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Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvių paminėjimas Paryžiuje — Jautri prof. Georges Matorė kalba apie Lietuvos išsivadavima( —
„Dabartinė padėtis nebepakenčiama ne tik mums ir jums, bet ir visam pasauliui . . . “

Naujas Dilius
Amerikos lietuvių laikraštis „Sandara* 

Nr. 2, rašo: ifs
Washingtonas. Kongreso narys Cast, 

vienas žymesnių respublikonų grupės K re
grese vadų, įnešė visai naują bilių tremti
nių įsileidimo reikalu. Jis siūlo atgabenti 
100.000 DP iš Vokietijos, Austrijos ir Ita-

MOŠŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTO-

Teroristai skatina griežtai 
keršyti

Jeruzalė (Dena/Reuteris). Žydų teroristi
nė organizacija Irgun Zwai Leumi pareika
lavo,, kad atkeršijant už sekmadienio įvykius 
būtų nužudyti visi uniformuoti britų karei
viai, kurie įžengs į šventąjį miestą. Jau 9 
britų kareiviai nužudyti ir 8 sužeisti.

Sprogimo metu žuvusiųjų skaičius pakilo 
per 50 asmenų, sužeistųjų — 132 asmenys. 
Gelbėjimo darbai tebevyksta.

Haganah viršininkas radijo kalboje pa
reiškė, kad Haganah išaiškins atentato ruo
šėjus, jei jau to negalėjo padaryti įstaigos. 
Jis įspėjo žydus nekerštauti beatodairiškai.

Britų daliniai sekmadienio vakare suėmė 
keletą ginkluotų arabų ir konfiskavo gink
lų ir didesnį kiekį dinamito.

Daugelis britų laikraščių pirmadienio nu
meriuose griežtai atmeta žydų metamus kal
tinimus britams.

Paleido Rumunijos parlamentą
Bukareštas (Dena). Pasak AFP, antradie

nį buvo paleistas Rumunijos parlamentas. 
Nauji rinkimai paskirti kovo 28 dieną.

Argentinos ambasadorius 
išvyko iš Maskvos

Buenos Aires (Dena/INS). Argentinos am
basadorius Maskvoje Fr. Conzonis yra pa
kviptas į Buenos Aires, kur jo laukiama 
ketvirtadienį.

Irgi protestuoja
Londonas (Dena/Reuteris). Čekoslovakija, 

Lenkija ir Jugoslavija D. Britanijos vy
riausybei pareiškė protestą dėl trijų konfe
rencijos Vokietijos klausimais, kuri šį pir
madienį prasidėjo Londone. Esą, norima 
Vokietijos klausimą, tą visų svarbiausią 
Europos tautų klausimą, išspręsti atžaga
riai

Taip pat tos trys valstybės ir Washing
tone pareiškė protestą dėl trijų konferenci
jos vakarų Vokietijos klausimų sprendimo 
reikalu.. )

JAV užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, kad JAV tffesijaučia esan
čios atsakingos dėl atsiradusios būklės Vo
kietijoje. Tą būklę sudarė priešingoji pu
sė. JAV visa darė, kad tais klausimais bū
tų pasiektas keturių susitarimas.

Schumano vyriausybė gavo 
silpną pasitikėjimą

Paryžius (Dena). Schumano vyriausybė 
keturių mėnesių savo valdžios būvyje šeštą 
kartą iškėlė taut, susirinkime pasitikėjimo 
klausimą. Paskutinis pasitikėjimo klausi
mas buvo iškeltas ryšium su 5000 fr. bank
notais. Antradienio vakare tautiniame su
sirinkime Schumano vyriausybė gavo 23 

. balsų daugumą: 291 atstovas balsavo už ir 
,268 prieš, 39 susilaikė.

Komunistams patiktu biznis
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

komunistų partijos gen. sekretorius H. Pol- 
litas partijos 20 kongrese pareiškė, kad jis 
sutinka su Amerikos pagalba Europai, kuri 
būtų suteikta komerciniais pagrindais, bet 
ne su tokia, kuri turi tam tikrą spaudimą ir. 
politinį tikslą. Svarbiausias Marshallio pla
no tikslas, pareiškė jis toliau, yra pasaulio 
bloko sukūrimas, kuris nukreiptas prieš So
vietų Sąjungą ir naujas demokratijas.

Vokietija statytlna „ant koją“
Londonas (Dena/Reuteris). Liberalų or

ganas „Manchester Guardian” siūlo vyriau
sybei iš savo okupacinės zonos Vokietijoje 
padaryti verstis pajėgią valstybę, kuriai bū
tų galima greit pakirti atitinkamą vietą Eu
ropoje. Laikraščio nuomone, okupacinių or
ganų glaudesnis bendradarbiavimas su Vo
kietijos vyriausybe yra tikras laidas neduoti 
išsivystyti Vokietijos kariniam potencialui.

Egipto policija, kovodama su komunizmu, 
Kaire iškratė per du šimtus gyvenamųjų 
namų. Areštuota daug žmonių. Tos akcijos 
priežastis buvo darbip.inkų ir studentų nu
matytosios demonstracijos. (D).

Kaip ir visame pasaulyje, kur tik yra su
sibūrę lietuvių, taip ir Paryžiuje vasario 
šešioliktoji šiemet buvo paminėta su di
desne dvasine įtampa ir tvirtesniu įsitikini
mu, negu praėjusiais emigracijos metais. 
Vasario 15 d. vakare Salle de Geographic 
subūrė keletą šimtų Paryžiuje gyvenančių 
lietuvių, jų tarpe didoką skaičių prancūzų 
bei kitų mums draugiškų tautų atstovų. Lat
viai ir estai, o taip pat ukrainiečių, lenkų, 
gudų, rumunų, suomių, jugoslavų politinių 
emigrantų atstovai atėjo prisidėti prie mū
sų lietuviškųjų vilčių ir pasiryžimų šventės. 
O taip pat ir Paryžiuje gyveną Lietuvos 
žydai, nuoširdūs ir ištikimi Lietuvos patrio
tai, nepasidavę propagandai tų, kurie sie
kė apšmeižti lietuvių tautą dėl žydų trage
dijos per šį karą, atvyko į paminėjimą, pri
sidėdami savo visišku solidarumu ir ap
čiuopiamomis aukomis. Kvailas ir chuliga
niškas vieno bolševikų nugirdyto žmogei-

vą, ne vien tik „ministerišką”, bet jau ra- 
šytojišką ir žmogiškai šiltą žodį tarė pa- 
ryžiečiams iš saulėtojo Rivieros pakraščio 
daržo atvykęs žinomas Lietuvos diploma
tas ir, tur būt, visiems dar žinomesnis ir 
brangesnis mūsų literatūros meistras, Jurgis 
Savickis. Jo paskaitoje atsiskleidė ne tik 
tragingoji ir kovingoji lietuvių tautos da
bartis, ne vien pramatomoji ir svajojamoji 
ateitis, bet ir turtingoji lietuviška praeitis 
prabilo tų Lietuvos bajorų žodžiais, posa
kių citatomis ir pastangomis, kurie prieš 
šimtmetį čia atsiradę ir prieglaudą nuo ca
rų persekiojimų suradę,nuo Adomo Micke
vičiaus laikų, nuo sukilimų metų čia pri
siglaudę būrėsi ir svajojo, kentėjo ir dir
bo dėl Lietuvos prisikėlimo. (Jūsų kores
pondento paprašytas, J. Savickis pažadėjo 
patrumpinęs vėliau išsiųsti „Miničiai” savo 
pranešimo tekstą, kukliai pastebėdamas: 
„Jeigu tik ten jiems būtų įdomu”... Jūsų

' vakarą buvo pareikšta su dar didesniu ti
kėjimo ir valios sąskambiu, negu bet kada 
nors praeityje. Gavęs kitą dieną pilną prof. 
Matorė kalbos tekstą, jūsų korespondentas 
norėtų čia pasidalinti su visais skaitytojais 
jo esminių vietų vertimu.

Triukšmingų plojimų sutiktas ir ne kartą 
pertraukiamas, prof. Georges Matorė pa
reiškė:

„Pirmiausia norėčiau pasakyti mano 
draugams lietuviams, jog esu labai laimin
gas patekęs tarpe jų šį vakarą. Man tai 
malonumas, nors šiek tiek ir nudažytas me
lancholija, nes juk susitinkame Paryžiuje, o 
dar ne Kaune ir ne Vilniuje. Tačiau man ir 
pro šią melancholiją prasišviečia viltis, kad 
mes vėl susitiksime ir, gal būt, ne labai už il
go jūsų išlaisvintoje Tėvynėje. (Aplodis
mentai...). (Tęsinys 2 pusi.).

lijos kitokiu pagrindu, negu pirmiau ma
nyta. ■ y*'; .

Casės, projektas yra įdomus tuo, kad jis 
iškilo respublikonų tarpe. Projekto pagrin
das yra „pasirinkimo sistema”. Kadangi 
Amerikoje trūksta tam tikros rūšies darbi
ninkų, tai Casė siūlo atvežti valdžios lėšo
mis tokį skaičių darbininkų:

10.000 darbininkų ligoninėmis, 12.000 dar
žininkų ir cukraus plantacijoms; 12.000 pie
no ūkiams 25.000 dailidžių, mūrininkų'ir 
mechanikų; 25.000 namų tarnybai; 36.000 
darbams farmose. ............................... .

1 Kandidatai prieš gaudami vizas tarta 
įrodyti, kad tinka vienam iš tų darbų. Pir
menybė bus tiems, kurie turi čia giminių 
iki ketvirtos kategorijos.

Tarptautinė krikščionių socialų sąjunga 
įsteigta Šveicarijoje, Sankt Oalene. Stei
gime dalyvavo 11 Europos valstybių at
stovai. (DPD)

vos mėginimas triukšmu kliudyti šventės ei
gą buvo greit sutvarkytas ir pašalintas.
Negausi ir meninių jėgų ne per tur

tingiausia Paryžiaus lietuvių kolonija vis 
dėlto sugebėjo tinkamai parodyti gausiems 
svečiams lietuviškos dainos, poezijos ir šo
kio deimančiukų. Vyrų oktetas, tautinių šo
kių ansambliukas, naujai čia atvykusios ba
leto artistės p. A. Šlepetytės paruoštas ir 
vadovaujamas, jai pačiai dar solistiškai pa
sirodant, p. A. Dobužitaskienės-Nainytės 
solo dainos ir kiti koncertiniai įvairumai 
sudarė jaukią lietuviškos dvasios salą ir ne
išdildomą atsiminimą tame Paryžiuje, kuris 
visuomet garsėjo entuziazmu viskam,' kas 
myli ir kovoja dėl laisvės, ir kuris po neilgo 
sutemų laikotarpio vis daugiau ir daugiau 
vėl pradeda atsiminti senąjį teisingumo ir 
laisvės skonį.

Minėjimą pradėjo savo itin stilingai grakš
čiu pasveikinimu Prancūzijos Lietuvių Sa
višalpos Draugijos pirmininkas pulk. Juo
zas Lanskoronskis. Lietuvos Pasiuntinybės 
chargė d’affaires Dr. A. S. Bačkis platesnia
me pranešime apibūdino lietuvių judėjimą 
Paryžiuje nuo pat mūsų tautinio atgimimo 
laikotarpio, iškeldamas šio miesto istorinę 
rolę Europos tautų laisvinimo akcijose, pa
sidžiaugdamas čia gyvenusių ir dabar gy
venančių lietuvių dvasiniu judrumu ir jų 
įnašais į lietuvių tautos kultūrinę dirvą Tė
vynėje, o taip pat nepamiršdamas pabrėžti 
mūsų visų vilčių ir tikėjimo pagrindinės 
bazės — laisvės kovų atkaklumo ir nuola
tinumo okupuotoje Tėvynėje. Ypatingai gy-

korespondentas drįso išreikšti neabejotinai 
teigiamą patikinimą).

„ATEIS DIENA, IR JI JAU NE U2 
KALNŲ”...

Po lietuviškų pranešimų sekė prancūziš
kas žodis. Jį tarė svečiams prancūzams ir 
kitiems užsieniečiams į paminėjimą atsilan
kęs nuoširdžiausias ir jautriausias, pridė
sime, ir drąsiausias prancūzas,, lietuvių tau
tos draugas, prof. Georges Matorė. Jo nuo
lat didėjanti energija, nesuinteresuotas pa
siaukojimas ir atkaklumas galutinai pra
mušti tylos uždangą, apdengusią prancūzų 
opinijoj Baltijos tautų dabartinį' liĮdmą, šį

Karo metu Amerika padarė per daug nuolaidų sovietams
Detroitas (Dena/Reuteris). Senatorius Taf

tas pirmadienį pareiškė, kad karo metu 
Amerikos vestoji besąlyginės kapituliacijos 
politika privedė prie to, jog Europoje pasi
darė tuštuma, kurią sėkmingai užpildys So
vietų Sąjunga. Morgentavo planas, pareiškė 
jis toliau, turėjo tikslą vokiečių tautą pri
vesti prie egzistencijos minimumo, pastaty
ti ant žemės ūkio pagrindo, išmontavus jos 
pramonės įmones. Sis planas daugiau negu 
pasisekė, nes vokiečių tautos pragyvenimas 
krito žemiau minimumo, ir todėl JAV turi

Sovietai siūlė susitikti Tnunanui su Stalinu
Paryžius (Dena/Reuteris). Dešinės pa

kraipos prancūzų „Intrahsigeant” laikraštis 
pirmadienį paskelbė savo loifdoniškio ko
respondento pranešimą, kad sovietai pasiūlę 
Trumanui ir Stalinui susitikti Stockholme. 
Kaip iš pranešimo matyti, generolas Mali
ninas šiuo klausimu vedė pasitarimus su 
generolo Clayaus politiniu tarėju Robertu 
Murphyu.

Kai pasitarimai nedavė jokių vaisių, Ma
lininas staiga pastebėjęs, kodėl gi nepa
ruošti Stalino ir Trumano susitikimo. Pa
sak pranešimą, po to sovietų atstovas pa
stebėjęs, kad Trumanas nenorėtų vykti į 
Maskvą, o Stalinas i Washingtoną, todėl

Stockholmas būtų geriausias sprendimas. 
Toliau Malininas pareiškęs netikįs, kad to
kiam susitikimui būtų daroma kliūčių iš 
sovietų pusės. O Murphys buvęs nuomo
nės, kad po Sovietų Sąjungos spaudos puo
limų prieš prez. Trumaną toks susitikimas 
jam atrodąs neįmanomas. Pasak pranešimą, 
Malininas atsakęs, kad jeigu H. Wallacė 
būtų JAV prezidentas, tokie sovietų spau
dos puolimai pasibaigtų.

Į Murphyo užuominą, kad Wallacė nebū
siąs JAV prezidentu, Malininas atsakęs, kad 
jeigu ne šiais metais, tai, gal būt, po ket- 
verių metų. „Intransigeant” laikraštis prie 
pranešimo priduria, kad jį skelbiąs nebijo
damas dementavimo.

kasmet išleisti 800 milijonų dolerų vokie
čiams maitinti.

