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LIETUVA YRA GYVA IR JI RUS GYVA
Tautos istorijos įvykių didybė pareina 

nuo idėjos, kuri juos įkvepia, tautos plačių
jų masių įnašo į juos ir nuo pasekmių, ku
rių Jie turi tautiniam gyvenimui. Nepri
klausomos Lietuvos Valstybės atstatymas 
paskelbtas Vilniuje prieš 30 metų, rėmėsi 
viena kilniausių idėjų, kurios apvainikuoją 
žmonijos pažangą, ir vienu svarbiausių tai 
pažangai dėsnių — tautų laisvės idėja ir ją 
teise į nepriklausomybę. Vasario 16 aktas 
buvo, be to, paprasto teisingumo aktas, nes 
jis grąžino Lietuvai laisvę, kuri buvo jai 
Rusijos smurtu atimta.
'Bet kelias, kuriuo1 mūsų tauta pasiekė sa

vo Valstybės atstatymo, nebuvo paprastas. 
Tą kelią praskynė daugiau kaip šimto metų 
atkakli tyli, kasdieninė lietuvių kova su ca
ro žandarais, popais, kazokais, valdinin
kais, dėl mūsų kalbos, tikybos, tautinės są
monės, dėl Tautos sielos, - kova, kurioje kiek
viena kaimiečio sodyba priešinosi galingai 
carų imperijai. Šita kova buvo juo sunkes
nė, kad labai didelė dalis bajorijos, to 
sluogsnio, kuris beveik ligi šio amžiaus 
pradžios kitose tautose buvo vedamasis, pas 
mus atsiskyrė nuo tautos, nueidamas pas 
svetimuosius ir palikdamas liaudį vieną. Bet 
kaip sveikas augalas, jį apkarpius, leidžia 
atžalas, taip ir iš mūsų liaudies tarpo ėmė 
augti) inteligentija, atsistodama Tauioc 
priešaky, liaudies atžala ir liaudies dalis. 
Šitokiu būdu buvo išlaikyta tautos sąmonė 
ir valia, kurios buvo išreikštos Nepriklau
somybės akte.

Savos Valstybės atstatymas sudarė tin
kamas sąlygas pasireikšti visos tautos kū
rybinėms pajėgoms, talentams ir iniciatyvai. 
Nežiūrint didelių sunkumų, sutvarkėm karo 
sunaikintą kraštą, sėkmingai tvarkėm so
cialinius klausimus, kurie, beje, pas mus 
negalėjo sudaryti pagrindo socialiniams 
konfliktams; greitai žengėm pirmyn visose 
gyvenimo srityse, mokėm ir auklėjom pui
kią, patriotinę jaunuomenę. Klaidų vidaus 
ar užsienio politikoj daugiau už kitas vals
tybes nedarėm, o greičiausia esame jų pa
darė mažiau kaip kiti. Kiekvienu atveju ta
čiau anų laikų Lietuva galėjo būti pavyz
džiu, kaip 'daug gali nuveikti nepriklauso
ma tauta ir kaip mažai dolerių reikėtų at
statyti Europai šiandien, jei ji visa būtų 
laisva.

Šalina iš stovyklų 
nelegaliai gyvenančius DP

Frankfurtas (Dena). Amerikiečių zonos 
IRO viršininkas Edwardsas ir amerikiečių 
vyr. būstinės civilio skyriaus vedėjas gen. 
T. L Harroldas posėdyje nudarė, kad ame
rikiečių karinė valdžia numato pašalinti 
visus IRO stovyklose nelegaliai gyvenan
čius DP. Iki vasario 21 d. tokių surasta 
1.401 Daugumas iš jų jau savo noru paliko 
stovyklas, o mažesnę dalį teko pašalinti.

Susirūpinimas Persijoje
Teheranas. (Dena/Reuteris). Persijos val

džios ir spaudos sluogsniai susirūpinę dėl 
pakulinių įvykių Cekolovakijoje ir Suomijo
je. Po Čekoslovakijos ir Suomijos komu
nistinis vulkanas išsiverš dabar čia, rašo 
„Egham”. O „Iranema” nurodo, kad pas
kutiniai įvykiai Europoje rodo grėsmę 
Persijai, kur susiduria trijų valstybių tiks
lai.

Susitiktų tik Washingtone
Key Vestas (Florida). (Dena/Reuteris). 
Pirmadienį čia Įvykusioje spaudos konfe

rencijoje Trumanas pareiškė, kad jis mie
lai susitiktų su generalisimu Stalinu, bet 
lik jeigu jis atvyktų į Washingtoną.

' Užvažiavo ant minos
Jeruzalė (Dena/Reuteris). Vyriausiojo bri

tų karinių pajėgų viršininko Palestinoje 
generolo O. H. A. Mac Milano automobi
lis pirmadienį kelyje tarp Jaffos ir Jeruza
lės užvažiavo ant elektrinės minos ir iš
lėkė į orą. Generolo tuo metu automobily
je nebuvo. Po to automobilį iš artimų kal
vų apšaudė.

Tariamas šnipų antplūdis
Praha. (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 

informacijų ministeris V. Kapeckis pirma
dienį spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
neseniai Čekoslovakiją užliejo tikras už
sienio šnipų tvanas, kurie atvyksta iš va
karų. Vidaus reiklalų min. Nosekui ir kraš
to apsaugos min. gen. Svobodai pagaliau 
pavykę įtikinti min. pirmininką Gottwaldą 
atkreipti prezidento dėmesį į šį pavojų.

Mlnisterio St. Lozoraičio kalba, pasakyta Romoje nepriklausomybės šventės proga
Tai, kas buvo nuveikta nepriklausomoj 

Lietuvoj, buvo visų tautos sluogsnių darbo, 
proto, geros valias ir tautinio susipratimo 
padarinys. Sovietų užpuolimas sunaikino 20
metų pažangos „vaisius ir nustūmė kraštą 
į dvasinek, ūkines ir teisines sąlygas, ku
rios, palyginus net su carų imperijos sąly
gomis, yra barbariškos, barbariškesnės dar
gi už Hitlerio reicho santvarką. Tai, kas 
šimtmečiais buvo mūsų liaudies saugojama 
ir ginama, — Tėvynės meilė, tikyba, gim
toji kalba yra bolševikų puolama, niekina
ma, persekiojama. Negalėdami išrauti jaus
mų, bolševikai išrauna pačius žmones iš 
krašto ir iš gyvenimo, uždarydami juos į 
kalėjimus ar deportuodami. Vėl kaip kita
dos kiekviena kaimo sodyba ir kiekvieni 
namai, kur plaka lietuviška širdis, yra Lie
tuvos tvirtovė, besipriešinanti sovietų im
perijai. Tuose tolimuose namuose Lietuvoj, 
kur liko mūsų gyvenimo tikslas, šį vakarą 
žmonės tyliai mini trisdešimtąją Nepriklau
somybės šventę. Todėl Vasario 16 dienos 
aktas, paskelbtas Lietuvos Didžiųjų Kuni
gaikščių ir Respublikos sostinėje, nėra nu
blukęs užmirštamas popieris. Jis yra visa
dos galiojęs mūsų Tautos valios dokumen
tas ir patvirtintas ir kasdien tvirtinamas

