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JAW WUBS. DIDŽIAUSIA SPREADSMĄ
Vasario 13 d. JAV' užsienio reikalų ministeris Marshal lis ?,National Farm- 

Institute” konferencijos proga Des Moines (lova), Europos pagalbos klausimu pa
sakė per radiją kalbą, kurioje tarp kitko pareiškė: JAV tauta stovi prieš didžiausią 
savo istorijos raidoje sprendimą. Jo padariniai bus reikšmingi visam pasauliui. Tik 
yra pavojus, kad mes neprarastumėme nuovokos apie taip svarbios Europos atkūrimo 
programos visetą. Europos atkūrimo programa reiškia daug daugiau, negu tik gryną 

, ūkinio pobūdžio transakciją. Neklaidinkime savęs: nuo jo pasisekimo ar nepasisekimo 
priklauso pasaulio demokratija, laisvė, ūkinis stabilumas ir tolesnė taika.

DP vokiečiu jurisdikcijoje
Frankfurtas. Vienoje vidurinio karinio 

teismo byloje Fuldoje teisėjas amerikietis 
M. Johnsonas pareiškė, kad visiems DP 
galioja vokiečių įstatymai. Daugelis DP 
visai nepagrįstai pasidavė įspūdžiui, kad 
jie, girdi, esą privilegijuoti vokiečių įsta
tymų ir vokiečių policijos atžvilgiu, ka
dangi jie nešioją dažytas uniformas. Ame
rikiečių kariniai teisinai sprendžia DP by
las tik objektyvumo priežasčių dėliai. (NZ)

Viena iš dvieju: arba trauktis iš Europos arba ję remti
■’ ...................... ‘..............- PLEIŠTAS TARP RESPUbLIKININKŲ

Washingtonas (DPD/Reuteris). Pagal 
Reuterio korespondento pranešimą iš Wa- 
shingtono, esąs galimas respublikininkų 
partijoje platus nuomonių išsiskyrimas, ku
ris bus didelė kliūtis skubiam Marshallio 
plano priėmimui Amerikos senate.

Senato užsienio reikalų komisija baigia 
redaguoti Europos pagalbos įstatymo pro
jektą. Pagalbos suma suvesta į 5,3 mili
jardus dolerių. Komisijos pirmininkui Van- 
denbergui pavyko pasiekti retas vienbalsiš
kumas. Užsienio politikos, klausimais jis 
laikomas įtakingiausiu respublikininkų as
meniu. O vidaus klausimais yra įtakingiau
sias Taftas, kuris griežtai laikosi nuomo
nės, kad Europos pagalbos suma neturi 
prašokti 4 milijardų dolerių.

Balsavimo rezultatai priklausys nuo to, 
kiek kuriam senatoriui pavyks surinkti 
balsų.

Vakariečiai - pageidaujami
Sofija. Po ištisus mėnesius trukusio drau

dimo amerikiečių laikraštininkams įkelti 
koją į Bulgariją, įvyko netikėtas posūkis. 
Bulgarijos užsienio reikalų ministeris V. 
Kolarovas pareiškė Amerikos atstovui, jog 
jis džiaugtųsi, jei į kraštą a;tvyktų ameri
kiečių laikraštininkų.

Į Sofiją atvykusioms laikraštininkams už
sienio reikalų ministerijos atstovas pri
mygtinai įtikinėjo, kad vadinamoji „gele
žinė uždanga” esanti pasakėčia, nes Ame
rikos laikraštininkai gali įvažiuoti ir išva
žiuoti laisvai. Nors laikraštininkai šiaipjau 
ir maloniai buvo priimti, bet su valdžios 
dignitoriais pasikalbėti negavo progos.

Spėjama, kad tuo žygiu Bulgarija nori 
pagerinti opiniją apie save, nes jai itin 
rūpi patekti į Jurigtines Tautas. Tam jos 
tikslui pati didžioji kliūtis yra J. A. Vals
tybių prieštaravimas. (NZ)

JAV ir vakarų demokratijos stengėsi kaip 
galint veikiau įveikti pokario krizę. O So
vietų Sąjunga su savo komunistiniais są
jungininkais stengėsi krizę išnaudoti tam, 
kad pajungtų savo įtakon visą Europą.

Grįžęs iš Londono konferencijos aš jau
čiau, kad sovietų vadai, kurie yra labai 
dideli realistai, daug greičiau sutiks pasi
rašyti taikos sutartį, kada bus sukurta sta
bili ir sveika Vakarų Europa.

Sprendimas, kurį dabar mes turime , 
padaryti, sąlygos mūsų istorijos rai
dą ir mūsų pačių likimą ilgai atei
čiai. Iš mūsų reikalaujama didelių 
išlaidų. Jas atmetus, be materialinių 
padarinių, dar tragiškesnis būtų psi
chinis įspūdis, kad JAV atsisako savo 

vadovaujamo vaidmens pasaulyje.
Ir ryšium su tuo 

svarbi Vakarų Europa
energija bei pramonės potencialu patektų 
ton pačion kontrolėn, 
rytiniai satelitų kraštai.

Žlugus Europai su ja ribojančiųsi 
būklė būtų fatal:; apskritai tai
neįsivaizduojamą įtaką visai pasaulinei są
rangai.
. Po Maskvos konferencijos jau paaiškėjo 

dvi galimybės mums: arba trauktis iš 
Europos arba aktyviai prisidėti prie jos 
atstatymo, 
mus į du 
mas. Mes 
labiau ta
vadovaujantieji turi veikti. Tai ir yra, ko iš 
savo krašto aš reikalauju”.

SĄLYGOS EUROPOS PAGALBAI
Wasliingtonas (DPD). JAV senato užsie

nio reikalų komisija pradėjo ruošti Europos 
pagalbos įstatymo projektą. Jame numatoma, 
kad pagalba teikama tik tuo atveju, jei Eu
ropos kraštai glaudžiai bendradarbiaus tarp 
savęs ūkio srityje ir jei bus pasiekti ūkiniai 
tikslai, kurie kiekvienam kraštui bus numa
tyti dvišalėje sutartyje su JAV.

Amerikos pagalbos Europai administra
cija turi sustabdyti pagalbą menamam Įtraš- 
tui, jei 1) nebus laikomasi su JAV pasira
šytos sutarties pagalbos sunaudojimo rei
kalu ar ji būtų naudojama kitiems tikslams, 
negu plane numatyta; 2) pasikeitus sąly
goms, pagalbos teikimas nebesiderintų su 
JAV tautiniais interesais.

Nielsas Bohras, atomo mokslininkas, iš
plaukė iš Anglijos į JAV. Pažengusių stu
dijų institute Princetone dirbs kartu su 
Einšteinu. Instituto klausytojais priimami 
tik asmenys, turį daktaro laipsnį. (DPD).

Infliacijos pavojus nepraėjęs
tVashingtonas (DPD-Reuteris). Prezi

dentas Trumanas ketvlrtadlepį spaudos. 
konferencijoje pareiškė, kad infliacijos 
pavojus Amerikos ūkiui tebėra nepraėjęs, 
nors kainos ir kritusios pastarosiomis 
dienomis. Sunku dar esą pasakyti, kokie 
bus kainų kritimo padariniai. Tačiau kad 
ir kokie jie būtų, vis tiek bus reikalinga 
priimti jo priešlnfliacinę 
numatomos kainų, algų 
priemonės.

Prezidentas Trųmahas
paaiškinimų dėl pasklidusių kalbų, kad 
Amerikos vyriausybės tarpe griežtai ski
riasi nuomonės dėl Palestinos padalijimo. 
Tačiau jis pabrėžė, kad JAV be rezervų 
remia JT Palestinos politiką ir Palestinos 
padalijimą.

RUOŠIA RAMIĄ ATMOSFERĄ
RINKIMAMS

programą, kuria 
ir racionavimo

atsisakė duoti

Viskuo gyvybiškai 
su savo mokslu ir

kurion yra patekę

sričių 
turėtų

Mūsų 
baisius 
turime 
būklė.

pasyvumas, kuris įtraukė 
karus, buvo nebepakelia- 
imtis vadovavimo. Ir juo 
beviltiškesnė, juo labiau

Konservatorių priekaištai Bevinui
Londonas (DPD / Reuteris). Glasgowo 

konservatorių „Herald” laikraštyje diplo
matinis korespondentas savo straipsnyje, 
pavadintame „Britų užsienio politikos kra
chas”, nagrinėja tarptautinę politinę būklę. 
Jis taria, jog esama įspūdžio, kad užsienio 
reikalų ministerijoje pasikeitimas yra 
neišvengiamas. D. Britanija nebeturi užsie
nio polnikos, sakoma straipsnyje. Didžioji 
Bevino koncepcija yra tapusi prieštaravi
mų labirintu. „Kaip galima pakeisti užsie
nio politiką, nuomonės skiriasi, tačiau, 
atrodo, yra tikra, kad naujosios politikos 
vykdytojas buo ne Mr. Bevinas”, teigia 
autorius. Bevino politikos1 pradmės tašku 
„Herald” laiko „nepamatuotą tarmenį”, kad 
socialistinė vyriausybė, lengviau negu kon- 
servatyvinė, gali išvengti lūžio santykiuo
se su Sovietų Sąjunga. Priežastys, prive- 
dusios prie didžiųjų galybių sistemos kra-

cho, slypi pačiuose tos sistemo pagrin
duose, bet Bevinas tai negreit pripažino, 
ir tik prieš kelias savaites jis suprato tą 
aiškų dalyką, kad bendradarbiavimas su 
Rusija yra neįmanomas pasiekti dalykas. 
Bevino politika, pasak korespondentą, tu
rėjo du aspektus: iš vienos pusės, jis sten
gėsi su Maskva.pasiekti susipratimą, iš ki
tos — prieš rusų ekspansiją stiprino fron
tą. Ir tai nepasisekė. Tolimuosiuose rytuo
se, „Herald” nuomone, britų pozicijos dėl 
vedamos politikos Indijoje ir Viduriniuose 
Rytuose pateko į apgailėtiną būklę ir, 
neatsižvelgiant į padarinius Pacifiko domi
nijose, perleidžiamos Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėms. Kai kurios dominijos atsidūrė 
prieš alternatyvą: arba masine 
pačioms tapti 
spręsti patekti 
bitą.

didele valstybe 
į JAV politinės

imigracija 
arba apsi- 
įtakos or-

Rymas (DPD). Italijos nacionalinio su
sirinkimo 
sak AFP, 
partijų frakcijų vadovus posėdžio, kuriama 
visos nacionaliniame susirinkime atstovau
jamos politinės partijos bandys susitarti 
dėl rinkimų kampanijos tvarkos. Norima 
pasiekti, kad ji vyktų kiek galint dides
nėje ramumo, apykantos ir absoliučios 
laisvės atmosferoje. Terracinis šios ini
ciatyvos bus ėmęsis dėl to, kad savaitės 
pradžioje vienoje vietoje įvyko 
mų taip kairiųjų ir „paprasto 
partijos narių.

PRIE MUKDENO’SMARKIOS
Nankingas (DPD/Reuteris) Koniunistų 

daliniai stipriai puola apie 90 km į pietus 
nuo Mukdeno esantį žymų pramonės centrą, 
Aushano miestą. Vyriausybės daliniai nau
doja bombonešius vis naujomis bangomis 
puolantiems komunistams atmušti.

Iš Nennio socialistų partijos, kuri yra 
šalininkė bendradarbiauti su komunistais, 
atskilo tos partijos generalinio sekretoriaus 
Lombardos vadovaujama grupė,. kuri, pa
sak. BBC, susidės su Saragatos socialistais. 
Lombardą yra Marshallio plano šalinin
kas. (DPD)

Turbininių lėktuvų savo kariuomenėms 
pirkti iš užsienio ketina Norvegija, Švedija 
Ir Šveicarija. (DPD)

pirmininkas U. Terradnis,. pa*' 
antradienį kviečia visų Italijos

stislrėmi- 
žmogaus“

KOVOS

išlyginti 
ir kiek 
atstaty- 

numato-

Ar tik ne DP turimu galvoje?
Rymas (Dena). 16 Europos valstybių dar

bo reikalų konferencija pasibaigė. Konferen
cija nutarė sudaryti komisiją Europos dar
bo jėgoms koordinuoti. ' Jos būstinė bus 
Ryme. Komisijos uždavinys bus 
savitarpio sutarčių nesklandumus 
galint greičiau parūpinti Europos 
mui reikalingų darbo jėgų. Toliau
ma darbo jėgų telkimą, o taip pat pasų ir 
vizų gavimą suprastinti bei paskubinti, 
kartu bus stengiamasi emigrantų trans
portui duoti geresnes sąlygas ir kiek ga
lint jų kelionę papiginti.

Yra manoma, kad Europos kraštai šių 
metų būvyje galės priimti 400.000 užsienio 
darbininkų. ,

Ketvirtadalis. įmonių „susitepę“
Frankfurtas. Patikrinus 509 pramonės, 

prekybos ir amato įmones Hessene, pasiro
dė, kad 143 iš jų nusižengusios normuoja
mojo skirstymo potvarkiams, ir joms iškel
tos bylos. Tekstilės pramonėje konfiskuota 
21.000 punktų. (NZ)

Skraidomasis automobilis. Gal tokia susisiekimo priemonė ir įsgalės ateityje, bet 
šiuo metu jis dar labai ydingas, tad nepritaikomas praktikoje.