Taftas toliau kritikavo karo meta vestą 
politiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu, kad 
per lengvai teikė paskolas ir paramas, ųe- 
reikalaudama iš Sovietų Sąjungos jokių 
garantijų. Dabartinių sunkumų didelė da
lis priklauso nuo Roosevelto politikos. Kad 
patenkintų Sovietų Sąjungos norus, Ame
rika karo metu atsisakė nuo Atlanto chir- 
tos ir kitų žmoniškų idealų. Amerika, kaip 
toliau pareiškė Taftas, net neužsiminė apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomy
bę, pražiopsojo Lenkijos ir Suomijos lais
ves, kurių vienintelis nusikaltimas buvo tas, 
kad nenorėjo vergauti Sovietų Sąjungai. 
Taftas toliau pareiškė sutinkąs su Mar
shallio plano principais ir kad komunistinis 
netikrumo mokslas negali būti remiamas. 
Amerikos parama Europai bus tautoms di
delė pagalba, bet jeigu Amerika savo pa
galbą galvoja iššvaistyti, tai tas sudarys 
daugiau nuostolio negu naudos, nes kai ku
rios vyriausybės gali nepasistengti pasinau
doti ja tinkamai.

Kinija remtina ginklais
Washingtonas (Dena). Atstovų rūmų pir

mininkas Martinas (respublikininkas) pir
madienį pareikalavo teikti karinę paramą 
Kinijai, kad būtų sukliudyta komunistams

Perversmą ruošę ... 2 karininkai
Praha (Dena). Pasak AFP, Čekoslovaki

jos vidaus reikalų ministerija pirmadienį 
paskelbė, kad susektas ginkluotas pervers
mas, kurį ruošę Čekoslovakijos socialistai 
liaudininkai.

Remdamasis Prahos radiju Reuteris pra
neša, kad suimti du Čekoslovakijos armijos 
karininkai, kurie ruošę ginkluotą sukilimą 
prieš Čekoslovakijos valstybę. Tie du kari
ninkai ketinę užimti Prahos siųstuvą, o jei 
būtų nepasisekę, tai pagadinti jį. Čekoslo
vakijos vidaus reikalų ministeriją papildo
mai priduria, kad ryžtingų saugumo prie
monių dėka vyriausybės krizės metu pasi
sekę Čekoslovakijoje išsaugoti viešąją tvar
ką. Tat padaryti pavykę dėl to, kad Čeko
slovakijos krašto apsaugos ir vidaus rei
kalų ministerijos laiku demaskavusios so- 
cialitų liaudininkų sąmokslą, kuriuo norėję 
pagriebti valdžią į savo rankas.

Šio sukilimo planai, pasak Prąjįos radi
ją, buvę smulkmeniškiausiai paruošti.

Į pirmadienio naktį kariniai ir civiliai 
saugumo organai, vykdydami plataus masto 
kratas, suradę dokumentinių įrodymų, kurie 
ryškiai nušviečią paskutinių dienų įvykius.

KRATA SOCIALISTŲ LIAUDININKŲ 
PARTIJOS ĮSTAIGOJE

Pirmadienį ginkluota policija užėmė Če
koslovakijos socialistų liaudininku partijos 
centrą ir tris valandas krėtė iį.

Jau vyrauja komunistų „akcijos komisija“
ir ramybę naujųjų demokratinių rinkimų 
metu bei stengiantis stiprinti sąjungą su 
sovietais ir kitomis slavų valstybėmis.

Čekoslovakijos prezidentas E. Benešąs 
pirmadienį kalbėjosi su iš koalicijos išėju
sių partijų vadais. Ministeris pirmininkas 
K. Goftwaldas prašė Benešą patenkinti tri
jų partijų prašymus, kuriais jos pareiškė iš- 

' stojančios iš koalicinės vyriausybės.
1 Čekoslovakijos koalicinėje vyriausybėje 
' dabar bėra likę komunistų, socialdemokra
tų ir 2 nepartiniai ministerial.

Pasak AFP, seimo atstovai socialdemo
kratai prašė partijos valdybą išmesti iš par
tijos Čekoslovakijos profesinių sąjungų ge
neralinį sekretorių E. Erbaną dėl jo per di
delio bičiuliavimosi su komunistais.

SEIMO PILNATIES POSĖDIS ATŠAUK
TAS

Pasak Ceteką, seimo prezidiumas pirma
dienį paskelbė, kad antradienį numatytasis 
seimo pilnaties posėdis atšaukiamas. Arti
miausiam posėdžiui terminas nenurodytas.

Cetėka praneša, kad organizacijų atstovai, 
įtakingi asmenys ir politinių partijų atsto
vai pirmadienio vakare susirinko „centrinės 
akcjos komisijos” sudaryti. Sekmadienį to 
buvo pareikalavęs ministeris pirmininkas 
Gottwaldas, ir tai turi tarnauti naujam 
tautiniam frontui sudaryti. Tas susirinki
mas pasiuntė vyriausybei manifestą, kuria
me sakoma, kad tautinis frontas pageidauja 
laiduoti vyriausybės programos įvykdymą 
dar prieš naujus rinkimus. Naujasis tautinis

Į JAV praėjusiais metais pabėgęs Veng
rijos nepriklausomybės partijos pirmininkas 
Zoltanas Pfeifferis INS agentūrai parašyta
me straipsnyje sako, kad eilę mėnesių pre
zidentas Benešąs turi atlaikyti didžiausią 
spaudimą. Toks pat likimas esąs ir užsie
nio reikalų ministerio J. Masaryko, Čeko
slovakijos respublikos steigėjo sūnaus. Jų 
kaip politinių veikėjų dienos buvusios su
skaitytos nuo tos akimirkos, kai jie padarė 
„fatalią klaidą”, norėdami dalyvauti Mar
shallio plane.

Praha (Dena). „Akcijos komisijai” perė
mus Prahoje visus laikraščius, pasak Reu
ter;, visa čekų sostinės spauda pateko į ko
munistų kontrolę.

Prahoje įvyko komunistų inspiruotas pro
fesinių sąjungų vienos valandos simbolinis 
streikas, nukreiptas prieš vadinamuosius re
akcinius sluogsnius.

Taip pat įvyko Prahos aukštųjų mokyklų 
studentų demonstracijos, . kurioms pritarė 
žymi profesūros dalis. Demonstracijų metu 
studentija pareiškė pasiryžimą kovoti dėl 
demokratijos idealų, kaip jau buvo kovota 
su nacių tironija.

D. Britanijos komunistų partijos kongre
sas pirmadienį nutarė 30 metų raudonosios 

, . , ..................... armijos sukaktuvių proga 'nusiųsti sveikini-
frontas rems vyriausybę, palaikant tvarką1^ maršalui Stalinui ir raudonajai armijai.

užimti visą Aziją. Martinas kritikavo pre
zidento Trumano pagalbos programą, ka
dangi joje nenumatoma ginklų teikimo tau
tinei Kinijai.

Atstovų rūmų užsienio komisijos narys, 
Smithas, respublikininkas, komisijoje, pa
reiškė, kad padėtis Tolimuosiuose Rytuose 
yra daug opesnė, negu Europoje.

Detroitas (Dena). Senatorius Robertai 
Taftas, respublikininkas, pirmadienį pa
reiškė, kad Amerikos vyriausybė ketina su
trukdyti Tolimuosiuose Rytuose tai, ką 
Marshallio planas ketina pasiekti Europo
je. Taftas savo kalboje Ekonomijos klubo 
valdininkams pabrėžė, kad Mandžurija pa
klius į komunistų rankas, jeigu tuojau pat 
nebus imtasi atitinkamų priemonių. JAV, 
turėtų Kinijos nacionalinei vyriausybei teik
ti ginklų ir amunicijos, kaip ir Grakijai, 
kad ji galėtų Mandžurijoje pasipriešinti ko
munistams. Tolimieji Rytai, toliau pareiš
kė Taftas, yra taikai dar svarbesni, negu 
Europa. Aplamai Jungtinėms Valstybėms 
turėtų daugiau rūpėti komunistų plėtimasis 
Ramiojo vandenyno pakrančių link ir tose 
tautose, kurios lengviau sutinka pasiduoti 
jo diktatūrai, negu Europos tautos, kur-yra 
gyvas nepriklausomybės jausmas.

NORI DALYVAUTI KONFERENCIJOJE
Londonas (Dena/Reuteris). Čekoslovaki

ja, Lenkija ir Jugoslavija pareikalavo, kad 
ir jos būtų pakviestos į trijų konferenciją 
Vokietijos klausimais. Tuo tikslu Čekoslo
vakijos ambasadorius Londone Kratochwj- 
lis trijų vyriausybių vardu įteikė atitinka
mą memorandumą, kuris buvo parūpėtas 
praeitą savaitę tų trijų slavų valstybių 
konferencijoje Prahoje.

1
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TRUMPOS ŽIBIOS Iš Mikolaičiko atsiminimų
ARABIJA

„Miniatūrinė administracija”. Arabų lyga 
paskelbė, kad įsteigta arabų „minitūrinė 
administracija” Palestinai. Administracijos 
vadovo pavardė nepaskelbta.
(DPD/Reuteris).

Arabų lyga pasiūlė sąjunginėms valsty
bėms (vesti savo kraštuos? rinkliavas Pa
lestinos arabų naudai. (D/R).

D. BRITANIJA
Visų ligų vaistas. H. Pollittas, britų kom

partijos gen. sekretorius, pareiškė partijos 
metiniame kongrese, kad tik politikos kur
so pakeitimas ir nauja vyriausybė tegalin
ti apsaugoti D. Britaniją nuo ūkio katastro
fos. (D/R).

Attlee pareiškė, kad D. Britanijos reika
lavimai dėl Falklando salų bei joms artimų 
sričių yra visiškai teisėti. (D).

Darbo partijos atstovas pareikalavo britų 
vyriausybę perduoti karinius įrengimus Pa
lestinoje tarptautinėms pajėgoms. (D).

INDIJA
Indų ortodoksų Mahasabhos organizaci

jos valdyba nusprendė sustabdyti politinį 
veikimą, nes Indijoje gresiąs ne tik pilie
tinis karas, bet po Gandžio nužudymo ir 
kovos tarp pačių hindų. (DPD)

ITALIJA
Italija Įstojo į mokslo, kultūros ir auklė

jimo organizaciją (UNESCO), kaipo pilna
teisis narys. (D/R).

J. a. VALSTYBĖS
Nubraukė 2,5 milijardų dolerių. Bendroji 

biudžeto komisija iš atstovų rūmų ir sena
to atstovų sumažino ateinančių metų 
biudžetą 2,5 milijardų dolerių. Biudžete iš 
viso buvo numatyta 39,7 milijardai dolerių 
išlaidų.

Per Amerikos jūrininkų pratybas Ra
miojo vandenyno pakraštyje’ apsivertė išsi- 
keliamoji valtis. 21 vyras turėjo būti nu
gabentas į ligoninę, vienas iš jų sunkiai 
sužeistas. Manevruose dalyvavo 7 amfibiniai 
vežimai. Manevrai turėjo būti nutraukti dėl 
didelio jūros bangavimo. (DPD/Reuteris)

Antikomunistinė kampanija, prieš kurį 
laiką pasiūlyta gen. L. D. Clayaus, Ameri
kos visuomenėje rado platų pritarimą. (D).

Trumanas pareikalavo kongreso posėdyje 
priimti 10 milijonų namų statybos progra
mą per ateinančius 10 metų. (D).

KINIJA
Britų piliečiams D. Britanijos konsulatas 

Nankirtge įsakė iš kinų komunistų graso
mų Mandžurijos miestų susirinkti evakuo
tis. Norintieji gali pasilikti savo rizika. 
(DPD/Reuters)

PALESTINA
Vėl sprogimai Jeruzalėje. Jeruzalės val

dinės ligoninės motinų skyrius, kuris , yra 
viduryje sutvirtintos zonos, buvo antradie
nį išsprogdintas. Kitas sprogimas Įvyko 
netoli stipriai saugomo centrinio pašto.

Sprogdina tiltus. Palestinoj Sirijos pasie
nyje penktadienį susprogdinti du tiltai. 
Spėjama, kad arabai susprogdino Hitus, 
ketindami pulti žydų -:-x—
pačiame šiauriajame 
(DPD)

gyvenamąsias vietas
Palestinos' kampe.

PRANCŪZIJA 
kandidatas papildo-De Gailitės partijos 

muose Versaille apylinkės rinkimuose gavo 
4739 balsus ir tuo laimėjo prieš komunistų 
partijos kandidatą. (D/R).

RUMUNIJA
„Vienybė”. Rumunų komunistų ir social

demokratų partijos susijungė į „Rumunijos 
darbininkų partiją”. Pirmasis partijos kon
gresas įvyko Bukarešte vasario 21—23 d. 
(DPD)

TOL. RYTAI
Konferencija Bandoenge. Pirmadienį Ban- 

doenge prasidėjo konferencija, kurios tiks
las yra pasisakyti dėl būsimų reformų Ja
vos vakarų valstybėse. (D).

TRIESTAS
Triesto gubernatorius pranešė pasinau

dosiąs Saugumo Tarybos suteikta teise ir 
uždrausiąs tame mieste esančio slovakų ko
munistinio elemento veiksmus, prieštaraujan
čius drausmei. (D).

VENGRIJA
Nacionalizuoti užsienio prekybą — yra 

Vengrijos vyriausybės tikslas, pareiškė 
Vengrijos finansų ministerijos valstybės 
sekretorius Istvanas Antosas. Jau pusė vi
sos užsienio prekybos yra monopolizuota. 
(DPD)

VOKIETIJA
Vokietijos darbininkai pareiškė, kad jie 

geriau nori turėti savo įmones su užsieni
ne vadovybe, negu leistį tas įmones išmon
tuoti.. (D).