Kas kaltas Palestinoje?
Jeruzalė (Dena/Reuteris). Palestinos vy

riausybė pirmadienį išleido komunikatą, ku
riame nagrinėja padėtį Palestinoje nuo 1947 
m. vasario mėn. 3 d. Jame • pabrėžiama, 
kad žydų gaujų teroro veiksmai paskuti
niais metais padaugėjo ir sužiaurėjo. Je
wish Agency, neatlikdama jai uždėto atsa- 
kingumo ir vesdama melo propagandą prieš 
britų kariuomenę, padėtį dar pablogino. Iš 
tikrųjų britų kariai Palestinoje yra žydų 
gyvybės ir turto saugotojai ir šias parei
gas jie atlieka statydami pavojun savo gy-
vybę. Jewish Agency, nekreipdama dėmesio 
Į valdinių įstaigų paneigimą, kaltino britų 
pajėgas dėl įvykusio bombinio atentato Je- 
hudos gatvėje. Niekas be žydų tuo netiki ir 
šių teigimų kartojimas neduos jokių kitų 
vaisių, kaip tik sukels rasinę neapykantą. 
Pranešime toliau aštriai pasmerkiami britų 
kareivių sušaudymai, kuriuos įvykdė žydų

sunkiom aukom Tautos krašte, kuri yra 
Lietuvos Respublikos suvereninių teisių 
šaltinis ir kuriai mes užsieny padedame at
gauti tų teisių laisvą vykdymą.

Pasaulis negali ilgai gyventi be minima
liai doros ir minimaliai išmintingos tarp- 
t/jtinės santvarkos. Tokia santvarka turės 
būti atstatyta išvaduojant iš sovietų 
okupacijos pusę Europos. Lietuva yra pa
starosios dalis ir Lietuvos nepriklausomybės1 
klausimas yra Europos problemos dalis. 
Tos problemos sprendimas noksta lėtai, bet 
pastoviai. Nakty, kurioje gyvena Lietuva 
ir dešimtys milijonų kitų europiečių, atsi
randa vis daugiau prošvaisčių, vis daugiau 
auga pasaulyje sovietų pavojaus supratimas. 
Laikui einant pasaulis turės įgyti ir pasiry
žimo tam pavojui pašalinti, o tai bus gali
ma tiktai išvaduojant visas Sovietų Sąjun
gos pavergtas tautas.

Su šita viltimi, su šituo tikrumu mes mi
nime šios dienos šventę, pagarbiai lenkda- 
miesi prieš žuvusiųjų dėl Lietuvos laisvės 
kapus, prieš Sibiro kankinius, prisimindami 
vargstančius stovyklose pabėgėlius, Ameri-
kos lietuvių, kitų mūsų išeivįų ir visų mū
sų draugų teikiamą Lietuvos reikalams pa
ramą, o ypač — pasitikėdami mūsų Tauta.

teroristai, sąmoningas pastatų sprogdini
mas, žudant tuo pačiu moteris ir vaikus, ir 
planingas numatytų užsieniečių žudymas. 
Su tuo taip pat siejamas ir britų karinio 
transporto užpuolimas sekmadienį, kur žu
vo 28 kariai.

Partneriams nusiginklavus, kiltų sovietų pasitikėjimas
New Yorkas (Dena). Sovietų Sąjungos 

atstovas Saugumo Taryboje, Gromyka, pa
sak AFP, pirmadienį atmetė britų rezoliu
ciją, kuria siūloma visuotinai nusiginkluo
ti tik tada, kai bus atstatytas tarptautinis 
pasitikėjimas.

Į tai Gromyka pareiškė, kad nusiginkla
vimas kaip tik ir atstatys pasitikėjimą. Jis 
apkaltino kai kuriuos tarybos generalinio 

Mes minime šią šventę ne kaip praeitie? 
šešėliai, bet kaip gyvi žmonės, nes teisiu, 
gumas, žmoniškumas, laisvė, už kuriuos liet 
tuviai kovoja, yra tikrovė, yra gyvetoima*) 
nes Lietuva yra gyva ir bus gyva, ir btų 
vėl nepriklausoma.

Pagalba padidės
Washingtonas (Dena/INS). Senato apro* 

bavimų komisijos pirmininku St Bridge- 
sas, respublikininkas, pasisakė už siuntimų 
į Kiniją karinės pagalbos, norint nugalėti 
komunizmą.

Bridgesas sakė, kad tautinei Kinijai sku
biai reikalinga rankinių šaunamųjų ginklų* 
šaudmenų ir kitokio pėstininkų apginkla
vimo. Jo nuomone, lėktuvų davimo nepa- 
kanka.

Ryšium su kariniu Graikijos Ir Turkijos 
rėmimu aprobavimų komisija apsvarstys 
visą tų klausimų kompleksą Ir stengsis 
išsiaiškinti, ko tie atskiri kraštai privalo 
ir kokios rūšies karinė pagalba gali būti 
veiksmingiausia.

GAL JAU PAVĖLUOTA
Clevelandas (Dena/INS). Taftas spaudos 

konferencijoje už kinų nacionalistų krizę
kaltę suvertė užsienio reikalų ministerial 
Marshalliui.

Kai Marshallis buvo pasiųstas J Kiniją; 
atstovauti, jis buvo prieš amerikiečių ginklų 
teikimą, tuo norėdama^ priversti įsileisti 
kiniečių komunistus į vyriausybę.

Taftas gina nuomonę, kad Amerika Jau 
daug anksčiau turėjo Kiniją remti kariškai. 
Dabar toks rėmimas gali būti jau ir pavė
luotas.

štabo narius, kad jų veikla neatitinkanti JT 
chartos. ’

Britų siūlymas numato tam tikras prie
mones prieš nuginklavimo komisijos darbų 
trukdymus. Gromyka pasisakė prieš šią pa
straipą ir nurodė, kad Saugumo Taryba 
kiekvieną trukdymą turi nagrinėti indivi
dualiai. Sovietų Sąjunga tokiu būdu atmetė 
visą Britanijos siūlymą. Kitas posėdis nu
siginklavimo reikalais bus kovo 8 d.

LIŪDNOS PERSPEKTYVOS
Šie šnipai priklausą buvusio vokiečių 

gen. Ouderiano aplinkai, toliau pareiškė Ka
peckis. Iš sausio mėn. iš Prahos gauto pra
nešimo matyti, kad Guderianui pavesta nau
ju suorganizuoti Vokietijos slaptąją tarny
bą.

Užėmė pozicijas
New Yorkas (Dena/Reuteris). Pasak 

Amerikos radiją iš Sedulio, amerikiečių 
daliniai užėmė pozicijas pagal demarkaci
jos liniją, kuri skiria amerikiečių ir sovietų 
okupacijos zonas Korėjoje.