Dena/INP-Bild)

Vėl šauks atsarginius
Atėnai (DPD/Reuteris). Graikijoje ne

trukus ir vėl bus pašaukta prie ginklo 6000 
atsarginių. Jie bus įjungti į nacionalinę 
gvardiją, kuri tuo būdu padidės iki 33.000 
vyrų. Nacionalinė gvardija turi uždavinį 
atpalaiduoti kariuomenę, kuri būtų panau
dota frontui prieš sukilėlius. Armijoje šiuo 
metu yra maždaug 150 tūkstančių vyrų.

GERIAU AMERIKOS ŠAUTUVAI
Atėnai (DPD). Graikų vyriausybė nuta

rė atsisakė pirkti nacionalinei gvardijai 
40.000 šautuvų D. Britanijoje, o vietoj to 
nutarė pirkti 30.000 šautuvų JAV. Tas pir
kimas įvyks ne Amerikos pagalbos Graiki
jai rėmuose, kaip teigiama Atėnuose, bet už 
užsieniuose gyvenančių graikų suaukotus 
pinigus. ■>

Luksenburgas atsisako nuo savo amžino 
neutralumo, kuris buvo į rašytas kuni
gaikštystės konstitucijoje. (DPD/Reuteris)

ir Vengrijos 
kurios priede

Vengrija naudosis Lenkijos 
uostais

Varšuva (DPD/Reuteris). Lenkų spauda 
praneša, kad tarp Lenkijos 
pasirašyta prekybos sutartis,
numatyta Vengrijai leisti naudotis Lenkijos 
uostais. Kiti Varšuvoje pasirašytos sutar
ties priedai numato sudaryti bendrą pre
kybos bendrovę su būstine Budapešte, o 
taip pat nagrinėja transporto ir valiutų 
pasikeitimo kursų klausimus.

Korėjoje „liaudies“ respublika
Sėdulis (DPD). Siaurės Korėjoje sudary

ta demokratinė liaudies respublika su sos
tine Sedulyje. Konstitucija parašyta sovietų 
pavyzdžiu, ir kovo viduryje bus duota bal
suoti tautai. Šaurės Korėjos liaudies ko
mitetas, kuris „1945 m. rugpiūčio mėn. 
15 d. proklamacijos būdu sudarytas, turi 
būti perorganizuotas į nepriklausomą vy
riausybę abiem Korėjos zonoms. Valstybės 
ženklas — raudona penkiakampė žaigždė su 
kūju ir piautuvu”.

Taip pat sudaryta „liaudies armija”. Tos 
.armijos” daliniai vasario 8 d. Pyongyange 
padarė paradą. Jie turėjo sovietiškos kil
mės patrankas ir sunkvežimius. Armija su
dėta iš 200.000'vyrų; per dvejus pastaruosius 
mėtos jie buvo gerai paruošti.

Sokolovslsis ils kalima
Berlynas (DPD). Kontrolinės -tarybos po

sėdis turėjo prasidėti skaitymu sovietų me
morandumo apie •demilitarizacljos kontro
lę. Vjename skyriuje ir čia buvo smarkiai 
puolami britai ir amerikiečiai. Rusų memo
randume reikalaujama mėnesio būvyje pa
leisti visas vakarinių zonų užsieniečių or
ganizacijas, įskaitant vokiečių, lenkų, ju
goslavų ir ukrainiečių sudaromus statybos 
batalijomis, nukautųjų ieškotojų komandas 
ir darbo batalijonus.

Generolai Clayus ir Robertsonas atsisakė 
diskutuoti rusų memorandumą, jeigu minė
tojo skyriaus puolimas prieš Vakarų okupa
cinės jėgas nebus pakeistas.

Generolas Clayus atsakė į rusų puolimus 
priekaištu, kad ne per seniai trijų vakarinių 
zonų okupacinės valdžios siūlė išspręsti de- 
militarizacijos klausimus, o sovietai juos 
atmetė. Ir už ne visąi įvykdytą Vokietijos 
deniilitarizaciją atsakingi yra sovietai. Pa
galiau buvo pareikalauta tą klausimą iš dar
bų tvarkos išbraukti.

SVARSTYS KORTŲ BYLĄ
Haaga (DPD/Reuteris). Vasario mėn. 26 

d. JT Tarptautinis Teismas svarstys britų 
iškeltą albanams bylą, kad šie, nieko nepra-

nešę, užminavo Korių kanalą. Tuo būdu yra svarstytinų klausimų esmė ir; apimtis, 
ant minų užplaukė ir nukentėjo du britų | Jo nuomone — Marshallio plano svarsty- 

ir dd iUri r, > „b*>Rri_ ' ma5 yra nesuderinamas SU paSSUllO profe- 
sinių sąjungų organizacijos statutu.

Suirs profesinių sąjungų federacija? Lon- 
doniškis „Times” spėja, kad gali suirti pa
saulinė profesinių sąjungų federacija dėl 
nuomonių skirtumo tarp britų profesinių 
sąjungų kongreso ir pasaulinės profesinių 
sąjungų vadovybės ryšium su Marshallio 
pagalbos programos vykdymu. (DPD/Reu
teris)

laivai naikintuvai ir žuvo 44 jūrininkai. Bri
tų ir albanų delegacijos sudarytos ir pa
skelbtos.

PRITARIA TREMTIES VYRIAUSYBĖS 
DARBUI

Oslo (DPD). 1945 metais sudarytoji ko
misija Norvegijos tremties vyriausybės dar
bui karo metu įvertinti dabar paskelbė tuo 
klausimu teigiamą pranešimą, kuriame vy
riausybės vestoji linija yra ginama. Ypa
čiai jame pritariama vyriausybės sprendi
mui, kuriuo 1940 m. balandžio 9 d. buvo 
atmestas vokiečių ultimatumas ir nutraukti 
pasitarimai.

ANGLŲ ULTIMATUMĄ SOVIETAI 
ATMETA

Maskva (DPD/Reuteris). Atsakydamas. J 
britų profesinių sąjungų kongreso ultima
tumą, sovietų profesinių sąjungų pirminin
kas Vasilijus Kuznecovas pranešė, kad jis 
negali pritarti sušaukti pasaulinės profesi
nių sąjungų organizacijos vykdomąjį biurą, 
kuriame būtų svarstomas Marshallio planas. 

■ Kuznecovas pažymėjo, pasak sovietų prof.' 
sąjungų „Trud” laikraštį, kad jam neaiški!

Graikiją Šelps ir toliau
Atėnai (DPD Reuteris). Washington# 

dabar svarstomas Graikijai tolesnės pa
galbos teikimo klausimas. Ligšiolinė Grai
kijos Amerikos sutartis baigiasi birželio 
30 d. Du Amerikos pagalbos misijos Grai
kijoje nariai, gen. E. Clayus ir gen. ma
joras A. Harperis, neseniai nuvykę į JAV, 
rekomendavo 1948 m. skirti 159 miL do
lerių.

KAŠM1RE VYKSTA MŪŠIAI
Caratsbis (DPD/Reuteris). Iš Rawalpin- 

džio praneša, kad penki kilometrai į pie
tryčius . nuo Pooucho laisvojo Kašmird 
ginkluotos pajėgos sunaikino pusę Indijos 
dalinio, kuris turėjo apie 1000 vyrų.

EUROPAI GRESIA MIRTIS?
Vokiečių omtiologų suvažiavimo Ra* 

dolfszelyje proga Dr. Paret iš Ludwigs- 
burgo skaitė reikšmingą paskaitą, tema 
„Europai gresia sausrų periodas?“ Tas 
mokslininkas savo tyrinėjimų dėka priėjo 
išvadą, kad kas 800 metų Europą ištinka 
sausrų periodai, kurie ją paverčia stepė
mis, ir tai praeityje yrĄ sukėlę tautų kil* 
noj imąsi. Tokie sausrų periodai buvo 2000, 
1200, 400 m. prieš Kristų ir 400 bei 1200 m, 
po Kr. Dabar mes esame įžengę J naują 
sausrų periodą, kuris apims kelias gene
racijas ir kurio padariniai dėl gyventojų 
prieauglio bus aštresni. Dr. Paret įspėjo 
imtis priemonių, kad galima būtų numa
tomus sausrų padarinius sušvelninti. Jo 
prognozė buvo paremta suomių tyrinė
tojo Aario studijomis. (Die Tat.)

12 arabų pasigavo vienas žydų sunkveži
mis vidurinėje Palestinoje ir, nusisigabe- 
nus į artimiausią miškelį, juos tėti sušaudė.

Gali laimėti kairieji
Londonas (DPD). „Times" savo veda

majame pabrėžia esant galima, kad būsi
muose Italijos rinkimuose gali laimėti po
litinės partijos, kurios yra „įsipareigoju
sios“ bendrauti su Rytų Europos kraštais 
prieš Marshallio planą.

„Socialistų partijos vado Nenio ir jo 
sekėjų pasirengimas susilieti su komu
nistais, sudaro Italijai vakarų Europoje 
ypatingą būklę. Ir labai galimas dalykas, 
kad būsimuose Italijos rinkimuose gali 
laimėti kaip tik tos partijos, kurios 
krypsta į Rytus ir yra nusiteikusios prieš 
Marshallio ir Bevino planus“. „Times" 
mano, kad Italijos rinkimų rezultatai atsi-

| lieps į bendrąjį Europos atstatymą ir Va-
‘ karų Europos Sąjungos sistemai turės di-ir kitais ministeriais.

dėlę įtaką. Tačiau vis labiau įsisąmont* 
narna, kad Italija privalo socialinės tai
kos ir didelės užsienio pagalbos, jei nori 
apvaldyti savo ūkinius sunkumus.

PAŽIŪROS SKIRIASI
Londonas (DPD-Reut^ris). Darbo parti* 

jos frakcija pareikalavo iš britų vyriau* 
sybės atsiimti jos pasiūlytą algų kilimui 
sulaikyti pareiškimą, kuris numatomas 
svarstyti žem. rūmuose. Kartu su reika
lavimu atsisakyti nuo algų kilimo sulai
kymo atstovai reikalauja garantuoti kainų 
stabilumą, apriboti pelnus ir sutrukdyti 
infliaciją.

Profesinių Sąjungų atstovai tais reika
lais tarsis su mlnisteriu pįsmininku Atties

1
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TRUMPOS ŽINIOS
BELGIJA

Vokiečių belaisviai Belgijoje, dirbdami 
kasyklose, iškasė Vaprodukcijos. Kasyklose 
dirba per 46.000 vokiečių belaisvių (DPD) 

Belgijos mitybos ministerija, pasak Lon
dono radiją, būsianti panaikinta artimiau
sių dviejų ar trijų mėnesių būvyje. (DPD)

' D. BRITANIJA
Aiškinosi dėl algų. Ministeris pirminin

kas Atlee aišknosi su profesinių sąjungų 
atstovais dėl vyriausybės algų politikos. 
Prieš savaitę jis buvo pareiškęs, kad algos 
neturėtų būti didinamos, jei nekyla gamy- 

• ba arba jei algų didinimo nereikalauja tau
tiniai interesai (pvz., kur stinga darbo jė
gos). (DPD)

Trijų pasitarimuose Londone vasario 19 d. 
numatona spręsti šie klausimai: -1) Bene- 
lukso valstybių kvietimas į konferencijos 
darbą, 2) organizacinis^ Vakarų zonų vysty
masis, 3) vokiečių pozicija Marshallio pla
ne, 4) Ruįro kontrolė ir kt. (DPD/Reuteris)

D. Britanijos komunistų partija vasario
mėn. turės 20 kongresą Londone, kuris

,už kairiąją darbiečių vy-
, pigesnes kai-

ne, 4) Ruįro

LENKIJA
83 liudininkai pakviesti liudyti Alberto 

Forsterio, buv. Danzigo gauleiterio, byloje, 
kuri dabar vyksta Varšuvoje. (DPD)

MEKSIKA

Nauji naftos šaltiniai, iš kurių numatoma 
gauti po 600 statinių kasdien, atrasti Mek
sikos naftos valdybos. (DPD/Reuteris)

PALESTINA
700 žydų imigrantų, jų tarpe 61 vaiką, 

trečiadienį bandant jiems nelegaliai patekti 
į Palestiną, pakraštyje pagavo britų pa
krančių sargybos ir nugabeno į Kiprą. (D)

PRANCŪZIJA
Prancūzų ofenzyva. Pasak „Pietų Viet

namo balso” siųstuvą, prancūzai su 12.000 
kariuomenės, kurią remia aviacijos daliniai, 
pradėjo priešpuolį už 30 km į šiaur. rytus 
nuo Saigono. (DPD) *

vyks šūkiais: „už kairiąją 
nausybę, didesnes algas, 
nas”. (DPD)

ČEKOSLOVAKIJA
Čekoslovakijos statybos planas, paruoštas 

dvejiems metams, teįvykdytas 71,5’/o. (DPD/ 
Reuteris)

ŠVEDIJA
Švedijos ūkio padėtis yra tokia gera, jog 

ji ramiai gali pastitraukti iš „dolerių” eilu
tės, Washingtone pareiškė Švedijos amba
sadorius ryšium su dolerių paskolos dery
bomis. (D)

Iš Mikolaičiko atsiminimu
ir Sovietų Sąjunga

©

vekse-
sutar-

(vykių

i • EGIPTAS
• Užsienio specialistai, vienas anglas, vie
nas amerikietis, vienas prancūzas ir vie
nas vokietis atvyksta į Egiptą, kur padės 
taip organizuoti pramonę, kad ji galėtų 
veikti be apsaugos muitų ateityje (DPD).

