
ir jos tikrovę. Tu labai ideališkai žiūri į 
savo ryšį su Aldona, ir aš tai puikiai su
prantu, bet,' kita vertus, žinau, kad jokia sie
la negali išlaikyti amžino tragiško įtem
pimo ... >

— Žinau, žinau, ką nori pasakyti, — per
traukiau jį — man tai visai neįdomu. Kas 
bus ateityje man nerūpi; ar aš Aldoną už
mirštu ar jos meile gyvensiu iki mirties, aš 
negalvoju, tik vienas dalykas man yra visiš
kai aiškus: kol, aš žinau, Aldona kenčia, ne
reikia man' jokių kitų moterų. Aš nepadary
siu nieko, kas nors mažiausį šešėlį mestų Į 
mano santykius su ja.

— Na, na, kažin ar po tuo tavo dramblio 
kaulo bokštu nepasiknis Dana. Nemanyk, to
kios moterys turi labai sėkmingų priemonių 
pasiekti savo. Pralaimėti jos nemėgsta. Jos 
mėgsta šokdyti vyrus ir labai nepatenkintos, 
jei koks originalas nenori šokti pagal jos 
dūdelę.

— Ji gali šokdyti Guigą kiek nori.
— Ką Guigą? Guiga tik nuobodus pėsti

ninkas: jai reikia pulkininkų ir generolų ...
•

Vakqr vakare Narjyeliūna’;. Dzedn,*onis ir < 
aš savo kambaryje lošėme kortomis. Guigos |

jo. — Jūs pastebėjote, kai lošia Guiga, ta 
boba niekados nieko nemato, nors jis nė 
kiek nesivaržo ir'kartais taip įsikarščiavęs 
keikiasi, kad tas visas sukiužęs pensionas 
skamba. O tai dėl to, kad tas vyrukas turi 
jai ką pakišti.

Gal ta bobeliūkštė ir nėra blogos širdies, 
bet kažin kodėl visą laiką jaučia reikalą 
būti susiraukusi ir nepatenkinta. Savo rūkš- 
čia fizionomija ji, be abejo, nori padidinti 
savo autoritetą. Nežinąu, kaip Frau Angst- 
mann elgėsi su savo įnamiais prieš karą, bet 
šiandien ji visai su jais nesiskaito. Ji mano 
turinti teisę dieną ir naktį be įspėjimo mus 
kontroliuoti. Jei kas bando protestuoti, at
sakymas vienas: jei nepatinka, pasiieškokite 
kambario kitur. Ir liūdna žiūrėti, kaip buvę 
aukšti pareigūnai, daktarai, inžinieriai, šei
mų tėvai su pataikaujančiomis, saldžiomis 
šypsenėlėmis' aplink tą bobšę šokinėja ir 
visaip stengiasi jai įtikti. Prieš karą, kada 
klijentų reikėjo ieškoti, ji greičiausiai savo 
įmonėlėje jautėsi pati mažiausia, o šiandien, 
kada nuo gyventojų, negali . apsiginti, ji 
vaizduojasi esanti didžiausia ponia su nea
prėžta valdžia. Juo didesnė menkystė, juo 
didesnis noras iškišti*save i priekį.

(Bus daugiau)
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Kai 1918—19 metais tėvynėje Lietuvoje buvo 
krauju ginamos sienos nuo užpuolikų is ry
tų ir vakarų; kai viduje reikėjo iš nieko sta
tyti valstybės romą, — j Amerikos lietuvius 
buvo šauktasi pagalbos. Ir jie skubiai atsi
liepė dvejopa pagalba.

Dosnia ranka jie pirko Lietuvos laisvės pa 
skolos bonus. Organizuotai, vieningai ir ener 
gingai jie sudėjo sumas, už kurias iš Ame
rikos plaukė l Lietuvą maistas, apranga, me
dikamentai, būtinieji reikmenys jaunai, bet 
narsiai kovojančiai Lietuvai ir jos kariuo
menei.

Kai svetimosios valstybės delsė ir svyra
vo pripažinti Lietuvos valstybę; kai Jungti
nės Amerikos Valstybės, nusivylusios karo 
rezultatais, visai atitraukė rankas nuo Euro
pos likimo, Amerikos lietuviai išplėtojo ak
cijų už Lietuvos valstybės pripažinimą. Ir
žymia dalimi jų pastangų vaisius — Jung
tinės Amerikos Valstybės Lietuvą pripažino 
de jnre 1922 m. liepos 27 d.