Savaitine politikos apzvalfla

Apie pirmadienį prasidėjusią Londono 
‘rijų konferenciją „New York Herald Tri- 
tune” rašo, kad ji duodanti progą išban

dyti Vakarų diplomatijos sugebėjimus.
„Ta konferencija, — teigia laikraštis —• 
kuri turi visų pirma spręsti Vokietijos 
problemas, įgalina tris valstybes suda
ryti konstruktyvią politinę programą, 
galinčią sudaryti Vakarų Europos at
statymo pagrindą. Todėl ji yra svarbus 
ūkinio atkutimo programos papildymas, 
if ten padaryti sprendimai turėtų būti 
viso kontinento atstatymo pradinės taš

kas.
Iki šiol Vakarų valstybių argumentai 
ir priemonės buvo Sovietų Sąjungos 
Įtakoje — arba defenzyvine prasme ar
ba tikintis surasti bendrą kalbą su 
Kremliumi. Ir dabar konferencijos da
lyviai galvos apie Rusiją, tačiau visų 

, pirma jiems turi rūpėti tvarkos jų oku
pacinėse zonose Įvedimas ir jų įjungi- * 
mas | Vakarų Europos ūk(. Tai reika
lauja rimto prancūzų pažiūros Į Vokie
tijos atstatymą išžiūrėjimo — lygiai 
kaip ir Belgijos, Olandijos ir Luksem- 
burgo nuomonių apsvarstymo. Visai 
aišku, kad niekados nesusilauksime Va
karų Europos unijos, jei Anglija, Pran- 

•- cūzija ir Amerika negalės susitarti dėl 
savo politikos subendrinimo, jei Bene- ’ 
lukso valstybės nebus padrąsintos pri
sidėti prie Vokietijos problemos spren- • 

dimo.
Vokietijos problema iš tikrųjų yra ben
dras uždavinys, .kurį spręr.damos Va
karų valstybės gali Įsigyti patyrimo 
praktinių reikalų bendram sprendimui. 
Ta problema liečia jas visas ir yra pa
kankamai Įmanoma pasiekti kompromisą. 
Interesų skirtumų gvildenimas ir kom
promiso suradimas, jei tai daroma lais
vų diskusijų forma, gali subendrinti so
lidarumo pajautimą, kuris bus žymiai 
stipresnis už bet kokią popierinę kons

tituciją ar Įstatyminę sistemą.
Amerikiečių delegacijos aukščiausias 
tikslas turi būti to solidarumo pajau
timo ir atskirų valstybių pažiūrų pai
symo skatinimas.... Ji taip pat turi 
visados atsiminti) kad Vokietijos ateitis 
yra Europos problema, kuri 
turi būti taip išspręsta, kad prisidėtų 
prie Europos sustiprinimo, bet jokiu 

būdu jos nesusilpnintų arba dalytų”.
Žodžiu, Londone susirinkę diplomatai su

sidūrė su labai svarbiu, pasaulio likimą le
miančiu, uždaviniu. Jei čia pasiseks rasti 
bendrą kalbą, nebus jokių kliūčių Vak. Eu
ropos unijai. Nėra abejonės, kad tokį norą i 
turi visų konferencijos dalyvi;; diplomatai, 
tačiau ir nuomonių skirtumai yra nemaži. 
Diplomatai susidūrė su sunkiu, bet toli i

Sikorskio mirtis
Lenkų rusų santykių nutrūkimas 1943 m. 

balandžio mėn. nesutrukdė mūsų dalyvavi
mo kare prieš Hitlerį ir nesumažino mūsų 
pastangų santykiams su Kremliumi vėl už- 
megsti.

Praslinkus trims dienoms po santykių 
nutrūkimo (1943 m. balandžio 28 d.), Si
korskis oficialiai dementavo rusų kaltini
mus, kad mes norį gauti rusų sričių, ir 
priminė Stalinui, kad tūkstančiai mūsų vy
rų kovoja prieš bęndrą priešą, kame tik jį 
sutikdami. Be to, jis pareiškė, kad Lenkija 
ir toliau laikosi sutarties, kurią ji buvo 
pasirašiusi su Rusija dėl karo vedimo to
liau ir dėl Lenkijos suverenumo atstatymo 
po karo.

Stalinas netiesiogiai atsakė tų pat metų 
gegužės 4 d., kai „London Times” ir „New 
York Times” maskviškiai korespondentai 
iškėlė jam keletą klausimų. Pacituosiu klau
simus ir atsakymus:

1. Ar Sovietų Sąjunga pageidauja, kad po 
Hitlerio' nugalėjimo būtų stipri Lenkija?

Stalino atšakymas:
— Be abejo, taip.
2. Jūsų nuomone, kuriais 

remsis po karo santykiai tarp 
Sovietų Sąjungos?

Stalino atsakymas:
— Solidžių, gerų kaimyniškų

abipusės pagarbos pagrindais arba, jei 
norėtų lenkų tauta, sąjungos pagrindu, pa
gal kurią numatoma pagalba prieš vokie
čius, kaip pagrindinius Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos priešus.

Generolas Sikorskis įsidėmėjo tai.
— Man sunku, — kalbėjo mūsų ministe- 

ris pirmininkas, — nebūti rezervuotam net 
ir po tokio palankaus Stalino pareiškimo, 
padaryto kaip tik tuo pat metu, kai Lenki
jos ambasadorius kraustėsi iš Rusijos, o 
lenkų tautiečiai liko Rusijoje be savo vy
riausybės globos ir paramos.

pagrftidais 
Lenkijos

santykių

ir

ir
to

Diplomatų bandymas
i gražu ne neišsprendžiamu uždaviniu, kaip 

tai buvo 4 ministerių konferencijose, nes vi
si dabartinės konferencijos dalyviai siekia 
vieno ir to paties, būtent, Europos Sutvirti
nimo, ginčijamasi tik dėl metodo.

Prancūzija, kuri beveik vienos kartos am
žiuje buvo 3 kartus Vokietijos užpulta, rei
kalauja pirmiausia atsižvelgti ( jos saugu
mo reikalavimus, ir JAV valstybės pasek- 
retorius Robertas Lovettas paskutiniame pa
sikalbėjime su Prancūzijos ambasadorium 
Bonneit patikino, kad amerikiečiai tai gerai 
supranta ir turės galvoje. Aplamai atrodo, 
kad Vakarų diplomatai per šią ir ateinan
čią savaitę įrodys savo sugebėjimus ir pa
galiau ras bendrą kalbą, bendrą savo pa
žiūrų vardiklį.

Vokiečių atstovai Londono konferencijo
je, kuri spręs vakarinių zonų ateitį, neda
lyvauja, tačiau ta 70—80 milijonų žmonių 
masė, kuri gyvena Europos širdyje ir ku
rios didesnė pusė — 50 milijonų — konfe
rencijos nutarimu bus tiesiogiai paliesta, 
įgauna vis didesnį svorį visuose sprendi
muose. Artimas Prancūzijos užsienio reika
lų ministeriui Bidault „Le Monde” neseniai 
rašė, kad prancūzai pačioje Vokietijoje gali 
surasti sąjungininkų prancūzų pažiūroms į 
Vokietiją prieš amerikiečių bei britų norą 
įgyvendyti. Ryšium su tuo ypatingą dėmesį 
turėtų atkreipti Prancūzijos valstybės sek
retoriaus okupuotoms sritims Pierre Schnei- 
ter pasitarimai su vokiečių krikščionių de
mokratų vadais Mūnchene ir Austrijoje. 
Prancūzai norėtų išnaudoti kai kurių Ba
varijos krikščionių socialų partijos sluogs- 
nių separatistines tendencijas. Eina gandai, 
kad tam tikri Prancūzijos sluogsniai, Vati
kano laiminami, vis dar puoselėja Dunojaus 
federacijos, sudėtos iš Austrijos, Bavarijos 
ir, gal būt, Wurttenbergo—Badeno, sudary
mo planus. Ta katalikiška federacija įeitų į 
glaudžius santykius su Italija bei Prancū
zija. Šiuo tarpu dar sunku pasakyti, kiek 
planai pasirodys galimi realizuoti. Pačioje 
Bavarijoje, net toje pačioje krikščionių so
cialų partijoje (CSU), jie turi nemažai griež
tų priešininkų. Ir čia yra puikiausia dirva 
diplomatijai. Visų pažiūrų šalininkų tikslas 
yra tas pats — Europa, diplomatai teturi 
susitarti dėl visiems priimtinų metodų. '

Ta diplomatinė kova kartais įgauna gro
teskiškas formas. Pavyzdžiui, kad ir Dr. 
Semlerio byla, šis vienas iš geriausių Vo
kietijos krikščionių demokratų ūkinių spe
cialistų prieš kurį laiką smarkiai iškritikavo 
britų amerikiečių politiką Vokietijoje. Kari
niai gubernatoriai už tai jį atleido iš pa
reigų, tačiau Bavarijos seimelis jį vėl iš
rinko savo atstovu naujoje Frankfurto ūki
nėje taryboje, atseit, demonstratyviai pa
reiškė jam pasitikėjimą. Gen. L. D. Clayus 
uždėjo savo veto, seimelis atsisakė jo vie

ton išrinkti kitą atstovą. Prirrikė specialios 
Clayaus konferencijos su Bavarijos min. 
pirm. Dr. Ehardu ir partijos vadu Dr. J. 
Mūlleriu, norint šitą reikalą išspręsti. Vo
kiečiai sutinka, kad Dr. Semleris, jei jis ir 
teisingai kritikavoį pasielgė netaktingai — 
nediplomatiškai, tačiau jie teigia, kad Dr. 
Semlerio atleidimas yra jiems suteiktų sa
vivaldos teisių pažeidimas. „Jūs galite da
ryti, ką norite — sako jie — bet tie mūsų 
bendradarbiavimo”. Ir su tuo argumentu 
skaitomasi. Norima juos įtraukti į bendra
darbiavimą. Semlerio byla, visai vis tiek 
kaip ji baigsis, yra vis augančios vokiečių 
reikšmės pirmasis 
visų diplomatinių 
bendrą kalbą.

Užuot gavę atsakymą į ministerio pir
mininko rezervuotus žodžius bei mūsų to
lesnes pastangas bendradarbiauti su Rusija, 
netrukus po to išgirdome, kad komunistų 
remiama „Lenkijos patriotų Sovietų Są
jungoje unija” paskelbė Lenkijos „ateities” 
planus.

Generolas Sikorskis lig pat amžiaus galo 
stengėsi sutvarkyti nutrūkusiu? santykius. 
Prieš savo paskutinę kelionę — prieš vyk
damas inspektuoti kariuomenės Artimuo
siuose Rytuose — prašė Britanijos ir Ame
rikos vyriausybes, kad gautų iš Stalino lei- 
dimą'atvykti pasikalbėti. Jis Išskrido į Pa
lestiną inspekcijos, pabuvo ten kiek laiko 
ir veltui laukė kvietimo. Vietoje kvietimo 
rusų spauda išvadino jį „fašistu” ir apkal
tino talkininkaujant vokiečiams.

Susisielojęs, bet vis dar tikėdamasis pa
siseksiant susitarti, jis pakilo skristi atgal 
į Londoną. Skrido iš Kairo į Gibraltarą ir 
net ten, savo paskutinėse gyvenimo valan
dose, turėjo patirti nuoskaudą. Pas Gibral
taro komendantą tą pačią dieną svečiavosi 
Rusijos ambasadorius. Generolas Sikorskis 
buvo įkurdintas komendanto brito namuose, 
kad nereikėtų jam būti tame pačiame būste 
su Rusijos atstovu. Gen. Sikorskio „Libera
tor” 1943 m. liepos 4 d. labai nelaimingai 
pakilo nuo trumpo startuojamojo tako, pa
gavo jį vėjo sukurnis, ir, motorams atsisa
kius veikti, įkrito J jūrą. Toje nelaimėje 
žuvo jis, duktė, visas jo štabas ir prie jo 
priskirtas britų karinis policininkas. Gyvas 
išliko tik pilotas čekas. Lenkija ir pasau
lis neteko didelio vyro.
EGZ1LINES VYRIAUSYBĖS MINISTERS 

PIRMININKAS
Dėl ministerio Sikorskio mirties liūdėjo 

visas sąjungininkų pasaulis be Rusijos. 
Rooseveltui ir Churchilliui prisidedant prie 
gedulo, reiškiamo iš visų pusių, dėl' žy
maus demokratijos vado 
tylėjo.

Šitoje tarp sovietų ir 
santykių atmosferoje man 
pos 14 d. būti paskirtam mūsų egzilinės 
vyriausybės ministerių pirmininku, pirmiau 
per radiją iš Londono susižinojus su Len
kijos požemio parlamentu ir gavus jo suti
kimą.

dideli rūpestį. Rusai nuleidinėjo 
parašiutininkus ne mums karinės 
teikti, kurios privalėjome taip 
kad paruoštų kelią Kremliui mū-

mirties, Stalinas

lenkų nutrūkusių 
teko 1943 m. lie-

Mano pirmasis uždavinys buvo patikinti 
lenkų patriotus visame pasaulyje, kad gen. 
Sikorskio testamentas būsiąs įvykdytu. Vo
kiečių įsiveržėliai Lenkijoje nespėjo ntlplė- 
šinėti plakatų, kurie skelbė Sikorskio mirtį 
ir kovos varymą toliau, kai mūsų pogrin
džio veikėjai išlipdydavo naujus. Lakūnai 
lenkai, kurie sudarė žymią Royal Air Forte 
(Britanijos karalinės aviacijos) dalį, buvo 
įtraukti į mūsų patikinimus.

Bet mūsų pogrindžio judėjimo būklė taip 
pat kėlė 
Lenkijoje 
pagalbos 
opiai, bet
sų kraštui politiškai valdytu

Si propaganda paprastai reikšdavosi 
smarkiais išsišokimais prieš vokiečių val
džią arba tuo, kad kai kada Įmesdavo ran
kinę granatą į kokius nors namus ir į susi
rinkimą, kuriame būdavo tiek vokiečių, tiek 
lenkų. "

Ta propaganda niekada nebuvo suderinta 
su musų gerai apgalvotu pogrindžio judė
jimu ir tik didino lenkų vargą. įmetus ko
munistinę bombą — gerai, jei pasitaikydavo 
nužudyti lenkams nereikšmingų porą vokie
čių — vokiečiai suvarydavo 100 lenkų 
įkaitų ir sušaudydavo juos. Musų organi
zuoti pogrindžio kariniai daliniai, priešin
gai, sistemingai sprogdindavo tiltus, naikin
davo vokiečių transporto traukinius Ir 
vykdydavo kitus rūpestingai paruoštus ant
puolius.

Prieš savo mirtį Sikorskis buvo nusiun
tęs Stalinui planą, kad šie komunistiniai 
antpuoliai būtų suderinti su didesnėmis 
operacijomis, kurioms vadovavo lenkų po
grindžio judėjimas, sudarytas iŠ Visų Len
kijos politinių partijų be komunistų. Sta
linas šio prašymo nepaisė.

Vis dėlto mes stengdavomės padėti ru
sų parašiutininkams. Jei slėpdavome juos, 
vokiečiai išžudydavo visus, kurie priglob
davo parašiutininkus, ir daugel kitų, visiš
kai nekaltų. Jei pasisekdavo juos iššmuge- 
liuoti iš Lenkijos, vokiečiai keršydami nu
degindavo ištisus kaimus.

(B. d.)