JAPONIJA 
kasyklose, iškasė ’/« produkcijos. Kasyklose 
pasitraukė. Japonijos parlamento pirminin
kas, pasitaręs su socialistų, demokratų ir 
liberalų partijų vadais, nuspręs, kam pa
vesti sudaryti naują kabinetą. (DPD/ Reu- 
terisj) •

JUNGT. TAUTOS
Mažoji pilnatis susirenka šiandien, ne 

vasario 24 d., kaip „buvo numatyta pir
miau. (DPD)

J. A. VALSTYBES
Amerika sutiko, kad Švedija, taupydama 

dolerius, gali kiek suvaržyti importą, jei to 
opiai neturės pajusti Amerikos ekaportinin- 
kai. (DPD)

TURKIJA
Pusė sumos iš Turkijai neseniai suteiktos 

12,5 mil. dolerių paskolos " informuotų 
sluogsnių žiniomis būsią sunaudota Turki
jos aviacijai moderninti. (DPD) t

VOKIETIJA
i

Generolas Clayus savo , laiške Nord- 
rheino - Westfalijos ministerių pirmininkui 
K. Arnoldui pareiškė, kad jis pritaria 
CDU/CSU' iškeltai minčiai steigti bendrą 
Vokietijos atstovybę. (DPD)

300 žydų iš britų ir amerikiečių zonos su 
oficialiais lediniais išvykti sėdo Marseillėje 
į laivą ir išplaukė į Palestiną. (DR)

Generolas L. D. Clayus dekoruotas britų 
imperijos ordeno riteriu. Jį įteikė karinis 
gubernatorius generolas Robertsonas (DPD)

Mokslinė vagystė. Pasivogęs iš vokiečių 
biologo Dr. von Brehmerio laboratorijos 
Berlyne tyrinėjimo duomenis, preparatų ir 
serumo; Lorenzas, buvęs Brehmerio labo
ratorijos tarnautojas, visai ne biologas ir 
neturįs doktorato, Paryžiuje apsiskelbė esąs 
vėžio tyrinėtojas ir paskelbtais tyrinėjimų 
daviniais medicinos mokslo pasaulyje su
kėlė susidomėjimą. (DPD)

Lenkiją
Atsiminimų autorius pažymi, kad 

Lenkijos įvykiai liečia visus. Ir taip 
yra iš tikrųjų. Juoba jie liečia mus, 
tiesioginius kaimynus, kurių kraštas 
yra to paties tirono naguose, bet 
daug labiau apverktinesnėje būklėje, 
negu Lenkija. , •

Kaip pirmoji šio karo auka, Len
kija davė didžiulį įnašą savo laisvės 
kovoje, kuri vis dėlto nesibaigė tikė
tu ir nupelnytu jos apvainikavimu. 
Nuo darnios pradžios, kai sąjungi
ninkai ėmė bendradarbiauti kovoje 
prieš nacius, lig galutinės atomazgos, 
paliaubų, buvo virtinės- dramatinių 
įvykių, palaipsniui ir nuosekliai ve
dusių į situaciją, kurioje atsidūrę de
mokratinių valstybių duotieji 
liai (pažadai, proklamacijos, 
tys, chartos) nuėjo į protestą.

Daugelyje šių dramatinių
Stanislovas Mikolaičikas buvo arba 
vienas iš veikėjų arba bent stebėto
jas iš arti. Tad suprantama, kad jis 
savo atsiminimuose iškelia daug dar 
lig šiol negirdėtų faktų, apibūdini
mų, įvykių niuansų.

Tardami, kad mums pravartu su
sipažinti su liūdna Lenkijos bylos ei
ga,* ir ryžomės duoti skaitytojams 
pirmaeilio Lenkijos nuoskaudos liu
dininko pareiškimą. (Red.)*

Lenkija, kurią pirma nukariavo Adolfas 
Hitleris, o paskum ją vieną pagietė jos są
jungininkai, gali skaitytojui atrodyti kaip 
tolimas kraštas. Jos gyventojų pavardės, jų 
tarpe ir maniškė, gali būti sunkiai ištaria
mos, b jos tragediją kai kas gali laikyti eu
ropiečių, o ypačiai lenkų normaliu būviu.

Bet kas dabar vyksta Lenkijoje, tai lie- 
čiai lenkų normaliu būviu.

Bet kas dabar vyksta Lenkijoje, tai liečia 
ir jus. Lenkų žemėje prasidėjo neįsivaiz-

Savaltinė politikos apžvalga

Žinomas amerikiečių žurnalistas Walteris 
J.ipptnanas neseniai atskira brošiūra iš- 
leido savo jau anksčiau spaudoje paskelbtų 
straipsnių seriją apie „šaltąjį” karą. .Tuos 
straipsnius jį paskatino parašyti vadinamoji 
Trutnano doktrina. Ahonimis straipsnis, 
kurį, kaip spėjama, parašė JAV užs. reik, 
min. planavimo skyriaus v-kas Kenanas, 

. dėstė tuos doktrinos motyvus. Jis aiškino, 
■ kad amerikiečiai turi kiekviename žemės 

rutulio kampelyje pasipriešinti tolesnei’ so
vietų ekspansijai. Sovietai karo nepradės ir, 
patekę izoliacijon, per tam tikrą laiką pasi
darys tinkami bendradarbiavimui. Ta JAV 
politika paaštrino kovą dėl įtakos tarp JĄV 
ir Sovietų Sąjungos. Tą kovą Lippmanas 
pavadino „šaltuoju” karu. Jis yra tokios 
karo rūšies priešininkas. Visų pirma jam 
atrodo, kad toks karas duoda daugiau pro
gos pasireikšti sovietams, negu .amerikie
čiams, nes amerikiečiai negali griebtis so
vietų vartojamų metodų. Antra, tariant jo 
paties žodžiais — „Rusija šaltąjį karą pra
laimėjo ir ji tai žino”. Mat, sovietai įsiti
kino, kad ten, kur nėra jų kariuomenės, 
jiems neįmanoma paimti į savo rankas 
valdžią. Prančūzijos ir Italijos įvykiai tai 
(rodė. Todėl Lippmanas siūlo amerikie
čiams pasidaryti išvadas ir tą karą baigti, 
pasiūlant rusams atitraukti savo kariuomenę 
iš jų okupuotų kraštų. Jei rusai to siūlymo 
nepaklausys, amerikiečiai aiškiai žinos, su 
kuo turi reikalą. įdomu, kad panašias min
tis dėstė paskutiniųjų žem. rūmų diskusijų 
užsienio politikos klausimais metu ir Wins- 
tonas Churchillis. Jis irgi reikalavo su so
vietais aiškiai ir slaptai diplomatiniu būdu 
pasikalbėti, nes dabartinės diskusijos yra 
visai beprasmės. Lippmanas mano, kad so- 

_ i vietus paveiks ne tas 100.000 amerikiečių 
karių, kurie stacionuoja Vokietijoje, bet vi
sa JAV materialinė galybė, Churchillis siū
lo sovietus pastatyti prieš amerikiečių ang
lų Vakarų Europos santarvę. Tačiau nei 
JAV, nei D. Britanijos atsakingi pareigū
nai tų receptų kol kas neklauso. Diskusijos, 
kalttoimai, propaganda, žodžiu „šaltasis” 
karas elne toliau. Maža to, 1939—1941 m. 
dokumentų paskelbimas jį įvedė J naują fa
zę.

Valstybės D-tas maždaug prieš mėnesį 
paskelbė 362 puslapių knygą, pavadintą 
„Nacių sovietų santykiai 1939 — 41 m.” 
„New York Herald Tribune” tos knygos 
turini- šitaip atpasakoja:

„Tie dokumentai įrodo cinišką Sovietų 
Sąjungos santarvę su naciais 1939—41 
m. Jie (rodo jų skrupulą nežinantį im- , 
periallzmą, kuris slaptai ir ranjiai sten- j 
gėsi pagrobti Baltijos kraštus Ir pada- ■ 
Ijrfi Lenkiją; jų ūkini ir politini prie- ‘

Nauja „šaltojo“ karo fazė
vadavimą... Ir sąmoningą 1939 m. ka
ro provokavimą, nes vokiečiai Kremliui 

I iš anksto buvo pranešę savo planus.” 
i Žodžiu, tai kaltinamasis aktas Sovietų- Są- 
i jungos vadovaujantiems vyrams. Tie faktai 
, jam buvo seniau žinomi, lygiai taip pat, 

kaip ir kiekvienas nusikaltimas, dėl kurio 
tik vėliau surašomas kaltinamasis aktas. 

, Valstybės D-tas, matyti, taria, kad dabar 
tam geriausias laikas. Tam, atrodo, jis tu
ri eilę vidaus ir užsienio politikos sumeti
mų. Sovietai pasirodė tuo smūgiu skaudžiau 
įžeisti, negu kad galima buvo manyti. 17 
dienų jie galvojo Ir po to paskelbė savo 
atsakymą. Jų ministerių tarybos informaci
jos biuro paskelbtas memorandumas „Isto
rijos klastotojai” paskelbtų dokumentų tik
rumo nė nebando ginčyti. Jis tik skelbia, 
kad tie dokumentai istoriją nušviečia vien
pusiškai, todėl ją klastoja. Jie tuo ilgu me
morandumu stengiasi (rodyti, kad anglai ir 
prancūzai, kurių užpakalyje stovėjo ameri
kiečiai, vokiečius kurstę karui su Sovietų 
Sąjunga. Tai numatęs, gudrusis Molotovas 
sukurstė juos tarp savęs, ir jų pikti kės
lai nuėjo niekais. Tam teigimui įrodyti jie 
aiškina, kad po 1 D. karo vokiečiai nebūtų 
taip greitai atsigavę, jei ant jų galvų ne
lytų dolerių lietus. Piktasis amerikiečių mo
nopolinis kapitalas stengėsi įsigalėti Vokie
tijoje. Tarp hmerikiečių ir vokiečių- kapita
listų tarpininkavo Marshallio tarėjas Joh- 
nas Fosteris Dullessas ir dabartinis krašto 
apsaugos ministeris Jamesas Forrestallis. 
Jie daug kalba apie Locarno sutartį, kurią 
vadina D. Britanijos, Prancūzijos, Italijos 
ir Vokietijos paktu prieš Sovietus. Paga
liau Mūncheno susitarimas patiekė 
vandens ant jų malūno.

Tačiau tie sovietų argumentai nėra 
stiprūs. Aišku, kad Milncheno politika 
klaidinga. Dabartiniai sovietų kaltinimai 
nepralenkė tų kaltinimų, kurie britų parla
mento tribūnoje Chamberlaino vyriausybei 
buvo padaryti W. Churchillio, Attlee, Bevi- 
no ir kt. Tie -politikai, kurie vengdami ka
ro, nuėjo per toli ir jį tik sukurstė, buvo 
pašalinti. Jų vieton atsistojo kiti. BBC ko
mentatorius L. Frazeris aiškina, kad ano 
meto britų politikai manė, jog bolševizmo 
pavojus yra didesnis už Hitlerio. Jie apsi
riko, bet neįsileido | prekybą svetimomis 
tautomis, kaip tai padarė sovietai. „Wa
shington Post” pastebi, kad vyrai, kurie 
suklydo dėl tikrųjų Hitlerio kėslų, nebesė
di Londono ar Paryžiaus kėdėse, bet Mask
voje sėdi vis tie patys vyrai, kurie kelis 
kartus keitė savo politiką ir pažiūras. Žo
džiu, tos naujos diskusijos Vakarams įrodė, 
kad sovietai siekia savo tikslų visiškai ne
paisydami kokios nors moralės principų, o 
sovietai pamalė, kad jų tikrieji tikėki yra

dabar rungty- 
tautos, verčia jas 
bet visą dėmesį

pasigirdo nauji

daug

labai 
buvo

| aiškiai pramatomi. Nauja „šaltojo” karo' 
fazė turi tik naminę reikšmę. Sovietai nepa
jėgia savo teisingumu (tikinti amerikiečių, 
amerikiečiai negali perkalbėti oficialios so
vietų propagandos. Tiek akcija, tiek reak
cija gali patarnauti savai tautai sukurstyti 
prieš kitą. Todėl Frazeriui faktas, kpd pe
reitą ketvirtadienį į vieną Anglijos uostą 
(plaukė sovietų laivas su sovietų javais ir 
grįžo atgal su anglų mašinomis, yra svar
besnis už dokumentų paskelbimą. Jam at
rodo, kad prekybiniai santykiai gali sušvel
ninti politinius santykius, be to, kasdieni
niai sunkumai, su kuriais 
niauja Vakarų Europos 
mažiau domėtis istorija, 
nukreipti į dabartį. '

Paskutinėmis dienomis
aliarmo šauksmai iš D. Britanijos ir Pran
cūzijos. Sir Staffordas Cripsas paskelbė, 
kad pereitais metais D. Britanija įvežė gė
rybių už 675 milijonus svarų sterlingų dau
giau, negu išvežė. Atseit, D. Britanija pe
reitais metais 2.500.000.000 dolerių turėjo 
išleisti iš savo atsargų, kurios baigia tirpti, 
arba paskolų. Šiais metais bus tas pat, bet 
kuo galima bus padengti šių metų deficitą? 
Tik dar didesnis pragyvenimo lygmens su
mažinimas! — tai atsakymas, kuris niekam 
negali labai patikti. Prancūzijoje naujos 
valiutinės priemonės — franko nuvertini
mas neatnešė tų rezultatų, kuriu buvo ti
kimasi. Kainos kyla, o 5.000 <fr. banknotų 
išėmimas iš apyvartos sumažino pasitikėji
mą savo valiuta. Tiesa, dar paskutinis žo
dis nepasakytas, tačiau gresia rimtas pa
vojus, kad finansiniam eksperimentui nepa
sisekus, socialistų įtaka visai sumažės, va
dinamoji „trečioji jėga” išnyks ir du fron
tai atsistos vienas prieš 
ir komunistai, kuriems 
sekti apie save suburti 
Komunistų sukurstytas
ta prasme yra reikšmingas. Komunistų su
kurstyti neramumai greičiausia privestų prie 
dešiniųjų diktatūros. Tačiau tuo tarpu taip 
toli dar nenuėjome. Ką tik senato užs. reik, 
komisijos vienbalsis pritarimas Marshallio 
planui, nors ir su tam tikrais neesminiais 
pakeitimais (pagalba bus priimta ne 15 
bet 12 mėn.), gali teigiamai paveikti -pran
cūzų ir britų nuotaikas ir sužadinti viltis.