100 šarvuočių Turkijai
' Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 
karinės vadybos pirmadienį paskelbė, kad 
šiuo metu Turkija gaus apie 100 lengvų 
šarvuočių Amerikos karinės pagalbos Tur
kijai programos ribose. Minėtos įstaigos 
atsisakė ką nors plačiau šiuo klausimu pa
reikšti, bet tarp kitko paneigė gandus, kad 
šie šarvuočiai pakrauti į Ispanijos laivus 
transportui į Ispaniją.

Nunacinimas sustabdytas
Berlynas. Pagal sovietų kąrinės valdžios 

vyriausiojo vado maršalo Sokolovskio įsa
kymą nunacinimo komisijos veikimas so
vietų zonoje nuo kovo 10 d. sustabdomas. 
Komisijos bus paleistos. Tuo įsakymu 
sustabdomos visos ‘bylos buvusiems NSDAP 
ir jos dalinių nariams. Karo nusikaltėlių ir 
„fašistų nusikaltėlių” bylas spręs vokiečių 
teismai.

Deklaruoja neutralumų
Neuchatelis (Dena/Reuteris). Šveicarijos 

užsienio reikalų ministeris M. Petitpierrė 
pirmadienį 1848 m. sukilimo šventėje pa
sakė kalbą, kurioje pabrėžė, kad Šveicarija 
pasiryžusi išlaikyti savo neutralumą.

Paneigė gandus. Italijos užsienio reikalų 
ministeris, pasak AFP, paneigė gandus, kad 
Italijos sostinėje šiuo metu vedami pasita
rimai Italijos D. Britanijos draugiškumo 
sutarčiai sudaryti. Taip pat jis pastebėjo, 
“d_D. Britanijos valstybės, kancleris lordas 
Jwittas atvyko ne šiuo tikslu. (D>

Septyni Suomijos klausimai Stalinui
Helsinkis (Dena/Reuteris). Suomijos res

publikos prezidentas J. Paasikivis iškėlė 
maršalui Stalinui septynis klausimus dėl 
Sovietų Sąjungos Submijai pasiūlyto drau
giškumo ir savitarpio pagalbos pakto. Sta
linas tarp kitko tūri atsakyti, kokias parei
gas pasiūlytasis paktas uždeda Suomijai, 
atsižvelgiant Į jos ginkluotas pajėgas, ku
rios yra žymiai sumažintos pagal taikos 
sutartį? Kaip paveiks šis paktas viešąją 
nuomonę? Ar šis paktas pagerins ar pa
blogins abiejų kraštų santykius? Ko
kią įtaką turės paktas taikos sutarčiai? 
Ką reiškia. atskiros klauzulės Rumunijos ir 
Vengrijos, sutartyse, kurias Stalinas nuro
dė kaipo pavyzdį pasiūlytam Sovietų Suo
mijos paktui?

Visus šiuos klausimus iškėlė antradienį 
įvairios parlamento frakcijos, ir jie surašyti 
atsakyme į Stalino laišką, kurį Paasikivis 
perdavė Sovietų Sąjungos pasiuntiniui Hel
sinkyje generolui G. M. Savoiienkovui.

Naujos jaunuomenės organizacijos atstovai su G. C. Marshalliu svarsto programą, 
pagal kurią numatoma adoptuoti vaikus iš V. Europos (Dena-NYT-Bild)

Visos Suomijos politinės partijos, be 
kraštutinių kairiųjų liaudies demokratų, ku
rie šį paktą parėmė, dar nepabaigė šiuo 
klausimu pasitarimų.

Politinių partijų vadai, be liaudies demo
kratų, pasisakė, kad sovietų pasiūlytasis 
paktas, tiesa, nėra malonus, bet, deja, neį
manoma jį atmekti. Jie taip pat pritarė 
gerų santykių palaikymui su Sovietų Są
junga, bet ir pastebėjo, kad neutralumas yra 
geriausia politika Suomijai.

Pranešama, kad prezidentas Paasikivis 
šiuo klausimu skiria didesnę reikšmę par
lamento pasisakymui1, negu Suomijos koa
licinės vyriausybės nuomonei, kurioje liau
dies demokratai turi užėmę svarbias vietas. 
Suomijos parlamento politinės frakcijos, 
prieš duodaptos sutikimą, reikalauja nuo
dugniai patikrinti sovietų pasiūlytą sutartį 
su visomis jos užmačiomis.

Komunistiniai darbininkai Turkų 
Tamperės rajonuose antradienį savo su

ir

rinkimuose reikalavo, kad Suomijos vy
riausybė priimtų Sovietų Sąjungos pasiū
lytą paktą. v

Liaudies demokratų partijos vadė Hetta 
J. Kuusinenė pirmadienį aplankė Sovietų 
Sąjungos pasiuntinybę Helsinkyje. Į klau
simą, ar ji tiki, jog sovietai nori greito 
pakto pasirašymo, -ji atsakė, kad ji atsto- 

| vauja liaudies demokratų partijai, bet ne 
Sovietų Sąjungai.

Pasikliauti tik savo jėgomis
New Yorkas (Dena). Buvįs. amerikiečių 

okupacinės kariuomenės Vokietijoje vyr. 
vadas generolas J. T. McNarneys pirma
dienį buv. žydų fronto kovotojų metiniame 
susirinkime reikalavo, kad JAV būtų la
bai gerai apsiginklavusios, ir tuo būdu bū
tų bet kam atimtas noras eventualiai pulti 
JAV teritoriją ar jos gyvybinius Interesus.

„Savo saugumo klausimu neprivalome
pasikliauti Jungtinėmis Tautomis, kurių la
bui mes_ turime kantriai ir ryžtingai auko
tis. Bet šiuo metu už pasaulio taiką ir už 
savo pačių saugumą esame patys atsa
kingi”.

Pirmadienį kilusiame amunicijos sandė
lio sprogime Hasselte (Belgijoje) žuvo 4 
žmonės ir keletas sužeista. (D).

OtliniSterio &L tZcyzoraiėio Sveikinimai „Oflinčiai“
Aukštai gerb. Pone Redaktoriau,
Man labai gaila, kad dėl tam tikrų aplinkybių negalėjau laiku pasiųsti svei

kinimą Jūsų laikraščio sukaktuvių progomis.
Leiskite nors dabar nuoširdžiai pasveikinti „Mintį” dėl jos dviejų metų ju

biliejaus ir palinkėti laikraščiui bei jo bendradarbiams pasisekimo veikliai daly
vaujant darbe dėl Lietuvos nepriklausomybės ir gilinant tautinę mintį.