Pastangos prispaustoms

ženklas. Čia vėl reikia 
gabumų, norint rasti

ns

diplomatinė veikla pa-

Prahoje 
neseniai 
draugas 
dėl so-

Ir Rytų Europoje 
gyvėjo. Tiesa, pereitą savaitę pasibaigusiai 
Lenkijos, Čekoslovakijos ir Jugoslavijos 
užs. reik, mipisterių konferencijai, irgi Vo
kietijos reikalu, jokios praktinės reikšmės 
skirti netenka, nes tie trys ministerial turė
jo beveik dieną palaukti, kol jų komunika
tas buvo Kremliaus aprobuotas ir leistas 
paskelbti. Įdomesnė yra tuo pačiu laiku 
Prahoje Įvykusi krizė. Ministeris pirmi
ninkas Gottwaldas, kalbėdamas keliems tūks
tančiams komunistų Vaclovo aikštėje, pareiš
kė, kad ministerių kabineto krizę sukėlė... 
ką tik iš Washington© grįžęs JAV amba
sadorius Čekoslovakijai. Girdi, jis sukurs
tęs čekų ir slovakų reakciją pakelti galvą. 
Iš kitos pusės, jau keliolika dienų 
vieši buv. sovietų ambasadorius, 
pakeltas į Molotovo pavaduotojus, 
Zorinas. Jis, esą, atvykęs pasitarti
vietų kviečių tiekimų Čekoslovakijai. Sunku 
tarti, kad jis Prahoje aiškintų, kodėl sovie
tų kviečiai blogesni, kaip konstantavo če- 
koslovakai, už Kanados kviečius. Atrodo, 
kad iš tikrųjų jo diplomatinių gabumų pri
reikė paskutiniam Čekoslovakijos sovieti
zacijos etapui gražiau įvykdyti. Ten artina
si rinkimai, ir komunistai nepaliko jokių 
abejonių, kad jie vienu ar kitu būdu gaus 
daugumą ir tokiu būdu šis kraštas paseks 
Lenkijosir Balkanų kraštų likimu. Iki šiol 
jame viešpatavo žymiai didesnė, laisvė, ne
gu kitose „geležinės uždangos” atskirtose 
šalyse. Dabar ir jam atėjo eilė. Čekų ir 
slovakų partijos parodė netikėtą pasiprie
šinimą, kuriam užslopinti prireikė Zorino. 
Bet jo misija nepasisekė; be viešo skanda
lo, atrodo, Čekoslovakiją visai praryti var
giai pasiseks. Visų raudonojo siaubo pri
slėgtų kraštų labui būtų gera, kad ta so
vietizacija eitų su kiek galint didesniu 
triukšmu, juo labiau, kad pačiai Čekoslo
vakijai „sklandus” perėjimas į bolševistinę 
sistemą tiek pat padėtų, kiek mirštančiam 
ligoniui morfijaus švirškia. VM.

(Atkelta iš 1 pusi.)
Čia minimos Lietuvos 30 metų Nepriklau

somybės sukaktuvės švenčiamos vienybės 
ženkle. Leiskite jūsų draugui nesivaržant 
pasakyti, jog jis jums Šiuo sunkiu laikotar
piu ypač linki būti vieningiems: tegu tikybi
niai ar politiniai'skirtingumai šiandien Jūsų 
širdyse užleidžia pirmą vietą nacionalinio 
vieningumo, tautinės bendruomenės jaus
mams. Pasiskolinkim iš žmonių, nei mums, 
nei jums ypatingai mielų, išsireiškimą šiai 
minčiai nusakyti: Veiksmo vienybė!

Tai, ko Jums linkiu, nėra vien linkėjimas 
ryžtingumo jūsų Svarbiausiai akcijai prie 
laimingo galo privesti, bet ir linkėjimas iš
laikyti vieną, gal būt, dar svarbesnę vertybę: 
— kantrybę. Be abejonės, Įvykiai gena 
vienas kitą. Be abejonės, vis daugiau ren
kasi nebepaneigiamų simptomų, leidžiančių 
pramatyti netolimą jūsų išsivadavimą 
(triukšmingi aplodismentai...), — bet tik 
nepraraskite kantrybės, jei šie dar ateinan
tieji metai dar lt neatneštų jūsų vilčių įsi
kūnijimo.

Drąsos, mano bičiuliai! Aš jums nekalbė
siu apie jūsų tautos atliekamą istorinę mi
siją, kurią naciai ir bolševikai siekė pa
jungti savo plėšikavimų ir dominacijos ins
tinktams, aš tik tarsiu savo giliausią įsiti
kinimą, kad

dabartinė padėtis yra nepakenčiama ne 
tik jums, bet ir visai Europai, ir visam 
pasauliui, ir visai mūsų civilizacijai,—* 
ir taip pat mano įsitikinimą, kad ateis 
diena, ir ji, gal būt, jau ne už kalnų, ka
da jūs galėsite atgauti savo nepriklau
somybę ir užimti jums teisėtai priklau
sančią vietą pagaliau tikrai išlaisvintoje
Europoje! (Milžiniški aplodismentai).

Dabar norėčiau tarti keletą žodžių savo 
tautiečiams, prancūzams bei tiems užsienie
čiams, kurie panorėjo ateiti Į šį Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių paminėjimą, 
tuo pabrėždami savo simpatijas lietuviš
kiems bičiuliams. Nereziumuosiu prieš ma
ne kalbėjusių minčių, o tik norėčiau pasa
kyti emocijas kiekvieno suprantančio seno
binę lietuvių kalbą, atnešančią mums bend
rosios mūsų indoeuropiečių praeities aidą, 
šiandien tarnaujančią išreikšti viltis tautos, 
kuri nenori žūti.

Toks vaizdas neturėtų palikti 'mus abejin
gus, jis turėtų paskatinti mus veikti naudai 
tų, kurie laikinai prarado savo tėvynę. Juk 
Baltijos tautų žmonės ypač kentėjo dėl to 
tylos sąmokslo, Įsivyravusio nuo šio 
karo pabaigos apie viską, kas dėjosi ir de-

dasi anapus geležinės uždangos. Be ibejo, 
šiandien padėtis gerėja... Be abejo, kele
tas straipsnių, keli tokie vieši susirinkimai, 
kaip Wagramo salėje, yra pralaužą Šią ne
bepakenčiamą tylą. Bet dar ne viskas buvo 
pasakyta ir dar ne viskas padarytai Tim 
tikra spauda, laikanti save demokratine, vis 
tebetyli apie Baltijos tautas. Noriai tebe- 
keliami protestai, pvz., dėl Franco diktatū
ros Ispanijoje, bet visiškai nutylimas faktas, 
kad Baltijos kraštai, per dvidešimtį metų 
visiems teikę savo tvarkingumo ir darbštu
mo įrodymus, buvo pajungti kiečiausiai ir 
pačiai šlykščiausiai iš visų priespaudą! Kr«, 
čenko ir Koestlerio veikaluose jūs visi ga
lėjote skaityti pasakojimus apie rusų tau
tos kančias. Vieneri metai, praleisti sovie
tinėje Lietuvoje, man leidžia jums tvirtinti, 
kad padėtis tokiame krašte, kaip Lietuva, 
kuri be to dar mindoma svetimo okupanto 
batų, yra blogesnė ir dvasiškai žiauresnė!

Tegu tokie pobūviai,, kaip tas, į kurį šian
dien buvome pakviesti, paragina mus su
prasti, jog taika yra nedaloma ir kad pas
tangos, kurių turėtumėm imtis prispaustoms 
tautoms išvaduoti, sutampa su mūsų pačių 
interesais! Mes, priskiriantieji save tokiai 
kategorijai žmonių, kuriuos Nietschė kadai
se pavadino „geraisiais europiečiais”, juk 
neatsisakysime 
mums uždeda 
mentai).

išpildyti prievoles, kuriai 
šioji ypatybė!” (Ilgi aploditfa

♦
pas Dr. A. S. Bačk| ĮvykoKitą dieną 

priėmimas prancūzų politikos, ūkio, spau
dos ir kultūros atstovams. Jis parodė, kiek 
vėl yra pagausėjęs Lietuvos bičiulių pran
cūzų būrys — jau ne vienetais ir ne de
šimtimis. Daug naujų jaunų veidų, daug 
grįžusių senųjų prietelių. Jūsų korespon
dentas čia sutiko savo mokytoją, vieną iš 
žymiausių prancūzų internacionalistų — ju
ristų, prof. A. de La Pradelle, redaktorių 
Gaston Riou, „Monde” redaktorių Andrč 
Pierre (jo visuomet įdomūs str. apie Rusi
ją, tur būt, daugelis skaito, ką šis laikraštis 
pasiekia) ir daugelį, daugelį kitų, kaip ly
giai ir mielą „kaunietį”, prancūzų kalbos 
mokytoją - p. Vincent, nematytą aštuonerius 
metus...

Lietuvių žurnalistai priėmimo proga at
naujino ne tik senąsias, bet užmezgė ir daug 
naujų pažinčių. Kažkaip kitoks oras Pary
žiuje, — gal būt, ir dėl to, kad 
buvo nepaprastai švelni. Sausis, 
jau vasaris, bet nuolat vis justi 
vasario dvelkimas

ši žiema 

o dabar 

tarsi ps- 
B. R.

2



Kr. M (404) 3 pusi. MINTIS 948 II. 28.

Lietuvė ponia M. 1948 m. sausio 23 die
na pasiekė Švedijos krantus, į kurią ji at
vyko per Lenkiją. Jeigu nesuklysime, tai 
bus paskutinė pabėgėlė iš šio krašto. Jos 
gimimo vieta netoli Šiaulių. Vyras, rajono 
agronomas, 1944 m. deportuotas į Vokieti
ją ir p. M. nuo to laiko apie jį nieko ne
žino. Si pabėgėlė papasakojo:

— Kai rusai vėl okupavo Lietuvą, 
įtarė kiekvieną lietuvį ir suiminėdavo kaip 
nacių koloborantą. Greitai ir ji gavo patir
ti nemalonų NKVD (dabar MVD) dėmesį. 
Jie netikėjo, kad p. M. vyras yra deportuo
tas. NKVD jį, kaip ir daugelį kitų į Vo
kietiją pasitraukusių lietuvių, įtarė slapsty- 
musi ir noru pasišalinti nuo SSSR „teisin
gumo”. Nei jos' pasakojimas, nei. kaimynų 
liudijimai nepadėjo: 1945 m. vasario mėn. 
ji buvo areštuota ir deportuota.

30.000 šiauliečių vienoje bolševikų koncen
tracijos stovykloje

Ponia M. buvo nugabenta į Medvezhe
gorsk (Karhumaki) stovyklą Suomių Kare
lijoje. Šioje stovykloje tiktai deportuotų iš 
vienos Šiaulių apskrities, jos liudijimu, bu
vę apie 30.000 žmonių. Ji mano, kad bolše
vikai iš Lietuvos tik 1945 m. bus išgabenę 
apie pusę milijono žmonių! Labai mažam de
portuotųjų asmenų skaičiui buvę sudarytos 
bylos, nė vienam tremiamajam nebuvę paša-. 
kyla, kur jį veš. Daugelis iš jų buvę nuvež
ti į Leningrado rajoną, Vorkutą, š. Rusiją, 
ar arti Kaspijos esantį Taškentą.

Tremtiniai vežami po 50—70 žmonių 
vagone

Ešaloną, kuriuo važiavo ponia M., sudarė 
63 prekiniai vagonai jx> 50—70 žmonių 
kiekviename. Daugiausia buvo vyrų, bet ne
trūko ir moterų. Traukinys pagaliau susto
ja tuščiame lauke. Tebuvo matyti keletas 
trobelių ir barakų ginkluotai sargybai. Čia 
kaliniams buvę įsakyta tuojau išlipti ir su
stoti į eilę pasiimti kastuvų bei kirkų.

Lietuviai kaliniai atstato kanalą
— Mūsų darbas — sako p. M. — buvo ka

nalo, jungiančio Šiaurės ledjūrį su Baltijos 
jūrų atstatymas. Šį kanalų Leningrado ap
supimo metu buvo gerokai apgriovę vokie
čiai. Kurių nors gyvenamųjų patalpų su
imtiesiems nebuvo paskirta ir jie turėjo 
,Stovyklauti” Snieguose, kol pasistatė šio
kius tokius medinius barakus. 12 valandų 
per parą jie turėdavo dirbti prie kanalo 
darbų ir tik likusį laiką galėjo paskirti ba
nko statybai. Kai ji jx> 14 mėnesių turėjo 
laimę, šią baisią stovyklą apleisti, grupėje 
kurioje ji dirbo, nebuvo likę ir pusės žmo
nių gyvų. Kai kurie, neištverdami, net pa
tys nusižudydavę. Sumirgusieji negaudavo 
globos bent iki 1946 m. pradžios. Pagaliau 
barakėliuose buvusi įrengta ligoninė ir ji, 
kadangi žinojusi pirmąją pagalbą, gavusi 
ten darbo kaip slaugė.

Nauji kalinių transportai pakeisdavo miru
sius ,

pasakoja toliau p. M. Tai būdavo daugiau
sia užsieniečiai, nuteisti po 20 metų pri
verčiamiems darbams. Taip pat netrūko 
tuv. Vlasovo armijos karių, nubaustų 10— 
25 metams. Čia buvo atsiųstos ir mergai- 1 
lės, kurios savo laiku buvo prievarta iš 
Rusijos sričių deportuotos j Vokietiją ir 
dabar grįžusias. Jos buvo nuteistos „tik” 6 
-10 metų, kad „pasitaisiusios galėtų vėl 
likti gyventi SSSR visuomenėje”. Ponia M. 
betgi jaučianti, kad jos visos į tą „laimin
gą” visuomenę nebeturės „laimės” sugrįž
ti, nes mirs pirm laiko šioje stovykloje.

Kalinių maistas — 200 gramų juodos 
duonos (2 riekutės). Po kelių savaičių maiš
ias „pagerintas” skysta avižinių kruopų 
sriuba. Per 14 mėnesių ji stovykloje nema
čiusi bulvių. Per tą laiką negavę nė ma
žiausio gabaliuko muilo. Jeigu neišfrildyda- 
vo darbo normų, maisto racijonas mažina
mas. x

Viršžmogiškos darbo normos
Kaliniai neturėdavo nuolatinio, jiems pa- < 

stoviai paskirto, darbo. Daug tekdavo kasti, :

Pabėgėle iš Lietuvos pasakoja

TIK 1945 M. IŠGABENTA APIE PUSĖ MILIJONO ŽMONIŲ
jie

■ sprogdinti griuvėsius, skaldyti ir kilnoti ak
menis. Kiekviena žmonių grupė gaudavo 

: darbą, kurį turėdavo tą dieną atlikti. Jeigu 
, jo nepadarydavo, mažindavo maisto davinį, 

išsekusiems ir išbadėjusiems kaliniams šios 
, normos buvo viršžmogiškos.

Dieną darbas — naktį tardymas
Vis kaliniai buvo laikomi tardytojų žinio

je. — Dieną dirbę ir grįžę namo, negauda
vome poilsio: mus tardydavo. Neretai tar
dymas trukdavo visą naktį. Ponia M. prisi
pažįsta neturėjusi sunkesnio tardymo: tik 
keletą kartų jai sudavę kumščiu į veidą — 
šioje didžiojoje vergų stovykloje tai buvę 
laikoma menkniekiu. Kartais padarydavę 2 
—3 mėnesių pertrauką, deja, jx> jos vėl tar
dydavę. Karts nuo karto šioje stovykloje bū
davę ir sprendimų. Naujai nubaustuosius 
gabendavę į Sibirą.