Žodžiu, atrodo, kad dabartinė šaltojo 
karo fazė — dokumentų karas — greičiau
siai bus paskiftinė fazė. Apie istoriją ilgai 
kalbėti negalima. Jei Europa pasuks svei- 
kėjimo linkme, Kremliui nebus jokios pras
mės jos tęsti. Jei Europai lemta pasinerti 
į chaosą, šaltasis karas turės užleisti savo 
vietą kitos rūšies karui. Dabartinė fazė vie
nokiems ar kitokiems įvykiams ruošia savo 
tautas. VM

duojamo dydžio pasauliais karas. Bet da
bar Lenkijoje yra prasidėjęs dar balsesnis 
karas, karas prieš visų demokratinių tautų 
vertybę ir laisvę

Aš pažįstu naujo bendrojo žmonijos 
priešo, komunizmo, ryžtumą, negailestin
gumą ir stiprumą. Tas priešas diriguojamas 
Sovietų Sąjungos. Aš pats pažįstu Staliną. 
Aš pažįstu už jo stovinčiuosiuą vyrus ir jų 
galvoseną.

Valandėlę užmirškite mano pavardę ir 
poziciją, kurią turėjau Lenkijos vyriausy
bėj^, ne tik nacių okupacijos metu.

Tarkite, kad esate lenkas kaip' ir aš, ir 
kad jumyse teberusena asmens laisvės mei
lė, žmogaus teisių pajautimas ir tikėjimas, 
kad turite teisę taip kalbėti, veikti ir bal
suoti, kaip jums įsako sąžinė. Bet vieną 
gražią naktį, be įspėjimo, į jūsų namus 
ateina grupė ginkluotų saugumiečių, kurie 
yra svetimos valstybės mokomi, vadovau
jami ir kontroliuojami, ir suima jus.

Jus paprašote parodyti arešto Įsakymą, 
bet jus išjuokia, nes arešto įsakymas yra 
į jūsų kūną atkreiptas automatinis pistole
tas. Policininkų kišenėse yra 
sprendinys, ir jūsų „byla” 
teisme — jei jums suteikiama 

.— tėra tiktai fikcija.
Vienas kuris iš jų tarp kita 

kia revolvferį, atidaro jūsų rašomojo stalo 
stalčių,’ (deda revolverį ( stalčių, vėl jį 
išima ir apkaltina jus slaptu ginklų laikymu 
ir nusižengus įstatymui. » *

Paleidžiant jūs turite pasirašyti dokumen
tą, kuriuo pasižadate nieko neprasitarti 
apie tai, kas teko patirti jums arba jūsų■ 
šeimai.

O koks jūsų nusikaltimas? Jūs norėjote 
pasiūlyti kurį nors kandidatą kokiam pos
toviui ir pasisakėte ketiną už jį balsuoti, o 
gal būt, ir pats buvai pasiryžęs būti kan
didatu — tam jūs pagal konstituciją turite 
teisę — kuriame nors rinkiminiame sąraše, 
kuris atsitiktinai nebuvo malonus Maskvai.

Bet jūs tarsite sau: „To negali būti dvi
dešimtajame amžiuje. To nedarys vyrai, ku
rių pusėje mes kovėmės su vokiečiais. 
Amerikiečiai ir anglai padarys ką nors šiuo 
klausimu”, — sakytumėte jūs, nes žinote 
anų valstybių nuoširdumą. Rooseveltas ir 
Churchillis tutėjo tikrai tikėti galėsią 
bandradarbiauti su Rusija. Anie vyrai, pa- 
sikliauną vyrai, tikėjo sutarčių šventumu, 
kurias jie pasirašė su tSalinu. Bet jie neį
vertino Stalino kiek reikiant. Niekas negali 
bendradarbiauti su Stalinu. Patikėkite žo
džiais tokio vyro, kuris tat bandė pustrečių 
metų.

Vienintelį demokratijos pėdsaką, kuris 
dar yra šiandien Lenkijoje, sutinkame tik 
sakyklose. Tiktai čia tegalima pasakyti 
„išvaduotajai” Lenkijai, kad ji turi būti 
laisva. Tiktai čia tegalima laisvai kalbėti 
apie meilę užuot kalbėjus apie neapykantą, 
sakyti teisybę užuot melavus ir tikėti žmo
gaus paskirtimi. Bet raudonasis antpuolis 
ant paskutinės demokratijos barikados Len
kijoje reiškiasi viešai. Seimo 
1947 m. spalio 29 d. komunistų 
mos Lenkijos 
pirmininkas J.
Bažnyčią, kad ji bandanti niekais paversti 
„liaudies demokratiją”. Po poros savaičių 
kardinolus Hlondą ir Sapiehą žiauriai ko- 
mediškoje kariuomenės teismo byloje vie
nas specialiai primokytas liudininkas de- 
nunciavo esant juos pogrindžio kontrvy- 
riausybės bendradarbius.

Lenkija yra raktinė tauta, nes ji simbo
lizuoja ypač raudonųjų neištikimybę ir jų 
visišką nesąžiningumą. Lenkija neturėjo 
ųuislinginės vyriausybps, nors visą 2. D. 
karo metą buvo okupuota. r*

jau gatavas 
kariuomenės 
tokia proga

po išsitrau-

vyriausybės 
Cyrankievičius

atidaryme 
diriguoja- 
ministeris

užpuolė

antrą — de Gaullė 
šį kartą gali pasi
dirbančiųjų mases, 
streikas Belgijoje

Rusijos planai
Komunizmas drauge su Rusijos karine 

galybe yra milžiniška mašina, kuri, pradė
jusi Lenkijoje ir kitose Rytų Europos ša
lyse, nepermaldaujamai rieda toliau. Lei
skite papasakoti vieno rusų pulkininko en
tuziazmą, kuris man prieš keletą mėnesių

Varšuvoje aiškino rusų „šedevrinį planą”.
— Patikėk manim, — kalbėjo jis, — nie

kas negali mūsų sulaikyti. Mes pasimokėme 
iš ankstesnių nukariautojų klaidų, ir aišku, 
kad - mes nebepadarysime tų pačių klaidų. 
Gal būt, ir turėsime kiek sunkumų kurį lai- 
ką Prancūzijoje ir Italijoje, bet geri vyrai 
ten dirba mūsų labui ir ilgainiui jie pa
sieks mūsų tikslus šituose kraštuose.

— Bet jei ir nepasisektų, — samprotavo 
jis pečiais traukydamas, — tai turime to
kią karinę galybę, jog skersai per Europą 
lig Atlanto prisimuštume tokiu greičiu, 
kuris nepažįstamas moderniosios karo va- 
dybos mokiniams. Aš nekalbu apie dienas, 
bet apie valandas.

Aš paklausiau, ką, jo nuomone, darytų, 
Anglija, jei raudonoji armija nukariautų 
žemyną. Jis nusijuokė;

— Anglija bus neutrali šiame kare. An
glai žino, kad mes esame padarę nepapras
tą pažangą, rutulodami skraidomąją bom
bą, kurią užgrobėme Vokietijoje. Jie 'žino, 
kiek jie prisikentėjo nuo neišrutulotų vo
kiečių V ginklų. Anglai žino, kad jie np- 
pergyvens karo su mumis.

— O kaip Jungtinės Amerikos Valsty
bės? — paklausiau jį.

— Bandysime taikiu būdų derėtis su jo
mis, bet gali būti, kad jos nesutiksi ir pa
skelbs mums karą. Bet ką tat mums kaito. 
Viso žemyno pakraščiai yra mūsų rankose. 
Amerika yra nepasiruošusi, ir karo paskel
bimas ilgą laiką bus nenaudingas — tuo 
tarpu jos organizuos savo karines jėgai ir 
galvos priemones, kaip joms atgabenti ka
rius ir karo reikmenes ( kontinentą, nenau
dojant bazių, kaip Anglija ir Airija pasta
rojo karo metu. O mes tuo tarpu stiprin
sime savo laimėtąsias pozicijas.

Bet tai tolimos ateities dalykas ... ne
galiu iš anksto pasakyti, kada tai bus, Jei 
norite žinoti, ką Rusija darys savo valdymo 

I nlanni nasiekti. tereikia iltms tik nažiūrėti i• planui pasiekti, tereikia jums tik pažiūrėti | 
Lenkiją.

Dabar 
dalykus, 
pasaulyje 
tos, kuri 
bių. Bet 
menkomis, jei būtų buvę tesėti, bent patys 
elementarieji pokario pažadai.

Žmoniškumo vardan aš, be abejo, nepir
šiu karo su Rusija. Nebereikia daugiau (ro
dymų, kad ginčams spręsti karas yra blo
giausia ir nesėkmingiausia priemonė.

Man būtų buvę, palyginti, paprasta mirti 
Lenkijoje., Jei būčiau keletą dienų padelsęs, 
man būtų atėmę. Lenkijos seimo nario imu- • 
nitetą, nuvarę į kariuomenės teismą, o 
paskum sušaudę, kadangi aš skelbiau ir 
praktikavau vienintelę demokratijos rūšį 
kurią pažįsta taiką mylinčios tautos.

Tai būtų buvęs kulminacinis taškas to 
spaudimo, kuris truko dvejus su puse metų 
ir prisidėjo 1945 m. man grįžus J Varšuvą. 
Tai būtų buvęs visos eilės (gąsdinimo ban
dymų finalas, kuriuos teko patirti' man ir 
mano vadovaujamai partijai. Tie gąsdini
mai prasidėjo man atvykus į aerodromą už1 
Varšuvos, kai komunistas B. Bieruta, kuris 
Lenkijai buvo .primestas kaip vadinamasis 
prezidentas, įsakė man kreiptis į viltį tu
rinčius tūkstančius tokiu sveikinimu, kuris 
buvo dar nežmoniškesnis už „draugų” krei
pinį. Aš atgręžiau jam nugarą ir vietoje to 
pasakiau „Broliai ir seserys”.

Tai būtų buvęs ūkininkų partijos 104 va
dų nužudymo ir ciniško įvairių partijos 
įstaigų konfiskavimo bei sunaikinimo kul
minacinis taškas. Tikriausiai tai būtų bu
vęs malonės smūgis, suduotas paskutinei 
dar veikiančiai demokratinei organizacijai, 
kuri buvo likusi Lenkijoje ir neginčijamai 
rėmėsi tautos dauguma.

Iš paskutinių žinių, kurias gavau iš Len- / 
kijos, matyti, jog Lenkijos gyventojai 
džiaugiasi, kad aš tebesu gyvas. Jie kalba, 

j kad aš pasidaręs simboliu — 'bet negyvu. 
Jie kalba, kad jie nori verčiau matyti mane 
kaip gyvą lenką ... nekaip gyvą vilt’.

Tad aš pasprukau. Pasiekiau Angliją, o 
dabar esu Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
kad padaryčiau pranešimą visam pasau
liui. (B. d.)

aš paliesiu tik svarbiausiuosius 
(spėsiu visus laisvę mylinčiuosius 
ir iškelsiu aikštėn tragediją tau- 

2. D. kare neteko 6.265.000 gyvy- 
mano tauta ir šias aukas laikytų

Tegu vyriausybė pasitraukia
Londonas (DPD/Reuteris). D. Britanijos Į kainas, kurios gali atbaidyti pirkėjus, o ta- 

vyriausybės sumanymas sustabdyti algų ki
limą žemuosiuose rūmuose sukėlė gyvus de
batus.

' Britų iždo kancleris sir Staffordas Cripp- 
sas pažymėjo, kad vyriausybė siūlo daugu
mą šio meto atlyginimų palikti tokius pat 
„ne amžinai”, bet kol bus nugalėti sunku
mai.

Toliau jis atkreipė britų dėmesį į vis dar 
gresiantį infliacijos pavojų, ragindamas di
dinti krašto eksportą, kuris būtinas išlygin
ti mokamajam balansui. „Algų kilimas veiks

j da D. Britanija negalėtų pirkti maisto ir 
žaliavų ir dėl to turėsime nedarbą”, — pa
reiškė iždo kancleris.