Stasys Lozoraiti*. ’

Kapštatas (Dena/Reuteris). Pietų Afrikos
min. pirmininkas gen. J. Smutsas pirmadie
nį pareiškė, kad po paskutinių įvykių Če
koslovakijoje demokratijos turi būti pasi
ruošusios sutikti bet kokią padėtį. Čekoslo
vakijos krizė iškėlė klausimą, ar ne metas 
tam tikroms tautoms pasakyti, kad iki čia 
ir ne toliau. Smutsas, kuris kalbėjo Amerikos 
žurnalistams, pareiškė, kad žmonija pergy
vena dabar didžiausią krizę savo istorijoje* 
Klausimą sudaro, ar mes paklusime, ar dau 
kartą pakilsime prieš Dievą ir žmogų is 
visomis jėgomis kovosime dėl to, ką laiko
me esant teisinga.

EUROPA ŪKIŠKAI VIENIJASI
Rymas (Dena). Paruošiamoji komisija 

Europos muitų unijos konferencijai su
šaukti savo darbą užbaigė. Komisijoje bu
vo atstovaujamos Prancūzija, D. Britanija, 
Olandija, Belgija, Šveicarija, Graikija ir 
Italija. Paruošta darbų programa kovo 18 d. 
susirinksiančiam Europos muitų unijos 
ūkio komitetui.

ĮSPĖJO KORESPONDENTUS
Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 

užsienio reikalų ministerija perspėjo užsie
nio spaudos atstovus, kad prieš neteisingus 
žinių skleidėjus ryšium su paskutiniais įvy
kiais Čekoslovakijoje gali būti imamasi ati
tinkamų žygių.

1
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TRUMPOS ŽIAIOS
ALBANIJA

Albanijoje sudaryta komisija graikų tau
tai remti. Komisija atstovaujama įvairių 
profesinių sąjungų. (D).

J.A. VALSTYBES
Atstovų rūmų užsienio reikalų komisija 

pasiūlė Europos pagalbą sumažinti į 4,5 
milijardus dolerių. (D).

1948 IIL 4,

Z.š Mlkolalkiko atsiminimu.

Pasikalbėjimas sn Stalina
i

AUSTRIJA
Komunistai negali Austrijoje sukelti kri- 

■s, pareiAė austrų valstybės sekret. F.
- (D).

BELGIJA
sąjunga turi būti papildyta karine 
valstybių sąjunga, pareiškė Spaa-

BULGARIJA
Suvalstybinama žemė, namai ir butai pa- 

naują įstatymą ^Bulgarijoje. (D/R).
ČEKOSLOVAKIJA

Parlamentas susirinks kovo 10 d. naujos 
Gottwaldo vyriausybės pranešimo priimti. 
(D/R).

DANIJA
Danijos konservatyvi jaunimo organiza

cija atsišaukė į visas partijas, ragindama 
sudryti bendrą antikomunistinį bloką. (D).

1 D. BRITANIJA
A. Edenas Įvykius Čekoslovakijoje pava

dino signalu, kuris verčia Vakarus susi
jungti ir gelbėti tai, kas dar liko laisva. (D).

GRAIKIJA
Suimta. 60 graikų puskarininkių ir jūri

ninkų, kurie norėjo padaryti perversmą-ir 
vėliau laivais pabėgti pas graikų sukilėlius.

Graikų vyriausybės daliniai, remiami 
aviacijos, Tesaliioje tebevykdo ofenzyvą 
prieš sukilėlius. (D/).

žia, pa re i; 
Grafas. (”

Ūkinė
Vakarų 
kas. (D).

KINIJA
Komunistai užėmė Kaiynano miestą, 80 

km į šiaurę nuo Mukdeno. (D/R).
Ieško Uranijo. Milijonierius M. Reynol- 

das ir kapitonas B. Odomas specialiu lėk
tuvu išvyko j Kinijos Cingtavo. provinciją 
ieškoti uranijo arba radijo aktyvių medžia
gų. (D/R).

160 keleivių ir įgulos narių žuvo, pa
skendus Kinijos keleiviniam garlaiviui. D/R.

LENKIJA
Marshallio plane nedalyvaujančių valsty

bių konferencija, kuri turėjo įvykti Varšu
voje, atidėta iki balandžio mėn. pabaigos 
dėl rinkimų Čekoslovakijoje, Italijoje ir 
Vengrijos socialistų partijos suvažiavimo.

NORVEGIJA 
pirmininkai, 
d. Į StocK-

Norvegijos ir Danijos min. 
isak AFP, pakviesti kovo 18pasak AFP, pakviesti kovo 18 d. Į Stock- 

holmą, kaip, spėjama, pasitarti Skandinavi
jos reikalais. (D).

. GVATEMALA
Gvatemala įteikė D. Britanijos pasiunti

niui notą, kuria griežtai protestuoja dėl 
britų kreiserio ir dalinių atsiuntimo į Beli
zą. (D).

ITALIJA
Italijos min. pirmininkas A. de Gasperis 

apkaltino pirmadienį Italijos komunistus už 
vykdomųjų komitetų steigimą Čekoslovaki
jos pavyzdžiu. Italijos neprikiausomybė yra 
rimtame pavojuje, pareiškė jis. (D/INS).

Italijoje išlipant į krantą suimta 20 už
sieniečių. Manoma, kad jie yra pabėgėliai 
iš Graikijos. (D/INS).

OLANDIJA
Komunistų frakcijos lyderis Olandijos 

parlamente pareiškė, kad Olandija turėtų 
pasekti Čekoslovakijos pavyzdžiu. (D/INS).

PALESTINA
Atentato metu greitajame Kairo — Hai- 

fos traukinyje žuvo 28 britų kareiviai ir 33 
sužeisti. (D).

JT Palestinos Komisiją D. Britanija nuo 
gegužės 15 d. pripažins formaliai kaip Pa
lestinos vyriausybę. (D).

. PRANCŪZIJA
Buvęs Prancūzijos min. pirmininkas P. 

Remadier pareiškė, kad perversmas Čeko
slovakijoje parodo mums Europos grėsmę. 
(D/R).

Prancūzų vyriausybė sutiko pasirašyti 
penkių valstybių savitarpio paramos pak
tą. (D/R).

JUGOSLAVIJA
Ui norą nuversti Titą Jugoslavijoje tei

siami tariami sąmokslininkai. (D).
Gairių kilnojimas vyksta ant Jugoslavijos 

Italijos sienos. Jas perkelia jugoslavai. Kai 
italai nori jas grąžinti į senas vietas, ju
goslavų pasieniečiai juos apšaudo. (D).

• TOL. RYTAI
Pietų Korėjoje, amerikiečių zonoje, vi

suotiniai rinkimai, prižiūrint JT komisijai, 
atidėti į gegužės 2 d.

VENGRIJA
Ateinančiame Vengrijos socialdemokratų 

partijos kongrese dalyvaus atstovai iš Len
kijos, Italijos, Austrijos, Olandijos, Ispani
jos, Danijos ir Didž. Britanijos. (D/R).

Min. pirmininkas L. Dinnyesas paskelbė 
parlamento posėdyje, kad Vengrijos kariuo
menė sumoderninama ir padidinama iki■ mene sunivucį niiiama 

170.000 vyrų. (D/INS).