Jau 25 metai nuo tos dienos, bet šie lai
kai dar sunkesni nei tada, — nes dabar jau 
visa Lietuvos žemė, svetimųjų trypiama ir ko 
lonizuojama, o jos vaikai vergijoje Rytuose 
ar klajūno dalią vargsta Vakaruose. Gelbs
tint tautos likučius ir kovojant* dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, Amerikos lietuviams teko 
dabar dar didesnė atsakomybė.

Žinome, kad Jūs atsakomybę prisiėmėte, ir 
matome, kad nuo to laiko ištisa Jūsų žmo
nių eilė, sa<e užmiršdami, visas savo dienas 
pavertė atkaklia kova dėl Lietuvos ar jos Vai 
kų.

Jūsų vieningus balsus ir pastangas už Lie
tuvos laisvę jaučiame ne tik kaip naują Jū
sų tėvynės meilės prasiveržimą, bet ir kaip 
rimtą politinę ar labdarišką pajėgą, kuri ir 
tėra galima laisvoje demokratinėje valstybė
je, kur' piliečių balsas rimtai priimamas ir 
galimai išklausomas.

25 metų sukakti nuo dienos, kada Jungti
nės Amerikos Valstybės pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę, minėdami,. mes reiškiame 
dideli .dėkingumą pirmiausia Jūsų organiza
cijų centrams, kurie vieningai vadcvavo ir 
tebevadovauja laisvės akcijai anoje laisvės 
valstybėje.

Dėkingi tiems, kurie žodžiu kėlė ir tebe
kelia savuosius tautiečius ir Lietuvos frontą. 
. Dėkingi tiems, kurie nenuilstamai tebeko
voja plunksna už tautos teises.

Dėkingi tiems, ktirie dosnią saują atgniau
žė Lietuvos reikalui.

Dėkingi tiems, kurie prisistatė prie sena
torių, kongresmonų, žurnalistų, dvasininkų 
ir įkalbėjo juos vardan teisybės ir Jungtinių 
Valstybių garbės ginti Lietuvos laisvę.

Ta pačia proga mes jaučiame didi dėkin
gumą Jungtinėms Amerikos Valstybėms netik 
už Lietuvos pripažinimą, bet ir už tai, kad iš 
laikė savo krašte tokią santvarką, kurioje 
mūsų tautiečiai galėjo virsti šauniais tų vals 
tybių piliečiais ir sykiu išlikti garbingais 
lietuviais.

Ypatingai dėkingi visiems Amerikos lietu
viams už iniciatyvą suruošti Lietuvos 
Dieną. Šiose niūriose aplinkybėse šviesus 
25 metų jubiliejus ir energinga Lietuvos Die 
na (galina dar labiau stiprinti kovą, j kurią 
įsijungtų ir tas lietuvis, kuris ligi šiol būtų 
nuošaliau stovėjęs ar kuris būtų buvęs su
klaidintas Lietuvos ir demokratinio pasaulio 
nedraugų.

Mes vaizduojamės, kad su šia diena ne tik 
centrai kels kovos sunkumus, bet ir kiekvie-

Is teismo salės
Mirtin pasmerktas lietuvis ■

S. m. liepos mėn. 17 d. Kariuomenės teis
mas (General Court) Bad Mergentheime 
sprendė Juozo Jurevičiaus, kaltinamo pabė
gimu iš kalėjimo ir nužudymu apiplėšimo 
tikslu, bylą. Posėdžio metu paaiškėjo, kad 
Juozas Jurevičius, gim. 1922 m. Kaune — 
Šančiuose, 1942 m. buvo atvežtas i Vokieti
ją, kur pateko į Todto organizaciją. Jos ei
lėse kurj laiką buvo Rytų fronte ir prisižiū
rėjo nemaža žiaurybių. Vėliau grįžo į Vo
kietiją, kur jį karo pabaiga užtiko Schwae- 
bische Gmuend. D P stovyklose Jurevičius 
pagarsėjo kaip vagis. Vienas iš jo žygių — 
Nuertiūgeno stovyklos sandėlio išplėšimas. 
Kalėjime susipažino su lenku Eugenijų Gla- 
zewiczu, stambiu spekuliantu, su kuriuo pa
laikė ir vėliau draugiškus santykius. 1946 m. 
vasarą Jurevičiaus draugas, (dabar nuo teis
mo pasislėpęs, Vytautas Kalvaitis, Jurevi
čiaus teigimu, pradėjo įkalbinėti Olazewicziu 
„likviduoti” ir jo turimus pinigus pasidalin
ti. Rugpjūčio 15 d. Jurevičius pakalbino Gla 
zevviczių eiti į kaimą pirktis degtinės Be
einant per miškelį, Jurevičius kiek atsiliko ir 
neva iš Kalvaičio gautu ginklu šūviu į pa
kaušį Glazewicziu nušovė, pasiėmė jo pini
ginę, o lavoną paslėpė krūmuose. Glazewi- 
cziui nebegrįžtant, Jurevičius su keliais ki
tais įtariamaisiais buvo*suimtas. Kalėjimo