Opozicijos vado pavaduotojas Anthonys 
Edenas reikalavo nedidinant algų sumažinti 
pajamų mokestĮ nuo darbininkų algų ir tuo 
pačiu sumažinti vyriausybės išlaidas. Jis 
pritarė eksporto didinimui. „Sunkumai turi 
būti' nugalėti teisingai juos paskirsčius vi
sai tautai”. ‘ Baigdamas pastebėjo: „Jeigu 
vyriausybė mano, kad ji nėra pribrendusi 
tiems uždaviniams, tai ji' turi užleisti vietą 
kitai, kuri tuos uždavinius atliks geriau.”
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„LIETUVA NORI IŠLIKTI'"' Iš žurnalisto dlenoraščic

arba PASTANGOS DEL 40 EILUČIŲ
* Užsirūkome cigaretes ir ryžtamės laukti. 
Bet vos porą dūmų išpūtus, įeina vėl sek
retorė ir visus kviečia sekti paskui ją. Pa- 
siro, kad šefas „ką tik” „grįžo” ir sutikęs 
su mumis pasikalbėti, bet tik trumpai, nes 
laukia labai skubus redakcijos darbas, rei
kia baigti tvarkyti puslapius, kurie tuojau 

•turi eiti į mašiną ir t.t. Žinoma giesmelė 
kiekvienam, kas pats yra dirbęs redakcijose 
ar bent su jomis iš pašalio turėjęs daugiau 
reikalų.

„Carrefour” šefas, kaip tuojau įsitikino
me, tikrai labai simpatiškas, gyvas ir abso
liučiai familijariškas žmogus: iš pirmo aki
mirksnio pamatėme,-kad kalba su juo bus 
nepaini. Pirmiausia mane persergėjo, kad 
nesiglausčiau prie krosnelės, pastatytos jo 
kabineto vidury, nes galėčiau sugruzdinti 
paltą. Na, bet žmogus ir prisikūrenęs! Visi 
laikraščiai rašo, kad šiltesnės žiemos nie
kas kas gyvas Paryžiuje neatsimenąs, o jo 
kambary, kaip tropikuose. Bet tai geras 
ženklas: visuomet lengviau susikalbėti su 
žmogumi, kuris mėgsta šilimą, — nesvarbu, 
krosnies, buteliuko ar moteriškės... Ciga
rečių taip ir neišmetėm iš rankos ir rū- 
kėm toliau, kaip pradėję laukiamajame. Kam 
čia dar formalumai tarp kb 1 e g ų, o be 
to, kainas vis keliant, būtų labai neišmin
tinga vos uždegtą cigaretę mesti į spiau- 
dyklą...

Vos spėjom pasisakyti tautybę, pavardes 
ir po vieną pagrindinį titulą bei pasispaus- 

, ti rankąs, „Carrefour” šefo patys pirmieji 
žodžiai pataikė į temą:

— Aha... Tai, vadinas, atėjot dėl žemė
lapio!

E, broliuk, pagalvojau, jeigu jau tu taip 
gerai ir iš sykio atspėji, tai čia ilgai nedis
kutuosim ir netrukdysim tau baigti peržiū
rėti tuos paskutinius puslapius, kurių išsi
žiojusi laukia rotacinė. Diagnozas, galima 
sakyti, pasitvirtino. Šefas, nė nelaukdamas 
mūsų lementavonių, skėtodamasis rankomis 
ir žvalgydamasis tai į vieną, tai į kitą mū- 

%sų delegatų (bet daugiausia J mūsų -priete- 
lių beranKį su spalvotais siūliukais atla
pe.'..), jautriai išdėstė savo pažiūrą:

— Žinote, brangūs kolegos, tai tikra kvai
lystė, kuri čia mums atsitiko. Kartografas 
neįsigilino ar žemėlapį paišė sapnuodamas, 
ir ot pamiršo jūsų kraštą. Korektorius, aiš
ku, nepastebėjo, aš gi nepatikrinau, tai^-ir 
praėjo. Ir va jūsų krašto nebėr... O dar 
tu Koenigsberg, užrašytas per visą jūsų 

. reipublikos teritoriją, — tikrai šlykštu! Pa- 
nikinė klaida. Mes nieko neturime prieš jū
sų kraštą, kuris tiek yra iškentėjęs ir dar 
kenčia nuo okupantų. Tikrai nenorėjome jo 
ne! įžeisti, nei „panaikinti”. A, kaip aš esu 
navrė, navrėl...

Tai kasgi beliko mums daryti? Neberei
kia nei ginčytis, nei daug įrodinėti, nei rei
kalauti. Dar kokias penkias minutes, šį kar
tą jau visi padiskutavome reikalą, pasišne
kėjom apie redakcinio darbo techniką ir 
politines aktualijas Rytų Europoje. Padary
tą mūsų šaliai skriaudą ir prasilenkimą su 

teisybe „Carrefour ” redaktorius pažadėjo 
būtinai atitaisytt Kaip? — ne visai aišku. 
Siūliau, kad žemėlapį iš naujo perpieštų, 
bet jis, aišku, tokio įsipareigojimo nenorė
jo prisiimti. Kur tau — vėl visą tą patį 
puslapį kartoti. Bet atitaisymas bus. Beveik 
ir užmiršau į kišenių įsikištą pro memo- 
rią, kurią buvau nuskirtas įteikti. Tik prieš 
atsisveikinant, kolegai V. O. kumštelėjus, iš
sitraukiau ir padaviau prisiminti kai kurių 
datų bei skaitmenų detalėms.

Tuo ir pasibaigė mūsų be galo neefektin
gas vizitas, neleidęs parodyti jokios kovi
nės aistros, kaip būtų tikę ir priderėję 
taip aukštai militariškai dekoruotai delega
cijai.

Per greit atlikę žygį, nutarėm ligi pietų 
prisėsti kavinukėje, čia pat ties George V 
metro stotimi. Paaiškėjo, kad čia turėjo at
vykti ir Dr. B., kuris domėjosi mūsų „de- 
maršo” eventualiomis pasekmėmis. Per 
bendrą pasikalbėjimą iškilo aikštėn, kad 
„Carrefour” redaktoriaus įžvalgumas buvo 
kiek mažiau nuostabus, negu mums pra
džioj pasirodė. Vakar redakcijon lankėsi 
buv. ministerio K. duktė p. Eglė, turinti čia 
pažįstamų ir, be abejo, žymiai temperamen- 
tingiau ten išdėsčiusi visuotinį ir milžiniš
ką lietuvių tautos pasipiktinimą tuo begėdiš
ku užsimojimu inkorporuoti Lietuvą į rytinę
Lenkiją...

Nors tai dar labiau mažino mūsų „de- 
maršo” reikšmę, bet kai iš visų aplinky
bių ėmė aiškėti, kad už konsumaciją užmo
kės Dr. B., užsisakėme po balto vyno tau
relę, paskui dar po porą aperityvų apetitui 
sužadinti, o kad pietums artėjant apetitą 
vėl kiek numušti, paėmėme dar po vieną sal
dų biskvitėlį. Už visa tai vėliau buvo su
mokėta „tik” 50(5 frankų. Po velnių, visgi 
propagandos finansavimas brangiai kaštuoja...

Sausio 21 d., trečiadienis.
.. .Šiandien, lygiai po savaitės, kai prasi

dėjo ta savaitraščių istorija, jau su specia
liu dėmesiu skubėjau pirkti naują „Carre
four” numerį ir tuoj varčiau puslapius ieš
kodamas, kur ir kaip Lietuva bus išvaduota 
iš rytinės Lenkijos , besočio imperializmo ir 

zvėl prikelta gyvenimui.
Surasti buvo lengva. Trečiam puslapyje, 

visai geroj vietoj, nors- ir ne sieksninėmis' 
raidėmis, bet linija apibrėžtas straipsne- 
liūkštis, taigi, gana ryškiai matomas, ieš
kančiam duria akis, o neieškančiam, nors 
įr prisiglaudęs Jndokinijos problemų pašo
nėje, bet visgi šiaip taip įmanomas paste
bėti.

Straipsneliūkštis užvardytas: „Lietuva 
nori išlikt i”, o jo teksto ištisas verti
mas būtų maždaug toks:

„įžymios lietuvių asmenybės teisingai su
sijaudino dėl to, kad jų tėvynės vardas bu
vo praleistas žemėlapyje, paskelbtame pas
kutiniame „Carrefoiir—Magazine” numeryje.

„Mes atsiprašome dėl\ to tikrai nenorėto 
praleidimo ir pasinaudojame šia proga pri-
minti Lietuvos kankynę (le martyre), kurią 
ji iškentė per šį karą ir nuo šio karo.

„Si šalis, kuri priskaito arti trijų milijo
nų gyventojų, sovietų buvo okupuota nuo 
1940 m. birželio 15 d. ligi 1941 m. birželio 
mėti. galo. Vokiečių buvo okupuota nuo 1941 
m. birželio mėn. galo ligi 1944 m. rugsėjo 
mėn. Ir nuo šios datos iš naujo okupuota 
Raudonosios armijos.

„Pirmoji rusų okupacija jai kaštavd“44.000 
deportuotųjų. Vokiečių okupacijos metu 
100.000 lietuvių buvo išsiųsta j stovyklas ar
ba pabėgo į Vakarų Europą. Dabartinė so
vietų okupacija jai jau kaštavo apie 106.000 
deportuotųjų.

„1939 metais komunistų skaičius Lietuvo
je neperžengė 700 ribos. Šiandien, neatsi
žvelgiant čia esančių 50.000 rusų kareivių 
ir N.K.V.D. agentų, komunistų skaičius te
siekia vos 2.000.

„Rezistencijos valia prieš okupantą yra 
pasilikusi labai gyva šioje tautoje, besidi
džiuojančioje savo praeitimi ir prisirišu- 
soje prie nepriklausomybės, kurią jai su
teikė 1919 metų sutartys”.

LIETUVIAI BRAZILIJOJ
LAIŠKAS Iš BRAZILIJOS

Pereitų metų pabaiga|Sao Paulo lietuvių 
gyvenime buvo pažymėta nemažomis sen
sacijomis. Gruodžio mėn. 12 d. brazilų 
laikraščiai išėjo su sieksninėmis antgal- 
vėmis: „Paslaptingi lietuviai užpuola Vila 
Prudentėje“ straipsnelių turinys žaibo 
greitumu sklido iš lūpų į lūpas ir, žinoma, 
keitėsi iki nepažinimo. Štai kaip rašė 
„Folha da noite”:

Iš tikrųjų sensacingas įvykis vakar įvy
ko Vila Prudente. Paslaptinga grupė lie
tuvių paleidę šūvius į policininką pabėgo 
panaudodami kulkosvaidžius ir rankines 
granatas. Kaip galima laukti, žinia sukėlė 
sensaciją toje vietovėje, kur pavojingi in
dividai yra pažįstami.

Maždaug 8 vai. rytą policininkas nr. 
1986 ėjo Vila Paulinos gatve ir dėl dar iki 
šiol neišaiškintų priežasčių buvo užpultas 
grupės lietuvių kurie panaudojo savo re
volverius. Policininkas, kuris nebuvo šūvių 
sužeistas, turėjo galimybės pamatyti savo 
užpuolikus ginkluotus kulkosvaidžiais ir 
rankinėmis granatomis. Šie žmonės sudarė 
gerai kariškai išmiklintų asmenų įspūdį. 
Įvykis buvo praneštas policijai 12 vai. 30 
mln. x

Atvykę Į vietą, policija sužinojo, kad lie
tuviai gyvena 13 gatvėje 31 nr. Vila Pru
dente rajone, kuris vadinamas Quinta da 
Paneira.

Namas pasirodė tuščias, kuriame buvo 
rasta kariški batai, ir katiliukai. Apylinkės 
gyventojai painformavo, kad šiame name 
gyvena apie 15 lietuvių, kurie veda paslap
tingą gyvenimą. Visi jie yra kariškiai ir 
visiškai nėra žinoma kokiu darbu jie užsi
ima. Policija išaiškino, kad kada dešimt
namo gyventojų išeina, penki lieka jį sau- buvo jų kaimynams. Vienas iš jų ruselis iš nesni už savo tėvynės laisvę.
goti ir užsiima fizine mankšta. Kai kurie iš | Kauno Žaliakalnio ypatingai nemėgo šių | ' Kazys Daubaras.

Visa ši informacija laikraštyje užima ly
giai 40 eilučių, įskaitant Ir antraštę. Mūsų 
„pro memoria” pateikti duomenys labai 
kondensuoti ir dar papildyti pačios „Carren 
four” redakcijas savais 'duomenimis bei 
komplimentais. „įžymios lietuvių asmeny
bės...” — štai kaip greit galima įgyti įžy
mumą, jei tik nesigailėti geros propagan
dos: juk užsienio laikraščiai taip rašo ir 
taip vertina... Pagal šį naivų, bet pas mus 
taip mėgstamą „kriterijumą”, jau galima 
pradėti konkurencinį biznelį. Reikės kole
goms patarti, kad reikalui ištikus nepraleis
tų progos. Juk pažinojau vieną vyrą, kuris 
pažįstamiems' užsisakydavo parašyti recen
zijas apie jo darbus, paskui tas „kritikas” 
iš rankraščio mašinėle sau multiplikuodavo, 
kai kurias net į svetimas kalbas išversdavo, 
arba jei originalas būdavo svetima kalba, 
tai išsiversdavo lietuvių kalbon, — ir pas
kui paskleisdavo kitiems įrodymui, kiek daug 
reikšmingų atsiliepimų, kiek nuodugnių kri
tikos studijų prirašyta apie jo darbus, koks 
susidomėjimas ir koks internacionalus pri-

jų viduje vaikšto nuogi, ką patvirtino kai
mynai.

įdomiausia, kad namo nuomą, kuriame 
gyvena keisti asmens, moka Vįla Zelina 
klebonas, kuris taip pat yra lietuvis. Šitas 
dvasiškis, kuris,policijos nebuvo rastas, yra 
vienintelis asmuo, kuris gali paaiškinti ko
kios rūšies gyvenimą veda lietuviai.

