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ČEKOSLOVAKIJOS LAISVE PAVOJUJE
Patars emigracijos reikalais
Frankfurtas (Dena). Amerikos oro susi

siekimo- bendrovė „American Overseas Air
lines” Frankfurte Caaltono viešbutyje, 104 
kambaryje įkūrė skyrių neapmokamiems pa
tarimams emigracijos klausimams teikti. Ten 
galima išsiaiškinti ir dėl orinės kelionės iš
laidų apmokėjimo tų asmenų, kurių gimi
nės gyvena užsienyje ir yra sutikę kelionės 
išlaidas apmokėti.

Ta proga par kartą buvo nurodytos as
menų grupės, kurios gali išvykti į JAV. 
Tarp kitų, nurodyti ir išvietintieji asme
nys, jeigu jie JAV zonoje gyvena ir joje 
buvo jau prieš 1945 m. gruodžio mėnesį, pa
galiau, jei tie asmenys prieš nurodytą datą 
atsiradę JAV zonoje dėl šių priežasčių: 
a) kaip priverstiniai darbininkai iš savo 
krašto dėl politinio, religinio arba rasinio 
persekiojimo, b) kaip tremtiniai dėl politi
nių, religinių ar rasinių priežasčių.

D. Britanija negali stoti | kovą
QIasgowas (Dena/Reuteris). Britanijos 

aviacijos generalinio štabo viršininkas, lor
das Tedderis, penktadienį čia pareiškė, kad 
Britanija negalinti rizikuoti stoti į kovą iki 
paskutiniosios.

Savanorių verbuojamoje kalboje' lordas 
Tedderis pareiškė toliau, kad paskutiniųjų 
dienų įvykiai primena patarlę „jei liūtas ima 
silpti, šakalai pradeda netoliese dantimis 
kalenti.” Tačiau šakalai klysta manydami, 
kad D. Britanija nustipsianti. Mes turime 
stengtis D. Britaniją išlaikyti stiprią kiek
vienoje srityje. „Aš esu įsitikinęs”, kalbėjo 
Tedderis, „kad D. Britanija gali būti stip
riausia valstybė taiko's labui, tačiau taika 
b: jėgos yra tik sapnas.”

Prieš „piliečių teises“
Vashingtonas (Dena). 11 pietų valstybių 

kongreso nariai, pasak Reuterį, paskelbė 
griežčiausią kovą prezidento Trumano pa
siūlytai „piliečių teisių” programai ir pri
ėmė rezoliuciją prieš prezidento pasiūlytą 
įstatymo projektą prieš linčo teismus ir ra
sių skyrimą.

Šios kongreso narių grupės vadas W. M. 
Colmeris, Mississippio steito atstovas, pa
aiškino, kad šią rezoliuciją priėmė vienu 
balsu apie 50 demokratų atstovų neviešame 
posėdyje.

Pasak INS, rezoliucijoje nurodoma, kad 
prezidentas Trumanas, reikalaudamas „pi
liečių teisių” įstatynio, pažeidęs atskirų stel
ių suverenumą. Pasiūlytieji „piliečių teisių” 
(statymą sutrukdytų daugelio valstybių sėk
mingą „sunkių ir įkyrių” problemų spren
dimą, kurios iškyla ryšium su dviejų rasių 
gyvenimu drauge.

Savitarpio pagalbos paktas
Haaga (Dena/Reuteris). Pasak Olandijos 

telegramų agentūrą, iš gerai informuotų 
Haagos sluogsnių pranešama, kad Bene- 
lukso valstybės bendru memorandumu pa
siūlė Prancūzijai ir D. Britanijai prie Va
karų Europos unijos plano sudaryti savi
tarpio pagalbos paktą, kuris būtų nukreip
tas prieš bet kokį agresorių. Memorandu
mas įteiktas D. Britanijos ir Prancūzijos 
atstovams Briuselyje.

Patirta, kad • Benelukso valstybės atmetė 
anglų prancūzų siūlymą Dūnkircheno pak
tą išplėsti, primant į jį ir Benelukso valsty
bes. Pastarosios atmetė jį dėl to, kad jame 
numatytų priemonių nepakanka saugumui 
laiduoti. r

Mogadishaus protokolas
Rymas (Dena-Reuteris). Italijos užsienio 

reikalų ministeris grafas C. Sforza pateikė 
Italijos kabinetui pranešimą apie š. m. sau
sio 11 d. įvykusius neramumus buv. italų 
Somalijoje, Mogadishuje, kur buvo užmušti 
52 italai.

Tas pranešimas yra paruoštas Z. Bianco, 
Italijos raud. kryžiaus pirmininko, kuris 
italų vyriausybės buvo pasiųstas į įvykio 
vielą. ♦

Uždraudė vykti į užsienį
Bad Nauheimas (Dena). Cękoslovakijos 

vidaus reikalų ministeris (komunistas) V. 
Nosekas, pasak BBC, pirmadienio rytą už
draudė be ypatingų leidimų išvykti iš kraš
to. Visi užsienio pasai, kurie buvo išduoti 
anksčiau, tegalioja išvykti tik vidaus reika- 
.Valų ministerijai patvirtinus.

120.000 vokiečių 1947 m. spalio mėn. dar 
gyveno Čekoslovakijoje.- (DPD)

Praha (Dena). Katalikų liaudie^ partijos 
aštuoni ministerial įteikė prezidentui Bene- 
šui atsistatydinimo pareiškimus.

Atsistatydinimas buvo motyvuojamas tuo, 
kad vyriausybės nariai komunistai nesilaiko 
vyriausybės potvarkių ir įstatymų, ypačiai 
policijos reikaluose.

Londonas (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 
socialdemokratų partijos nuolatinė komisija 
savo posėdyje priėjo išvadą, kad Čekoslo
vakijos vyriausybės būklė yra labai rimta, 
bet ne kritiška.

Komisija pareiškė, jog yra svarbu, kad 
dabartinė penkių partijų vyriausybės koali
cija būtų išlaikyta ir toliau iki kitų rinki
mų; ji reikalavo, kad visos partijos aukš
čiau visko statytų valstybės reikalus.

1 Slovakų komunistų partija reikalavo savo 
{narius prisijungti prie kitų draugų ir kovo- 
I ti su reakciojonierių politinėmis manipulia- 
I cijomis. ■ .

Amerikos užsienio reikalų ministerijos 
tarnautojai šeštadienį privačiuose pasikal
bėjimuose išreiškė Čekoslovakijos reikalų 
didelį susirūpinimą. Darosi vis aiškiau, kad 
Čekoslovakijos laisvę, ^našiausia bent vi
daus, o.................. ’ " '
Maskva

„News 
laisvė ir 
grindė bijotų kad komunistų taktika pasi
kartos tais pačiais metodais, kaip Vengri
joje ir Balkanuose.

Praha (Dena). Čekoslovakijos ministeris 
pirmininkas K. Gotwaldas, komunistas, pa
sak AFP, šeštadienio rytą vienos masines 
demonstracijos proga pasiūlė laisvus vy
riausybės portfelius .pavesti įvairiems liau
dies sluogsniams, darbininkų ir kitokioms 
organizacijoms.

Komunikatas apie sąmokslą buvęs 
skelbtas be ministeriu kabineto žinios 
to, kad kabineto posėdyje nedalyvavo 
dešiniųjų partijų ministerial. Esanti liaudies 
pareiga pasipriešinti prieš valstybę nukreip
tiems planams, toliau dėstė Gotwaldas savo 
prakalboje.

Po. prakalbos komunistų partijos priim
toje

dentas Benešąs primtų trijų partijų minis
teriu atsistatydinimą. „Mes norime Klemen
to Gotwaldo”, sakoma rezoliucijoje.

JAU IEŠKO STRYPO...
Londonas (Dena/Reuteris). Komunisto vi

daus reikalų ministerio Noseko ir krašto 
apsaugos ministerio Svobądos paskelbtame 
bendrame pranešime, pasak Prahos radiją, 
sakoma, kad susektas sąmokslas, kuris turė
jęs tikslą Čekoslovakijoje įvykdyti pervers
mą.

Pareiškime nurodoma, kad sąmokslas su
sektas tyrinėjant Čekoslovakijos socialistų 
„Svobodne Slovo” laikraštyje iškeltą teigi
mą, kad vyriausybės postoviuose yra „prieš
valstybinių elementų”. Sąmokslas buvęs su
organizuotas gen. L. Prchalos šalininkų, 
kuris 1945 m. buvęs atleistas iš tarnybos.

Praha (Dena). Čekoslovakijos ministeris 
pirmininkas Gottvaldas, pasak Reuterį, ma
siniame susirinkime Cekoslovakų profesinių

sąjungų narių Prahoje pareikalavo Čeko
slovakijai naujos vyriausybės, kuri būtų su
daryta be reakcinių elementų.

Ta nafljoji vyriausybė, pritariant susirin
kusiems, pareiškė Gottvaldas, turi sutikti 
su konstitucija ir harmoningai derintis su 
tauta. Vyriausybės krizė, pasidariusi pasi
traukus trijų kraštutinių dešiniųjų partijų 
ministeriams, yra vidaus ir užsienio reakci
jos padarinys. Reakcija tikisi su užsienio pa
galba liaudies'- respublikos įsikūrimą su
trukdyti. Bet dirbančiųjų klasė šito nepa
kęs. Ministeris pirmininkas reikalavo orga
nizuoti aktyvios veiklos nacionalinio fronto 
komitetus visose įmonėse, savivaldybėse ir 
apskrityse.

Duotame „Narodni Osvobzeni” laikraš
čiui-interview socialdemokratų partijos pir
mininkas pareiškė, kad ir ’jų ministerial ke
tina iš vyriausybės pasitraukti, jeigu nacio
nalinio fronto koalicijos sudarymas pasi
rodytų nebeįmanomas.

iš dalies ir užsienio, reikaluose 
netrukus visai sužlugdys.
Chronicle” rašo: Čekoslovakijos 
demokratija yra pavojuje. Yra pa-

Jurgis Vašingtonas —
visų laisvės kovotojų simbolis

pa
de!

keli

Pirmojo JAV prezidento Jurgio Vašing
tono gimimo diena — vasario 22 — yra ta
pusi visų tos šalies gyventojų šventė.
. Tai nėra atsitiktinis įvyks. Visoms tau-' 

toms, kurios veda kovą dėl savo laisvės, 
šis (vykis tapo simboliniu pavyzdžiu. Jur
gio Vašingtono vardas bus visų tautų ir vi
sų laikų laisvės kovotojų simboliu.

Jungdamiesi prie šios amerikiečių 
'džiaugsmo šventės, neišvengiamai turime 
persikelti į aštuonioliktojo šimtmečio pa
baigą ir trumpai prisiminti, kas dėjosi to 
laiko britų kolonijose, o šiandieninėse ne
priklausomose J. A. Valstybėse.

Britų parlamentas, norėdamas užakcen
tuoti savo kolonijų S. Amerikoje priklau
somybę nuo Metropolijos, 1765 m. paskel
bė vadinamąjį „Štampo Aktą”, kuris 
riniai žiūrint siekė padidinti britųrezoliucijoje reikalaujama, kad prezi-
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Pasitarimai Graikijos karo ministerijoje. Atėnų apygardos karo vadas 
gen. Panagiotas (kairėje) su karo ministeriu. (DENA/NYT—Bild).

išo- 
ižde

įplaukas, apdedant kaikurias į Š. Amerikos 
kolonijas įvežamas prekes importo mokes
čiu. Kas bloga būtų galima be-įžiUrėti to
kiame britų,, parlamento akte? Tačiau lais
vę mylintieji tos šalies gyventojai britų 
aktui griežtai pasipriešino ir pareiškė, kad 
mokesčių užkrovimas, neatsiklausus ir ne
dalyvaujant krašto atstovams yra tiranija. 
Vieton britų laukto subordinavimosi, ame
rikiečiai suvertė Bostono uoste britų laivų 
arbatos krovinį į jūrą ir pareiškė, kad jie 
geriau apseis be arbatos, negu sutiks mo
kėti britams importo mokestį.

Sis įvykis ir buvo JAV nepriklausomy
bės karo-priekabė 1775—76,metais. Viso
krašto gyventojų sukilimui ir kovai prieš 
britus vadovauti stojo Virginijos valstybė
lės pilietis Jurgis Vašingtonas. Laisvės ko- 

(Nukelta į 2 psl.)