25 Lietuvos pripažinimo metai
AMERIKOS LIETUVIAMS KOVOJANTIEMS DEL LIETUVOS’

nas Amerikos lietuvis bus susiradęs porą 
amerikiečių nelietuvių ir juos palenkęs Lie
tuvos reikalui garsinti; kas šimtasis lietuvis 
bus priėjęs prie laikraščio bendradarbio ir 
prikalbinęs j j po 10 eilučių apie Lietuvą pa
rašyti. Kokia tai didelė priemonė teisybei pa 
sakyti.

Buvo sakoma apie.tautini ir valstybini lie
tuvių/ tautos atgimimą: Lietuva aukomis ir 
plunksna iškovota. Ir šiandien tiesa, kad Lie 
tuvos laisvė bus išpirkta krauju ir tiesos žo 
džiii. Šimtai tūkstančių tėvynėje ir Rytuose 
aukoja kraują ir gyvybę. Mums ir Jums ten
ka dalia skelbti apie tėvynės likimą ir jų au
ką tiesos žodžius, kurie sužadintų milijonų 
sąžines, darbininkų, valdininkų, tarnautojų, 
senatorių, kongresmonų, saliūnininkų, spor
tininkų, dainininkų sąžines. Kai visi jie pra-.

LIETUVOS DIENA
Prieš 25 metus, 1922 m. liepos 27 d. J 

AV prezidentas Hardingas pripažino Lietu
vą de jure. Tos sukakties proga Amerikos 
lietuviai pradeda ypatingą akciją — politinė 
je srityje Lietuvos nepriklausom; bei atgau
ti ir šalpos srityje suintensyvinti- BALE au
kų rinkimą lietuviams tremtiniams šelpei.

Iš pranešimų, kuriuos gaunam iš JAV, ma 
tyti, kad l šitą akciją įtraukiama visa Ame
rikos lietuvių visuomenė, lietuviškos orga
nizacijos, institucijos ir sambūriai., Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Mi
sija kreipėsi j visą eilę JAV kongreso na
rių — senatorių ir atstovų, prašydamos tą 
dieną paminėti kongreso darbuose. Senato
rius Brooks pasiūlė senatui priimti rezoliu
ciją, įgaliojančią prezidentą Trumaną „iš
leisti atsišaukimą, kuriuo 1947 m. liepos 27 
d. būtų paskelbta Lietuvos Diena ir kuris 
kviestų visą JAV tautą tą dieną paminėti 
atitinkamom iškilmėm, išreiškiančion ameri- 
kietinius idealus”. Rezoliucijos pradžioj nu
rodoma, kad „totalistinio dominavimo ir ag
resijos jėgos šiandien grasina demokratijos 
ir laisvės principams” ir kad „Lietuvoj Res 
publika kenčia kaip tų jėgų auka”. „Drau
gas” vedamajame duoda sugestijų, kad vi
sos liepos 27 d. iškilmėj būtų pritaikytos 
Lietuvos bylai paremti ir visi parengimai pa 
vadinti „Lietuvos Nepriklausomybės parengi 
mais". „Tą dieną visuose parengimuose, spe 
daliuose ir paprastuose, reikėtų priimti ir 
pasiųsti Prezidentui padėkos telegramas, pra

Lietuvoj naciai išžudė 136,421 žyd1;
ta paskutinėmis1 karo veiksmų dienomis. Po 
to slaptojo pranešimo, daugiau žydų buvo 
žudoma. Betgi kaip iš Vilniaus pranešė 
Amerikos žydų kongreso' korespondentas 
(1947 m. vasario 28 d.), „šiandien Vilnius 
apima vargingą 15.000 nacių žvėriškumą per 
gyvenusių žydų bendruomenę”. Sis skaičius

(LA1C) — Paskutinis Nuernbergo Bylos 
tomas (8) psl. 773 (dėjo lentelę, paremtą slap 
tu „einsatz Gruppe A” pranešimu apie at
liktąjį eksterminacijos darbą' Baltijos 
Valstybėse (IV tomas, pp. 944—947).