Policininko užpuolikai turi būti suimti 
kiekvieną minutę.

Netoli šio namo, policijos patikrinto, gy
vena dar du lietuviai, kurie turėjo ryšių su 
minėta grupę.

Namuose buvo 'trasia įvairūs dokumen
tai, kurie perduoti politinės tvarkos polici
jai, kur jie pradėti versti ir paaiškins šį 
keistą įvykį.” ...

Komunistinis laikytis „Hoje” (nesenai 
policijos uždarytas) įdėjo dar sensacingesnį 
pranešimą pridėdamas, kad šie lietuviai 
gauna geras tarnybas Generals Motors fa
brike tuo būdu išstumdami brazilus.

Žinoma, kad visas šis spaudos triukas 
bent kiek galvojančiam žmogui sukėlė tik 
gardaus juoko ir buvo priimtas kaip felje
tonas. ' .

O . kaipgi buvo iš tiesų? Praslinkus ke
letą: dienų viskas paaiškėjo. O viskas atro
dė maždaug taip. „Nelaimingas” užpultasis 
policininkas, kuris turėjo laimės išvengti 
„mirties”, užpultas gerai kariškai parengtų 
lietuvių su kulkosvaidžiais ir granatomis, 
buvo suimtas. Lietuviai, tiesa, gyveno na
muose, bet tik septyni. Rytais tikrai praus
davosi pusnuogiai, kas visiškai neįprasta 

pažinimas!... Kaip gaila, kad žmogus per 
anksti susipažįsti su visa ta muzika ir jos 
kontrapunkto metodais ir tada kartais ne
besugebi patikėti net tais atvejais, kai su
fabrikuotoji nuopelnų ir pasižymėjimų pom
pą iš tikrųjų pompuoja nors ir mažą van
dens čiurkšlelę. '

Taip tos mūsų pastangos, vaizduojančiof 
lietuviškos propagandos praktinį pobūdį i! 
galimumus užsieniuose, rodančios labai ma
žytį, bet po trupučiuką augantį gerėjimą, 
pasibaigė pasirodymu viešutnoje 40 simpa
tiškų eilučių Lietuvai. Tai labai maža, bet 
iš „Carrefour” pusės tai gana malonu.

Gal ir gerai, kad kartografas padarė tą 
idijotišką geografijos klaidą, ar braižė že
mėlapį tikrai sapnuodamas. Jei dabar šį 
straipsneliūkštį paskaitys ne milijonas, ne 
pusė milijono, bet sakysim tik 100.000, ar 
net 50.000 atidesnių skaitytojų, vaisius gal 
bus vertingesnis ir už teisingąjį žemėlapį, 
jei toks iš karto būtų pasirodęs.

Taigi, apie šią temą užteks mano dieno
raštyje. (Galas) — b. ra.

GARSŪS
vyrų, kurie nepirko Jo nešvarioje krautu
vėje, kuri buvo gretimuose namuose. Poli
cijai atvykus, vyrai jau buvo trys dienos 
kaip išsikraustę ir atrasti kariški batai, bu
vo ne kas kitas kaip UNRRA duoti, sune
šioti nebetinkami batai. Namo nuomą tikrai 
mokėjo visų gerbiamas klebonas daug pa
dėjęs naujai atvykstantiems lietuviams, ku
riam vyrai mokėdavo, o jis perduodavo na
mo savininkui.

Bet šuo pakastas visiškai ne čia. Sis 
įvykis buvo išprovokuotas lietuviškai kal
bančių ruskių, kuriems labai nepatiko, kad 
minėti naujai atvykę vyrai kalbėdavo tei
sybę apie rusų valdžią Lietuvoje Ir igno
ruodavo nešvarią raudonųjų draugiją. 
,' Pasirodžius straipsniams laikraščiuose 
provokatoriai nėrėsi iš kailio, skelbdami 
įvairiausius fantastiškiausius gandus, rim
tą visuomenę stebindami savo kvailos fan
tazijos lakumu.

Daug skaudžiau buvo, kai už keletos die
nų laikraščiai vėl sumirgėjo lietuvių var
dais. Sį kartą jau skelbdami ir fotografijas. 
Tai buvo žinios apie slaptos komunistų 
spaustuvės susekimą, kurios vadu pasirodė 
beesąs lietuvis. Buvo. suimta keletas lietu
vių, kuriems teks skaudžiai nukentėti. Už 
ką? Į tai įr jie patys vargu ar pajėgtų at
sakyti. Suklaidinti melagingos propagan
dos, atsidavę visa širdimi tarnavo patys ne
žinodami kam. Vienas kitas lietuvis pra
deda suprasti savo klaidas ir praregi,* ta- ' 
čiau daugelis dar tiki tais, kurie Maskvos 
pinigais papirkti varo savo pragaištingą 
darbą, kuriems keletas rublių yra malo-
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— Taip jis buvo jai pasišventęs. Jis jos 
ieškojo dešimt mėnesių. Jis gyveno greti
mame name du mėnesius, sekdamas tą, ku
rio neapkentė ir norėjo sužinoti, ar jo žmo
na buvo laiminga. Jis pasiryžo nužudyti 
Klintoną Forbsą. Jis jautė, kad jis bus už 
tai pasmerktas mirti. Jis norėjo, kad tur
tas paliktų jo žmonai; ne Forbso žmonai, 
bet Paulai Kartraitienei. Tačiau Kartraitas 
nenorėjo užrašyti turto savo žmonai tol, kol 
nebus atlikta ta žmogžudystė. Mat, jis gal
vojo, kad tai galėtų sukelti įtarimą. Taigi 
jis sudarė arba norėjo sudaryti testamentą, 
pagal kurį turtas turėtų atitekti moteriškei, 
vardu Evelina Folienė.

— Labai aišku, ką jis turėjo galvoj: 
norėjo išvengti skandalo, — toliau tęsė 
Perris Meisonas. — Jis pasiryžo nužudyti 
Polį, prisipažinti kaltu ir būti pasmerktas. 
Jis norėjo, kad testamentas būtų taip suda
rytas, jog, jo turtas atitektų nužudytojo 
našlei, nekylant jokio klausimo dėl jos ta
patybės. Tuo jis norėjo apsisaugoti, kad 
kai kurie faktai nepakliūtų į viešumą.

. Ji buvo visiškai rami ir žiūrėjo į savo 
batų galus.

— Taip, manau, kad suprantu.
— Po to kažkas atsitiko ir Arturas Kar- 

,(raitas pakeitė savo nusistatymą. Jis pa
matė, kad nebėra jokio tikslo palikti turtą 
savo žmonai. Jo noras buvo palikti bet 
kam, nes jis netikėjo išlikti gyvas. .Matyt,

jis turėjo ryšių su Bessie Forbsiene ir ži
nojo, kad ji gyūena mieste. Todėl jis ir pa
liko jai savo turtą.

— Iš ko jūs sprendžiate, kad jis turėjo 
ryšių su Bessie Forbsiene? — paklausė 
Della Streetaitė.

— Nes šoferis pasakoja, kad Bessie 
Forbsiene liepusi jam paskambinti 62 945 
vadinasi, Kartraito telefonu, ir paprašyti 
Arturo nueiti pas Klintoną. Tai rodo, kad 
jįe žinojo apie viens kitą.

— Taip, taip, — tarė Della Streetaitė, — 
kad ponia Kartraitienė nepabėgo su Ar
tūru Kartraitu. Gal būt, ji paliko Klintoną 
Forbsą lygiai taip pat, kaip Santa Barba
roje ji paliko Kartraitą?

— Nemanau.
— Kodėl?
— Raštelis, kurį paliko Paula Kartrai

tienė, rašytas ne jos ranka.
— Ar tuo esat tikras?
— Taip. Tai maždaug tas pats braižas, 

kaip ant pasiųstos ik Midviko telegramos 
blanko. Esu gavęs ponios Kartraitienės 
rašto pavyzdžių iš Santa Barbaros ir jie 
nesutampa.

— Ar prokuratūra žino apie tai?
— Nemanau.
Della Streetaitė susimąsčiusi pasižiūrėjo 

į -Perrį Melsoną.
— Ar tai nebuvo Telmos Benton rank

raštis?

• — Šefe buvau suabejojusi dėl jūsų. Žino
kit, kad to daugiau niekad nebus. Laimėje 
ir nelaimėje aš su jumis.

Jis' nu^ypsojo ir paglostė jos petį.
— Gerai, pasiimk taksi ir važiuok namo. 

Jei kas nors manęs ieškotų, ąakykit, kad 
nežinot, kur aš.

Ji nusilenkė, priėjo prie durų ir šį kar
tą nesvyruodama išėjo.

Perris Meisonas palaukė, kol ji nusileido 
liftu, tada užgesino šviesą, apsivilko ap
siaustą, užantspaudavo laišką, pasiėmė ke
lioninę mašinėlę ir nuėjo prie automobi
lio. Nuvažiavo į kitą miesto pusę, įmetė 
laišką į pašto dėžutę ir vingiuotu keliu nu
važiavo už miesto prie baseino. Pamažu 
vairuodamas baseino pakraščiu, paėmė ma
šinėlę ir metė į baseiną. Vandeniui pliauk- 
štelnant Perris Meisonas spustelėjo auto
mobilio signalą.

XIX Skyrius

Radijatoriai tebespinduliavo malonią ši
lumą, kai Perris Meisonas su Paulium 
Dreiku atsisėdo.

— Pauliau, man reikia žmogaus, kuris 
norėtų išbandyti laimę.

— O tokių netrūksta. Koks reikalas?
— Noriu, kad jis paskambintų Telmai 

Benton ir prisistatytų kaip „Kronikos” re
porteris. Jis turi pranešti, kad leidėjas su
tikęs išmokėti jai dešimt tūkstančių dole
rių už teisę atspausdinti jos dienoraštį, jei 
jis yra toks, kaip susitarta.

—Norėčiau kad jis sutartų pasimatymą 
su Teima Benton ir apžiūrėtų jos dieno
raštį, — tęsė Perriš Meisonas. — Jei j? 
pageidaus, galės pasiimti ką nors kartu. 
Labai abejoju, ar ji leis peržiūrėti dieno
raštį. Bet ji tikrai leis į jį žvilgterėti. Te
gul jis atsiverčia spalio 18 d. puslapį ir jį 
išplėšia.

— Turėjau keletą Telmos Benton, rank
raščio pavyzdžių, ir jie visiškai skiriasi 
nuo raštelio ir telegramos blanko rank
raščio.

— O ponios Forbsienės?
— Ne, tai ne jos rankraštis. Ponia Forb

siene parašė man laišką iš kalėjimo.
— „Kronikoj” yra vedamasis, ar skaitėt 

ii?
— Ne. Apie ką?
— Ten sakoma, kad, atsižvelgiant į bai-, 

šiai stebinantį šoferio liudijimą, jūsų šven
ta pareiga priversti jūsų klientę paaiškinti 
tą poziciją toj byloj. Laikraštis mano, kad 
tas paslapties šydas gal padėtų užkietėju
siam nusikaltėliui, kurio nusikaltimu nie
kas neabejoja, tačiau ne tokiai moteriškei, 
kaip ponia Forbsiene.

— Nemačiau to vedamojo, — tarė Per
ris Meisonas.

— Ar tai turės įtakos į jūsų planus?
— Aišku ne. Aš vedu bylą. Viską darau, 

kad padėčiau savo klientei. Nesvarbu, ką 
galvoja laikraščio leidėjas.

—,Visi vakariniai laikraščiai komentuo
ja, kaip sumaniai vedėte reikalą. Galas 
buvo labai dramatiškas ir įgalino panaikinti 
šoferio liudijimą pirmiau, negu prokura
tūra spėjo padaryti išvadas.

— Tai nieko nepaprasto iš mano pusės. 
Pats Klaudijus Drumas privdė prie to. Jis 
norėjo nuginkluoti mano liudininkę. Aš to. 
nenorėjau. Pagriebiau ją ir nusivedžiau pas 
teisėją pareikšti protesto. Žinojau, kad Dru
mas ruošėsi apkaltinti mane dėl nekole- 
giško elgesio, ir panorau tai tuoj pat vie
toj išsiaiškinti.

— Ką galvojo teisėjas Markhamas?
— Nežinau ir nenoriu žinoti. Aš tik ži

nau, ką aš turiu teisės daryti, ir tą darau. 
Aš kovoju už savo klientę.

Staiga ji priėjo prie jo ir padėjo ranką 
ant jo peties. I

— Kas, jūsų nuomone, turėtų būti tame 
lape?

— Nežinau.
— Bet ji ims ...
— Žinoma.
— Kas jam gali būti už tai?
— Manau, kad nieko, — tarė Perriš 

Meisonas. — Bandys jį bauginti, bet tai ir 
viskas.

— Ar ji nepareikalaus atlyginti nuosto
lius, jei reikalas išeis • aikštė#

— Aš to neskelbsiu, tik pasisakysiu jį 
turįs.

— Ne mano reikalas jus mokyti, kaip 
elgtis su įstatymais, bet čiuožiate velniškai 
plonu ledui Sakiau tai anksčiau, sakau ir 
dabar.

— Žinau, — sumurmėjo Perriš Meisonas, 
— bet aš niekuo' nerizikuoju. Turiu teisę 
taip daryti. Laikraščiai kasdien atlieka du
kart blogesnes aferas, ir niekas nieko jiems 
už tai nesako.