NORI MAŽINTI IŠLAIDAS
Londonas (Dena-Reuteris). Penktadienį 

buvo paskelbtas britų vyriausybės nusista
tymas 1948—49 finansiniais metais sumažin
ti svarbiausiųjų britų valdžios institucijų iš
laidas arti 250 milijonų svarų sterlingų. 
Pavyzdžiui, užsienio reikalų ministerijos 
Vokietijos skyriaus išlaidos bus sumažintos 
iš 86.412.940 svarų į 31.795.617 svarų ster
lingų.

SMARKIAI REAGAVO
Viena (Dena/Reuteris). Šeštadienį po pie

tų britų ir amerikiečių diplomatiniai atsto
vai Vienoje demonstratyviai paliko Vienos 
muzikos namus, tuo reikšdami protestą 
prieš sovietų pajėgų vyriausio vado Aus
trijoje gener. pulkininko VI. Kurasovo 
įžeidžiamas pastabas. t

Kurasovas, nepaminėdamas D. Britanijos 
ir JAV tiesiogiai, pareiškė, jog imperialis
tiniai kraštai rėmė Hitlerį milijonais dole
rių, kad sukeltų naują karą.

Milžiniškas sprogimas Jeruzalėje
Įtempti santykiai tarp žydų ir britų

MARSHALLIS APIE PAGALBĄ KINijAIJeruzalė (Dena/Reuteris). Sekmadienį, 6 
vai. ryto, Jeruzalėje įvyko didžiulis sprogi
mas, baisiausias iš visų iki šiol buvusių. 
Tuo sprogimu sunaikintas Histadrutho pa
statas, kuriame buvo žydų įstaigos. Žuvu
siųjų skaičius dar nežinomas, bet spėjama, 
kad jis bus labai didelis; pagal pirmuosius 
pranešimus sužeistųjų esama keletas šimtų. 
Nuo sprogimo nukentėjo ištisas žydų kvar
talas apie Ben Yehudos gatvę.

Paskutnįaisiais Jewish Agency praneši
mais žuvusiųjų esama 42, o sužeistųjų — 
per 120 asmenų. Vienas britų, kareivis bu
vo žydų nukautas, kai jis bandė sunkveži
miu aplenkti žydų gatvės užtvarą. Kiti du 
britų oro pajėgų kariai buvo nukauti neto
li Jewish Agency pastato. Santykiai tarp 
žydų organizacijų ir britų dalinių po tų 
įvykių ir užpuolimų labai įsitempė.

Sekmadienio vakare įvyko naujas milži
niškas sprogimas, kurio vieta dar nenusta
tyta. Britų daliniai gavo įsakymą nesi
traukti iš savo barikadų. Kariuomenės, val
džios ir policijos pastatų apsaugos priemo
nės sustiprintos.

Jeruzalės gatvėse žmonių minios reikala
vo keršto britams. Britų daliniai, ginkluoti

kulkosvaidžiais, užėmė sargybas, kad apsi
saugotų nuo žydų puolimų. Ryšium su spro
gimu Palestinos valdinės įstaigos praneša, 
kad buvo pastebėti trys sunkvežimiai, ku
riuos sekė policijos šarvuotis. Tie sunkveži
miai sustojo Yehudos gatvėje, kur ir įvyko 
sprogimas.

Britų įstaigos praneša, kad Jafoje buvo 
pavogti du policijos šarvuočiai.

Iš neoficialių arabų įstaigų pranešama, 
kad sprogimas buvo įvykdytas organizaci
jos, kurios nariai buvo apmokyti užsienyje.

Vienas Jewish Agency informatorius sek
madienį spaudos konferencijoje Jeruzalėje 
pareiškė, kad Jewish Agency formaliai pa
reikalavo Palestinos vyriausybėje ir britų 
karinių pajėgų vyriausioje būstinėje tuo
jau pat atšaukti britų pajėgas iš Jeruzalės 
žydų kvartalų. Visos žydų civilinės sargy
bos ir Haganah daliniai gavo įsakymus tik
rinti britų karinių, pajėgų dokumentus ir 
susisiekimo priemones, prieš įvažiuojant 
jiems į žydų gyvenamuosius kvartalus. To
liau informatorius pareiškė, esą, žydai iš 
arabų gavę žinių, jog arabai su tais spro
gimais neturėję nieko bendru

Washingfonas (Dena). Amerikos užsienio 
reikalų ministeris G. C. Marshallis, pasak 
INS, atstovų rūmų užsienio politikos komi
sijoje pareiškė, kad Kinijos pagalba netu
rinti būti vykdoma su tikslu ateityje Kini
jos ūkį padaryti priklausomą nuo Ameri
kos. Marshallis pabrėžė, kad Kinijos pa
galbos reikale negalima taikyti to paties 
masto, kaip Europos pagalbai, ir kad nesą 
įmanoma nustatyti galutinio termino, kada 
pagalba Kinijai turėtų baigtis.

Marshallis nurodė, kad komunistai ban
dė Kinijoje baisiais sunaikinimais visiškai 
sugriauti krašto ūkį. Ciankaišeko vyriausy
bei visų pirma reikia ginklų, bet pridūrė, 
kad Amerikos eksportas į Kiniją turės ap
siriboti svarbiausiais dalykais, reikalingais 
kasdienam gyvenimui.

Praha (Dena). Čekoslovakijos komunistų 
informacijos ministeris M. Kopeckis savo 
kolegai socialdemokratų aprūpinimo minis- 
teriui Mayeriui pareiškė, kad socialdemo
kratų ministeriams nebebus leista kalbėti 
per Prahos radiją.

Mes tikime, kad kelsis 
nepriklausoma Estija!

Estijos nepriklausomybes šventės proga
Gyvenime taip jau būna, kad nelaimia^ 

gieji savo skausmais ir vargais tik su ne« 
laimingaisiais pasidalyti tegali, nes ga* 
lingieji ir laisvieji sunkiai tesupranta, o 
dažnai ir nenori suprasti, silpnuosius bei 
paverguosius. Ir šiandien, vasario 24, —< 
Estijos laisvės dieną, estai tegalės karčia 
likimo taure nuoširdžiai pasidalyti tik su 
nelaimingaisiais istorinio likimo daugaia -i 
lietuviais ir latviais. /

Nors savo kilme ir net rase ši darbšti Ir 
rami tauta mums nėra giminiška (mes ais^ 
čiai, jie ugrofinų padermės), vis dėlto fak- '. 
tai, kad ta pati Baltijos jūra skalauja mūsų 
krantus, tą pačią vergiją tenka vilkti pa* 
vergtiesiems ir išblaškytiems broliams, ir 
tas pats kruvinas maskoliškas batas trypia 
mūsų laisvę mylinčias širdis, iki brolišku* 
mo suartina lietuvių estų tautas tėvy
nėje ir tremtyje.

Maža estų tauta niekada nebuvo užval
džiusi svetimų žemių. Jau daugiau kaip 
3.000 metų jie gyvena nedideliame (47.549 
kv. km) žemės plote su aiškiomis etnogra
finėmis sienomis, kurias vakaruose ir šiau
rėje plauja Baltijos jūra net 3.404 km ilgyje.

Šiose ribose gyvenančius estus randame 
jau nuo ankstyvojo akmens amžiaus laikų. 
Deja, estams, lygiai kaip ir latviams, ne
buvo lemta iki 1918 m. vesti savarankišką 
gyvenimą, ir ši kultūringa, kad ir maža tau
ta (1938 m. Estijoje buvo 1.131.000 gyv., be 
to, apie 200.000 estų gyveno svetur) negali 
didžiuotis kelių šimtų metų valstybinėmis 
tradicijomis, kaip kad lietuviai.

Pusantro šimto metų Estija išbuvo Šve
dijos suverenume. XVII amž. pradžioje kei
čiasi politinių jėgų santykiavimas S. Euro
poj^. Vis labiau iškyla carinė Rusija. Ji ver
žiasi prie Baltijos jūros. Silpnėjant Švedijai, 
Estiją 1(21 m. užhna rusai. Į jų1 valstybės • 
sudėti 1795 m. (liejama ir Lietuva. Tuo bū
du visoms trims Baltijos valstybėms tenka 
caro retežiai. Tačiau ir čia Estija su Lat
vija gavo žymiai geresnes sąlygas. Tuo me
tu, kai Lietuva, besąlygiškai (jungta j Rusi
jos imperiją be atodairos rusinama, Estija 
tvarkėsi autonomiškai iki pat XIX amžiaus 
pabaigos.. Estai turėjo savame krašte dau
gelį mokyklų, laikraščių, draugijų. Čia ir 
baudžiava buvo anksčiau panaikinta, ir ' 
spauda nebuvo uždrausta, ir politinės, kul
tūrinės, ekonominės laisvės daugiau. Štai 
kodėl, kai lietuvis ūkininkas dar vilko bau
džiavą, jo kaimynas estas, kad ir rusų bei 
vokiečių baronų spaudžiamas, jau statėsi 
gražesnius trobesius, savo žemę tvarkė mb> 
derniškesniais pagrindais.

D. karas Estiją ne taip smarkiai nunioko
jo, kaiplmūsų žemę. Iki pat 1917 m. rusų 
revoliucijos ji išvengė vokiečių okupacijos, 
Tais pačiais metais estai perima krašto ad
ministravimą | savo rankas, sudaro seimą. 
1918 m. vasario 24 dieną Estija deklaruoja 
pasauliui. savo valstybės suverenumą. Tuo 
pačiu metu ji sudaro kad ir nedidelę, bet 
tvirtą kariuomenę ir savo ginklo jėga sėk
mingai apvalo kraštą nuo bolševikų ir vo
kiečių. Maža to, estai, vydami priešus, įsi
veržia giliai į L,atviją ir padeda jiems iš- 
kariauti savarankų gyvenimą. Pagaliau 1920. 
II. 2 d. Maskva taikos sutartimi iškilmingai 
atsižada bet kurių teisių į Estiją.

Estija,— senos kultūros kraštas. Jau 1535 
metais buvo išspausdinta pirmoji estiška 
knyga. 1630 metais Talino mieste įkurta pir
moji estų gimnazija. 1632 metais Tartu mies
te Švedų karalius Gustavas Adolfas (steigė 
garsųjį universitetą. Tai viena seniausių 
.Europoje mokslo (staigų, kurią per trejetą 
šimtų metų perėjo labai didelis studentų 
skaičius iš Estijos, Latvijos, Rusijos, Skan
dinavijos, kitų kraštų ir net iš Lietuvos. 
Nepriklausomo gyvenimo metu ši mokslo įs
taiga turėjo 10 fakultetų su 3.500 studentų.. 
Estų Mokslo draugija, kaip Estų Mokslo 
akademijos pirmtakūnė, veikė jau nuo 1839 
metų.

Tačiau didžiausių lamėjimų Estija pasie
kė sukūrusi savo valstybę, kai ne svetimie
ji okupantai ir ne vokiškieji baronai su pas
toriais vadovavo kraštui. Tik po 1918 merų 
turėjo progos pasireikšti estų jėgos, kurios 
visą laiką svetimųjų buvo nugrūstos į šalį. 
Jau 1919 m. pradėta vykdyti didžiulė žemės 
reforma, iš pagrindų pakeitusi Estijos vei
dą. Kaip didelį darbą atliko Estijos žemės 
reforma, galima spręsti vien tik iš to, kad 
buvo (kurta 56.000 naujų ūkių ir iš viso bu-

(Nukelta į 2 psl.)
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Iš Mikolaiėiko atsiminimų
A Sikorskis pas Staliną

Daugelis priežasčių skatino ministerį pir
mininką Sikorski, mano pirmtakūną Lenki
jos egzilinėje vyriausybėje, 1941 m. gruo

džio mėn. skristi iš Londono į Maskvą.
Be kita ko, jis tikėjo, kad Stalinas kaip 

karys galės paaiškinti 11 000 lenkų karinin
kų likimą, kurie nebuvo atvykę pas genero
lą Andersą į tarnybą Lenkijos armijoje.