Są&aitinė politikos apžvalga

komitetu. 
čia, Mas- 
sudaryto- 

— pradė-

to-

su-

kantriai klausytis, nors sprendimą 
iš anksto padaręs. Bet tada jis pakeičia te
mą, lyg nė minte nebūtų prisiminta to, kas 
anksčiau kalbėta.

Tad jis dabar tarė:
— Keblumas su lenkų pogrindžio armija 

yra tas, kad ji nenori kovoti su vokiečiais.
— Tad tamsta esi labai klaidingai infor

muotas! — beveik sušukau aš. ■*- Mūsų 
krašto armija pradėjo kovoti su vokiečiais 
1939 metais. Ir ji nesiliovė kovojusi.

Aš priminiau Sikorskio 1942 — 43 m. 
pastangas iš jo gauti paramos tai kovai, 
priminiau Stalino atsakymą, kad, 
labai apgailestaująs, jog liejasi lenkų 
jas”, esą dar per anksti teikti pagalbą 
to armijai.

Aš priminiau jam ir tai, kad per 
.tuos metus esame neginčijamai įvykdę tiek 
ir tiek sabotažo veiksmų vokiečių kariuo
menės ir medžiagų transportams, kurie bu
vo gabenami per Lenkiją į rusų frontą ir 
kad rusų komunikatai minėdavo pagalbą, 
kurią Lenkijos pogrindžio' judėjimas buvo 
suteikęs užimant daugelį rytinės Lenkijos 
miestų.

— Taip, taip, bet kas ten per armija! — 
paaiškino Stalinas. — Ji neturi nei tankų 
nei artilerijos.

— Bet tai ir yra viena iš priežasčių, ko
dėl aš atvykau čia pasikalbėti su tamsta, 
tariau aš. — Ar tamsta gali aprūpinti mū
sų dalinius tankais ir artilerija? Juk jūsų 
daliniai stovi pačiuose Varšuvos priemies-

yra jau

,nors ir 
krau- 
kraš-

visus ir tarė, kad vokiečiai ginasi at- 
nekaip tikėtasi. Miesto užėmimu 
užtruksiąs”, pasakė Stalinas, 
negaliu nurimti, kaip noriu padė- 
krašto armijai, — kalbėjo jis to- 
Bet kaip tai atlikti? Aš nežinau,

Aną 1944 m. rugpiūčio 3 d. naktį Sta
linas pažiūrėjo Į mane per konferencijos 
stalą ir paklausė mane, kodėl aš norėjau 
pasikalbėti su juo. Prieš kelias dienas jis 
buvo įsakęs raudonajai armijai sustoti Var
šuvos pakraščiuose, o lenkų krašto armija, 
paskatinta Maskvos radijo, išlindo iš savo 
slėptuvių ir buvo sunaikinta, kovodama su 
vokiečiais. Be to, Stalinas buvo sudaręs 
„sutartį” su komunistiškai išlavintų lenkų 
grupe, kuri vadinosi atvadavimo

— Džiaugiuosi galėdamas būti 
kvoje, Stalino Sikorskio 1941 m. 
sios sutarties sukaktuvių proga,
jau aš ir tuo būdu priminiau jam drau
giškumo paktą ir pagalbą.

— Taip pat malonu būti čia tokiu metu, 
kai sovietų armija muša vokiečius Lenki
jos žemėje, — kalbėjau toliau. — Aš no
rėčiau pagvildenti lenkų sovietų santykius 
ir bendradarbiavimą kovai su vokiečiais 
baigti, o taip pat pasvarstyti ir Lenkijos 
būsimos administracijos klausimą. Kadangi 
kautynės prasidėjo Varšuvoje, visų pirmiau
sia aš noriu apeliuoti į jus, kad nedelsda
mas suteiktume! pagalbą mūsų vyrams 
kioje nelygioje kovoje su vokiečiais.

Stalinas atsigręžė į mane ir atsakė:
— Bet juk tamsta visiškai aplenki

tartį, kurią Sovietų Sąjunga yra sudariusi 
su Liublino komitetu.

Tai buvo paskutinis kartas, kada girdė
jau „komiteto” žodį naudojant pažymėti 
toms lenkų šiaudinėms iškamšoms, kurios 
buvo parinktos taip rūpestingai, jog Krem- Lčiuose, o daugelyje Lenkijos vietų yra mo
lius galėtų savo įtaką išplėsti Lenkijoje. 
Nuo tol Stalinas kalbėjo apie juos kaip 
„Lenkijos vyriausybę”, nors iš tikrųjų aš 
buvau tikrosios Lenkijos vyriausybės mi- 
nisteris pirmininkas ir tame postovyje pri
pažintas visų kraštų be Rusijos.

— Tamsta kalbi, kaip žinai, apie dalyką, 
kuris įvyko tik man išvažiavus iš Londono 
j Maskvą, tariau aš.

. Stalinas yra žmogus, kuris retai teduoda 
tiesioginius atsakymus. Jis gali labai

Čekoslovakija ir Palestina
Viešas Čekoslovakijos demokratijos iš-1 Ir socialistų „Le Populaire” pasidaro ne- 

__ _ —i.M.„ I------prievartavimas paliko labai sunkų įspūdį 
Vakarams. Tiesa, niekas neabejojo, kad Če
koslovakija, aplinkybių verčiama, buvo ir 
turėjo palikti stiprioje Sovietų Sąjungos 
įtakoje. Juk ji iš visų pusių yra apsupta 
’traštų, kuriuose viešpatauja jei ne komu- 
listų partijos, tai bent sovietų kariuomenė. 
Ji turėjo savo užsienio politiką derinti prie 
sovietų. Tačiau viduje ji beveik trejus me
tus galėjo džiaugtis didesne ar mažesne 
laisve. Čekoslovakijos vyriausybė darė vis
ką, kad tik įgytų sovietų pasitikėjimą. Jos 
politinės partijos vylėsi savo rankose

■ kančios siūlo galą. Apie tai rašo Jean 
Paryžiaus „Aurore” skiltyse:

Kaip kai kurie socialistai pas mus 
kitur, čekoslovakų socialdemokratai 
kėjosi savo rankose laiką vairą. Jiems 
atrodė, jog jie veda ypatingai gudrų 
žaidimą, kuriame paraližuoja Gottwaldą 
ir stato jam savo sąlygas. Kokie naivūs 
iš tikrųjų jie buvo savo įsivaizduotame 

gudrume!”
Komunistai tol skaitėsi su kitomis partijo
mis, iki visiškai savo rankosna paėmė po
liciją ir profesines sąjungas. „New York 
Times” konstantuoja:

„Benešąs savo atsiminimuose pasakoja, 
z kad, kadaise sudarydamas paktą su So- 

. vietų Sąjunga, jis pasitikėjo Stalinu, ir
tik laikas gali įrodyti, ar jis suklydo, ar 

ne. Dabar laikas tai įrodė.”
Dabartinė Čekoslovakija niekuo nesiskiria 
nuo savo kaimynų. BBC komentatorius L. 
Frazeris aiškina, kad Vakaruose į kitus ko
munistams atitekusius Rytų Europos kraš
tus buvo žiūrima su tam tikru nepasitikėji
mu. Buvo manoma, kad jie tikrąja! demo
kratijai yra dar nepriaugę, nepribrendę. 
Apie Čekoslovakiją tokių nuomonių nebu
vo. Visi buvo Įsitikinę, kad Čekoslovakija 
priklauso Vakarų kultūrai ir kad ji gyvena 
Vakarų demokratijos forma. Tačiau Vaka
rai susirūpino ne dėl Čekoslovakijos demo
kratijos likimo. Jų susirūpinimo priežastį 
aiškina Paryžiaus „Combat”:

„Vakar ir užvakar įsijungė Pabaltijo 
valstybės, Lenkija, Jugoslavija, Rumu
nija, Bulgarija, Vengrija, šiandien ste- 
bime — vis dar netekę žado ir bejėgiai 
— tą pačią dramą Čekoslovakijoje. Bai
sus mechaniškas kolosas pradėjo judėti, 
kolosas — kuris totalinės tiesos vardan 
šaltai skaičiuodamas ir metodingai pri
meta naują santvarką vienam kraštui po 
kito, santvarką, kurioje laisvės ir de- 
mokratijos idėjos neteko prasmės,

lai-
Piot

ir 
ti

smagią išvadą:
„Jei Sovietų Sąjunga, nesigriebdama 
karinių priemonių, išsiplėtė Europoje, 
tai jokiu būdu negalima tarti, kad ji 
tuo pasitenkins. Ji negali sustoti. Tai 
neleidžia totalinio režimo — vis tiek ar 
fašistinio ar komunistinio — logika.”

Štai kodėl kilo susirūpinimas Vakaruose. 
Štai kodėl Bidault kalba apie suardytą Eu
ropos pusiausvyrą, o Darbo partijos sek
retorius Phillipsas teigia, kad su komunis
tais bendradarbiauti negalima. Štai kodėl 
Edenas ir Spaakas reikalauja planuojamą 
Vakarų Europos uniją nieko nelaukiant pa
pildyti karine sutartimi, o senatorius Van
denbergas ragina kongresą greičiau priim
ti pagalbos Europai programą. Čekoslova
kijos dėka tiesa, kurią mes patyrėme prieš 
8-rius metus, šiandien pasidarė aiški vi
sam pasauliui. Sūkis „greičiau susibarki
me” šiandieną tapo labai madingu. Niekas 
jau nebijo, kad dėl jo gali įsižeisti Sovie
tų Sąjunga.

Kartu tokia Įvykių raida įrodo, kad, pa
sauliui vis daugiau skylant, sėdėti ant dve
jų kėdžių, kaip tai darė Čekoslovakija, kad 
ir nepakeičiamų aplinkybių verčiama, ne
begalima. Santykiams blogėjant, reikia pa
sirinkti vieną ar kitą pusę, trečiosios išei
ties nebėra. Ta 
kumus Suomijai, ji apsunkino žydų svajo
nių įsikūnijimą.

logika atnešė naujus sun-

*
JAV delegato Warreno Austino dvipras

mė kalba pereitą antradienį Saugumo Ta
ryboje sukėlė didelį susijaudinimą galeri
jose susirinkusioje publikoje. Jis, siūlyda
mas sudaryti penkių didžiųjų komisiją tar
pininkauti tarp jau sudarytos JT Palestinos 
komisijos, žydų, arabų ir D. Britanijos, 
žydų 
tinę 
bent 
cijos
pusės, vidaus politikos ir žmoniškumo su
metimų verčiama ji pasisakė už Palestinos 
padalijimą, iš kitos pusės, Įvykių raida ir 
užsienio politikos sumetimai J. A. Valsty
bėms neleidžia prisidėti prie to 
įgyvendymo. Visai aišku, kad 
galima padalyti tik jėga. Bet kas 
kalui siųs savo kariuomenę? D.
kuri nori sutvarkyti savo santykius su ara
bų kraštais ir todėl stengiasi susitarti su 
arabų lyga, to uždavinio tikrai nesiims, 
Prancūzija nenori gadinti savo santykių su 
jos imperijoje gyvenančiais mahometonais, 
JAV bijo sugadinti savo santykius su ara-

svajojęs Palestinoje įkurti savo tau- 
valstybę, jei ne visai palaidojo, tai 
nukėlė vėlesniam laikui. JAV delega- 
padėtis buvo labai sunki. Iš vienos

nutarimo 
Palestiną 
tam rei- 

Britanija,

nes eksploatuoja jų naftos 
bandydamos išlaikyti pu- 
Palestiną įsileistų sovietų 

ji norėdama išlaikyti savo

bų valstybėmis, 
šaltinius, o jei, 
siausvyrą, jos J 
kariuomenę, tai
ryšio linijas, gali įsteigti savo bazes ar pa
tikimas vyriausybes Persijoje,

būdu JaV kurių 
daug
kai joms prireikė 
be išeities. Todėl

Turkijoje,

priekaištų
Irake ir Sirijoje! Tokiu 
visuomenė padarė tiek 
britams dėl Palestinos, 
veikti, pasijuto padėtyje 
Warrenas Austinas sutinka JAV vardu, jei
Saugumo Taryba nutartų, pasiųsti net ka
riuomenę Į Palestiną, tačiau ne jos pada
lyti, bet tik tvarkos palaikyti. Girdi, Sau
gumo Taryba, kurios vardu bus siunčia
ma kariuomenė, neturinti Įgaliojimo dalyti 
Palestiną, bet tik esanti įpareigota išlaikyti 
taiką.