Ir NKVD tarpe esą gerų žmonių...
Ponia M. nutyli, kokiu būdu jai pavyko 

pabėgti iš šio pragaro. Ji yra tikra, kad 
Visagalinti NKVD galinti tuos geradarius 

. sučiupti ir laisvame pasaulyje. Tačiau, anot 
jos, gerų žmonių esą visur, netgi žiauriau
sios NKVD tarpe. Ji grįžusi į Leningradą 
užrakinta viename tuščiame prekiniame va
gone po to, kai ešalonas, atvežęs į stovyk
lą transportą, grįžęs atgal.

Vaikas, kuris savo gyvenime nematė šokolado
1946 m. balandžio mėn. p. M. pasiekusi 

Lietuvą. Ji radusi čia savo vaikus: 14 mt. 
Edvardą ir 4 metų Rožę-Mariją, kurie buvo 
likę pas senelę. Pastaroji turėjusi daug var
go juos beaugindama, nes visa šeimos nuo
savybė buvusi konfiskuota. Tačiau laimė 
dažnai žmonių nepameta: štai dabar ir p. 
M., ir vaikai, ir net senelė. sėdi šiltame 
kambaryje Švedijoje. Mažoji Rožė-Marija 
sėdi ant motinos kelių ir valgo šokoladą, 
kurio ji savo gyvenime nebuvo mačiusi.

Į klausimą, kaip dabar yra Lietuvoje, p.
M. atsakė:

Gyvenimas, kuris nevertas gyvenimo vardo
Lietuvoje nėra lietuvių... šalį užtvinusi 

rusų banga. Dauguma jų gyvena miestuose, 
laiko užėmę geriausias tarnybas ir yra įsi
kūrę puikiausiuose namuose. Tačiau ne
trūksta ir provincijoje, nes deportuotųjų lie
tuvių ūkiai atiduoti rusams kolonistams.

Lietuvių siaubas — „juodieji katinai”
Tikra dangaus rykštė Lietuvoje likusių 

lietuvių yra iš Rusijos atvykusieji elgetos ir 
spekuliantai. Jie visi labai apiplyšę, sublogę, 
alka«i. Atvyksta į Lietuvą nuo Velikije Lu
ki, Kalinino, Leningrado ar pačios Mask
vos. Žmonės juos vadina „juodaisiais kati
nais”, kadangi jie kniaukia naktimis prie 
ūkininkų langų ir durų, kol jų pasigaili ir 
įsileidžia į vidų. Dažnai jie pasmaugia ūki
ninką ir jo šeimą pagalba tam tikros kil- 
pos, kurią-jie nešiojasi su Savimi. Žinoma, 
po to viską plėša ir grobia. Kartais jie 
slapstosi kieme ligi ryto, laukdami išeinan
čių iš namų. Kai vieni „katinai” griebia 
smaugti išėjusį šeimos narį, kiti tuo tarpu 
sueina į vidų. Dėl „juodųjų katinų” dauge
lis ūkių jau liko be žmonių. Kartais, kai jų 
neleidžia vidun, padega trobėsius. Todėl 
nenuostabu kad ūkininkai yra priversti ne 
tik jų labai bijoti, bet ir juos maitinti;

Lietuvoje nėra koncentracijos stovyklų 
lietuviams

Žmonių areštai Lietuvoje vykstą kiekvie
ną dieną. Kalėjimai perpildyti, tačiau p. 
M. nežino nė vienos kone, stovyklos lietu
viams Lietuvos teritorijoje. Visi jie siunčia
mi į SSSR.

Lietuvoje nevyksta bet koks atstatymo 
darbas. Šalis tebėra griuvėsiuose kaip ir ' 
po karo. Vienintelis dalykas, kurio atstaty- : 
mu susinteresavo rusai, yra susisiekimas, j 
Geležinkelių stotys yra atstatytos visur ten, 
kur jų reikia rusams. Šiokia tokia statyba i

vyksta Vilniaus mieste, kurią vykdo dau
giausia vok. belaisviai. Visi Lietuvos gami
niai be išimties eina Į Sovietų Sąjungą. Ir 
patys fabrikai neretai išmontuojami, vežami 
ten pat. Būtiniausių vartojimo prekių vieti
niai gyventojai nematę jau keletas metų.

Vienintelis importas iš SSSR į Lietuvą — 
raudona medžiaga dekoracijoms

Ji naudojama įvairių komunistiškų šven
čių metu. Atvežta ir šiek tiek pjautuvų (ne 
dalgių!). Žmonės šią labai atsilikusią plo
vimo priemonę vadina ,,kombainais”, pa
šiepdami rusų pažadus atvežti čia didžiulių 
javams piauti mašinų. Maisto davinys 
miestuose labai mažas. Sunkiai dirbąs dar
bininkas gauna dar ,įki 800 gramų juodos, 
blogai keptos ir vandeningos duonos, tuo 
tarpu negalįs sunkaus darbo dirbti senelis 
beveik kad nieko negauna. Pirmaisiais 
SSSR okupacijos metais ūkininkai dar ga
lėjo paremti savo draugus bei gimines 
miestuose, dabar tai neįmanoma.

Ūkininkams prievolės nėra nustatytos — jie 
turi atiduoti viską

Visas derlius priklauso valstybei. Tačiau 
ir atidavus visą derlių, ūkininkai _ turi savo 
sėkla įsėti laukus. O tos sėklos, iš tikrųjų, 
jie jau nebeturi. Blogiausia dar, kad tie 
patys ūkininkai turi aprūpinti sėkla nauja
kurius. Žinoma, jie negali tokių nežmoniškų 
bolševikų reikalavimų išpild'yti ir tai sudaro 
pagrindą, jų deportacijai, ar kitokiam per
sekiojimui.

Iki šiol Lietuvoje kolchozų tėra labai ne
daug. Bet valdžia,-, jau deda visas priemo
nes priversti ūkininkus į juos sueiti. Šiam 
reikalui visoje šalyje beveik kas vakarą 
daromi specialūs mitingai _ ir ūkininkų su
sirinkimai. Visos ’ šios priemonės privers 
ūkininkus prašyti priimamiems į kolchozus.

Rezistencinis judėjimas Lietuvoje tebėra 
gyvas! Mūšis ties Šiauliais

Visi didesnieji miškai dar esą pilni par
tizanų. Rusai medžioja juos nuolat, dažnai 
susišaudo. 1946 metų vasarą prie Šiaulių 
įvykęs mūšis, kuris tęsęsis 3 dienas. Jį lai
mėjo partizanai. Jie padedą žmonėms prieš 
rusus, dažnai baudžiu sovietinius kenkėjus 
ir vietinius komunistus, kurie tik pasireišikią 
žiaurūs lietuviams. Nebus perdėta pasa
kant, kad vietiniai komunistai, kurie sudarė 
pirmuosius vykdomuosius komitetus, yra 
partizanų jau sulikviduoti. Žinoma, tai 
praktiška nedaug ką reiškia, nes bolševikai 
tuojau atsiunčia kitus'valdininkus.

Specialios pajėgos partizanams naikinti
Jas suorganizavo bolševikai 1947 metais 

iš NKVD ir vietinių komunistų, šios pajė
gos buvo aprūpintos ir nedideliais tankais. 
Visoje šalyje pilna NKVD kariuomenės. 
Taip Šiauliuose jų stovi vienas garnizonas 
— per 3.000 vyrų.

Lietuvoje statomi didžiuliai aerodromai
Ponia M. nežino, ar sovietai stato ka

riškus sustiprinimus, kurioje nors Lietuvos 
vietoje. Tačiau dygstąs naujų aerodromų 
tinklas. Vienas toks aerodromas, kuriame 
galį nutūpti keli šimtai lėktuvų, pastatytas 
netoli Šiaulių, kitas prie Latvijos sienos. Ji 
girdėjusi, kad prie Latvijos sienos stato
ma daug aerodromų.

Lietuviai į Mongoliją — mongolai į 
Lietuvą ...

Aerodromams statyti reikalinga darbo jėga 
papildoma iš Rusijos gilumos atvežamais 
mongolais. Jų kalbos niekaso iš mūsiškių 
nesupranta, tačiau niekas neabejoja, kad jie 
taip gi deportuoti: jų stovykla izoliuota, 
juos saugo ginkluotos 'NKVD sargybos. 
Visi kaliniai mongolai nuplyšę, išbadėję, 
nešvarūs. Kiekvienas turi maišą, pririštą 
ant nugaros virvute, kurio nepasideda ir 
dirbdamas.

Visoje SSSR-e vyksta karštligiška aero
dromų statyba

Ponios M. pasakojimu, Vienas lietuvis, 
inžinierius, kuria 1944 m. buvo deportuotas 
į SSSR, 1947 m. grįžęs atgal papasakojo 
savo draugams, kad jis dirbo geležinkelio 
einančio iki Sibiro ir Mandžūrijos sienos 
statyboje.. Jo liudijimu, ištisa eilė didžiulių 
aerodromų statoma lygiais protarpiais tie
sia linija iš Vakarų į Rytus per visą Si
birą. Inžinierius minėjęs net vietų pava
dinimus, kuriuos, deja, ji užmiršusi. Vokie
čiai belaisviai ir politiniai kaliniai čia 
dirbą kaip darbininkai. Daugelis vokiečių 
specialistų duodą direktyvas. Su inžinie
riais, įskaitant ir mūsų lietuvį, rusai elgeisi 
humaniškai,, netgi davę šiek tiek laisvės. 
Tur būt dėlto, kad šios statybos. vietos 
buvę visiškai neapgyventoje dykumoje, kur 
meškos vaikšto aplink barakus.

Amerikoniškas maistas prieš Ameriką nu
kreiptoje tarnyboje ...

Minėto lietuvio inžinieriaus liudijimu, šie 
specialistai dirbą kariškus sutvirtinimo dar-
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Prisiekusieji užėmė savo vietas, nuošir- , tojas nurodė, kad šūvis į šuns krūtinę bu* 
džiai linktelėdami Perriui Meisonui; jie pa- vo paleistas iš ranka pasiekiamo atstumo, 
kantriai pasižiūrėjo j kaltinamąją. Apie - ----- '• ....... -
pietus jie ėmė vengti Perrio Meisono 
žvilgsnio; pasilenkę J priekį, jie gaudė bai
sias smulkmenas iš liudininkų lūpų.

Frankas EverHs užkandžiavo kartu su 
Perrlu Meisonu. Jaunuolis, matyt, buvo 
smarkiai susijaudinęs; jis vos tepalietė 
sriubą, grybštelėjo kiek mėsos, visai atsi
sakė deserto.

— Ar negalėčiau pareikšti savo nuomo
nės, pone? — nedrąsiai pasiteiravo Perriui 
Meisonui vėl atsisėdus i savo vietą su ci
garete dantyse.

Perris Meisonas pasižiūrėjo į jį kantrio
mis, atlaidžiomis akimis.

— Žinoma.
— Ta byla slysta jums iš rankų, — pra

dėjo Frahkas Everlis. ,
— Argi? — paklausė Perris Meisonas.
— Prisiklausiau šnekų salėje. Šįryt ga-

• lėjot be sunkumų Ištraukti tą moterį. Da
bar ji negalės išsigelbėti, nebent jai pa
vyktų įrodyti alibi. Prisiekusieji persiima 
padėties baisumu, ir pradeda įsitikinti, jog 
tai buvo šaltakraujiška žmogžudystė. Pa
sivoki! apie tą argumentą, kurį iškėlė 
Dramas, kad ištikimas šuo paaukojo savo 
Eyvybę, gindamas savo šeimininką. Gydy-

' Klintonas Forbsas nužudytas iš arčiau ne
gu dvi pėdos. Mačiau, kaip prisiekusieji 
reikšmingai vienas i kitą pasižiūrėjo.

Perris Meisonas nesumišo.
— Taip, taip, tačiau didžiausias smūgis 

bus šiandien popiet, kai tik prasidės byla. 
| — Ką turit galvoj? — susidomėjo Fran- 
kas Everlis.

— Jei neklystu, — tarė Perris Meisonas, 
— pirmas liudininkas po pietų bus tas 
žmogus, atgabentas iš Santa Barbaros. Jis 
parodys registraciją ginklo, kuriuo buvo 
įvykdyta žmogžudystė; parodys, kada gink
las gautas, kada parduotas ir identifikuos 
ponią Forbsienę, kuri tą ginklą buvo pir
kusi. Po to jis parodys registratorių ir jos 
parašą. Tai viršys tą, kas buvo liudijama 
iš ryto, ir atšaldys visas simpatijas kalti- 
namajal.

— Tačiau ar negalit kokiu nors būdu tai 
sutrukdyti? Juk galit iškelti priekaištus, su
kaupti dėmesį į save ir parodyti, kad visa 
tai nėra taip siaubinga.

Perris Meisonas ramiai sau papnojo ci
garetę.

— Nenoriu trukdyti, — šaltai tarė.
— Tačiau galėtumėt ką nors padarytu

bus prieš USA, maitinami amerikonišku mais
tu: bekonu, lašinukais, mėsos konservais, bis
kvitais. Šie maisto produktai tebesą dar 
net su mėlynomis amerikiečių etiketėmis ... 
Ir tai ne tik Sibire! Amerikoniško maisto 
esą galima gauti' ir Kauno bei Vilniaus 
juodoje biržoje! Jo esą .pakankamai Rygoje 
ir kituose didesniuose miestuose, tik jam 
pirkti reikią turėti labai daug pinigų.

Kaune esą prekių Ir su UNRRA 
didesniuose Pabaltijo miestuose

Įima gauti rankšluosčių baltinių, 
pan. dalykų su UNRRA ženklais, 
puikiai žino, kad šios prekės yra 
rikos ir kad Amerika dėlto yra 
šalis”. Kai kurie net taip kalba, girdi, pir
miausia amerikiečiai siunčia mums šiuos 
daiktus, o greitai ateis patys ir padarys 
mūsų gyvenimą laimingą...

ženklai* 
esą ga- 

miltų ir
Žmonės 

iš Ame- 
^galinga

Ir NKVD pakeltų rankas
Amerikiečių čia laukia visi. Žinios apie 

galimą jų atėjimą yra kalbamos ne tik Pa- 
baltyje, bet ir Rusijoje. Net įsigėrę NKVD 
pareigūnai dažnai pasako: „Tuo momen
tu, kai amerikiečiai pas mus ateis, mes pa
kelsime savo rankas aukštyn”. Mat visi 
Rusijos gyventojai laukia ir meldžia tik 
vieno dalyko-karo!