Be 
kijos 
mus. 
buvo 
iš vienoe porcijos, kuri buvo daug mažesnė, 
negu kurio nors kito sąjungininkų kareivio. 
Taip pat Sikorskis tikėjosi paspartinti ka
rinę paramą . Lenkijos daliniams Rusijoje, 
kuri buvo pažadėta tiek J. A. Valstybių su 
,D. Birtanija, tiek Rusijos. Be to, jis norė
jo išrūpinti žmonišką aprūpinimą civi
liams lenkams, kurie buvo paleisti iš darbo 
stovyklų ir skubiausiai privalėjo paramos, 
kurią mes, amerikiečių padedami, jiems 
dabar galėjome suteikti.

Lydimas rusų naikintuvų generolas Si
korskis su Andersu iškrido iš Kuibiševo į 
Maskvą. Aptemdytos šąlančios sostinės 
gatvėse buvo girdėti netoliese esančių vo
kiečių patrankų dundėjimas.

Jis priminė Stalinui, kad Andersas, 1939 
m. kovoti nas su susijungusiomis nacių 
raudonųjų karinėmis pajėgomis, buvo 
kartus sužeistas. Kai jis norėjo skristi 
Londoną toliau vesti kovą, .rusai būtų 
suėmę.

Stalinas rimtai pažiūrėjo į Andersą.
— Kiek laiko buvai nelaisvėje? — pa

klausė Stalinas viršininką armijos, kurią 
organizavome padėti Rusijai kovoje su 
Hitleriu.

— Dvidešimt mėnesių, — atsakė Ander
sas.

— Ar gerai su tamsta elgėsi?
— Ne, — atsakė Andersas. — Su manim 

labai blogai elgėsi Lwovo stovykloje. Mas-

to, jis tikėjosi galėsiąs pašalinti Len- 
armijos Rusijoje aprūpinimo sunku- 
Lenkų dalinių aprūpinimas anuo metu 
toks menkas, jog trys kareiviai mito

ir
8

ji

kvoj buvo kiek geriau, kiek šis žodis „ge
riau” aplamai čia tinka.

Stalinas vėl pažvelgė j jį ir pagaliau 
tarė pečiais trūkteldamas: — Matot, tokios 
jau buvo sąlygos.
* Bet Stalinas pagaliau . pasisakė sutinkąs 
apginkluoti mūsų karines pajėgas Rusijoje, 
o gen. Panfilovas, raudonosios armijos šta
bo viršininko pavaduotojas, gavo griežtą 
papeikimą, kad „ignoravęs” jo įsakymus 
Lenkijos daliniams aprūpinti — daugumas 
Lenkijos dalinių žemiau hulio esančioje 
temperatūroje gyveno palapinėse, ^kurios ne
turėjo net nė krosnelės, o netrukus jie tu
rėjo dalyvauti kautynėse.

Sikorskio garbei Stalinas 1941 m. gruo
džio 4 d, suruošė Kremliuje priėmimą — 
vokiečiai nuo Maskvos buvo per keletą ki
lometrų. Kai pobūvis pasiekė savo aukš
čiausią tašką, staiga Staliną^ kreipėsi į Si
korski šiais

—. Dabar 
sijos sienas.

Sikorskis, 
turėjo tikslias žinias apie rusų traukimąsi 
nuo atriedančių nacių šarvuotųjų armijų, 
labai nustebo išgirdus tokias Stalino min
tis. Jis atsakė, kad nesąs įgaliotas kalbėti 
apie panašius reikalus. Tačiau 'Lenkija ma
nanti, kad, sėkmingai pabaigus karą, bū
siančios atstatytos prieškarinės sienos.

— Man patiktų matyti keletą pakeitimų 
sienų klausimu, — toliau kalbėjo Stalinas, 
užsikvempęs ant savo degtinės. — Bet tie 
pakeitimai tebus nežymūs.

Sikorskis užprotestavo, ir Stalinas tos te
mos nebelietė.

Po to vakaro buvo paskelbtas Lenkijos 
Rusijos savitarpio pagalbos paktas. Jis 
įpareigojo abi vyriausybes būti „nuolati
nėje demokratinių kraštų sąjungoje”.

Tarp kitų posmų buvo susitarta, kad abi 
vyriausybės Viena antrai teiks karinę pa
galbą. Jų santykiai taikos metu remsis geru

žodžiais:
pakalbėsim apie Lenkijos Ru-

kuris pirmiausia buvo karys ir

kaimynišku bendradarbiavimu, draugišku
mu ir abipusiu, garbingu interesų paisymu. 
O po laimėjimo sąjunginių valstybių užda
vinys bus laiduoti pastovią ir teisingą 
taiką.

Sikorskio ir Stalino pasirašytame drau
giškumo pakte, kurį paskelbė oficiali sovie
tų Tasso žinių agentūra, sakoma, kad Eu
ropoje po „sėkmingai pasibaigusio karo.fr 
nuosaikiai nubaudus nusikaltėlius hitleri
ninkus, turės būti atstatyta „pagarba tarp
tautiniams įstatymams, paremtiems visų są
junginių valstybių jungtinėmis ginkluoto
mis pajėgomis”.

Bet vienoje sovietų radijo transmisijoje 
netrukus buvo visai laisvai išaiškinta:

— Sovietų Sąjungos ir Lenkijos sienų 
klausimas nesutvarkytas ir bus reguliuoja
mas ateityje.

Sikorskis vėliau sužinojo Londone iš 
anglų Staliną pranešus, kad didžioji Len
kijos karinių pajėgų dalis Rusijoje „jų 
pačių pageidavimu” nugabenta į Teheraną 
ir šiaurės Afriką. Tik prieš keletą dienų 
pasižadėjęs Lenkijos . dalinius Rusijoje 
aprūpinti, Stalinas dabar juos apkaltino 
bailumu.

Buvo dar ir daugiau veiksnių, kurie kėlė 
nerimą Lenkijos vyriausybei Londone. Si- 
korskiui ir Stalinui pasirašaftt bendrą pa
reiškimą apie karo tikslus prieš Hitlerį, 
netoli Saratovo Stalinas įsteigė „Lenkijos 
patriotų 
Lenkijos 
levska.

Vanda 
Lenkijai 
ris 1939 
bentropo ... . ...
su ukrainiečiu Korneičuku, vienu iš sovie
tų užsienio reikalų ministerio pavaduotojų. 
Tai buvo Liublino vyriausybės pradžia. Tai 
buvo pradžia policinės valstybės, kuria tu
rėjo 'pasidaryti „išvaduotoji” Lenkija,

organizaciją”, kuriai vadovavo 
komunistė rašytoja Vanda Vasi-

Vasilevska, kilusi iš prieš karą 
priklausiusio Lwowo miesto, ku- 
m. buvo užimtas rusų pagal Rib- 
Molotovo paktą, yra susituokusi

' TRUMPOS žinos —
AIRIJA

Airijos parlamentas patvirtino naują 
Costellos vyriausybę, kuri gavo 75 balsus. 
Prieš balsavo 65 atstovai. (DPD)

Naujas Airijos ministeris pirmininkas 
Costello pareiškė, kad jo vyriausybė rems 
kiekvieną pastangą krikščioniškajai pasau
lėžiūrai stiprinti. „Mes tikime individo 
laisvę ir manome, kad britų Common
weal thas yra geras pylimas žmonių lais
vei ir nepriklausomybei apsaugoti, pareiškė 
ministeris pirmininkas. (DPD)

* ALBANIJA
Albanija nužudė du katalikų vyskupus, 

praneša Vatikano spaudos biuras. Arkivys
kupas Nicholas Prenušis nuteistas 20 metų 
kalėti. (D).

ARABIJA

Sabotažas. Saudžio Arabijos įsigytuose ir 
perstatymui pastatytuose laivuose įvyko 
sprogimų. Nuostoliai dar nežinomi.

(DPD/R).
AUSTRIJA

Haganah karius mankštino Austrijoje. Tai 
buvo 1000 pabėgėlių iš Rumunijos ir Len
kijos, pareiškiama iš žydų sluogsnių Aus
trijoje.

•. ČEKOSLOVAKIJA
Reikalauja išplėsti nacionalizaciją. Čeko

slovakijos profesinių sąjungų pirmininkas 
Zapotockis pabrėžė, kad profesinių sąjun
gų nariai reikalauja išplėsti nacionalizaciją 
visoms pramonės įmonėms, turinčioms dau
giau kaip 50 dirbančiųjų, ir visoms didme- 
nų prekybos verslovėms. (D).

D. BRITANIJA

D. Britanijos profesinės sąjungos sutiko 
su vyriausybės programa sulaikyti algų ir 
atlyginimų kilimui. (DPD)

Apkaltino Beviną. Kairiojo sparno darbo 
partijos atstovas Ka Zilliacus smarkiai puo
lė britų politiką Graikijoje, priekaištauda
mas, esą, D. Britanija Grąikijoje remianti 
fašistus. (D).

JAPONIJA

Protestuoja. Amerikiečių karo korespon. 
dentai nutarė pareikšti protestą Japonijoj 
amerikečių okupacinei valdžiai, dėl jos ve- 
damos informacijos politikos. (D).

J. a. VALSTYBES
Trumanas atostogaus. Trumanas paliko 

Washingtoną ir išvyko praleisti 14 dienų 
atostogas Karibų jūroje. (D).

Paminėjo Marxą. 2ymus amerikiečių sa
vaitraštis „Time” pirmą kartą spalvotame 
pirmame puslapyje įdėjo Manto atvaizdų. 
Kartu buvo įdėtas straipsnis šimto metų ko
munistinio manifesto sukakčiai paminėti.

Reikalauja padidinti atlyginimus. CIO 
profesinių sąjungų sąjūdžiui JAV priklau
santi plieno darbininkų profesinė sąjunga 
pareikalavo , 875.000 darbininkams padidinti 
atlyginimus.

PALESTINA
Britų uniforma apsirengę ginkluoti žydai 

Hadere iš karinio sandėlio pavogė du sutik- 
vežimius maisto. (DPD)

SOVIETŲ S-OA
Sovietų atstovas JAV Al. Paniuškinas pa

reiškė pasipiktinimą tendencijos pilnais ir 
melo straipsniais, pasirodžiusiais Amerikos 
spaudoje apie sovietų elgseną Tolimųjų Ry
tų komisijoje. (D).

Pasiūlė susitikti Maskvoje. Sovietų pro* 
fesinių sąjungų pirmininkas M. Kuznecovas 
pasiūlė amerikiečių profesinių sąjungų uni
jai CIO iždo valdytojui J. Careyui susitikti 
Maskvoje aptarti šio meto pasaulinės pro
fesinių sąjungų organizacijos sunkumų. (D).

VOKIETIJA
Reparacijos sovietams iš britų zonos siun

čiamos ir toliau, pranešė žem. rūmuose 
valst. ministeris H. McNeil. (DPD/R).

Molotovo plakatus, su Molotovo pa- 
veikslu ir ištraukomis iš jo kalbos, ameri
kiečių Berlyno zonoje uždrausta platinti. 
Dėl to sovietai protestavo sąjungininkų 
Berlyno komendantūros posėdyje, tai va
dindami netaktingu ir nedraugišku žygiu.

Vašingtonas

Nesėkmingi protestai
Lenkijos drumsti jų santykius su Stalinu. Kiekvienas 

| norėjo mūsų reikalu asmeniškai apeliuoti 
į Staliną artimausio susitikimo proga. Bet 

' Stalinas delsė susitikti. Pas Churchillio ir 
Roosvelto bendradarbius mūsų būklė pa- 

i blogėjo. Tolydžio būdavo mums sakoma 
nedaryti jokių žygių, kurie galėtų suerzin
ti Staliną arba suteikti jam progą santy
kiams su mūsų grupe Londone nutraukti. 1 

Atsižvelgiant į juokingus puolimus', kurie 
j vis labiau ir labiau būdavo nukreipti prieš 

zmus rašeivų komunistų ir simpatizuojančių 
Į pasaulinės spaudos laikraštininkų, taip pat 
. ir laisvosios spaudos, mums uždėtoji tylė
jimo našta dažnai būdavo nepakeliama.

Mūsų diplomatinius protestus Maskva 
ignoravo. Kai mes reikalą atreferavothe

Nuo 1942 m. pradžios Londone ir Wa-' jie nenorėjo nieko daryti, kas būtų galėję 
shingtone nebekreipė dėmesio į 
egzilinės vyriausybės prašymus.