Aiškėja, kad Generalbezirk Litauen (t. v. 
I letuvoje su Vilnijoj dalimi) naciai išžudė 
viso 123.421 žydą. Dokumentas atviru ciniz
mu pažymi. „Kadangi visiška žydų likvida
cija nebuvo praktiškas reikalas (teasible), nes 
jie buvo reikalingi darbams, ouvo sudaryti 
gettai, kuriuose šiuo momentu gyvena- Kau 
ne apie 15.000 .žydų, Vilniuje apie 15.000, 
Šiauliuose’ apie 4.500 žydų. Šie žydai naudo
jami pirmoje vietoje kariškos reikšmės dar
bams. Pav., ligi 5000 žydų naudojami trimis 
pakaitomis aerodrome prie Kauno žemės py 
limamj supilti ir panašiems darbams”.

Latvijoje naciai išžudė 35,238 žydus, Es
tijoje 963. Jei tikėti sovietų spaudos prane
šimams, dalis žydų, iš Vilniaus getto buvo 
nugabenti Estijon ir didžiuma ten išžudy- 

celėje Jurevičius suplėšė Glazewicziaus pi
niginėje rastus dokumentuj ir įkišo juos i 
krosnį, kur jie vėliau buvo rasti. Naktį Ju
revičiaus bendrai jam kažkokiu būdu prista
tė piūklą, kurio pagelba iš kalėjimo pabėgo. 
Nors mokėjo tik lietuviškai ir keletą žodžių 
rusiškai bei vokiškai, Jurevičius sugebėjo pa 
siekti net Prancūziją. Čia stojo į svetimšalių 
legijoną. Dezertyravo, buvo suimtas, vėl pa
bėgo. Pateko į prancūzų zoną — Triere, kur 
įsitaisė į sargybinius. Apsivogė, buvo su
imtas, pabėgo. S. m. pavasarį apie Tuebin- 
geną buvo pagaliau dar kartą suimtas ir jau 
nebepabėgo. S. m. kovo mėn. moterys, be- 
rinkdamos šakas, rado Glazewicziaus lavo
ną, kurį atpažinti tebuvo galima iš rūbų ir 
žiebtuvėlio. .

Teismo tardymo metu Jurevičius prisipa
žino kaltu. Beklausinėjant jį pagal amerikie
čių teisę kaip liudininką savo paties byloje, 
Jurevičiuj pareiškė noro, kad jį už bausmę 
grąžintų į tėvynę. Vienas iš teisėjų paklau
sė kodėl jis iki šiol ten negrįžo. Jurevičiaus 
atsakymas skambėjo: „Žmonės sakė, kad ten 
prastai, maistas prastas, kiti nevažiuoja ir 
aš nevažiavau!” Sprendimas: mirties bausmė I 
sušaudant. Jurevičius turi 10 dienų laiko na 
duoti malonės prašymą. (m) 1 

šneks: gana gražių žodžių apie žmogaus tei
ses i laisvę nuo baimės, nuo skurdo, nuo 
prievartos; reikia pagaliau sudrausti galva
žudžius, karo didžiausius nusikaltėlius, bai
mės sėjikus, laisvės grobikus, tiesos prievar 
tautojus, — tada prasidės nauji laikai, ku
riuose ir Lietuva kelsis iš sunaikinimo.

Taip bus! Tuo tikime, nes tikime teisybės 
laimėjimu; nes regime vis augant teisybės 
kovotojų armiją visose Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse; nes regime augant Jūsų, brolių 
amerikiečių lietuvių nepalaužiamą energiją 
kovoje už teisybę ir laisvę, taigi ir laisvą 
Lietuvos ateiti.
VYR. LIET. IŠLAISVINIMO
KOMITETO PIRMININKAS

VYKD. TARYBOS 
PIRMININKAS

šant jį stipriau užstoti ir ginti Lietuvos ne
priklausomybę. Į didesnius parengimus rei
kėtų kviesti kongresmonus, gubernatorius, 
majorus, (burmistrus) ir kitus įžymius žmo
nes. Parengimai turėtų būti garsinami, ir 
rezoliucijos bei kalbos skelbiamos ne tik 
lietuviškoje, bet ir angliškoje spaudoje. Pa
rengimų pelnas ar bent jo dalis turėtų tek
ti kovojančiom už Lietuvoj laisvę organi
zacijom.” ; i'