Įdomu, kad tik dvi didžiosios valstybės 
be sąlygų savo laiku JT visuotiniame susi
rinkime pasisakė už Paletinos padalijimą— 
JAV ir Sovietų Sąjunga^ aišku, visai dėl 
skirtingų interesų. Žydų’ politikai, atrodo, 
norėjo jomis, net jų priešingumais, pasi
naudoti savo naudai. Iš vienos pusės, or
ganizuota pabėgėlių srovė iš Rytų Euro
pos valstybių Į amerikiečių zoną vertė JAV 
vyriausybę labiau susirūpinti tuo reikalu. 
Iš kitos pusės, sovietai, norėdami gadinti 
amerikiečių arabų santykius, leido organi
zuotai tą srovę ir tarptautiniame forume 
palaikė žydų reikalavimus. Iš pradžių at
rodė, kad tas žaidimas padės įsikurti Pa
lestinoje žydų valstybei, tačiau amerikiečių 
sovietų santykiai greičiau sugedo, negu kad 
galhna buvo anksčiau tikėtis. Prieš kurį 
laiką Bevinas, o po jo ir Marshallis, ga
lėjo oficialiai paskelbti, kad tarp nelegalių 
imigrantų yra tam tikras skaičius sovietų 
agentų. Tai davė tam tikrą moralinį pa
grindą apstabdyti reikalavimus įkurti žydų 
valstybę. Visiškai nuo jų atsisakyti JAV 
vyriausybė negali vidaus politikos sumeti
mais. Būdinga, kad kaip tik paaiškėjo ne
ryžtinga vyriausybės politika, respubliki- 
ninkų kandidatai, norėdami pritraukti dau
giau rinkikų, pavyzdžiui, Taftas New Yor
ke, tuojau pasisakė už griežtesnę JAV poli
tiką Palestinoje, bet rinkimai įvyks tik ru
denį, o veikti reikia dabar, nes gegužės 15 
d. iš Palestinos britai pasitrauks. Iš Sau
gumo Tarybos posėdžių darosi' įspūdis, kad 
diplomatai stengiasi išlaikyti status quo 
ante t y. ankstyvesnę padėtį. ®odžiu, JAV 
ir Sovietų Sąjungos tariamas nuomonių 
vienodumas neišėjo žydams į gerą. Pasiro
dė, jog ant dvejų kėdžių sėdėti, kad ir Ne
noromis, darosi vis labiau ir labiau nepa
togu, jei ne visai neįmanoma. To neleidžia 
ryškėją frontai. VM

sų krašto armijos daliniai.
— Aš negaliu pasitikėti lenkais, — at

sakė Stalinas. — Jie įtaria, kad aš vėl no
rįs okupuoti Lenkiją. Turiu daug sunkeny
bių su jais.

Paprašiau nurodyti pavyzdžius; bent 
vieną.

— Gerai, — pagalvojo jis, — štai vienas 
atsitikimas su jūsų krašto armijos komen
dantu Chelmo apylinkėse. Mums beartėjant 
į šią apylinkę, jis sumobilizavo visus tin
kamus 16—65 m. vyrus ir Įsikišo į kau
tynes.

Paklausiau, ką gali dėl to prikišti.
— Jam nederėjo tai daryti, — Stalinas 

atsakė visai šaltai. — Tie žmonės buvo 
mums reikalingi derliui doroti. Tad buvau 
priverstas tą komendantą suimdinti!

Nustebęs dėl tokios argumentacijos, 
ėmiau ginti lenkų tautos patriotizmą ir 
bendradarbiavimą, nepaisant didžiausių ne
priteklių ir pavojų, bet Stalinas staiga nu
traukė mano žodžius.

— Lenkai šiandien yra kita tauta, nekaip 
1939 m., kada tamsta palikai kraštą, — tarė 
jis. — Iškilo naujos jėgos, naujos galios per 
pastaruosius penkerius metus stojo vieton 
senųjų. Viskas pasikeitė.

Pokalbį jis nukreipė Į nelemtą mūsų sie
nų klausimą.

— Turite suprasti, — tarė jis, — kad 
Lenkijai bus galima kuo padėti, tik tada, 
jei tamsta pripažinsi Curzono liniją. Kaip 
atpildą už rytinę Lenkiją, — toliau kalbėjo 
Stalinas, — gausite Vakaruose Oderio li
niją, išskiriant Breslavą, Stetyną ir Ryt
prūsius. Karaliaučius liks Sovietų Sąjungai, 
o taip pat ir aplinkinė sritis.

Aš prostetavau ir nurodžiau, kad esąs 
Atlanto chartos ir įvairių lenkų sovietų su
tarčių pažeidimas. Stalinas išklausė mane 
lig galo, paskum patraukė pečiais ir tarė:

— Gal būt, galėsime Curzono linijoje 
padaryti kai kurių pakeitimų Lenkijos nau-

dai. Bet pirmiau turite susitarti su Liublino 
lenkais. Ateityje aš temanau derėtis tik su 
viena, o ne su dviem Lenkijos vyriausybė
mis.

Profesorius Grabskis tuojau reagavo. Jis 
prislinko visai arti prie Stalino ir užėmė 
Pavlovo vietą stalo gale. Ir tada jis trenkė 
kumščiu į Stalino stalą. 45 minutes kalbėjo 
apie neteisybes, pridarytas lojaliam sąjun
gininkui.

Stalinas susimąstęs klausėsi Orabsklo, o 
jam pabaigus atsistojo, apėjo aplink stalą, 
patapšnojo pasipiktinusiam džentelmenui 
per pečius ir tarė:

— Tamsta esi geras agitatorius.
Paskum jis pradėjo pasakoti atsiminimus 

apie Varšuvą, ypačiai apie jos šaunų se
namiestį 
kakliau, 
„truputį

— Aš 
ti jūsų 
liau. —
kaip man susižinoti su jūsų komendantais, 
Norėčiau nulęisdinti du savo žvalgybos ka
rininkus, kad galėčiau orientuotis apie pa
dėtį.

Aš siūliau jam visokeriopą paramą ir 
spirte spyriau, kad jis tai padarytų. To
liau savo kalboje jis palietė bendrąją Len
kijos temą ir atkartojo savo senus pažadus, 
kad norįs matyti „stiprią, nepriklausomą ir 
demokratinę Lenkiją.” Jis kalbėjo ilgai, bet 
buvo aišku, kokios rūšies -Lenkijos jis no
rėjo po karo.

Jo kalboje labiausiai jaučiau pasiryžimą 
sunaikinti Lenkijos pasipriešinimą, kurio 
pavyzdys buvo lenkų pogrindžio judėjimas, 
atiuo metu kovojęs su vokiečiais Varšuvos 
gatvėse. Varšuvos „atvaduotoja” teturėjo 
būti raudonoji armija, tik raudonoji armija

Susitikau su Liublino lenkais, veltui tikė
damasis juos laimėti krašto armijos ir bū
simos demokratinės mūsų tėvynės paramai.

Tai buvo keršai margas būrys, bet Mo
lotovas aerodrome juos priėmė itin iškil
mingai. „Pravda”, kuri apie mūsų buvimą 
Maskvoje neužsiminė nė karto, jų garbei 
dėjo ilgus straipsnius.

Tarp jų buvo Osobka-Morawskis, būvą! 
kooperatyvo tarnautojas, kuris buvo paskir
tas naujos komunistų kontroliuojamos La- 
kijos socialistų partijos galva; Wanda 
Wasilewska, lenkų komunistė, kuri Hitle
riui ir Stalinui 1939 m. užėmus Lenkiją, 
rašė, kad Lenkija „niekada nebeprisikels"; 
Andrejus Witosas, lenkų ūkininkų partijos 
garbingo vadovo tolimas giminaitis ir My
kolas Zymierskis, kuris prieš karą buvo iš
mestas iš Lenkijos 
ėmimo.

Aš nedelsdamas 
reikalą.