Anglai buvo pasiryžę nieko nedaryti, kas 
būtų galėję kenkti anglų rusų santykiams. 
Ta linkme buvo nueita taip toli? jog visai 
nebuvo kreipiama dėmesio į lenkų sąjungi- 

. ninku interesus, dėl kurio jie 1939 m. buvo 
įstoję į karą.

Mūsų žvilgsniai krypo į Amerikų, ir iš 
ten mes laukėme, kad kaip reikiant pa
spaustų raudonąją vadovybę. Bet diploma
tiniuose sluogsniuose rusai vaidino nuga
lėtojų vaidmenį, nors kare jie’ buvo pri
spausti kovoti dėl būti ar hebūti. Buvo dar 
blogiau, kad jiems buvo valia varyti savo 
politiką. O jų politinė agresija tebėra ne
pakitusi iki šios dienos.

Amerikos užsienio reikalų ministeriui Washingtone, Mr. Wellesas pasiūlė, kad 
Cordelliui Hulliui 1942 m. Washingtone pa- generolas Sikorskis dar kartą padarytų Sta 
prašius iš Molotovo informacijų dėl Sovie- j lįnui vizitą. Tačiau mes nurodėme tokio žy- 
tų Sąjungos spaudimo Lenkijai, Molotovas gio nenaudingumą, jei1 jis nebūtų paremtas 
atsakė, kad šis dalykas neįeinąs į jo darbo JAV raštine pagalbos garantija.
sritį. įI Į Vėliau mes turėjom skaitytis su ta aplin-

JAV ambasadorius Maskvoje admirolas kybe, kad Roosvelto kabineto politika ga- 
Standleys visada susidurdavo su sunkumais,' lutinai susitaikys su Sovietų Sąjunga. Juo
kai panorėdavo būti priimamas Molotovo J"1-“............s»-n.a —- _.i----- ——.
arba Stalino, jei tik nereikėdavo derėtis dėl 
papildomų nuomojimo skblinimo tiekmenų.

Nesėkmingai kreipdavotnės nuo Chur
chillio ’ į Roosvejtą, po to vėl į Churchillį 
ir iš naujo į Roosveltą. Tiesa, jie simpati
zavo mums, bet liepdavo ir toliau tylėti —

generolas Sikorskis dar kartą padarytų Sta-

težengė į priekį šiaurės Afrikoje. Britani
jos vyriausybę ėmė baimė, kad Vokietija 
galinti ko gero staiga kapituliuoti arba 
pradėti taikos derybas su raudonąja armija, 
britų karuomenei dar neišsikėlus į žemyną. 
Anglija manė, kad tokiu atveju jos pozici
ja Europoje patirtų 
lių.

Roosveltui grįžus’ 
buvo pranešta, kad 
lenkų santykių būklę laiko esant tokią „de
likačią ir sunkią”, jog jis taria būsiant 
verčiau šią akimirką nedaryti intervencijos. 
Nors mes jam nurodėme, kad daugiau kaip 
1,5 mil. 
kovoja 
laikomi 
stebėtis 
nenorįs 
principų, kuriuos Rusija buvo irgi 
šiuši.

Viskas pasikeisią Roosveltui ir 
chilliui susitikus' su Stalinu — kada 
me patiks Stalinui.

Tada turėjo viskas pasikeisti.

nebeatitaisomų nuosto-

iš Casanblancos mums
JAV prezidentas rusų

lenkų, kurių vyrai ir sūnūs dabar 
su Vokietija, vieno sąjungininko 
įkaitais, jis pasak/ kad tik tegalįs 
sovietų mentalitetu ir anuo metu 
iš naujo redaguoti Atlanto chartos 

pasira-

Chur- 
ir ka-

(B. d.)

(Atkelta iš 1 psl.) 
votojų priekin jį pastatė dvi aplinkybės: 
jo įtaka gyventojams ir patyrimas kovoje, 
kurį jis įsigijo kovodamas dėl kitų tautų 
laisvės. Jurgio Vašingtono prastai ginkluo
ta ir mažai paruošta kolonistų milicija sto
jo nelygion kovon prieš gerai paruoštą 
britų armiją. Ir laimėjo tų kovą Jurgis 
Vašingtonas.

Kartu su šiuo laimėjimu jis 1776 metais 
liepos 4 d. pradėjo Jungtinių Amerikos 
Valstybių istoriją — buvo paskelbtas ne
priklausomybės aktas. Štai to akto iškil
mingi žodžiai: Mes, Jungtinių Amerikos 
Valstybių atstovai, susirinkę į kongresą, 
vardan mūsų siekimų teisingumo kreipda
miesi į Aukščiausiąjį Pasaulio Teisėją, 
skelbiame, kad šios Jungtinės Kolonijos 
yra ir teisėtai turi būti laisvos ir nepri
klausomos valstybės.

Jurgis Vašingtonas už didelius nuopel
nus kovoje dėl laisvės ir nepriklausomybės 
buvo išrinktas pirmuoju išsilaisvinusių 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentu ir 
visą savo likusį gyvenimą paskyrė kovai 
dėl teisingumo ir tautų laisvės. Jis yra la
bai vertinamas amerikiečių tautos daugiau
sia už didį teisingumo ir laisvės pajautimą 
ir ryžtingumą kovojant dėl tų idealų.

Priespaudos letena visur ir visais laikais 
yra uždedama iš paviršiaus žiūrint nereikš
mingais aktais. Tačiau jų esmėje visada

glūdi paklusimo, subordinavimosi, princi
pas. Įsižiūrėję į gyvenimą pastebime, kad 
tiek atskiras individas, tiek žmonių grupė, 
tiek tauta, tiek ištisas kraštas tokiais atve
jais pradžioje stengiamasi pajungti atitinka
mai praktikai, siekiama, kad išoriniais ženk
lais būtų pareikštas paklusnumas, pasidavi
mas. Tai pasiekus visi kiti vergijos pažy
miai išauga savaime.,

Tenka ir šia proga užakcentuoti princi
pas, kad kiekvienas priešo pasikėsinimu 
užantspauduoti paklusimą yra griežčiausio
mis priemonėmis atmestinas ir užgniinft- 
nas pačioje užuomazgoje. Pasipriešinimu 
priespaudos užmačioms turi atsakyti į kiek
vieną užsimojimą slopinti tautos laisvę. 
Krašto viduje: pradedant nuo eilinių po. 
tvarkių boikotavimo lig aukščiausiojo re
zistencijos laipsnio — su ginklu partizaną 
būriuose. Emigracijoje: kiekviena proga lt 
visur stengiantis demaskuoti okupanto tiro
niją ir vilkti švieson kraugeriškus paverg
tųjų persekiojimus, nepamesti charakterio, 
kuris išugdytas laisvės dvasioje, nė akimir
kos nesusvyruoti giriant teisingą reikalą it 
nieku gyvu nesitraukti iš kovotojo pozicijos,

Mums, lietuviams, dabar vedantiems ko- 
vą dėl savo tautos laisvės ir nepriklauso
mybės, Jurgio Vašingtono darbai ir asmuo 
tebūnie šviesus pavyzdys toje kovoje.

J. Vasaitis

i di debesys susitelkė ant mūsų galvas; mes 
! stengėmės tat suprasti. Rusija pradėjo at
mušti vokiečių kariuomenę. Anglija ir JAV 
nebuvo įstengusios suorganizuoti antrojo 
fronto — iš dalies priežastis buvo ta, kad 
milžiniškais įnašais rėmė sovietų karo pas
tangas — o jų kariuomenės labai pamažu

Skandinavija siūbuoja tarp Rytų ir Vakarų

Mes tikime . . .
■ garantavo Estijos nepriklausomybę. Kai

„.„..„„.„n su. Į 1940 m. birželio mėnesį riedėjo bolševikų
dybų, pastatyta labai daug naujų privačią (ankai I Vilnių, Kauną, Rygą, įriedėjo ir 
ir viešųjų pastatų. Išaugo kasyklų, tekstilės, iTalinan, Pernau, Narvon, Tartu.., 
medžio, popieriaus, metalo, maisto produktų | jau beveik 8 metai, kai Estija nebesi- 
pramonė. Iš tarp Talino ir Narvos randamų džiaugia savo tėviškės laisve. Jos drąsieji 
degančiojo akmens (kukerzito) klodų imta sūnūs bei dukros neša priespaudos naštą 
plačiu mastu gaminti benzinas, alyva, aslai- tėvynėje, vargsta išblaškyti Sibire, Altajuje 
*as- | ir įvairiuosę Vakarų kraštuose. Rusinama ir

Sukurtas prekybos laivynas: per 150 van- kankinama Estija betgi nėra praradusi vil- 
denyno laivų bendros 200.000 brt. talpos rai- ties atgauti savo krašto laisvę.

Mes, lietuviai, minėdami savo šiaurės kai- 
................ myno džiaugmo šventę, jautriai pergyvename 

estų tautos kančias, nes lygiai jas kenčia
me ir mes. Mus stebina nepaprasta energi
ja tėvynėje likusių ir ištrėmime gyvenau-'

■ čių estų. Mus jaudina jų partizanų kovos 
i žygiai, kaip ir mūsiškių, nes šiandien ne- 
I bėra atskiro Lietuvos, Estijos klausimo, tė-

(Atkelta iš 1 psl.) 
vo naujai įkurta arba pertvarkyta ,96.000 so-

žė pasaulio vandenis, (vestas privalomas 0I 
metų mokslas, panaikintas analfabetizmas.' 
N. gyvenimo metu Estijoje jau veikė 1240 
pradžios mokyklų, 62 vidur, mokyklos, 33 
gimnazijos ir 70 specialinių mokyklų, 736 
viešos bibliotekos — skaityklos, daugelis 
liaudies universitetų! Vien periodinių leidi
nių buvo išleidžiama 315.

Visa tai estai galėjo pasiekti tik savoje 
valstybėje. Nenuostabu tad, kad visi gėrė
josi Estijos pažanga ir žmonių darbštumu.

Deja, Estija turėjo vieną „blogybę”: ji 
buvo maža. Susitarus Stalinui su Hitleriu, ji 
perėjo bolševikų įtakos sferon ir po to, kaip 
ir Lietuva su Latvija, buvo apkaltintos grės
me didžiajam Rusijos milžinui. SSSR sulau
žė visas su Estija sudarytas sutartis, kurios 1

ra vienas visoms Baltijos tautoms bendras 
kovos dėl nepriklausomybės klausimas. Ne
bus laisvos Estijos, be nepriklausomos Lie
tuvos ir atvirkščiai.

| Linkėdami estų tautai laimingo rytojaus, 
mes šventai tikime, kad kelsis Nepriklauso, 
ma Estija, Laisvosios Lietuvos kaimynė!

K. PELEKIS

Bad Nauheimas (Dena). Skandinavijos 
valstybių ministerių pirmininkų konferen
cija Stockholme įvyko Rytų ir Vakarų 
rungtyniavimo šešėlyje. Skandinavijos vals
tybių elgsena Marshallio plano bei Bevino 
plano atžvilgiu, muitų unija, o svarbiausia, 
pasisakymas už ar prieš neutralumą — yra 
klausimai, reikalaują savo sprendimo.

Skandinavijos valstybių demokratijų kul
tūrinis ir dvasinis priklausymas Vakarams 
Maskvai gerai yra žinomas. Sovietams 
apraminti paskutinėmis savaitėmis skandi
navų ministerial padarė pareiškimus, kad 
jie laikysis neutralumo. Danų ministeris 
pirmininkas pareiškė, kad Danija nesidės 
nei prie Vakarų nei prie Rytų bloko. Bet, 
vis dėlto, raudonosios armijos organas 
„Krasnaja Zviezda” įdėjo aštrų straipsnį, 
kuriame Danija kaltinama neišlaikiusi JAV 
ir D, Britanijos spaudimo. Esą, šio karo 
metu vokiečių pastatyti Danijoje milžiniški 
'aerodromai, karo metu turį būti pavesti 
naudotis amerikiečiams. Danijos ministeris 
pirmininkas viename interview tuos teigi
mus pavadino neturinčius jokio pagrindo.

Netrukus po to danų komunistų „Land 
og Folk” laikraštis Įdėjo straipsnį, kurį 
vėliau panaudojo Tassas, kad Danija ir 
Švedija su JAV ii! D. Britanija pasirašiu
sios gynimosi sutartį. Iš to vedama, kad, 
nepaisant skandinavų ministerių pareiškimų 
apie tų kraštų neutralumą, Maskvos nepa
sitikėjimas nėra nuramintas.