BALF aukų rinkimui suintensyvinti Ame
rikos lietuvių paprašytas Čikagos arkivysku 
pas kard. Stritch mielai leido pravesti tam 
reikalui rinkliavą savo diecezijos lietuvių 
bažnyčiose ir šiltai paragino tikinčiuosius 
gausiai aukoti lietuviams tremtinams Euro
poje paremti. „Draugas” paduoda Rockfordo 
lietuvių Domeikų šeimos* pavyzdi — 1.000 
dolerių auką BALF,ui. Marijona Domeikie
nė ir sūnus Antanas jau vasario 16 d. proga 
buvo paaukoję Amerikos Lietuvių Tarybai 
500 dolerių su linkėjimu „Lietuvai ko grei
čiausiai atsteigtr laisvą, nepriklausomą ir 
demokratinę respubliką”. Dabar jiedu paau
kojo BALF’ui po 500 dolerių ir pasiuntė 
laišką: „Mes aukojam iš tikros širdies ir 
trokštam, kad mūsų broliai ir seserys tremty 
je išlaikytų savo gyvybę ir kad Lietuvai at
gavus nepriklausomybę vėl galėtų jon grįž
ti”. Laukiama, kad sukaktinij Amerikos lie
tuvių sujudimas duos apsčių tokio jaudinau 
čio ir ^įpareigojančio patriotizmo pavyzdžių.

(E).

visiškai atitinka nacių pranešimo duomenis.
Tasai korespondentas- pranešė, kad daliai 

Šydų išvykus i Palestiną ir kitiems sugrįžus 
iš Rusijos, „dabar čia yra apie 22,000 žydų. 
Iš to skaičiaus 15.000 gyvena Vilniuje, 2.500 
Kaune ir apie 4,500 kituose mažesniuose 
miestuose”.

Seniau Amerikos žydų K ekspertai apskai
čiuodavo, kad tarp 200-ir 250 tūkstančių Lie 
tuvos žydų buvo nacių išžudyta. Nuernbergo 
bylos statistika ir Vilniaus žydų daviniai 
šiuoj apskaičiavimus reviduoja, mažina. Kol 
kas neteko patirti tikslių davinių apie Lie
tuvos žydus, ištrūkusius i laisvę Vak. Vo
kietijos zonose. Neoficialiai priskaitoma apie 
20.000. (E)

Stovyklų Welfare kapitalai
Tarptautinės pabėgėlių organizacijos pa

ruošiamoji komisija (amerikiečių zona, Hei
delberge) išleido administracinį įsakymą Nr. 
3 apie „stovyklų Welfare kapitalus”. Jame 
sakoma: „Reichsmarkių kapitalai susirinko 
DP bendruotaenių centruose kaip išdavos Vi 
suomeninio veikimo. PCIRO nereiškia pre
tenzijų į tuos fondus, bet yra pageidaujama, 
kad jie būtų tvarkomi DP atstovu iš tų žmo
nių tarpo, kurie prisidėjo prie jų sudarymo. 
Tą kapitalą naudojant turi būti atsižvelgia
ma Į bendradarbių pageidavimus ir tai da
rytina visos bendruomenėj naudai. Išmokėji 
mai turi būti derinami su karinės valdžios 
naudojamais nuostatais ir teisėmis. Lydima 
jame rašte paaiškinama dar, kad tais kapi
talais suprantami ne tik kapitalai, valdomi 
stovyklų Welfare valdininkų, bet ir stovyk
los komitetų. Toliau nurodoma, kad tokių 
kapitalų suvartojimo apyskaitos turi būti 
siunčiamos Area Team Direktoriui.

Šiais- raštais IRO uždeda kontrolę vieša
jam DP kapitalui ir turtui, administruoja
mam stovyklų komitetų. Šitie patvarkymai , 
negali liesti nei LRK kapitalo nei BALF’o ' 
Jie nėra jokie stovyklų komitetai, o pastara- | 
sis nėra jokia DP organizacija, o tik lietu
vių IAV piliečių or'”»n:za-'i’a. Šia prasm* 
atitinkamos įstaigos ir duoda paaiš1 '

(E). '