Kokiu būdu atlikta kelionė, kurią kiek
vienas Lietuvos gyventojas norėtų atlikti
Ne viską p. M. pasakoja. Ypač ji nenori 

daug kalbėti apie savo kelionę. Apie tai, 
kokiu būdu jai pavyko pabėgti iš Lietuvos, 
ji visiškai nutylėjo. Vienintelis dalykas ką 
ji sako yra: Atvykau per Lenkiją su pa
dirbtu Lenkijos pasu. Mūsų mažoji mer
gaitė ir šiandien nekalba lietuviškai dėlto, 
kad kartais per klaidą negalėtų išduoti mū
sų. Lenkijoje ji įsėdo J Švedijos laivą ir 
mažytė buvo vieno jūrininko įnešta į laivą. 
Ji buvo įvyniota į dekes ir atrodė Jyg jų ■ 
ryšulys. Per visą kelionę ji neišleido nė 
vieno garselio, nes motina jai pasakė: „tu 
būsi išmesta į jūra, jeigu kas nors tave Iš
girs”. Taip ji gulėjo 6 dienas geležį vežan
čio laivo, dugne. Visi buvome alkani ir 
ištroškę, bet daugiausia kentėjome nuo šal
čio ir triukšmo, kurį padarydavo ledo lytys, 
atsimušdamos į geležinę laivo sieną.
(Pagal „Newsletter from behind the Iron 

Curtain”)
K. Pelėkls.

Šlykšti bolševikinių rinkimų parodija Lietuvoje 
Dar rafinuotesni teroro metodai naudojami per dabartines rinkimus — 100 % balsuoja . . . 

enkavedistai — Nepaisant teroro, lietuviai parodė nepaprastą pasipriešinimą
ne tik iš valdžios organų, bet ir Iš savo 
tiesioginių vadovų ir balsuoti turėjo eiti 
nenorėdami pakenkti savo viršininkams.

8. Visiems, kurie pirjnieji atvyko bal
suoti, buvo pažadėta duoti jx> dvi bonkas 
spirito ir po gabalą dešros.

9. Rinkimai buvo paskirti 1947 metų va
sario mėn. 9 d. nuo 6 vai. iki 24 vai. (Mask
vos laikui). 6 vai. ryto pradėjo balsuoti bol
ševikai ir visi jų tarnai bei apsauga. Atvy
ko ir varu atvaromi įstaigų tarnautojai ir 
darbininkai. Tačiau kaimo padėtis buvo ki
ta. Čia, be bolševikų, -balsuoti atvyko tik 
vienas Įeitas bailesnis pilietis. Buvo apylin
kių, kur iki vidudienio iš 500 užregistruotų 
balsuotojų balsavo tik apie 25°/o.

10. Nežiūrint bolševikų aktyvumo ir gre
siančio teroro, šiuose rinkimuose lietuviai 
laikėsi daug atkaliau, negu prieš tai buvu
siuose. Tą dieną gyventojai niekur nevaikš
čiojo iš savo namų, nėjo net, kaip papras
tai, ir į bažnyčią. Jeigu ne bolševikiniai rai
ti ir pėsti pasiuntiniai, tai pvz., Suvalkijos 
kaimai, atrodė visai išmirę. Patikrintomis 
žiniomis iš kaimų, turinčių po 30—50 šei
mų, į rinkimines apylinkes balsuoti nuvyko 
2—3 žmonės.

11. Tokiam mažam rinkikų skaičiui te- 
atvykstant balsuoti, bolševikai ėmėsi nau
jos priemonės. Apie 12 vai. (Maskvos lai
ku) buvo išsiųstos iš apylinkių rinkiminių 
būstinių po 10—15 ginkluotų grupių su kil
nojamomis urnomis į kaimus rinkti balsų. 
Bet ir čia susidūrė su atkaklių gyventojų 
pasipriešinimu. Qvventojai vienur užsira
kindavo butuose ir balsų rinkėjų neįsileido. 
Kitur suaugusieji slėpėsi, o vaikai pasaky
davo, kad tėvai išėję balsuoti. Bolševikai 
kai kur darė kratas butuose ir ieškojo bal
suotojų. Lietuviai, kurie buvo užtikti na
muose, įvairiai atsisakinėjo balsuoti. Vieni 
aiškino, kad esama valdžia jie yra paten
kinti ir geresnės nenori, todėl atsisako bal
suoti; kiti aiškino, kad jie niekada jokiuose 
rinkimuose nėra dalyvavę, nenori dalyvauti 
ir dabar. Buvo ir tokių, kurie išdrįso kate
goriškai pareikšti, kad nebalsuos. Milicijos 
pareigūnai atsisakantiems įvairiai grasino, 
kaltino banditizmu, užsirašinėjo atsisakan
čių balsuoti' pavardes ir pareikalavo atvykti 
į milicijos Įstaigas pasiaiškinti. Vieni, grasi
nimų pabūgę, balsavo, bet buvo ir tokių, 
kurie pareiškė, kad supranta, jog gali būti 
ištremti ar nužudyti, bet balsuoti vistiek at
sisakė. Kada grasinimais nepaveikė, patys 
bolševikai dėjo J urnas tiek biuletenių, kiek 
tuose namuose buvo užregistruota balsuo
tojų. Yra užregistruotas atsitikimas, kad 
bolševikas vienai moteriškei jėga įgrūdo į 
ranką biuletenį ir jos ranka jį įdėjo į ur
ną. Iš ūkininkų, kurie buvo pavaryti vežio
ti po kaimus bolševikus — balsų rinkėjus, 
patirta, kad kai kur bolševikai visai nevyko 
pas gyventojus, bet tiesiog ant kelio suskai
tę balsuotojus patiektame sąraše, atatinka
mą skaičių biuletenių sukišo į urną ir grį
žo j rinkimines būstines. Žinoma ir tokių 
atsitikimų, kad balsuotojas pats nuvykęs į 
rinkiminę apylinkę patyrė, jog jau pažy
mėta apie jo balsavimą, nes už jį buvo bal
savęs kažkas kitas. Arba atvykusių balsų 
rinkėjų buvo verčiamas balsuoti; nors aiš-"' 
kinosi, kad jau yra balsavęs.

Vienoje apylinkėje buvo pastebėta, kad į 
rinkiminės apylinkės būstinę ateina verkian- 

(Nukelta į 4 pusi.)

Bolševikinės rinkinių komedijos mums 
yra gerai žinomos, tačiau dabar varto
jami metodai yra dar rafinuotesni ir pa
remti atviru teroru priąš tuos, kurie at
sisako balsuoti. Tačiau lietuvių tauta, 
vadovaujama organizuotos partizaninės 
veiklos, ir toliau rodo kietą pasiprieši
nimą prieš visas bolševikų užmačias ir 
terorą.

Čia patiekiame 'pluoštą autentiškų 
žinių — vieno partizanų apygardos 
prokuroro sudarytą aktą apie 1947 m. 
Vykdytus rinkinius Lietuvoje. Red.*

Štai tas dokumentas:
„Aš, X ... Apygardos prokuroras bolše

vikų įvykdytiems ir vykdomiems Lietuvoje 
nusikaltimams tirti ir byloms kelti, NN .... 
pasirėmęs liudininkų parodymais, savo ste
nėjimais ir kitais 'žinių rinkimo šaltiniais, 
surašau šį dokumentą apie bolševikinės

Galėtumėt neleisti susikaupti siaubui prisie
kusiųjų mintyse.

— To aš tik ir tenoriu, — atrėžė Perris 
Meisonas.

— Dieve brangus, kodėl?
Perris Meisonas nusišypsojo.
— Ar

vietos?
— Ne,
— Jei

kada nors kovojot dėl politinės

see* 
uži-

tikrai ne, — atsakė jaunuolis.
būtumėt bandę, būtų tekę pa

stebėti, kaip svyruoja masių galvojimas.
— Ką tuo norit pasakyti?
— Tik tą, kad masių galvojimas nėra 

pastovus ir nuoseklus. O prisiekusieji yra 
masių galvojimo atstovai.

— Nesuprantu, ką tuo norit pasakyti, — 
tarė valdininkas.

— Na, be abejo buvot geroj filmoj?
— Kodėl? Taip, žinoma, buvau.
— Aišku, matėt stipriai jaudinančių 

nų, iššaukiančių ašaras jūsų akyse, 
mančių kvapą?

— Taip, — tarė Everlis abejingai, — ta
čiau nesuprantu,- ką tas turi bendro su šia 
byla.

— Prisiminkit bent vieną tokį paskutinį 
filmą, — tarė Perris Meisonas, stebėdamas 
besiraitančius dūmus nuo savo cigaretės 
galo.

— Taip, mačiau tokį prieš keletą dienų. 
. — Ar galite prisiminti pačią dramatiš

kiausią filmos sceną, kuri labiausiai užė
mė jums kvapą ir sudrėkino akis?

— Tikrai niekados to nepamiršiu, 
buvo scena, kai

— Užteks, —
nas. — Tačiau 
darėt penkioms 
scenos?

Everlis žiūrėjo Į jį nustebęs.
— Kaip tai? Sėdėjau toliau kine, aišku.

(Bus daugiau)

Tai
moteris...
pertraukė jį Perris Meiso- 
leiskit man paklausti, ką 
minutėms praėjus po tos

valdžios, bolševikų partijos ir bolševikinio 
aktyvo įvykdytą lietuvių tautos valios su
klastojimą, smurtu pravedant klastotus rin
kimus į Lietuvos tarybų socialistinės res
publikos Aukščiausiąją Tarybą.

1. Rinkimams Lietuvoje pravesti nepaka- 
kako Lietuvoje esančių apie -50.000 MVD 
(buvusi NKVD) ginkluotų pajėgų ir vieti
nių raudonosios armijos įgulų, todėl tam 
tikslui buvo atsiųsta apie 60.000 reguliarios 
kariuomenės. Kariuomenė atvyko keletą die
nų prieš rinkimus. Dalis kariuomenės po 
25—50 vyrų buvo išskirstyta prie rinkimi
nių apylinkių patalpų. Be to, valsčių ir ap
skričių centruose stovėjo rezerve motori
zuoti būriai. Kariuomenė ginkluota kulkos
vaidžiais, pusautomatiniais šautuvais ir au
tomatiniais pistoletais. Iš atvykusių karių 
patirta, kad jie į Lietuvą atvyko iš Lenkijos, 
kur dalyvavo pravedant rinkimus ir ten tu
rėjo atvirų kautynių, ir gana didelių, su 
vietinėmis pogrindžio ginkluotomis pajėgo
mis. Nedidelė kariuomenės dalis buvo at
gabenta iš Rytprūsių, iš kur jie pėščiomis 
turėjo atvykti visą kelią. Kariuomenė buvo 
išskirstyta daugiausia į tas apylinkes, ku
rios yra miškingose srityse, o MVD sau
gojo tas apylinkes, kurios jų manymu bu
vo mažiau pavojingos užpuolimo atžvilgiu.

2. Keletą dienų prieš rinkimus bolševi
kiniai agentai platino gandus, kad nebalsa
vusieji bus vežami- į Sibirą.

3. Paskutinę savaitę prieš rinkimus mo
bilizuota agitacijai ir kitam rinkiminiam 
darbui Visas bolševikinis aktyvas, centro 
įstaigų tarnautojai, kooperatininkai ir kiti 
tarnautojai, ir visi buvo išsiuntinėti į kai
mus. Buvo jaučiama daug didesnis bolševi
kų aktyvumas ir skrupulingumas prieš šiuos 
rinkimus, lyginant juos su ankstyvesniais. 
Kaimuose buvo šaukiami susirinkimai, bet 
į juos gyventojai nėjo. Žinoma daug atsiti
kimų, kad susirinkime buvo daugiau atvy
kusių agitatorių, negu klausytojų. Gauta ži
nių, kad vienoje- apylinkėje prieš rinkimus 
buvo apgyvendintas vyresnysis tardytojas, 
kuris savo tarnybiniais šaukimais šaukėsi 
tardymui kaimų įgaliotinius, aiškino jiems 
rinkimų nuostatus ir įpareigojo varyti gy
ventojus balsuoti. Visiems kaimų įgalioti
niams buvo įsakyta iš anksto ryto rikiuo
tėje atsivesti visus savo kaimo gyvento
jus balsuoti, o jei neatsives, tai buvo gra
soma didelėmis bausmėmis. ,

4. Kiekvienam rinkikui_ buvo 'atsiųstas 
rašytinis kvietimas balsuoti.

5. Prie rinkiminių apylinkių kaimuose 
buvo suvaryta po 15—20 ūkininkų arklinių 
vežimų. Buvo sudaryta ligonių, negalinčių 
atvykti į rinkimines būstines, sąrašai, pas 
kuriuos turėjo atvykti . tam tikslui paskirti 
bolševikiniai pareigūnai ir paimti jų balsus.

6. Prie rinkiminių apylinkių, kurių Lie
tuvoje buvo 2277, buvo paskirta po MVD 
arba MGB (slaptosios milicijos) karininką, 
kurie buvo atsakingi už rinkimų pravėdintą, 
ir jie 'buvo faktini komisijų pirmininkai. Be 
to, pagal rinkimams’ vykdyti išleistą slaptą 
instrukciją, be' kitų pareigų, turėjo sekti 
„antisovietines — banditiškas” gyventojų 
nuotaikas.

7. įstaigos bei įmonės gavo (sakymą su 
visais savo dirbančiaisiais organizuotai at
vykti į rinkimus. Už šio įsakymo įvykdymą 
atsakomybė buvo uždėta administracijai1. 
Darbininkai ir tarnautojai jautė spaudimą
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Apsilankius Augsburgo emigracijos centre
Naujai kuriamos pereinamosios stovyklos 

‘ — ^migracijos centro — vadovybė Augs- 
burge pakvietė vasario 20 d. 5-tos airėjos 
spaudos atstovus į savo būstinę pėstininkų 
kareivipėse — Infanterie Kaserne — supa
žindinti su nuveiktais darbais besiruošiant 

'masinės emigracijos programą vykdyti, su 
•ateities planais, o taip pat, užmėgsti arti
mesnį kontaktą su •spauda. s

Laikraštininkus priėmė visas stovyklos 
štabas vadovaujamas direktorės 'Mrs. C. 
Delk ir Mr. John F. Thomas. Tai palyginti 
jauni žmonės. Tačiau jie visi atrodo, yra 
aukštos europietiškos kultūros ir nusiteikę 
nuoširdžiai mums padėti. Jie gerai susipa
žinę su mūsų gyvenimo sąlygomis, žino mū
sų aspiracijas ir mūsų gyvenimo reiškinius 

J. vertina iš mūsų galvojimo taško. Nors pir
mas jspūdis ir gali būti klaidingas, tačiau, 
manau, neapsiriksiu pareikšdamas, kad jų 
darbe buvo matyti pasišventimas mūsų at- 

z žvilgiu.
Ponia Delk savo pranešime pažymėjo, kad 

tremtinių tarpe buvo paskleisti pikti gan
dai sąryšyje su šios stovyklos techniškojo 
personalo parinkimu ir todėl paaiškino, 
kaip tai buvo daroma. Kandidatai iš trem
tinių tarpo buvo patikrinti pagal jų kvali

fikacijas, kontakte su tautiniais komitetais 
arba su ankstyvesniais darbdaviais. Perso
nalą parenkant, buvo stengiamasi neužgauti 
nei vienos tautybės. Kareivinių pastatus 

■ pritaikinti emigracijos centro reikalams bu
vęs nelengvas uždavinys. Tačiau yra daro
ma viskas, kiek lėšos ir galimybės leidžia, 
kad išvengti tų negerovių, kurios pasireiš
kė kitose pereinamose/ stovyklose ir kad 
bent minimaliai būtų patenkinti tiek fiziniai, 
tiek dvasiniai emigruojančiųjų reikalavimai. 
Stovykloje bus valgomasis, dušai, skalbyk
los, baltinių džiovyklos, YMCA klubas bei 
skaitykla, vaikų darželis, ekstra vaikų val
gykla, foto atelje, tinkama bagažo apsauga, 
kiemas bus papuoštas gėlėmis.