Kilus tarp Rytų ir Vakarų įtempimui, 
Skandinavijos kraštuose daug buvo svars
toma, kaip jiems, elgtis eventualaus kon
flikto atveju. Buvo daug įvairių nuomonių, 
bet visi pasisakė už tai, kad tie kraštai 
glaudžiau susijungtų.

Prieš keletą mėnesių švedų kariniame 
laikraštyje pasirodė tyrinėjimo duomenys 
apie Skandinavijos būklę konlikto metu. 
Padarytos išvados, kad greičiausias susi
siekimas tarp JAV ir Sovietų Sąjungos yra 
per Grenlandiją, Islandiją ir Skandinaviją.

Nuo to laiko ši išvada šiaurėje yra visų 
užsienio debatų pamušale.

Be to, kalbant apie prancūzų italų ir Be- 
nelukso kraštų muitų uniją, ir šiaurės kraš
tuose tas klausimas pasidarė opus, nors 
prieš tokius kėslus jau treti metai sovie
tai griežčiausiai pasisako.

ministerio Hal* 
kad Vakarų Eu- 
pagalba turi už- 
Vakarų, o ypač

Nepaisant neutralumo pareiškimų ir ne
noro jungtis prie bet kurios šalies, kad 
tuo nebūtų pagilintas plyšys tarp Rytų it 
Vakarų, sovietų puolimų dėka tų kraštą 
elgsenoje įvyko pasikeitimų. Tai matyti ii 
norvegų užsienio reikalų 
vardo Langės pareiškimo, 
ropa su Marshallio plano 
lyginti plyšį tarp Rytų ir
matyti iš švedų užs. reikalų ministerio 
Osteno Undeno pareiškimo. Vasario 4 d, 
jis buvo pareiškęs, kad Švedija Bevino pa* 
piūlytoje Vakarų Europos Linijoje nedaly
vaus, o jau vasario 6 d. pasakė, kad Švedi
ja yra pasiryžusi dalyvauti Bevino plane, 
jei pastarasis laiko savo uždaviniu Europos 
bendradarbiavimą Marshallio plano pa
grindais.

„Trys lašai Saharos smiltims“
Washingtonas (Dena-INS). Atstovų rūmų 

užsienio politikos komisijos pirmininkas Ch. 
Eatonas penktadienį pareiškė, kad prez. 
Trumano pasiūlytą Kinijos pagalbos prog
ramą galima palyginti su pastangomis tri
mis lašais vandens Saharos dykumas pada
ryti žydinčia oaze.

Jo nuomone, vienintelis būdas išspręsti 
Rytų problemai — Marshallio plano pavyz
džiu sudaryti Kinijai, kaip Vakarų Europai, 
ištisą atstatymo planą.

REIKALAUJA NEPRIKLAUSOMOS BA- 
VAR1JOS ,

Bavarijos partijos masiniame susirinkime 
Miinchene buv. žemės ūkio ministeris 
Baumgartneris reikalavo Bavarijai tokio pat 
savarankiškumo, kokį turi Austrija. Jo žo
džiais, iš Bavarijos turėtų būti ištremta 
400.000 prūsų ir apvalyta bavarų spauda nuo 
prūsiškos įtakos. ->

JAV išmontuoja Panamoje atramos punk
tus, pranešė Amerikos užsienio reikalų mi
nisterijos informatorius. (D).
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Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas Munchene

P

Pulk. Joseph J Decker, amerikiečių 
karo valdžios komendantas Munchene

Penčylos šaržas

Pirmą kartą lietuvių tremties gyvenime 
Vokietijoje jvyko tokio plataus masto Lie
tuvos Nepriklausomybės minėjimas, koks 
buvo Munchene Vasario Šešioliktąją. Jis ta- 

, po ne tik visų Bavarijoje gyvenančių lietu
vių, bet ir visų pavergtų tautų demonstra
cija prieš bendrą visų prispaustųjų Rytų 
Europos tautų priešą — bolševikiškąjį oku
pantą.

Antanas Sodaifls, Miincheno L. J?. Kry- 
žiaus įgaliotinio įstaigos juriskonsultas

Penčylos- šaržas

Vasario šešioliktosios popietę susirinko 
Miincheno universiteto didžiojoje auloje apie 
du tūkstančiai rinktinių pavergtų tautų ats
tovų minia pareikšti solidarumą kartu su

Prispautųjų tautų demonstracija ir vieningos valios pareiškimas griauti geležinę uždangą. 
Tegyvuoja vieningas visų pavergtų tautų frontas!

lietuvių tauta išvien kovoti dėl faisvės ir 

nepriklausomybės.
Garbės svečių tarpe buvo matyti ameri

kiečių karinės valdžios atstovai pulk. Dec
ker, pulk. Bunke, Bavarijos valdžios proto
kolo šefas p. Ackermann, Miincheno miesto 
burmistras, ■ Mūncheno universiteto rektorius 
prof. Wunsel, Miincheno aukštosios tech
nikos mokyklos rektorius prof. Albert, 
Miincheno radijofono direktorius Dr. Ca
newischer, Mūncheno universiteto psi
chologijos katedros prof. Lerch, Vliko 
atstovas profesorius Brazaitis, Lietuvių 
Raudonojo Kryžiau^ pirmininkas Dr. Ja
saitis, Lietuvos universiteto prof. Dr. Ože-

Antanas Kalvaitis, Miincheno LTB 
apygardos pirmininkas

Penčylos šaržas

prof. Zaikauskas, katalikų NCWC irlis, . 
protestantų CWS šalpos organizacijų ats
tovai, Amerikos konsulato MUnchene ats
tovė p. Unger, latvių, estų, lenkų, ukrainie
čių, baltgudžių, čekoslovakų, jugoslavų, ka
zokų, gruzinų, Turkestano atstovai.

Prie žurnalistų stalo buvo matyti Sūd- 
deutsche Zeitung vyriausias redaktorius, ži
nių agentūros Denos, vokiečių ir pavergtų
jų Rytų tautų spaudos atstovai.

Miincheno LTB apygardos pirmininkas 
Kalvaitis, taręs trumpą atidaromąjį žodi, 
kviečia | garbės prezidiumą amerikiečių 
karinės valdžios, Bavarijos valdžios, aukš
tųjų ištaigų ir. tautybių atstovus. Sušvinta 
filmuotojų ir fotografų prožektoriai. Erd
vioje salėje ilgai aidi iškilmių dalyvių ova
cijos.

Lietuvių kovos dėl laisvės apžvalgą lie-' 
tuvių, anglų ir vokiečių kalbomis padaro 
apygardos pirmininkas Kalvaitis. Jis iškelia 
lietuvių tautai ir Lietuvai padarytas skriau
das ir ant Laisvės Aukuro sudėtas aukas. 
Visi pakyla ir giliai susikaupę pagerbia žu
vusiuosius.

Lietuvos Nepriklausomybė tik laikinai su
spenduota, — tęsia savo kalbą Kalvaitis,— 
ateis laikas ir vėl ji bus atstatyta. Galimas 
daiktas, kad mes greit grįšime | laisvą tė
vynę. Tiesa, mūsų kovos kelias yra sunkus. 
Tačiau ^tie, kurie pirmiau mūsų ko
vojo, turėjo dar sunkesnes sąlygas. 
O vis dėlto jie laimėjo. Laimėsftne ir mes. 
Tad vilties kupini eikime Lietuvos keliais! 
— baigė savo kalbą Kalvaitis.

Prasideda sveikinimai.
Latvių atstovas Amtmanis sveikina lietu

vių kalba ir linki kitą nepriklausomybės 
minėjimą švęsti tėvynėje, laisvoje baltų 
moję.

Estų atstovas Dr. Kuss, jautriais 
džiais apibūdinęs mūsų vedamą 
gia sušukdamas lietuviškąjį — 
priklausoma Lietuva!

Lenkų atstovas, konsulas Dr.
iškelia keletą lietuvių ir lenkų tautoms li- 
kiminės reikšmės datų ir pabrėžia, kad ne
gali būti laisvos Lenkijos be laisvos Lietu
vos. — Lietuvos jaunime, — sušunka jis, — 
mylėk Lenkiją, nes Lenkija myli Lietuvą. 
Tad vieningai'! kovą!

Ukrainiečių atstovas, inž. Ivaško, apibūdi
na dabar vykstančias kovas už geležinės už
dangos ir pareiškia, kad ukrainiečių suki
lėliai užmezgė ryš| su Lietuvos sukilėliais, 
padavė vietai kitiems pagalbos ranką ir vie
ningai griauna okupanto tironiją. Mes visi 
turime prie jų dėtis.

šei-

žo- 
bai- 
Ne-

kovą,
Valio

Orabinski,

Dr. Georg Canewischer, Miincheno 
radijofono direktorius

Penčylos šaržas

Baltgudžių atstovas, inž. Tomašek, prime
na baltgūdžių'ir lietuvių per 500 metų kur
tą gražią istoriją. — Kartu kūrėm, kartu 
praradom, — pareiškė jis. Ir vėl turim 
vieningai kovoti. Tegyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva kartu su laisva ir nepri
klausoma Gudija! — sušunka jis.
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Pulk. E. U. Bunke, amerikiečių teismo 
teisėjas Munchene

Penčylos šaržas

Slovakų atstovas Dr. Fantschik nurodo | 
rytų kylanti pavojų visoms laisvoms tau
toms ir šaukia visus stoti gelbėti Europos 
kultūrą. 1

Kazokų atstovas inž. Glazkov savo ugnin
goj kalboj primena istorines kazokų ir lie
tuvių bendras grumtynes su Maskvos des
potizmu, kviečia kovon už abiejų tautų lais
vę ir baigia šūkiu: tegyvuoja vieningas vi
sų pavergtų tautų frontas I

Turkestano atstovas Dr. Hair kreipiasi į 
dalyvius 6 milijonų tautos vardu gražia sa
vo gimtąja kalba ir trumpame jos vertime 
pareiškia solidarumą stoti kartu su kitomis 
tautomis į kovą dėl

Gruzinų atstovas 
apsisprendimo teisę 
pareigą kovoti dėl 
gyvenimo.

Pagaliau j sceną 
grindžio armijos — 
vadas, nesenai prasiveržęs pro geležinę už
dangą, ir karštai sveikindamas lietuvių tau
tą praneša, kad ukrainiečiai ir lietuviai sa
vo tėvynėse kontakte veda kruvną kovą 
prieš okupantą.

laisvės.
primena tautų laisvo 
ir iš jos išplaukiančią 
egzistencijos ir laisvo

išeina ukrainiečių po- 
UPA — vieno dalinio

Po sveikinimų žodžiu seka ilga eilė svei
kinimo telegramų.

Antrojoj iškilmingo akto dalyje nemirš- . 
tančio lietuvių tremties gyvenimo istorijoje 
Ciurlionies vardo tautinio meno ansamblis, 
tariant jo pranešėjos žodžiais, perkelia ak
to dalyvius i pavergtosios tėvynės laukus ir 
klonius. Jo dirigentas A. Mikulskis parodo 
savo subtilumu nepasiekiamos interpretaci
jos viršūnes. Aktas baigiamas entuziastingai 
iš dalyvių krūtinių išsiveržusiu Tautos 
Himnu.

Vakare įvyksta vienoje iš žymiausių MUn- 
cheno salių — Spiegelsaal — kuklūs, bet sa
vo tvarkingu ir aukštu diplomatiniu stilium 
simbolizuojantis Nepriklausomos valstybės 
gyvenimą, svečių priėmimas, t kurį atsilan
ko amerikiečių karo valdžios, Bavarijos 
valdžios, spaudos bei kultūrino gyvenimo 
ir tautybių atstovai.

Miincheno radijofonas ta proga duoda 
Vasario Šešioliktosios vakarą ir sekančias 
dienos rytą lietuvių dainų ir muzikos kon
certą.

Dėl suorganizavimo šių taip reikšmingų 
tremties gyvenime iškilmių, kurios virto de
monstracija pavergtų tautų vieningos valios 
kovoti ir nepalaužiamai siekti laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo, lietuviai tremtiniai 
turi būti dėkingi Miincheno LTB Apygar
dos pirmininkui Antanui Kalvaičiui, Miin
cheno Lietuvių Raud. Kryžiaus Įgal. 1st. ju
riskonsultui Antanui Sodaičiui, p. p. Vac
lovui Alksniniu! ir Dičmanui, o taip pat 
Miihcheno komitetams.