Pertvarko DP sargybų vienetus
JAV karinių pajėgų vadovybė Frankfurte 

informuoja, kad tikslu palengvinti amerikie
čių zonos DP repatrijaciją ir emigraciją, 
DP sargybų vienetų personalo'«sąstatas bus 
palaipsniui keičiamas naujais išvietintais as
menimis ir vokiečiais. Vėliau DP sargybų 
vienetų uždavinius perims įmonių sargybi
niai (Werkpolizei), kuriuos komplektuos iš 
vokiečių ir DP. Šiuos sargybinius parinks 
amerikiečių karinės įstaigos ir jų apginkla
vimu numatomi šaunamieji ginklai. Sargybi
niai turės teisę trumpam laikui sulaikyti 
amerikiečių ir sąjungininkų piliečius, jei 
bus įtarimas, kad jie dalyvavo plėšime, (vai
rius apsaugos uždavinius, kurie iki šiol bu
vo patikėti DP sargybų vienetams, perduos 
vokiečių policijai, kurią pakvies taip pat 
įmonių apsaugos paramai ir apmokymui. Ka 
rinės vadovybės pranešime toliau sakoma, 
kad paliuosuojamųjų DP sargybų vienetų 
nariai gali būti individualiai vėl priimti tar- 
tarnybon arba pagal savo norą sugrįžti į 
išvietintų asmenų stovyklas arba vokiečių 
ūkį. (Dena/L.Z.)

Naujas screeningas
Iš EUCOM’o pranešė, kad IRO pradėjus 

veikti po liepos 21 d. tremtiniai dar kartą 
bus tikrinami jų „bona fide” nustatyti. Po 
to bus išduoti pasai, ir tik su jais bus gali
ma emigruoti pagal IRO schemą. Patikrini
mo procedūra EUCOM’e svarstoma.

Jau išsereeninguotiesiems IRO centre esą 
daug simpatijų. Galimas daiktas, kad nau
joji patikrinimo komisija jiems individu
aliai grąžins DP statusą ir išduos pasus. (E)

SENATO KOMISIJA TIKRJNS DP 
STOVYKLAS

Vašngtonas (Dena). JAV senato karinė 
komisija nutarė pasiųsti ateinančiais mėne
siais dvi pakomisijas į Europą ir į Toli
muosius Rytus, Komisijos, tikrins ten esan
čių okupuotųjų zonų būvį. Komisija, kuri 
išvyksta i Europą, be kita ko tikrins stovyk 
lose gyvenančių DP sąlygas.

•KATALIKŲ VYSKUPAS - LATVIJOS 
PREZIDENTAS

(LA1Č) — Latvijos Vyriausioji Taryba 
(Latvijas Centrala Padome) praneša visiems 
Latvijos piliečiams, kad mirus Latvijos Res
publikos Seimo pirmininkui Dr. Pauliui Kal
niniu! (1946 m. rugp. 27 d.) ir vicepirminin
kui adv. Karliui Pauliukui (1945 m. sausio 
21 d.), šioji Taryba, kurią sudaro penkios 
didžiosios Sasimos partijos (Latgalės krikšč. 
ūkininkų, Socialdemokratų darbininkų, ūki
ninkų sąjunga, jaunųjų ūkininkų partija ir 
demokratiškas centras), konstatavo, kad pa
gal Latvijos Respublikos Konstitucijos 16 ir 
52 skirsnius, Valstybės Prezidento pareigas 
eina antrasis Sasimos vice-pirmininkas, 
Jazeps Rancans.

Aktą pasirašė LCP prezidiumas: J. Ran
cans, V. Bastijanis, A. Klyve, A. Bliodnieks 
ir B. Kruka Vokietijoje, bei Bruno Kalninš, 
V. Tepfera ir V. Teikmanis Švedijoje. (E)

, GAILESTINGŲJŲ SESERŲ KURSŲ 
ROSENHEIME REIKALU

Pranešame gerb. kursų kandidatėms, pa- 
davusioms iki 1. 8. 47 prašymus, jog:

1) ne dėl mūsų kaltės, kursai negalės bįti 
numatytu laiku pradėti (kol siaučia užkrečia 
mosioj ligos, niekas negalįs būti perkeliamas 
iš vienos stovyklos į kitą),

2) ne amerikiečių okup. zonų kandidatės 
vargu ar galės būti čia užregistruotos mais
tui ir patalpai;

3) apie kursų pradžią (jveikus visas kliū
tis) bus kiekvienai padavusiai prašymą pra
nešta raštu. Ten bus duoti ir visi reikalingi 
nurodymai. LRK Rosenheimo Sk. Valdyba
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