Pereinamojo} stovykloj ypatingai gerų są
lygų negalima tikėtis. Tačiau {rengimai pa- 
laipstiiui gerės ir todėl pradžioje emigruo
jantiems bus blogesnis {spūdis, vėliau jis 
gerės. Personalas bus paveiktas taip, kad 
žmonės būtų patenkinti, nes jie stovyklų 
gyvenimo yra išvarginti ir nervuoti. Šios 
stovyklos policija ne tik stovės prie vartų, 
bet ir teiks informacijų, nurodinės reikiamas 
vietas, o esant reikalui ir lagaminą panėšės. 
Iš žmonių nusiskundimų bus stebima, ko 
stovyklos.gyvenime trūksta.

P. Thomas sayo. pranešime pažymi, kad 
jam ir kitiems šios stovyklos vadovybės 
žmonėms yra žinomi mūsų norai. Mes no
rime greičiau būti perkelti ten, kur saugu, 
savo tautiečių kompaktinėje masėje, turėti 
savo bažnyčias, savo mokyklas ir spaudą, ir 
patekti į kraštus, kur kalbama angliškai. Ta
čiau mus priimantieji kraštai nori tik dar
bo jėgos, ieško tvirtų muskulų. Šioje srity
je stovyklos vadovybė bus bejėgė ką nors 
pakeisti ar padėti. Tačiau p. Thomas tiki, 
kad JAV kongresas priims masinės emigra
cijos įstatymą ir jeigu JAV ką darys, tai 

' bus pavyzdys visiems kitiems, kaip reikia 

vykdyti masinę emigraciją. To pavyzdžio 
tenka nuoširdžiai laukti. Skeptiškiau pažiū
rėjo p. Thomas į Kanados masinės emi
gracijos planą. Kanada davė daug pažadų, 
tačiau iki šiol vis dar yra apsiribojusi in
dividualine emigracja. Darbas labai trukdo
si dėl neturėjimo reikiamo skaičiaus laivų. 
Dar visai nesenai IRO turėjo 3 lavus, o 
dabar jau prisigyyeno iki 7-nių. Tačiau jie 
visi yra labai maži — iki 1200 Brt ir, pav., 
iki Kanados jais tenka keliauti 20 dienų. 
Vienas laivas išlaikyti į dieną kainuoja 
4000 anglų svarų. Nežiūrint tų visų kliūčių, 
p. Thomas tiki, kad greitu laiku emigraci
jos darbas {eis į normalias vėžes.

Iš atsakymų { laikraštininkų paklausimus 
paaiškėjo, kad šiuo metu 5-tos airėjos ri
bose yra 37.685 DP, o kartu su privačiai 
gyvenančiais jų bus apie 40.000, kad šios 
stovyklos emigracinis planas yra numatoma 
įvykdyti iki *1950 m., kad išvykstančiųjų į 
JAV centras ir toliau palieka Mūnchene, Mus vis labiau supranta ir užjaučia

Weidenieciai lietuviai 30 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį pasiryžo ne tik 
savo tarpe iškilmingiausiai atšvęsti, bet 
ypač tai iškelti ir pabrėžti prieš kitataučius. 
Reikia pasakyti, kad šis pasiryžimas pilnai 
pasiektas gal ir todėl, kad lietuviams yra 
palankus Weideno vokiečių Sv. Juozapo 
bažnyčios klebonas ir dvasininkai. Jie iš 
anksto visų Weideno katail. bažnyčių spaus
dinamuose pamaldų tvarkaraščiuose paskel
bė, kad vasario 15 d. 11 vai. Weideno Šv. 
Juozapo bažnyčioje bus lietuviškos pamal
dos. '

Sakytą dieną šioje didžiulėje bažnyčioje 
Sv. mišios pradėtos melodingu ir mistišku 
„Pulkim ant kelių”. Ir kitos lietuviškos 
giesmės, darniai nors ir negausaus lietu
vių choro sugiedotos, maldingai skriejo 
bažnyčios skliautais ir vokiečių visuomenė 
sutiko jas su geru ir rimtu -nusiteikimu. 
Tačiau ne tik vokiečiams, bet ir lietuviams 
kulminacinis taškas buvo vokiečių kunigo 
pamokslas. Jaunas pamokslininkas, pradė
damas pavadinęs mus broliais ir seserimis, 
smulkiai, objektyviai, jausmingais žodžiais 
ir su tikru įsijautimu nupasakojo mūsų di
dingą praeitį ir ypač pabrėžė nuo 1795 m. 
virš šimtmečio mūsų vergavimą rusams. 
Parinkti žodžiai ir pakeltas balsas jaudino 
klausytojus, ypač vokiečius, girdint Kražių 
skerdynių tragediją, žandarų net bažny
čiose išplėšinėjimą iš rankų maldaknygių, 
suėmimus, trėmimus Sibiran, spaudos už
draudimą ir kitus rusų teroristinius veiks
mus. Pasididžiavimu skambėjo pamokslinin
ko žodžiai, kai jis minėjo Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą, laisvės atgavimo ko
vas, mūsų savanorių pasiaukojimą ir žyg
darbius bei nepriklausomo gyvenimo pa
žangą ir visapusišką kūrybinį darbą. 
Kalbant apie II pasaulinio karo audrą 
ir mūsų tautos ir valstybės prieš 
jos norą ir valią {traukimą į karo 
sūkurius, iš pamokslininko žodžių vėl 
tryško užuojauta ir gailestis nieko nekaltai, 
bet taip išblaškytai ir sutryptai mūsų tau
ta.. „Ji nieko daugiau netrokšta ir neprašo, 
kaip tik laisvės ir ramaus gyvenimo savo 
garbingų bočių žemėje. Esu giliai įsitiki
nęs, kad šis lietuvių tautos Golgotos kelias 
negali amžinai tęstis”. „Pasaulio sąžinė 
bunda. Šviesa ir teisingumas turi, ir gal net 
netrukus, įsiviešpatauti žemės rutulyje* o 
tada ir tremtiniai grįš į savo gimtąsias so
dybas, kad su Aukščiausiojo pagalba at
kurtų sugriautą gyvenimą iš naujo”.

kad tuo tarpu bus pradedama nuo emigra
cijos į anglų valdomas sritis (United King
dom) ir tik viengungiai bus priimami, kad 
misijos rūpinasi tik masine emigracija, o 
su individualine neturi nieko bendro, kad 
platesnio masto emigracijos darbai bus pra
dėti balandžio mėnesį.

Po trumpos konferencijos stovyklos šei
mininkai parodė patalpas bei {rengimus, 
kurie, turint galvoje labai blogą senų, ap
leistų ir-sugriautų kareivinių vaizdą, pada
rė gerą įspūdį. Tikrai labai daug darbo, 
sumanumo it atsidėjimo parodyta.

Malonūs naujo emigracijos centro šeimi
ninkai, pasišaukę spaudos atstovus, išdavė 
nemažos vertės pažadų vekselį. Jeigu jiems 
pasiseks bent 50% jį išpirkti, mes būsime 
patenkinti. Tačiau linkėtina, kad tai jiems 
visu 100% pasisektų.

Oficialus šios stovyklos atidarymas įvyks 
kovo 4 d., dalyvaujant karo valdžios, IRO 
ir tremtinių atstovams. J- V.

AKIMIRKSNIU KRONIKA

Šis nelauktas ir nuostabiai teisingas mū
sų tautos tragediją nušviečiąs pamokslas, 
reikia manyti, vokiečių visuomenę, esančią 
bažnyčioje, tikrai įtikino, o ne vienam lie
tuviui išspaudė ir gailią ašarą. Daugelis 
mūsų, grįždami į niūrius barakėlius tarp 
savęs kalbėjo: „Tik tas kito nelaimę supras 
ir atjaus, kas pats panašioje padėtyje buvo 
ar yra. Juk pamokslą sakęs kunigas taip pat 
yr išvietintas. Jo tėvynė , taip pat yra ... 
anapus geležinės uždangos”. L. E-tas.

VASARIO 16 D. PAMINĖJIMAS "EMI
GRANTŲ STOVYKLOJE, BREMENE 

9 vai. ryto, kuklioje stovyklos bažnytė
lėje, emigrantas kunigas Vaclovas Katars- 
kis, atlaikė šv. Mišias ir pasakė dienos 
rimčiai pritaikytą pamokslą.

Bažnytėlėje dalyvavo vos apie 20 lietu- 
vių-emigrantų, kurių tarpe ir buv. mūsų 
valstybės operos pažiba, p. Joduškaitė — 
Zaunienė — Leskaitienė, pagiedojusi keletą 
iškilmėms pritaikytų giesmių bei Tautos 
himną.

16 vai. „Amerikoj namuose”, Linkolno 
vardo kambaryje buvo iškilmingas posėdis, 
kurį atidarė ir pirmininkavo dipl. inž. 
Eugenijus Manomaitis.

Minėjime dalyvavo Amerikos lietuvis, p. 
K. V. Baltrimaitis, su sekretore p. Rože 
Mainelyte.

Be to, minėjime dalyvavo ir tarė žodį 
estų atstovas dr. Uensi ir latvių atstovas 
inž. Mikelsonas.

'Reikia pažymėti, kad patalpas parūpino 
lieiuviams palankus, vokietis p. Justas, ku
ris ilgesnį laiką buvęs Lietuvoje, Kaune, o 
dabar dirba IRO, Bremeno emigrantų 
centre ir, nepraleidžia progos lietuviams 
parodyti palankumo. Jis puikiai kalba lie
tuviškai, o mokėdamas ir kitas kalbas lie
tuviams čia yra labai naudingas.

Jonas Lukša

EMIGRACIJA ANGLIJON
D. Britanijos darbo jėgos telkimo atsto

vas pranešė, kad, gal būt, netrukus ir iš 
amerikiečių zonos į Angliją galės darbams 
išvykti asmenys ir su šeimomis. JAV zo
noje DP stovyklose, darbo jėgos telkimas 
Anglijai betruks tik maždaug apie vieną 
mėnesį. („Latvija”).

į Mintys apie kopūsto galvą
; Lygiai prieš trejus metus, šaltą vasario dieną vienoje Tirolio stotyje išlipom 
t iš traukinio. Stotis sugriauta, vėjas švilpia, kur pažiūri griuvėsiai, nežinia nei 
į kur eiti, nei kur prisiglausti po keturių parų vargingos kelionės — bėginio nuo
♦ besivejančios mirties. Ir staiga — lietuviški balsai! Pusamžis ponas ir dvi kaili- 
; niuotos damos garsiai traškėdami iš lėto eina pro šalį. Nudžiugom neapsako-
♦ mai: padės,tautiečiai, patars, gal ir poilsiui vietelę nurodys. Prišoku prie jų ir 
t prisistatau. Damos išmatavo mane žvilgsniu nuo galvos iki kojų, žvilgterėjo į anl
♦ lagamino su užsnūdusiu vaiku sėdinčią žmoną ir net nestabtelėjo. Vyras sustojo, 
Z paspaudė man ranką, bet nesusidomėjo iš kur ir ko čia mes atsiradom. Nekantriai
♦ žvelgė ponių įkandin ir negirdėjo mano prašymo, o kai viena ponių šūktelėjo: 
J „greičiau, jau man šalta”, jis ištiesė ranką ir linksniai tarė: „Skubu. Tikiuosi su- 
į sitiksim”. Nesusitikom iki šiol. Taip ir nesuspėjau paklausti lietuvių komiteto
♦ adreso, o kad komitetas yra — žinojau. Skaičiau laikraštyje, kad dargi mano pa- 
i žįstamas menininkas, su kuriuo vykom iš Lietuvos, jame sekretoriauja. Jis ir buvo
♦ visa mūsų viltis.

Apibėgęs keletą viešbučių ir neradęs laimės, adresų biure sužinojau meninin- 
I ko adresą. Jį su žmona sutikau bevaikštinėjančius gatvėje. Pradžioje pamatę ma- 
; ne nusišypsojo, bet pastebėję mano nuo nemigos raudonas akis ir kelionės nuo-
♦ vargį, surimtėjo. Kas toks aš būsiąs? Ne jie neprisimena. Tik po ilgo aiškinimo 
J jis prisiminė, kad kartu gurkšnodavom kavą pas Konradą, kad jis su mano žmona
♦ vienoj įstaigoj tarnavo, kad bendromis jėgomis slaugėm kelionėj susirgusį jųvai- 
į ką ir 1.1.
J Priėjom jų namą. „Tai sudiev, malonu buvo pasimatyti. Bet mes jau nušalom
♦ kojas”. Kad mano žmona su vaiku šąla stoties griuvėsiuose, abudu ponai praleido 
į negirdomis. Nieko jie nenorėjo apie mus žinoti. Aš juos tik trukdžiau. Gerklę 
j kažkas graužė, net verkti negalėjau. Nieko daugiau ir neklausiau. „Tikiuosiu dar 
t pasimatysim”, pasakė jie nueidami.

Pasimatėm gal po kokių poros mėtų. Ir, žiūrėkite, — dabar jis name pažino 
J Net gi priminė Konradą ir žmoną „šaunią bendradarbę”, tik gaila, anos dienos
♦ neprisiminė. O aš neužmiršau, kad savieji išsigynė ir tik svetimųjų dėka perone 
į nešąlom. Ir neužmiršiu to didelio nusivylimo žmogum — tautiečiu.