J. V.

P. S. Čia patiekiami tik vieno kito> iškil
mių dalyvio mūsų dailininko atsitiktinai 
pagauti šaržai.

Ponia Ruth Johns Deckel
Penčylos šaržas
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— Bėda su jumis, — tarė jam detekty- 
vas, — jūs visuomet einat ten, kur proper
šos. Pagaliau ims jus vadinti tikru burti
ninku.

— Ką tai reiškia burtininkas?
— Įsivaizduos, kad galit ištraukti pagei

daujamą sprendimą, kaip kad burtininkas 
gali padaryti „juodą — balta”. Jūsų me
todai nepaprasti; jie dramatiški ir efektyvūs.

— Mes esam dramatiška tauta, — tarė 
pamažu Perris Meisonas. — Mes ne tokie 
kaip anglai. Anglai — orumo ir tvarkos 
itnotaės. Mes ieškome ko nors dramatiško 
ir nepaprasto. Tai mūsų nacionalinė aistra. 
Mes Įpratę greitai galvoti. Mūsų troški
mas, kad viskas eitų žaibiškai ir sensa
cingai.

— Taip, tai jūsų veikimo būdas, — su
tiko Dreikas atsistodamas. Tas šiandieni- 
•iis triukas buvo tikrai nusisekęs. Visi 
miesto laikraščiai išsijuosę rašo ne apie 
Bessie Forbsienę, bet kaip sensacingai šo
ferio liudijimas buvo diskredituotas. Kiek
vienas miesto laikraštis sutinka, kad šo
ferio liudijimas neturi jokios vertės.

— Taip, Abu mes gerai žinome, kad 
Btsiie Forbsienė tikrai važiavo tuo auto- 
mobitiu. Ji buvo ta moteris, kuri ten vyko.

— Tat tik spėliojimų fr samprotavimų 
•Mftaa, jeigu prokuroras ne|stengs patiekti

įrodomosios medžiagos.

— Kur jis dabar suras tokios medžia
gos, kada šoferis diskredituotas?

— Tegu pasuka galvą.
— Gerai, — baigė Dreikas, — | darbą. 

Ar dar ko pageidautumėt?
— Atrodo, šiam kartui viskas.
— Dievaž, užteks! — tarė Paulius Drei

kas ir išėjo iš įstaigos.
Perris Meisonas krito Į supamą kėdę ir 

užsimerkė, jis visiškai nejudėjo, tik pirštų 
galais švelniai barbetao į kėdės atramą. 
Jam taip besėdint, brakštelėjo orinių durų 
raktas, ir Frankas Everlis |ėjo į įstaigą.

Frankas Everlis buvo teismo valdininkas, 
tvarkydavo Perrio Meisonp einamuosius 
teismo reikalus ir sėdėdavo kartu su juo 
bylų metu. Jis buvo jaunas, stropus, ambi
cingas ir pilnas entuziazmo.

— Ar galima su jumis pasikalbėti, šefe?
Perris Meisonas pravėrė akis ir susi

raukė.
— Taip. Prašau. Kas tokio?
Frankas Everlis atsisėdo ant kėdės briau

nos ir atrodė labai blogai nusiteikęs.
— Norėjau asmeniškai paprašyti, kad 

Bessie Forbsienė būtų pakviesta tik kaip 
liudininkė.

— Kodėl? — susidomėjo Meisonas.
— Girdėjau daug kalbų. Suprantat, tai 

ne paprastų žmonių plepalai, bet advokatų,
teisėjų, laiknaštinitakų nuomonė.

Meisonas pamažu nusišypsojo.
— Gerai, Everli. Kas tokio? (
— Jei nepakviesit jos liudininke, ji bus 

įkišta į kalėjimą, o jūsų reputacija bus 
sugriauta.

— Gerai. Vadinasi, bus sugriauta.
— Be? argi jūs nematot? Juk ji nekalta. 

Kiekvienas' žino, kad ji nekalta. Visa byla 
prieš ją paremta atsitiktine įrodomąja me
džiaga. Tereikia, kad ji tai tik paneigtų ir 
paaiškintų, o prisiekusieji ją tikrai ištei
sins.

— Ar iš tikrųjų manpt, kad tai tinkamas 
kelias? — pasiteiravo Perris Meisonas.

— Tvirtai įsitikinęs, kad tai tinkamas 
kelias.

— Ir jūs manote, kad aš turiu gėdytis, 
neleisdamas jai visko papasakoti?

— Manau, kad tos aplinkybės jūs neturit 
teisės pasisavinti. Prašau mane teisingai 
suprasti. Aš kalbu su jumis kaip advokatas 
su advokatu. Jūs esat įsipareigoję savo 
klientui; esat Įsipareigoję Savo profesijai; 
esat įsipareigoję sau pačiam.

— Įsivaizduokit, ji prieina prie liudininko
staliuko, papasakoja visą savo istoriją ir 
būna nubausta, — įsiterpė Perris Meiso
nas. ’

— Ne. Jos negalės nubausti. Visi jai 
reiškia simpatiją. Ypač dabar, kai šoferio 
liudijimas lygus nuliui, nieko nebeliko 
prieš ją.

Perris Meisonas ilgėliau pasižiūrėjo i 
valdininką.

— Frankai, nežinau, ar kas nors kita ga
lėjo mane taip gerai nuteikti, kaip šis mū
sų pasikalbėjimas.

— Pasiryžot leisti jai liudyti?
— Ne, tai reiškia, kad aš tikrai jai ne

leisiu liudyti; jokiomis aplinkybėmis ne.
— Kodėl? — paklausė Frankas Everlis.
— Dėl to, kad tu tiki ir kiekvienas tiki, 

jogui nekalta. Vadinas, ir prisiekusieji ma
no, jog ji nekalta. Jei ji atsistos prie liu

dininko staliuko, aš negalėsiu priversti pri
siekusiuosius manyti, jog ji nekalta. Prie
šingu atveju jie galvos, jog ji turi pakvai
šusi advokatą, bet visvien ją' išteisins.

— Štai ką tau noriu pasakyti, jaunuoli. 
Yra daug būdų vesti bylą. Yra lėtas ir 
šlykštus būdas, vartojamas tų advokatų, 
kurie neturi jokio tikslaus mūšio plano; jie 
vaikščioja j teismą ir daro įvairiausius 
priekaištus, kabinėjusi prie visų smulkme
nų' ir išvelka tiek nesuskaitomų faktų, kad 
pagaliau niekas negali pasakyti, apie ką 
eina reikalas. Yra dar dramatinis bylios ve
dimo būdas. Jį aš ir praktikuoju.

— Netoli prokuratūros linijos stengia
masi išlaikyti byla. Aš stengiuosi iki tiek 
įkaitinti atmosferą, kad prokurorui ir toliau 
banddnt pasilikti savo pozicijose, prisieku
siųjų simpatijos automatiškai pereina į 
kaltinamojo pusę. Kaip tik šiuo persilauži
mo momentu, jie padarys sprendimą net ne
pagalvoję, ar jis bus teisingas.

— O jei nepasiseks? — paklausė Everlis.
— Jei nepasiseks, aš," be abejo, neteksiu 

kaip advokatas gero vardo.
— Bet jūs neturėjot teisės' statyti savo 

vardo j pavojų, — dar bandė priekaištauti 
Frankas Everlis.

— Mat jį galas, — numojo Perris Mei
sonas. — Neturėjau taip pat teisės, nesta
tyti tai | pavojų.

Jis atsistojo ir užgesino šviesą.
— Eikš, sūnau. Drožkim namo.

XX Skyrius
Klaudijus Drumas pradėjo savo rytinę 

ataką, vis dar negalėdamas nuslėpti pykčio 
dėl dramatiško vakarykščio pralaimėjimo. 
Jis buvo šaltas, formalus ir Įnirtęs. Jis 
įtūžusiai pasakojo visas kruvinas smulk
menas, norėdamas paveikti prisiekusiuosius 
dėl žmogžudystės, kurios metu, kaip jis iš
sireiškė, buvo užpulti namai ir žmogus 
skutimosi metu šaltakraujiškai nušautas.

Vienas po kito buvę iškviečiami liudinin
kai, jiems pastatųpi trumpi, ir sukti klau
simai, o kiekvienas liudininkas šiuo tuo 
prisidėjo prie siaubu persisunkusios teismo 
salės nuotaikos.

Tokie liudininkai buvo policijos valdinin
kai, apžiūrėję įvykio vietą. Jie papasakojo, 
ką rado kambary. Jie vaizdžiai nupasakojo 
lavono padėti apie ištikimą sargą šun|, ku
ris be pasigailėjimo buvęs nušautas tuo 
metu, kai jis bandė ginti savo šeimininką.

Policijos, fotografas buvo pagaminęs iš
tisą seriją nuotraukų, iš kurių buvo matyti, 
kaip atrodė namai, kambariai, lavonas, 
šlykščiai ir keistai parkritęs ant ištaigingo 
kambario parketo. Buvo pademonstruota net 
šuns galvas nuotrauka, jo stiklinės akys, 
išsikoręs liežuvis ir juodas tekančio iš kū
no kraujo klanas. 1

Teismo gydytojas liudijo su visomis 
techniškomis smulkmenomis, Iš kur buvo 
paleisti šūviai; iš apdegusios nuo šūvio 
numirėlio odos ir apsvilusių šuns plaukų 
buvo matyti, iš kokio artimo nuotolio buvo 
paleisti šūviai.

Karts nuo karto Perris Meisonas bandė 
pakreipti kryžmini apklausinėjimą truputį 
kita kryptim — švelniu balsu jis statė klau
simus, norėdamas atskleisti kai kuriuos 
faktus, kuriuos liudininkas praleisdavo, ar-, 
ba išaiškinti kai kuriuos liudininko teigi
mus. Nebuvo jokio aštraus susikirtimo, ku
rio godžiai laukė publika; šiandien nebuvo 
to spinduliuojančio protinio aštrumo, ku
riuo pasižymėdavo šis dramatiškasis kri
minalinių bylų advokatas.

Žiūrėtojų buvo susirinkę labai daug. Jie 
atėjo su kažko laukiančia šypsena veiduose. 
Jų visų akys buvo nukreiptos | Perrį Mei- 
soną. Alkūnėmis pakumžydami jie viens 
kitam rodė didįjį kriminalinių bylų advo
katą. Pamažu kažko laukiančios šypsenos 
ėmė nykti iš jų veidų; jas pakeitė raukšlės 
ir dilbčioją žvilgsniai. Liūdnas reikalas — 
žmogžudystė. Kas nors turės atsakyti už tai.
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Skandi nelaimė Kanados
' miškuose

W e i d e n a s. Mūsų stovyklą pasiek 
liūdna žinia, kad Kanadoje prie miškų dar 
bų išvykęs tautietis. Pranas Žeknys, trūku 
lynui, tragiškai žuvo. Skaudus Įvykis laba 
sukrėtė likimo draugus, kurie oro pašt 
pranešė šią liūdną žinią.

Pranas Žeknys buvo susipratęs ir tauru 
lietuvis, pilnas sveikatos ir energijos vyras 
Jis yra kilęs iš Birijočių km., Radviliški 
vaisė., Šiaulių apskrities.

Lai būna jam lengva svetimoji žemele 
kurioje vos pusmeti išgyveno, bet kurioj 
kaip laisvės šalyje, jis žadėjo laimingesni i 
tikresnį rytojų susikurti.