— Jūs ne laikraštis, — pertraukė Drei-

— Žinau, tačiau esu advokatas ir atsto
vauju kliento reikalus, kuris turi teisę būti 
Išteisintas. Kas bebūtų, pasistengsiu, kad 
būtų išteisinta!

— Ar ta vaizdi ir dramatiška medžiaga 
bus naudinga jums?

— Taip. Išvilksiu faktus į dienos šviesą.
— Ar visus faktus, ar tik naudingus jūsų 

klientei?
— Na, — tarė- juokdamasis Perriš Mei- 

sonas, — aš kol kas dar nevedu bylos už 
prokurorą. Nenoriu atimti jam darbo.

Paulius Dreikas atstūmė atgal savo kėdę.
— Turėsit ginti mus, jei dėl to pakliūsim 

į bėdą.
— Žinoma. Nenoriu įtraukti jūsų ten, kur 

nepakliūčiau aš pats.
(B. d.)
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IŠKILMINGAI ĮTEIKTOS LITERATŪROS 
LAUREATAMS PREMIJOS 

Didelės iškilmės nepriki. šventės išvakarėse Fellbacbe

'’“.AKIMIRKSNIU:; KRONIKA

Vasario 15 <d.,’ Nepriklausomybės šventės 
išvakarėse, Fellbache įvyko didžiulės iškil- 
niės 30 metų nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti ir grožinės literatūros laureatams 
bei dailus atstovams premijų įteikimas už 
geriausius veikalus, parašytus 1947 m. — 
400-siais lietuviškosios knygos metais.

šios iškilmės pavirto į tremtyje esančių 
lietuvių literatūros, meno ir kultūrinio ver
žlumo demonstraciją, kurion suplaukė iš 
visų vakarinių Vokietijos zonų menininkai, 
rašytojai, įvairių sričių kultūrininkai, spau
dos atstovai, vadovaujančių organizacijų 
vadovai ir daug vietinės lietuvių kolonijos 
visuomenės.

Čia prabilo mūsų kultūrinio gyvenimo 
darbuotojai ir vadovaujančių organizacijų 
vadovai apie mūsų tautos sunkiai vedamą 
kovą dėl egzistencijos, ateities, ir išsaugoji
mo tų visų mūsų tautos šimtmečiais sukrau
tų dvasinių vertybių, kurios negailestingų 
okupantų šiandien be atodairos naikinamos. 
Čia .prabilo laisvas žodis į visų lietuvių 
širdis, tas pats žodis, kuris pirmųjų aušri
ninkų ir tautinės sąmoliės žadintojų lūpo
mis prikėlė tautą nepriklausomam gyveni
mui.

Ir nors šis laisvas žodis okupuotoje Tė-_ 
vynėje yra uždraustas ir bet koks lietuviš
kosios dvasios pasireiškimas visaip perse
kiojamas, išblokšti iš savo Tėvynės vaikai 
nenuleidžia rankų ir nepaisant sunkių trem
ties gyvenimo sąlygų, toliau dirba, visose 
kultūrinio gyvenimo srityse veržiasi pirmyn, 
kuria naujas dvasines vertybes ir nenuilsta
mai tiki ateisiant tai visų laukamai valan
dai, kada šis laisvas žodis nutrauks visas

ros ir dailės premijų įteikimas už geriau
sius tremtyje sukurtus 1947 m. kūrinius.

Pirmasis Švietimo Valdybos vardu p. Gau- 
čys įteikė premiją 5000 Rm poetui Faustui 
Kiršai už jo naujausią eilėraščių rinkinį 
„Tolumos”. Toliau BALF’o vardu dr. Ja
saitis įteikė premiją sumoje 3000 Rm Vin
cui Ramonui už romaną „Kryžiai.” Lietuvos 
Raud. Kryžiaus premija sumoje 3000 Rm. 
įteikė p-kas dr. Jasaitis Pulgiui Andriušiui 
už jo lyrinį vaizdų rinkinį „Anoj pusėj 
ežero”. Leidyklos „Patria” premiją sumoje 
3000 Rm. įteikė p. Lenktaitis poetui Kaziui 
Bradūnui už sonetų rinkinį „Vilniaus Var
pai”. „Minties” literatūros premiją sumoje 
2000 Rm. įteikė vyr. red. — leidėjas p. J. 
Vasaitis Liudui Dovydėnui už pasirodžiu
sią jaunimui knygą „Gyveno kartą kara
lius”. „Naujojo gyvenimo” premiją įteikė 
red. kun. V. Bagdonavičius už geriausią pr. 
metais atspausdintą novelę. Vykdomos Ta
rybos vardu dailės premija įteikta dail. Viz
girdai ir paskaitytas padėkos laiškas dail. 
V. K. Jonynui.

Be to visi laureatai buvo apdovanoti gė
lėmis, o Liet. Raud. Kryžiaus Moterų komi
tetas apdovanojo pakietėliais. Susirinkusie
ji dalyviai kėlė ilgas ovacijas premijų lau
reatams, kurių nenuilstamas darbas ir kū
rybinis veržlumas čia buvo pagerbtas ir vi
sų įvertintas. Lietuvai Vaduoti S-gos JAV- 
bėse dovaną Rašytojų D-jai, sumoje Rm. 
5000 įteikė inž. Rimkus. Po to sveikino lau
reatus, šv. Sosto Tautinis Delegatas, latvių, 
estų, ukrainiečių, gudų atstovai, V. K. Bal- 
traniaitis raštu ir kt. Laureatų vardu padė
kos žodį tarė poetas Faustas Kirša, kuris

met pasiliks mumyse lietuviškoji dvasia. 
Dabar mes turim teisę išreikšti savo mintis 
laisvu žodžiu ir dirbsime bei kovosime tol, 
kol šią didelę žmonių dovaną ir turtą — 
laisvės ir tiesos žodį grąžinsime į laisvą 
Tėv/nę.

Šios iškilmės buvo užbaigtos koncertu, 
kurto programą išpildė „Ciurlionies” an
samblis. Trumpai valandėlei susirinkusieji 
buvo nukelti J tėviškės laukus, žaliąsias pie
vas, banguojančias latakas, kur mes gimėm, 
augom ir tėviškės oru kvėpavom. Išbaigtai 
atliktos dainos ir tautiniai šokiai elektrino 
gausiai besiklausančią auditoriją, kuri kiek
vieną dainą palydėdavo ilgomis ovacijomis 
ir padėkoą žodžiais dirig. Mikulskiui.

Iškilmės baigtos Rašytojų S-gos suruoštu 
kukliu pobūviu. Tenka pabrėžti didelį Fell- 
bacho lietuvių ir ypač „Patrios” leidyklos 
vedėjo p. Lenktaičio rūpestį organizuojant 
šią literatūros ir meno šventę. Visos iškil
mės buvo filmuojamos.

Beja, prie šios progos tenka iškelti ne 
kurį nuomonių pasidalinimą skirstant lite
ratūros premijas. Kai visos premijos atitin
kamų komisijų buvo bemaž vienbalsiai pa
skirtos,- tai romanas „Kryžiai” susilaukė di
desnių ginčų, kurių atgarsys buvo jaučia
mas ir visoje skaitančioje visuomenėje. At
sitiko taip, kad premijos paskyrimo aktas 
buvo įteiktas autoriui tik su vienu parašu, 
nes jury komisijoje Rašytojų D-jos atsto
vai atsisakė pasirašyti protokolą. Tuo metu, 
kai šiam veikalui buvo paskirta didžiausioji 
premija ir kai jis numatomas versti į ^ig
lų kalbą (Vykd. Tarybos atstpvo pareiški
mas) šitoks pasireiškęs nuomonių nevieno-

uždangas ir grąžins kenčiančiai tautai laisvę.
Užtat ir šių iškilmių dalyviai ir svečiai 

pergyveno reto dvasinio pakilimo nuotai
kas, kuriose žymu buvo tas nepalaužiamas
tikėjimas, jog lietuvių tauta nežus, nes ji 
gyva, kovoja visose pasaulio šalyse — kur 
žodis uždraustas, ten ginklai žvanga, kur 
ginklai tyli — ten laisvas žodis skamba. '

Šias iškilmes atidarė Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių D-jos p-kas St. Santvaras atitin
kama ' kalba, kurioje iškėlė tą lietuvių ra
šytojų kūrybinį veržlumą kovoje dėl Lietu
voj) laisvės, dėkbjo už gausią visuomenės 
paramą rašytojams ir apeliavo į laureatus 
ir kolegas rašytojus ir toliau su tokia pat 
energija ir neplaužiama valia budėti tauti
nės sąmonės sargyboje iki mūsų tautai nu
švis laisvės rytojus. Sudėtos aukos už lie
tuvių tautos laisvę ir jos'kultūrą buvo pa
gerbtos tylos minute.

Po to buvo pakviesti į sceną literatūros 
premijų laureatai ir garbės prezidiumas. 
Vykdomos Tarybos vardu, ilgesnę ^paskaitą 
apie lietuvių tautos misiją ir kultūrą, skaitė 
prof. Brazaitis. Po paskaitos prasidėjo patp 
šių iškilmių kulminacinis taškas — literatū-

jautriais iš širdies gilumos plaukiančiais žo
džiais išreiškė visų laureatų vardu* nuošir
džiausią padėką už tokį pagerbimą ir pažy
mėjo, jog kur mus neblokš, tačiau visuo-

dumas ir ypačiai iš tų pusės, kurie atsto
vauja rašytojus ir taria kompetentingą žo
dį, nejučiomis sukelia nekuriu abejonių ir 
tam tikrą šešėlį. (—ei—)

L. V. S-ga sveikino Lietuvių Rašytojų D-jų
Įteikta RM

Jums, rašto žmonėms, daug rašyti nepri
valau, nes Jūs patys rašote ir rašysite ki
tiems. Rašysite širdimi, atkursite mūsų tau
tos didybę ir vargus, ruošite žygiams ir pra
našausi! ateitį. Tam Jūs ir rašytojai.

Ir šiandien, kai žvelgi atgal nuo Mažvy
do Katekizmo iki paskutiniųjų rašytojų 
tremtinių knygų, gali pasidžiaugti, kad Lie
tuvis rašytojas sukūrė nei laiko nei piktų 
priešų nesunaikinamus didelius dvasios lo
bius. Ir mes, Suvienytų Amerikos Valstybių 
lietuviai, tais lobiais naudojamės, gęstančią 
lietuvybę kurstom, į bendrą darbą jungia
mės. Ir kai priešai Lietuvą vėl pančiais su
kaustė, per Amerikos lietuvius nuėjo sukre
čianti ir darban šaukianti žinia. Tuoj pa
kilo Tėvų šalį ginti ir tiesos ieškoti. leško-

5.000 auka
te tiesos dabar ir Jūs, dirbate, kiek galite. 
Tais darbo vaisiais džiaugiamės ir mes 
amerikiečiai. Tat visi, jėgas, sutelkę, sutar
tinai padėkime pramušti geležinę uždangą. 
Atgal prie Nemunėlio, prie Šešupės! 1

Didžiai vertindami Jūsų didelį darbą ir 
Jūsų gražų organizuotumą, šia iškilminga 
proga Lietuvai Vaduoti Sąjungos vardu svei
kinu visus rašytojus, šių metų laureatus, Jū
sų valdybą ir Jūsų energingą pirmininką, 
Nepriklausomybės kovų aktyvų dalyvį Stasį 
Santvarą. Jūsų kasdieniniams reikalams 
siutačiu Lietuvai Vaduoti Sąjungos auką, 
kaip broliškumo ir vienybės ženklą.

PIJUS J. 2IORYS
Lietuvai Vaduoti Sąjungos Pirmininkas

Jūsų vyrai pavyzdingiausi ir drausmingiausi"
Vasario 16 vienoje sargybos kuopoje

Pasikalbėjimas su amerikiečių ry.’lų kariqjnku 1 Stg« Green 0. H.
Jūsų korespondentui teko maloni proga 

pasinaudoti vienos sargybos kuopos netoli 
Stuttgarto, kvietimu aplankyti jų dalinį ir 
kartu su jais atšvęsti ir paminėti vasario 16 
dieną, 30-ties metų Nepriklausomybės yu- 

. kaktuves. Buvo ir daugiau priežasčių, ku
rios vertė aplankyti mūsų juodose unifor
mose vyrus. Jie kažkaip užmiršti, gyvena 
savitą ir daugumoje uždarą gyvenimą, dir
ba atsakingą kariuomenės sargybų da'bą 
ir jaučia lyg kokį atitrūkimą nuo mūsų la- 

. gerinto gyvenimo ir pasiilgimą lietuviškos 
dvasios ir širdies. Užtat jie labai mielai su
tinka kiekvieną atsitiktinį paklydėlį ar sve
čią, pasidalina savo rūpesčiais ir parodo 
tikrą senos lietuviškos kariuomenės dvasią. 
Jei prieš kiek laiko jų likimas buvo spren
džiamas išblaškymo kryptimi, tai dabar vėl 
grįžo pastovumas ir ateities užtikrinimu. 
O jie tikrai verti gražių žodžių ir mūsų 
visų moralinės paramos, nes jie nepralei
džia progos tuo pačiu atsilyginti. Ir štai 
iš Rašytojų D-jos p-ko St. Santvara lūpų, 
taip pat teko išgirsti šios kuopos viršinin
kams ir kariams padėkos žodžius už orga
nizacinę paramą ruošiant premijų įteikimo 
iškilmes ir pobūvį.