Sakoma, kad viena didžiųjų Dievo dovanų yra sugebėjimas užmiršti blogį 
į Bet esti įvykių, kurių nei ta Dievo dovana nepadeda užmiršti. Ir kaip užmirši, je 
j žmogaus menkystę, tau nuolat primena nauji įvykiai, įvykėliai. Antai pažįstamas 
į skundėsi, kad gavęs affidavitus turėjęs didelio vargo, kol apsitvarkęs. Sunku buvę 
j išsiaiškinti kiek ir kokių dokumentų konsulatui patiekti reikia, kur padaryti doku- 
t mentų atspaudus ir kt. O stovykloj yra net keletas per skaistyklos ugnį perėję, 
į Mikčiojo, kūrė legendas, o tiesos nesakė. Ir žmogelis turėjo sugaišti daug laiko
♦ kol, kalbos nemokėdamas, išsiaiškino konsulate ir surado kitas skyles.
♦ Beje, legendos. Kitas pažįstamas pasakojo sutikęs tautietį mieste kopūsto gal- 
; va nešiną. Kurioj daržovių krautuvėj pirkęs? Užklaustasis niekaip negalėjęs prisi-
♦ minti, nes stovėjo nuo krautuvės per kelioliką metrų. Jis tik papasakojo tokią 
į neįtikimą legendą, kaip ir kur gavęs, kad klausėjui vos nepraėjo noras kopūstų 
J įsigyti. Laimei sutiko dar ir svetimtautę kopūstais nešiną. Ta, kad ir nekenčiamam 
J svetimšaliui, nepagailėjo pirštu parodyti krautuvės duris. Ir nuostabu — pardavinė- 
j jo laisvai, be kortelių ir „tepimo”. O tautiečiui prireikė legendos. Dėl kopūsto gal-
♦ vos! Ir nepasakyk tu jam po to: „e, tu kopūsto galva!”

Iš tiesų, tik kopūstgalvis taip gali elgtis. Juk jei turėtų galvą ant pečių, pa- 
{ galvotų, kad tai ir negražu ir beprasmiška. Juo labiau negražu dabar, kai godžio-
♦ mis akimis žiūrime Į užjūrius, kai maldaujame kitų pagalbos ir, kartais nesupran- 
J tania, kai mūsų neatjaučia ir nepadeda.
į Bus neperdėta, jei pasakysiu, kad mūsų užjūrių broliai daug daugiau mui 
J atjaučia ir padeda, negu mes vieni kitiems. O jie tam neturi nei pareigos, nei yra 
t mums skolingi.

Dideliam skurde gyvenam. Bet jei visi būtume toki, kaip privalėtume būti, ne- 
; sigirdėfų tiek nevilties aimanų. Kad ir skurdžiai esame, bet yra mūsų tarpe ne tik
♦ pašalpos nereikalingų, bet galinčių ir kitą sušelpti. O ar savitarpinė pagalba tarp 
J mūsų išplitusi? Veltui visos Raudonojo Kryžiaus ir BALFo pastangos,' kol visi tik 
; godžiai graibstome, o nieko neduodame, kol pavydime artimajam kiekvieno mažmo- 
Į žio, kol nesidalijame ištekliais, kaip kad dalinamės bendru tremties skausmu.
į Daug kalbame, kad niekas nenori mūsų įsileisti, pykstame, priekaištaujame, o 
I užmirštame, kad ir patys ne vienas bijom tremtinio, lyg kokio raupsuotojo. Ir 
į kodėl gi kiti turi būti už mus garesni?
J Ir kai užgula prisiminimai, kai susimąstai apie žmoniškumą, artimo meilę,
♦ vienybę, ateitį ir kitus skambins žodžius, išties, darosi gaila, kad galvą ne kopūstą
į ant pečių nešioji. A. CIOCYS.
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Šlykšti bolševikinių rinkimų
(Atkelta iš 3 pusi.)

čios moterys. ■ Pasiteiravus paaiškėjo, kad 
jos nepaisydamos grasinimų, atsisakė bal
suoti. Bolševikai, prie -25 laipsnių šalčio 
.Celsijaus jas pusnuoges buvo suklupdę snie
ge ir laikė tol, kol jos pasižadėjo eiti bal
suoti. Šitame moterų klupdyme ant sniego 
ypatingai pasižymėjo R... valsčiaus kom- 
sorgas Juozas Petrauskas. Jis ne tik klup
dė, bet ir mušė.

12. Lietuviai, kurie, bijodami bolševiki
nio teroro, atėjo balsuoti, daugelis stengėsi 
gauti tik atžymėjimą apie balsavimą, o biu
letenio į urną nedėjo, arba įdėjo bet kokį 
sulankstytą popierį.

13. Oficiozas „Tiesa” 35 nr. iš 1947 m. 
vasario 10 dienos įdėjo centrinės rinkimi
nės komisijos pranešimą, kuriame rašė: — 
„Rinkimai įvyko nepaprasto gyventojų pa
kilimo sąlygomis. Visose rinkiminėse apy
linkėse pastebėtas didis rinkėjų aktyvumas 
bei organizuotumas. Vasario 9 d. 12 vai. 
naktį balsavimas visur buvo baigtas... Da
lyvavo nemažiau, kaip 96% rinkėjų...”

Kad rinkimai vyko nepaprasto lietuvių 
pasipriešinimo sąlygomis, kad buvo varto
jamas negirdėto žiaurumo teroras, o tautos 
dauguma nepalūžo, — įrodyta aukščiau.

. Melas, kad rinkimai pasibaigė vasario 9 
d. 12 vai. naktį. Žinoma daug atsitikimų, kad 
balsus po kaimus rinko iki vasario 10 d. 
po pietų. Iki šiol gautomis žiniomis, pvz., 
Vilkaviškio apskrity Oželių rinkiminėje 
apylinkėje balsų rinkimas tęsėsi vasario 10 
d. iki vidudiėnio. Šioje apylinkėje per vasa
rio 9 dieną, neskaitant apsaugos, balsavo iš 
500 tik 10 žmonių. Komisija šaukėsi pagal
bos. Buvo atsiųsta sunkvežimis su kariuo
mene, MVD pareigūnais ir komunistų par
tijos centro komiteto atstovas. Sis atstovas 
sudarė grupes balsams rinkti, ir iš naujo 
vasario 10 dieną 6 vai. ryto išsiuntė į kai
mus, įsakydamas nesugrįžti be 100% bal
sų. Šie balsų rinkėjai nebeklausė gyventojų 

'sutikimo ir patys kišo biuletenius į urnas.
Tačiau vis tik 100% balsų nepavyko surink
ti, tai trūkstamieji buvo įdėti grįžus į apy
linkės rinkimine būstinę.

Toje pat Oželių apylinkėje vasario 10 d. 
iš anksto ryto 6 ginkluoti stribiteliai vaikš

čiojo su urna pas kiekvieną gyventoją ir 
prievarta vertė balsuoti. Pas tuos gyvento
jus, kurie gyvena pamiškiuose, nebėjo su 
urnomis, nes bijojo partizanų. Atlikę „lais
vą” balsavimą pas vieną ūkininką, išėjo iš 
kambario ir kažkur dingo. Šeimininkas, bi
jodamas, kad ką nors nepavogtų, taip pat 
išskubėjo į lauką ir ties išeinama pamatė 
visus 6 ginkluotus stribitelius kemšant bal
sus į urną už tuos gyventojus, kurie gyve
na pamiškėse. Susijuokus ūkininkui gana 
garsiai, stribiteliai nesusijaudino, bet baigė 
dėti balsus ir nukeliavo tolyn.

Tikrai patikrintomis žiniomis, kiekviena 
balsavimo apygarda ir apylinkė jau iš anks
to buvo gavusios nustatytą planą iš Vil
niaus, kiek kuri apylinkė turi surinkti bal
sų. Kiekvienai komisijai buvo pasakyta, kad 
jeigu neišpildys plano, bus griežtai nubaus
ta. Pav., Paežerių rinkiminėj apylinkėje po 
visų „vaikščiojimų” dar trūko 114 balsų iki 
plano išpildymo. Tuos trūkstamus 114 balsų 
pati komisija įmetė vasario 10 d. daugeliui 
pašalinių žmonių matant.

14. 180 rinkiminių apygardų Lietuvoje 
buvo bolševikų partijos paskirta 180 kandi
datų: po vieną kiekvienai apygardai. Taigi, 
buvo vienas „blokas”, vienas kandidatas, 
vienas biuletenis, su viena atspausdinta 
apygardos kandidato pavarde, kurį, kad bol
ševikai nors grubiai užmaskuotų savo klastą, 
lietuvis turėjo įdėti į rinkimų urną. Bet lie
tuvių tauta tam pasipriešino, ir apie 85% 
biuletenių į urnas turėjo sudėti patys bol
ševikai. Savu noru balsavo nedaugiau kaip 
10%. Likusieji balsai buvo pačių bolševikų 
sumesti. „Tiesa” 38 nr., 1947 m. vasario 13 
d. skelbė pavardes 180 „išrinktų” deputatų, 
kurie jau buvo žinomi iš anksto. Tame pat 
laikraščio numeryje skelbiama, kad rinki
muose dalyvavo 97,91% rinkėjų. „Prieš kan
didatus į deputatus balsavo 24.138 žmonės... 
4,699 biuleteniai pripažinti negaliojančiais.” 
Kad galėjo būti biuletenių negaliojančių, ir 
jų buvo daugiau, tai aišku ir visai supran
tama. Bet kaip buvo galima balsuoti prieš 
kandidatus, jeigu buvo tik vienas biulete
nis — niekam nesuprantama, pagaliau nė 
rinkimų nuostatai tokio galimumo nenuma
to. Tai tikras bolševikinis triukas.

„Tiesa” 36 nr., 1947 m. vasario 11 d. ra
šė: „Komunistų ir nepartinių bloko perga
lė — naujas puikus bolševikų partijos 
triumfas.” Šitokius triumfus prieš pavergtą 
mažą tautą su negirdėta klasta ir teroru iš 
pavergėjų pusės — vertins kada nors is
torija ...

15. Kariuomenė, padėjusi pravesti Lie
tuvoje rinkimus, tuoj išvyko. Spėjama, kad 
ji buvo nusiųsta į kitas respublikas rinki
mams pravesti (Red. pastaba. Atkreiptinas 
dėmesys, kad daugumas bendrųjų rinkimų 
Sov. Rusijoje dažniausiai vykdomi ne viso
se respublikose iš karto, bet zonomis: kad 
nepritruktų enkavedistų ir . „bolševikinio 
budrumo” rinkimams pravesti)!

16. Apie bolševikų įvykdytus rinkimų 
metu nužudymus dar nesurinktos visos ži
nios. Bet jų daug buvo. Pav., gautomis ži
niomis iš Vilkaviškio apskrities, MVD pa
reigūnų 1947 m. vasario 9 d. šautuvų buo
žėmis buvo užmuštas darbininkas Jonas Je- 
sinskas, kuris, būdamas kurčias, negalėjo 
duoti atsakymų į klausimus. Jam buvo su
skaldytas kaušas ir matėsi ištaškyti sme
genys. Jo lavonas 3 dienas buvo numestas 
išniekinti milicijos kieme ant mėšlyno.

17. Taip buvo pravesti Lietuvoje rinki
mai, kuriuos bolševikai vadina demokratiš
kiausiais pasaulyje. O amerikiečio, bolševi
kų draugo Wallace nuomone, ši demokra
tija yra aukštesnės rūšies.

18. Vėliau gautomis žiniomis, įsakyta su
daryti nebalsavusiųjų sąrašus.

Klastotus rinkimus, nuo komisijų sudarymo 
iki jų įvykdymo, ginkluotų pajėgų ir tero
ro pagalba Lietuvoje pravedė Lietuvos par
tiniai ir nepartiniai bolševikai, vietinio ad
ministracijos aparato pareigūnai, bolševiki
nio aktyvo nariai, visų rinkimų komisijų 
nariai, „deputatai”, MVD, MGB pareigūnai, 
pagal Maskvos vyriausybės ir politbiūro 
įsakymą. Visi aukščiau išvardintų įstaigų ir 
partijos pareigūnai bei šiaip asmenys, ak
tyviai prisidėję šiuos nusikaltimus vykdant, 
traukiami šioje byloje kaltinamaisiais ir tu
rės būti teisiami Nepriklausomos Lietuvos 
teismo. Personalinės kiekvieno jų atsako
mybės nustatymas tardymu bus atliktas vė
liau. (Iš BDPS biuletenio Nr. 1).

Paminėta vasario 16 d.
Kasselis. Minint Lietuvos nepriklausomy

bės 30 m. sukaktį šventė praėjo susikaupi
mo ženkle. Mattenbergo stovykloje, tarsi 
mažoje valstybėlėje plazda trispalvės vė
liavos, mirga bangose vyties emblemos, 
papuoštos tautiniais raštais ir margintais 
kilimais, juostomis. Vienas, kitas prava
žiuojantis amerikiečių džypas mažina 
greitį ir stebi mūsų susikaupimo dienos iš
kilmes.

Organizuota pradžios mokyklos, skautų 
ir gimnazijos kolona juda prie vėliavos pa
kėlimo’ iškilmių. Šiuos jaunus Tėvynės my
lėtojus pasitinka iškilmių aikštėje išsirikia
vę laisvės kovų dalyviai — savanoriai, 
didžiulė gyventojų minia. Dūdų orkestras 
groja Himną, kyla trispalvė vėliava. Po 
pakėlimo, maršo taktan kolona ir minia 
pajuda į bažnyčią išklausyti mišias ir ge
dulingas pamaldas.

14 vai. iškilmingas minėjimas su kalbo
mis ir tai dienai pritaikytais eilėraščiais, 
kurių autoriai buvo minėjimo komisijos 
premijuoti piniginėmis dovanomis. Vasa
rio 16 d. proga, biuletenio sav. A. Giedrius 
paskyrė po 100,— RM. vienkartihę pa
šalpą dviem studentams: Landsbergiui ir 
Mekui.

20 vai. Mattenbergo kūrėjų - savanorių 
Aukštaitijos skyrius suorganizavo tai die-

CILĖ SUSTABDĖ ĮVAŽIAVIMĄ
Čilės vyriausybė pranešė, kad laikinai vi

siškai sustabdo įvažiavimą. Reikalą sugadi
no patys atvykusieji, daugiausia žydų tau
tybės imigrantai. Jie plačiu mastu įvažia
vo į Čilę, užsiregistruodami įvairių profesi
jų specialistais ir žemės ūkio darbininkais. 
Patekę Į Pietų Ameriką jie beveik visi ven
gė dirbti tose srityse, kur Čilei trūksta dar
bo jėgos, bet pradėjo prekybą. Dar nėra 
aiškiai žinoma, kaip Čilė imigracijos klau
simą sutvarkys ateityje, bet laukiama griež
tesnių priemonių. („Latvija”).

nai parinktais scenos vaizdeliais vakarą 
spektaklį, kurio programą atliko gimnazijos 
skautai ir skautės. Ne vienas žiūrovas, 
kankinamas Tėvynės ilgesio, braukė ašaras. 
Tenka pabrėžti, kad minėjimo komisija, ar
timai bendradarbiaudama su kūrėjais- 
savanoriais, vasario 16 d. minėjimą pra
vedė įspūdingai. C. S-kas. ‘
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