AKIMIRKSNIUKRONiKA
Civis lithuanus sum

D. Britanijoje gyvenantieji lietuviai, nors 
neturi-gausios inteligentijos, bet tautinio 
idarbo, baruose neatsilieka nuo kitų išeivių 
kitose pasaulio dalyse. Pr. metais D. Bri
tanijoje lietuvių šeima padaugėjo keliais 
tūkstančiais D P iš. Vokietijos, bet anks
čiau atvykusiųjų lietuvių atsiekti laimėji
mai bus dar ilgai ryškūs, nors naujai atvy
kusieji kai kuriose srityse, kaip spaudoje, 
meniniuose pasirodyrriuose jau senuosius 
išeivius yra pralenkę. Pavyzdžiui, senųjų 
išeivių Londone svajonė turėti savo lietu
višką klubą jau realizavosi. Pr. metais 
jau klubas atidarytas. Klubui patalpų nu
pirkimas lietuviams užtraukė skolų, bet bu
vo gauta nemažai ir aukų. Tikimasi su lai
ku iš skolų išbristi. Šiuo metu Londone ir 
apylinkėse gyvena apie 1.700 lietuvių. To
dėl nuosavos patalpos turėjimas Įvairiems 
susirinkimams, pobūviams yra labai reikš
mingas. Tik įsigyti patalpas idėja buvo gi
musi tuo laiku, kai niekas negalvojo, kad į 
D. Britaniją atvyks toks gausus lietuvių 
skaičius. Tokiu būdu lietuvių skaičiui padi-

dėjus patalpos bus kiek per mažos. Pradžiai 
ir esamomis patalpomis galima bus verstis, 
nes jos sulaipina apie 300 žmonių. Klubo 
atidarymo proga Įvyko plati meninė prog
rama, o vėliau vakarienė. Klubo atidarymo 
iškilmėse dalyvavo gausus skaičius Londo
no lietuvių.

Sausio mėn. pabaigoje atvykęs iš Vokie
tijos i Londoną vyskupas V. Podolskis, ku
ris dar vieši lietuvių tarpe. Jis apsistojo 
prie lietuviškos bažnyčios, kurią tvarko lie
tuviai marijonai. Būdamas Londone svečias 
domisi vietinių lietuvių religiniu ir kul
tūriniu veikimu.

Šiuo metu daroma pastangų, kad galėtų 
į D. Britaniją atvykti didesnis skaičius lie
tuvių kunigų, nes išaugus didesniam lietu
vių skaičiui, dabar ten esantieji kunigai ne
gali visų pilnai aptarnauti;

„Išeivių Draugo” 6 Nr. rašoma, kad gru
pė lietuvių gyvenančių West Byfleeto sto
vykloje yra numačiusi pradėti1 leisti savait
rašti. Laikraštis bus spausdinamas spaus
tuvėje. (vj).

L. E-ta

Brangus mūsų draugas Jeronimas Cicėnas vienoje iš savo akvarelių, piešda 
mas lietuviškos kultūros kovos vaizdus, cituoja šiuos šviesiojo senelio Vaižganto 
žodžius:
— „Esrni Lietuvos pilietis ir jai, Lietuvai, o ne kam kitam tenoriu laimės ir gė 
rybės. Galima mane peikti ar girti už mano orientaciją, gerai 
tarną tą gėrybę, už krypimą šen ar ten, tik negalima primesti 
Negalima atimti iš manęs teisės tai viešai pareikšti”...

O kitoje vieloje tas pats kronikininkas dar šitaip primena
— „Laisvė tai' siela, kuri gaivina Tėvynę. Nėra laisvės —

ar negerai supran 
man blogų norų

Lietuvaitė ištekėjo už milijonieriaus
Palm Beachas. Vidurnaktį iš vasario 13 ĮI klausimais apie Lietuvą, jos istoriją, prob- 

14 d. sudužo milijonų JAV mergaičių slap-1 lemas, Įžymybes ir t.t. „The Sun”, „New
York Journal America” ir kitų laikraščių 
pirmieji puslapiai užimti jaunavedžių nuo
traukomis ir jų meilės romano aprašymais. 
Nufotografuoti net laiptai, kuriais Winthro
pas kopė pas Ievutę piršliuosna. Visi laik
raščiai pažymi, kad jaunoji Rockefellerienė 
yra lietuvaitė, 1933. m. liepos 16 d. Čika
gos parodoj laimėjimusi „Miss Lithuania” 
vardą. Iš Amerikos mums praneša, kad Ie
vutė Paulekiūtė (Amerikos angliškeji laik
raščiai taip ir rašo jos pavardę) visą lai
ką buvo ir pasiliko tikra lietuvaitė; ji gra
žiai kalba lietuviškai ir labai daug pasitar
naujanti Lietuvos reikalui.

Jaunoji Rockefellerienė buvo artistė. 1945 
m. Hollywoodas ją buvo angažavęs filmai 
„Once Upon a Dream”, bet ši ligi šiol 
dar nepasiekė ekrano.

ta svajonė: Winthropas Rockefelleris, 36 me
tų jaunikaitis Amerikos naftos karaliaus J. 
D. Rockefellerio anūkas ir įpėdinis, vedė Ie
vutę Paulekiūtę, 31 metų amžiaus Ameri
kos lietuvaitę. Baliuje, į kurį tebuvo pa
kviesta 50 asmenų, dalyvavo Windsoro 
hercogas su žmona (buv. Mrs. Simpson), 
Mrs. Vanderbilt ir kiti anglosaksinės sme- 
tonėlės atstovai. Tikroji pamergė buvo.nuo
takos sesuo Izabelė — pabrolis jaunikio 
brolis Laurence. Sutuoktuvių formulėj nuo- 

- taka prižadėjo vyro klausyti.
Vestuvių išvakarėse jaunikis per radiją 

pasakė kalbą, kurioje pasisakė didžiuojąsis 
vesdamas „taurios ir narsios lietuvių tau
tos” dukrą. Jis ją įsimylėjęs iš pirmo pa
matymo. Amerikos Lietuvių Informacijos 
Centro (LAIC) direktorių ’ K. R. Jurgėlą 
amerikiečių laikraščių reporteriai užvertė

Iš JAV lietuvių spaudos

Lietuviai kovoja kaip Termopilų didvyriai
— Nors tremtinių spaudoje niekur nebu

vo užsiminta, bet „Dirvos” 1 Nr. K. Pelė- 
kis rašo, kad IRO yra, .numačiusi pertvar
kyti D P spaudą Amerikiečių zonoje. Iš 
dabar keturių išeinančių savaitraščių numa
tyta palikti tik 2. Ar ta žinia atatinka tik— 

’ renybei' gali pasisakyti tremtinių laikraščių 
redaktoriai.

— Neseniai iš Vokietijos atvykusi Į Det
roitą poetė Alė Nakaitė-Arhačiauskienė su
šaukė moterų susirinkimą ir joms pritarus, 
buvo nutarta Detroite steigti Lietuvaičių 
kultūros ir meno draugiją. Tuoj buvo su
daryta draugijos valdyba iš pirm. A. Na-. 
kaitės-Arbačiauskienės, E. Boris vicepirm., 
raštininkės pareigas sutiico eiti M. Sims, fi
nansiniams reikalams sutiko pasišvęsti M. 
Oliaųdienė, o iždininkė O. Šimonienė. Pir
moje eilėje draugija nutarė suorganizuoti 
tautinių šokių grupę, kurios vadove sutiko 
būti A. Žemaitienė, neseniai atvykusi iš 
tremties.

— BALF 
tremtiniams 
lerių vertės, 
siųsta 8.250 
no, 3.150 svarų kavos pupelių, 
siuntos svėrė 38.665 svarus.

— „Continental News Service”

per pr. metų gruodžio mėn. 
pasiuntė 4 siuntas 24.265 do- 
Tarpe kitų gėrybių buvo pa- 
amerikoniškų svarų margari-

Viisos 4

agentūros 
teigimu, Lietuvoje ir Gudijoje. šiuo metu 
veikia apie 200.000 partizanų. Be lietuvių 
ir gudų dar' kovoja lenkai ir dezertiruoją 
raudonarmiečiais Aktyvusis pasipriešinimas 
prieš bolševizmą yra vienos centrinės va-

dovybės vairuojamas. Ankaros radijo pra
nešimu, lietuvių tauta kovoje už Nepriklau
somybę lyginama su Termopilų didvyriais.

— „Dirva” pradėjo spausdinti pulk. K. 
Škirpos prisiminimus „Už ką naciai mane 
areštavo” ir „Už spygliuotų vielų”.'

— V. Beleckas aktualių lietuviškų filmų 
demonstruotuojas suteikia progos Amerikos 
lietuviams išgirsti dabartinių aukštų bol
ševikinių pareigūnų kalbų ištraukas iš 
plokštelių. Jis turi kalbų ištraukas plokšte
lėse šių pareigūnų: J. Paleckio, Oedvilos, 
Adomausko, Mickio, Ziberto, Petrausko ir 
Pakarklio.

— Paskutiniuoju laitai didelė Chicagos 
organizacija — Chicagos Lietuvirį Draugi
ja nutarė aktyviau įsijungti Į tremtinių gel
bėjimo akciją. Įvykusioje konferencijoje nu
tarta, kad ne tik pati organizacija, bet ir 
pavieniai nariai rūpintųsi sušelpti vargstan
čius tremtinius maistu, rūbais, avalynę. 
Nutarta taip pat sueiti į kontaktą su kon
gresmenais ir prašyti, kad pagaliau būtų 
atidarytos durys tremtiniams į Ameriką įva
žiuoti.

— Patriotinėje Amerikos lietuvių spau
doje atspausdintas Amerikos Lietuvių Ta
rybos atsišaukimas, kuriame kreipiamasi į 
JAV ir Kanados lietuvius ir prašoma padė
ti surinkti 250.000 dol. Lietuvos laisvinimo 
reikalams, (vj).

Žiemos švente Karlsruhėje
Prie Karlsruhės Aukštosios Techniko 

Mokyklos veikia specialus užsieniečių rei 
kalams skyrius, kuriam vadovauja draugiš 
kai užsieniečiams nusiteikęs profesorius 
Schaffhausen Per š{ skyrių vyksta naujų 
užsieniečių studentų priėmimas ir kiti su 
užsieniečiais studentais susiję reikalai.

Š. m. sausio mėn. 31 d. šio, skyriaus ini
ciatyva užsieniečiams studentams buvo su
rengta žiemos* šventė, Į kurią taip pat atsi
lankė didelė dalis Karlsruhės Aukšt. Techni
kos Mokyklos profesūros, vokiečių studen
tų atstovai, vietiniai IRO pareigūnai ir kit 
aukšti svečiai. Šventėje skaitlingai dalyva
vo įvairių tautybių užsieniečiai studentai 
tačiau skaitlingiausi buvo lietuviai studentai, 
lies iš visų užsieniečių, studijuojančių šio
je Aukštoje Mokykloje, didžiausią dalį ir 
sudaro lietuviai.

Pirmąją šventės programos dalĮ išpildė 
vokiečių akademinis stygų kvartetas ir pro
fesoriaus Kramer paties režisuotas ir pa
statytas veikalėlis „Rumpelstilzchen”, pagal 
žinomą vokiečių pasaką. Jis buvo rodomas 
lėlių teatro principu, tik šešėlių pagalba. 
Nors ir ilgokai užsitęsęs, šis veikalėlis, pil
nas jumoro, publikos buvo šiltai sutiktas ir 
senukas profesorius, šio pastatymo visa va
romoji jėga susilaukė karštų aplodismentų.

Antroji programos dalis buvo skirta už
sieniečių pasirodymams. Iš įvairių tauty
bių pasirodė tik ukrainiečiai ir lietuviai. 
Ukrainiečiai, svečius supažindino su solo 
padainuotomis liaudies dainomis ir tautiniu 
šokiu. Lietuviai studentai, nors ir trumpai 
pasiruošę, nuotaikingai ir su dideliu publi
kos pritarimu sušoko „šustą”, „Žiogelius” 
ir „Malūną”.

Laike pasirodymo Karlsruhės Lietuvių 
Studentų Dr-jos pirm. kol. Narijauskas Įtei
kė' Karlsruhės Aukštosios Technikos Mo
kyklos prorektoriui prof. Pfischl tinkamai 
parinktas, meniškas dovanas: Aleksis Ran- 
nit „Jonyną”, dailaus darbo lietuvišką kre
žių miniatiūroje ir Sūduvio „Ein kleiries 
Volk wird ausgeloscht”. Prorektorius, su
jaudintas tokiomis dovanomis, tarė keletą 
šiltų, draugiškų minčių. , /

Po programos įvyko bendras akademinis 
pobūvis. 1 J. N. '

PAGALVOKIT, KOL DAR NEVĖLU!
Juk ne visi į Šiaurės Ameriką pateksit. 

Pietų Amerikoje yra vartojama ispanų kal
ba. Todėl jau dabar pradėkite mokytis is
paniškai, namuose, patogiu ir lengvu būdu. 
Jau penki mėnesiai kai sėkmingai vyksta 
ispanų kalbos už akių dėstymo kursai; Dar 
galima gauti ir pirmąsias pamokas, kurios 
siunčiamos apdėtu mokesčiu už vieną mė
nesį RM. 52.— Kursai užtruks apie 6 mėn.