Įdomus supuolimas, kad ši kuopa nešio
ja „Vasario 16” vardą ir kaip tik dabar 
šventė savo įsisteigimo metines. Iškilmės 
pradėtos pamaldomis už Tėvynę ir laisvę. 
Po to minėjimą salėje atidarė kuopos va
das pulk. Ugianskis, pakviesdamas pulk. 
Rėklaitį skaityti šiai dienai specialiai skir-'' 
tą paskaitą. Dar sveikino Žurnalistų S-gos 
vardu V. Trumpa. Minėjimo programa bu
vo paįvairinta kuopos vyrų choru, kuris pa
dainavo keletą kariškų ir liaudies dainų. Į 
Po minėjimo buvo kuklios vaišės ir nuo-1

širdus pasidalinimas mintimis apie mūsų 
bendrus vargus ir ateities galimybes.

Prie šios progos teko Jūsų koresponden
tui turėti pasikalbėjimą su amerikiečių ry
šių karininku 1 st. Sig. Green O. H., ku
ris mielai pasidalino mintimis apie mūsų 
sargybų kuopos vyrus.

— Kokia Jūsų nuomonė apie mūsų kuo
pos vyrus? — buvo mano pirmasis klausi
mas.

— Jau metai laiko, kai man tenka kartu 
su jais dirbti ir rūpintis jų gerove. Teko 
visą laiką stebėti jų elgseną ir pareigų at
likimą ir taip pradžioje buvęs laikinis ne
pasitikėjimas pavirto didžiu mano nustebi
mu jų sąžiningumu, drausmingumu, puikiu 
pareigų atlikmu ir geru kariškų uždavinių 
supratimu. Nuo to laiko aš neturėjau jokio 
rūpesčio, nes žinojau, kad turiu reikalą su 
garbingais, nors ir mažos tautos, kariais.

— Jūsų vyrai yra pavyzdingiausi ir 
drausmingiausi ir tai yra ne tik mano vie
no nuomonė, — su pakilusia nuotaika to
liau kalbėjo leitenantas. —, Lygiai jų virši
ninkai ir taip pat eiliniai kariai manyje 
turi didžiausią pasitikėjimą ir aš jaučiuosi 
prisirišęs prie jų. Kai mane norėjo iškelti 
kitoms pareigoms, griežčiausiai pasiprieši
nau ir padariau visus žygius, kad toliau lik
čiau su lietuvių draugais.

— Ar Jūs galėtute ką nors pasakyti dėl 
sargybų kuopų ateities?

— Į šį klausimą man būtų suriku atsaky
ti, nes visi sprendiniai priklauso aukštesnių 
viršininkų kompetencijai.

— Ar teko jums anksčiau susidurti su lie
tuviais JAV-bėse?

— Ne. Čia buvo mano pirmoji pažintis su 
lietuviais.

— Ar Jums yra daugiau žinoma apie lie
tuvių tautos. siekimus ir jos dabartinę pa
dėtį?

— Savaime suprantama, jog per šiuos
bendro darbo metus aš ne tik mačiau, bet 
ir daug girdėjau apie lietuvių tautą. Jai 
tiktų tie patys komplimentai, kuriuos aš pa
sakiau apie šios kuopos vyrus — baigė pa
sikalbėjimą Sgt. Green O. H. (—-ž—)

Anglijoje gyvenantiems lietuviams
Pranešame, kad nuo š. m. vasario 

1 d. atsidarė Anglijoje1 „Minties” 
atstovybė, kurios adresas toks: F. 
Neveravičius, 13, College st., Leices
ter, England. Visi gyveną Anglijoje 
lietuviai, norintieji užsiprenumeruoti 
„Mintį”, ar pratęsti prenumeratą, 
nuo vasario 1 d. kreipiasi į mūsų at
stovą p. F. Neveravičių. Prenumera
tos kaina 1 mėn. — 3 šilingai, 3 mėn. 
— 9 šilingai.

Nuo šiol „Minties” administracija 
naujų prenumeratų Anglijoje gyve
nantiems lietuviams nepriima ir at
siųstus pinigus grąžins siuntėjams.

„Minti s".

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomas Kazys Kazlauskas iš Pa

nevėžio. Atsiliepti: Mr. Jonas Kellert, 
Banks Street, Padstow, Sydney, N. S. W., 
Australia.

Iš draugų laiško ... į

Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus, — t j
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus... 2

šią dainą labai dažnai dainuodavome namuose, ir sunkias dienas gyvendami Ir 2 
dideli džiaugsmą džiaugdamiesi. Anuomet, tur būt, dėl savo lengvos ir gražios gai- ; 
dos ji buvo tokia populiari. Tremtyje rečiau tą dainą išgirstame, o rodos — ją čia J 
tik ir dainuoti. Ak, kaip gi dainuosi? Nei talkų, nei pabaigtuvių, nei šieno pradai- 2 
gių, nei rugiapjūčių... Eiliniam stovyklos gyventojui ne dainos galvoje. Jam rei- 4 
kėtų sudėti naują dainą — tokią, kad saulė aptemtų ir dangus griūtų. Ir tai ka- t 
žin ar jis išreikštų savo širdies gėlą ir dvasios neramybę. Eiliniu stovyklos gy- j 
ventojas dabar džiaugiasi, kad bent „profesionalai” dainuoja — ir jo- šird| pa- 2 
linksmina, užmirštin nuneša, ir lietuviškos dainty grožį parodo svetimiesiems. 2

Po kokio nors koncerto eiliniam stovyklos gyventojui dar sunkiau: kai nu- J 
skamba paskutinės gaidos aidas, kai tenka iš užmiršties pasaulio grįžti į realybę, 2 
dabartis dar baisesnė stojasi. Vienas trejis, kitas ketveris, o .trečias dar daugiau 2 
metų ne dainuodamas, bet širdy (augusį posmą nešiojasi — „leiskit į tėvynę, leis- ♦ 
kit pas savus!” Deja! Laikas bėga, o tėvynės vartai kaip užkelti, taip užkelti, tnir- 2 
ties siaubu užgriozdinti. Ir nenuostabu, kad eilinis stovyklos gyventojas pamažu J 
nustoja dvasinės pusiausvyros, kad su kiekviena diena darosi niūresnis, kad mus 2 
pasiekia žinios, jog anoj •stovykloj nelaimingas „išvirintasis” iš proto išėjo, o šitoj 2
— ant svetimo medžio, ant buko, šakos pasikorė... Ir jeigu tokia padėtis dar ii- 2
giau tęsis, baisu ir pagalvoti, kokiais kūno ir sielos paliegėliais bus apgyventos 2 
pasaulio labdarių suorganizuotos stovyklos. 1

Nenuostabu, kad žmogus giriasi nuo siaubo, kad, laukimo vilčiai diena iš die- j 
nos blėstant, ieško išeities. Ir todėl tokia karštligiška emigracinė nuotaika yra nu- 2 
siaubusi visas „išvietintųjų” stovyklas. Pabėgti nuo nužmoginimo, pabėgti nuo ne- ♦ 
būties, kad ir pūslėtom rankom, kad ir kruvinam prakaite, bet valgyti savo duo- 2 
ną — štai; tas didysis šauksmas, kuris veja mūsų žmones | užjūrius, į anglijai, ♦ 
australijas, venecuelas.

Gerokas skaičius, ir pačių stipriųjų, pačių gyvybingųjų, jau suspėjo išklysti | 2 
(vairiausius pasviečius. Tačiau jie nenutraukia ryšio su mumis ir retas iš jų, kad 2 
ir gražiausiomis gėrybėmis viliojamas, nutrauks ryš( su savo tautos kamienu. Mus ♦ 
aplanko jų laiškai, net iš tolimiausios Australijos jau atplaukia pirmosios žinios. O 2 
ir mūsų laikraščiai pilni jų straipsnių' apie pirmąsias dienas svetimoje padangėje. ;

Savo straipsniuose, aišku savaime, jie stengiasi atsakyti mums rūpimus klausi. 2 
mus. Maistas, apdaras,' darbo sąlygos, atlyginimai, čiabuvių svetingumas — tokie 2 
dalykai domina eilinį stovyklos gyventoją. Tokius dalykus dažniausiai mes ir skai- 2 
tome išemigravusiųjų laiškuose ir straipsniuose. Tik labai retai tuose rašymuose 2 
prasiveržia sielos reikalai. Ir suprantama — sielą atverti daug sunkiau, negu apta- 2 
šyti eilinės dienos ar savaitės gyvenimo įvykių bėgį. Be to, kiekvienas savo sielą 2 
dangsto nuo smalsuolių akių, tik poetai lyrikai nebeištverdami išlieja ją posmais 2. 
ir atiduoda pasaulio džiaugsmui ar liūdesiui. * 2

Aš šiomis dienomis gavau nuo savo prietelių laišką. Jie taip pat išemigravę, 2 
jie jau gerokas laikas pradėję „normalų” gyvenimą. Ir aš neiškenčiu to laiško ne- ; 
pacitavęs. Tikiuosi, prieteliai nepyks, nes tie širdies žodžiai mums labai reikšmių- 2 
gi: kad išvažiuodami žinotume, kas mūsų sielą laukia, ir nenusiviltame* kad bū- ’* 
tume pasiruošę sielos žaizdoms. 2

Bet tegu kalba laiškas:
„O Kalėdos ir Nauji Metai buvo... Sakoma: geriau vėliau, negu niekad. Tad 2 

sveikiname Tave, nors ir labai pavėluotai, Kalėdų ir N. Metų proga, o ko palin- 2 
kėli taip ir nežinom. Eilę metų linkėjome vieni kitiems namo sugrįžti, pasidaryti ; 
galų gale žmonėmis... Deja, visa tai tik gražus miražas. Realybėje vis tebeplū- 2 
duriuojame purve, didžiuliam pasaulio smukime. \ *

„Tad nelinkėsim, kas turi būtinai (vykti, kam mes tikime visa savo esybe. 2 
Antraip tektų užversti savo gyvenimo lapą, ųes gyventi be tikslo ir prasmės gali 2 
tik gyvulys. Ir Tu ir mudu esame giliai Įsitikinę, jog sugrįšim į Lietuvą. Tad be- 2 
lieka palinkėti Tau sveikatos ir ištvermės šiam niekingam, pereinamam laikotarpyje. 2

„Tiesa, Kalėdų metu buvom vienur kitur nuėję. Nugėrėm alaus, vyno, rūkėmame- 2 
rikoniškas cigaretes, šokoladą... Tačiau, kartoju, jokio įspūdžio, kad šventės. Net ; 
alkoholis negalėjo mums nei džiaugsmo nei užsimiršimo (pilti. Oi, nemiela, ne- 2 
miela svetur... Vieno tik norisi — sugrįžti namo!...” 2

Man rodos, kad savo draugų laiško ištraukas man belieka baigti pradėtosios • 
dainos tęsiniu — .2

Svetima padangė nemaloni, ne! •
Tėviškėlę brangią vis gegių sapne. Į

— ir pridurti tik, kad visos mūsų jėgos turi būti sukauptos tėvynės vadavimo ;
žygiui. A. ROKAS 2

♦ x ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Lietuvos nepriklausomybės švente Memmingene
Lietuvos Nepriklausomybės 30 metų su

kaktį Memmingeno lietuvių visuomenė 2. 
16 d. prideramai atšventė. Šventės išvaka
rėse atlaikytos pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Patį šventės rytą skautai 
lietuviai, gausiai dalyvaujant visuomenei, o 
taip pat latvių bei estų skautams bei kitų 
tautinių komitetų atstovams, pakelė vėlia
vas. Pamaldas atlaikė ir gražų, jaudinantį 
pamokslą pasakė parapijos klebonas kan. 
prof. K. Steponavičius, primindamas mūsų 
pareigas Tėvynei.

15 vai. stovyklos teatro salėje (pritaikytas 
dekoracijas pagamino dail. Žalnierūnas) (vy
ko iškilmingas aktas, dalyvaujant stovyklos 
visupmenei, latvių, estų ir rusų atstovams. 
Jį atidarė LTB apylinkės pirmininkas J. 
Kondrotas, nušviesdamas šios dienos 
reikšmę. Pagerbti kritusieji dėl Lietuvos 
laisvės kariai, sugiedant pagal Beethoyeno 
muziką raudą žuvusiems. Latvių, estų ir 
rusų bendruomenių atstovai nuoširdžiai 
sveikino lietuvių tautą ir drauge su mumis 
džiaugėsi pasiektais N. Lietuvos laimėji
mais, linkėjo vėl greitai atgauti nepriklau
somybę. Susirinkusieji, vietos komitetui 
pasiūtos, pasveikino tremtyje gyvenančius 
nepriklausomybės riktą pasirašiusius narius 
— Dr. Šaulį ir prof. M. Biržišką, Savano
rius Kūrėjus, Karo invalidus, VLIKĄ, 
Vykdomąją Tarybą, Amerikos lietuvius ir 
kt. organizacijas, kovojančias dėl Lietuvos 
laisvėti

Adv. A. Diržys kalbėjo tema „Demokra
tija ir Lietuva”. Po to buvo koncertinė da
lis. Skautų suorganizuotas stovyklos cho
ras, pritariant miesto orkestrui, vadovau

jant ir diriguojant šio choro išugdytoji^ 
kompozitoriui Zdanavičiui, labai vykusiai it 
meniškai atliko eilę muzikos kūrinių.

Čia atvykęs VLIKO atstovas padarė 
pranešimą apie tos įstaigos veiklą. Šventė 
užbaigta skautų laužu. K. PL
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