Rašyti: Česlovas Jovaiša, 14a, Schwab. 
Gmūnd, Postfach 49.

Pragiedrulių tėvą 
nėra nei Tėvynės 

nėra Tėvynės — nebus nei laisvės. Mylėdami Lietuvą, mylime Laisvę, kurią legal 
laiduoti nepriklausoma šalis... Ir (mūsų) Tėvynė reali, turi savo vietą pasauly
je, iš kurios Jos niekas/netesės išstumti. Gali ją smaugti priešai ar broliai apsika
binę, tik visiškai užsmaugti negali, kol nebus visai tautai nukapotos galvos. Li
gi tik atsigniauš smaugėjo rankos, tauta žioptelės gimtojo kvapo ir sušuks: tebesu 
gyva!...” ‘a z

štai keliais sakiniais pasakytos tautinės ir 
riom sunkesnio svorio tyrinėtojai skiria tomus, 
tur būt, yra tas:

— Esmi Lietuvos pilietis!

valstybinės išminties tiesos, ku. 
Bet pats pamatinis imperatyvas, 

\l

*
metų, taip pat tremfinys'iš KaunoTruputį daugiau kaip prieš šimtą su viršum

ir Vilniaus, Europos klajūnas, didžiausias lietuviško kraujo ir širdies poetas pasau
lyje, niekad nepavargęs kovotojas prieš carizmo retežius Rytų Europoje, — Ado
mas Mickevičius pagaliau gavo paskyrimą būti laikinu profesoriumi aukščiausioje 
Prancūzijos mokslo Įstaigoje, College de France.

Marie Czapska pdetizuotoje šio lietuvio biografijoje prancūzų kalba („La vie 
de Mickiewicz”) veltui stengiasi iš jo padaryti „tikrą lenką”. Atvejų atvejais, ci
tuodama Adomo žodžius, ji priversta konstatuoti, kad jis save visur ir visuomet 
laikė tik lietuviu. . . 4

štai toj knygoj paduodamas Adomo laiškas jo broliui apie tuometinius poeto 
rūpesčius. Ir kaip dvelkia dabartimi!... (

—„Pagrindinis mano padėties sielvartas tai, kad*esu emigrantiškoje aplinkoje. 
Tu negali įsivaizduoti, koks skurdas šių žmoniij, nublokštų į tokią liūdną situa
ciją: dieną ir naktĮ kiekvienas kala politinius projektus ir siunta, kai negali pri
traukti kitų j savo pusę. Ateinančiais metais, jei čia pasiliksiu, turėsiu mažiau pai
niavų su savo kursu ir emigrantais, kurie be abejo paliks mane ramybėje. Gal būt 
pasieksiu ir profesoriato be natūralizacijos (įsipilietinimo), kadangi jdučiu kiek pa- 
sibiaurėjimo nustoti oficialiai būti lietuvis, ir man nėra malonu Įsivilkti j prancū
ziškus rūbus”...

Nežiūrint audringo ir visuomet sunkaus gyvenimo, Adomas Mickevičius nie
kad neatsisakė s^vo tikrosios pilietybės. Taip ir mirė, laisvės aušros neišvydęs, 
kažkur už Konstantinopolio, maro lageryje, su legionieriais, tasai, kuriam visuomet-

Lietuva! Tavo girios maloniau man gieda, 
Neg Baidaro lakštutės, Salhiro mergytės...

tavo kaulus.

Alfredo Ro- 
mafyt, gerai

Tad bėkime, jeigu jau taip reikia. Bėkime visur ir ko toliau, jeigu jau taip 
norime. Jeigu kitaip nebegalima. Ach, dėdės Tomo trobelę kiekvienas surastume. 
Tai lengviausia. z

Juk taip visur mūsų 'laukia! Taip kviečia, taip prašo, — su forfomis ant fo- 
rielkų... Įdomus ir lengvas darbas, lygios teisės... Po metų ar penkių — pilie
tybė, tasai neįkainojamaš atlyginimas, Jono Biliūno Laimės žiburys... Tik paliesk 
pirštais, po penkių metų kopimo į tą kalną, ir pasiskleis palaima l 
Žavu! Charmant...

Šiuo metu daugelis pasaulio kraštų ieškosi raumeningų piliečių, 
senbergo paskleistas mitas apie stipriausią ir sveiką „nordikų” rasę,
plinta ir randa pritarimo. Kai kurie kraštai yra tiek džentelmeniški, kad iš anksto, 
be jokio veidmainiavimo pareiškia: — mums nereikia jūsų išvietintos tautos ir iš- 
vietintos sielos, nesvajokite apie „kompaktines mases” ar lietuviškas mokyklas, jū
sų vienintelė teisė ir pirmoji raumeninga prievolė — pasidaryti mūsų šalies pilie
čiais. Nebūkite proto luošais: juk nė viena šeimininkė pasaulyje nebers į sriubą to
kios druskos, kuri netirpsta!...

O mes? Mūsų yra visokių. Vieni — kad tik greičiau rasti sriubos dubenĮ, kad 
tik ten Įkristi, kad tik vikriau sutirpti pagal visus chemijos Įstatymus. O kiti — 
apsisprendžia būti kietais ir sūriais gabaliukais, gal net labai sinulkelyčiais kris
talizuotais milteliais, bet netirpstančiais jokiame skystyje. Tokių druskų jokios šei
mininkės nenori, ir niekada nenorės!

, Štai pasirinkimas, ir kas čia gali drįsti patarti? Juk yra visdkių aplinkybių, 
visokių situacijų, visokių likimų. Druskelę... Tik toji druskelė, kuri sutirpsta kiek
vienoje sriuboje, nueina pilvo kanalais į jai deramu vietą. O ta, kuri ‘Vaižgantų, 
Adomų Mickevičių ir tūkstahčių kitų balsais pareiškia: — Civis lithuanus sum! — 
ta druska amžiais netirpsta ir žėri, kaip perlas.

Tai sėklų grūdas, tai mūsų žemės druska! BRONYS RAILA

Atsiųsta paminėti
Faustas Kirša, TOLUMOS, eilėraščių rin

kinys, gavęs 1947 m. literatūros premiją. 
Grafika Viktoro Petravičiaus. Išleido „Mū
sų Kelias.”

Bernardas Brazdžionis, ŠIAURĖS PA
ŠVAISTE, eilėraščių rinkinys. Viršelis dail. 

' P. Osmolskio. Išleido Liudas Vismontas 
Wiirzburge. Kaina Rm. 5.—

Pulgis Andriušis, ANOJ PUSĖJ EŽERO, 
Lyrinės apysakos. Viršelis dail. P. Osmols
kio. Išleido „Sudavija”. Veikalas premijuo
tas’1947 m. literatūros premija.

Prof. f. šimoliūnas, BAUKONSTRUK- 
TIONSLEHRE, Paskaitos skaitytos buv. 
Mtincheno UNRRA Universitete. Daug brai
žinių. 215 pusi, rotatoriumi spausdinta. 
Knygą galima gauti: Mūnchene, Lietuvių 
komitete ir pas autorių, Kempten, Parkstr. 
31.

Lietuvių Tremtinių Karo Invalidų S-ga 
Kasselyje išleido VYTĮ 30 m., Neprikl. su
kakčiai paminėti. Dail. S. Netiubšis. Spau
dos darbą atliko „Aistia”, Pardavimo kaina 
Bm. 5»-"

NAUJAS LIETUVIŲ KOMITETAS
.Gdttingenas. Po uždarymo lietuvių sto

vyklos tautino komiteto ir ištrėmimo jo bu
vusių narių, -skaitlinga gottlngeniečių lietu
vių stovykla, ne kuriam laikui buvo palik
ta be demokratiniu būdu rinktos, vadovy
bės. Po nekurio laiko palaidaus gyvenimo, 
tarpininkaujant atitinkamai Įstaigai, buvo 
gautas sutikimas išsirinkti naują lietuvių 
komitetą. Pasinaudojus sutikimu ir gautu 
leidimu, š. m. sausio mėn. 31 d. įvyko nau
jo lietuvių, stovyklos komiteto rinkimai. Į 
naująjį komitetą išrinkti šie tautiečiai: J. 
Mikalauskas, S. Valaitis, M. Šeduikis, V. 
Kazlauskas ir A. Korsakas.

Naujasis komitetas turės teisę tvarkyti 
visus stovyklos lietuvių tautinius bei kultū
rinius reikalus, bet neturės teisės gauti al
gos nei dirbančiojo maisto priedo. Visa lie
tuvių bendruomenė laukia ir tikisi, kad nau
jasis komitetas parodys daugiau geros va
lios, aktyvumo ir reikiamo supratimo tvar
kant lietuvių kaip tautinius taip ir kultūri- 

. nius reikalus. Jį. Tilionis

I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSENE PRIE KASSEL’IO 

ieško sekančius asmenis: - 
gim. 25. 2. 1925, išARMINAS Edvardas, 

Fassbergo;
ARMONAS Mary, 50
BALČIŪNAS Leonas, 

viskio;
BUDRYS Jurgis, 25
PANKERICIUS Pranas, 24

Kochemo;
TAMAŠAUSKAS Vacys, gim. 8. 4. 1901;
TAMAŠAUSKAS Algirdas, įš Panevėžio.
KATKONAITĖ Valentina, gim. 4.2.1925, iš 

Karaliaučiaus;
KOLDOBSKI Jozef, gim. 1926, iš Kauno;
MARČIULIONIENE Marta, gim .22.10.1874 

iš Pašarinių km., Leipalingio vaisė.;
MARČIULIONIS Vaclovas, gim. 1901;
MARČIULIONIS Jonas, gim. 1904;
MITRIKIENE Antanina, gim. 19.2.1922, iš 

Breslau;
NORKIENE Stasė, gim. 1909, iš Leipzig©;
RAPECKA Juzė, gim. 17.3.1910, iš Pažeriu;
URINOWSKI David, iš Kauno.
VEONERIS Vismantas, 50 metų, iš Kauno;
VINDBERG Simon, iš Marijampolės;
ŽELVYS Jonas, gim. 1890, iš VilkavišCTo;
ŽILIONIS Petras, g. 7.10.1914,iš Urmelfeldo.

metų; 
gim.

mefų,

1913, iš Vilka-

iš Panevėžio; 
metų, iš

PADĖKA
Sąryšy su ištrėmimu Gdttingeno lietuvių 

komiteto narių Į Seedorfą, lietuvių visuome
nei, L.T.B. reviz. komisijai ir L. R. Kryž. 
Valdybai už pareikštą solidarumą, užuojau
tą ir materialinę paramą, nuoširdžiai dėko
jame.

Gilus padėkos žodis priklauso ir broliškų 
tautų —. ęštų, latvių komitetams už solida
rumo pareiškimą.

Buv. Gdttingeno lietuvių komitetas

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by Headquaters European Com
mand Civil Affairs Division * Appears 3 
times weekly * Editor — in — Chief and 
authorised licensee: J. Vasaitis * Printed 
by Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 

O.m.b.H., Memmingen

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

1 d. atsidarė Anglijoje „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”.

' Vyr. Redaktorius leidėjas J. Vasailis. 
Redaktoriai: Henr. Žemelis ir St. Kalvaitis 
Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinės Eu
ropoje * Laikraštis išeina antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais '• Prenume
rata mėn. RM. 10.—, atskiras numeris RM. 
1.— * Prenumerata Į užsienį, išskyrus 
Japoniją, Ispaniją ir Austriją, su persiun
timo išlaidomis RM. 15.— mėn. * Einam, 
sąskaita Volksbank Memmingen, e.G.m.b.H. 
Nr. 9149 ir Postscheckkonto Mūnchen 14210. 
Adresas: „MINTIS”, (13b) Memmingen, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Postfach 110.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go * Honoraras mokamas tik nuolatiniams 
bendradarbiams iš anksto susitarus * Pri
imami skelbimai, tik iš anksto už juos ap
mokėjus * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1.50 * Už skelbimų turinį redakcija 
neatsako * Redakcijos ir administracijos 
telef. Nr. 2677 * Nedarbo valandom!

skambinti telef. Nr. 2546.
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