— Vakar vakare
Stalinu. Jis pasisakė sutinkąs teikti pagalbą 
mūsų daliniams Varšuvoje, — tariau ai 
Kreipdamasis į Zymierskį pridūriau: - 
Tamsta kaip vyriausiasis Kosciuškos divi
zijų vadas turi gerus saitus su raudonosios 
armijos vyriausiuoju štabu. Dabar tamstos, 
kaip lenko, pareiga kaip galint veikiau su
teikti pagalbą. Mūsų 
koje būklėje. 1 

Zymierskis norėjo 
Wasilewska, fanatikė,

— Varšuvoje nėra jokių kovų, — atkirto 
ir žiūrėjo į mane primerktomis akimis.

B. d.)

kariuomenės dėl kyliu

pradėjau kalbėti apie

turėjau pasikalbėjimą st

žmonės yra beviltis*

atsakyti, bet Wanda 
nutildė jj.

Radikalios priemonės kovoje su komunizmu

prieš te

komuniz- 
pasaulinę 

kaip cen-

ko-
nu- 
ne-

Washingtonas ' (Dena/DANS). Atstovų 
rūmų užsienio politikos komisijos pakomisė 
paskelbė nuodugnų pranešimą, kuris de- 
finuoja komunizmo teoriją ir praktiką, be 
to, pasiūlo strategiją ir taktiką 
lesnį komunizmo plėtimąsi.

Pranešime konstatuojama , kad 
mo tikslas yra prievarta sukelti 
revoliuciją. Sovietų Sąjunga yra
trinė, kuri teikia pagrindines revoliucijos 
jėgas. Pranešime daroma išvada, kad 
munizmas bijo prieš Sovietų Sąjungą 
kreiptos koalicijos atsikūrimo ir net 
komunistinių kraštų federacijos.

Toliau rekomenduojama nekomunisti
niams kraštams susijungti, kad jie įveiktų 
sabotažo ir politinių intrigų kombinacijas. 
Komunizmo analizės duomenis reikia 
skelbti visuomenei, Reikia iš komunistų 
rankų išmušti infiltracijos taktiką.

Pritaikius visas priemones komunizmas 
iš radikalios ofenzyvos turės pereiti į de- 
fenzyvą.

To pranešimo priedėliuose yra surinkti 
dokumentai nuo komunistų manifesto prieš 
100 metų iki paskutinės Molotovo kalbos ir 
40 JAV protestų nuo 1945* m. liepos tnėn. 
iki 1947 metų.

SVARSTO EUROPOS LIKIMĄ
Washingtonas (Dena). Užsienio reikalų 

komisijos pirmininkas A. Vandenbergis, 
prasidėjus senate debatams dėl Europospa- 
galbos plano, prašė jį paremti ir skirti M 
milijardus dolerių.

Vandenbergas apkaltino sovietų policinį 
valstybę, remiančią sąmokslą prieš Euro* 
pos atkutimą, ir pavadino Europos pagal
bos planą taikos, stabilizacijos ir laisvė! 
planu, kuris kitam istorijos amžiui gali tu
rėti ypatingą reikšmę.

„Negalima leisti geležinei uždangai agre
sijos pagalba arba dėl apsileidimo nusi
leisti ant Atlanto krantų”.

SKUBINA EUROPOS PAGALBĄ '
Washingtonas (Dena/Reuteris). Senato 

užsienio reikalų komisijos pirmininkai 
Vandenbergas pareiškė, kad dėl Įvykių Če
koslovakijoje Europos pagalbos program: 
yra pasidariusi didelio skubotumo klausi
mu. Jis tikisi, kad Europos pagalbos klau
simu debatai senate bus užbaigti iki kovo 
15 d.

Įvykiai Čekoslovakijoje įrodė, kad laika! 
čia yra lemiamas veiksnys.
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kariniais laikais čia, Rusijos gilumoje, įsi
kūrusiais ir gana rusų raugo apneštais. Kai 
grįžo mūsų pabėgėliai į Lietuvą, su savim 
patraukė ir mūsų išeivius ir su šaknimis 
išrovė juos iš rusų tarpo.

Dar viena grupė mūsų pabėgėlių yra 
pažymėtina, tai prūsų lietuviai. Kaipo Ru
sijos priešai jie buvo ištremti ir paglemžti 
su savim bebėgančių rusų. Jau pavolgėje 
teko susitikti su šiais lietuvninkais iš Prū
sijos. Dauguma jų tuomet, tikriausiai ma
nė, kad mes juos „sukatalikįnsime”. Bet 
bičiulystės grūdas vis vien liko įdiegtas. 
Dideli sunkumai tuometiniam lietuviui teko 
pakelti. Dažnai gyvenimas atrodė be vil
ties. Be tėvynės, be pastogės ir be darbo ir 
be lėšų svetimoje, gana išjudintoje žemėje. 
Bet Į darbą stojo centralinis komitetas pa
bėgėliams šelpti; visos tos akcijos akstinu 
buvo Martynas Yčas. Pats biržietis, gra
žios lietuviškos kalvinų šeimos sūnus, nuo 
savo žemės neatitrūkęs ir tikriausioje pras
mėje demokratas. Komitetas pradėjo darbą 
58 rubliais kasoje, bet jau metų gale Yčui, 
kaip valstybės Durnos atstovui, pavyko iš 
oficialinių įstaigų išgauti pusantro milijo
no rublių sumą.

Kaip tikram Lietuvos patriotui, šios su
mos taip pat pavykdavo suvartoti ir lietu
vybės akcijai praplėsti. Taip sakant, pačių 
rusų pinigais. Voroneže buvo įsteigtos dvi 
lietuvių gimnazijos, buvo įsteigtas viena
tinis rusuose dienraštis „Lietuvių Balsas”.

Patsai centralinis komitetas btivo susi
kūręs Petrapilyje; tai buvo tikra lietuvių 
tvirtovė. Buvo biurai, įmonės, moiKyklos.

Kaip tik tuo metu rusų Durna buvo nu
tarusi siųsti savo delegaciją į užsienį, su 
savo karo alijantais ryšiams stiprinti. Du
rnoje buvo 480 narių. Delegacijai siųsti bu
vo numatyta 11 .narių. Yčas pateko į tų 
vienuolikos kiekį ir važiavo. Visi mes se
kėme, kad ir per tą „Lietuvių Balsą”, Yčo 
keliones ir į Londoną, bei jo pasimatymą 
su anglų karalium, pasimatymą su Puanca- 
rė ar belgų karaliumi. Ir visomis politiš
kos minties viršūnėmis tuometinėje Euro
poje.

Tas kelte kėlė mus ir mes vis realiau ir 
apčiuopiamiau matėme Lietuvos nepriklau
somybę. Greitu laiku Lietuvos atstovui

Ubai retai, kad ir prieš karą, lankyda
mas Paryžių, aš visuomet dabar apsidairau 
žmonių, kurių šiandien čia nėra. Pirmiausia 
— Petro Klimo. Mes jam linkime galimos 
sveikatos ir išsilaikyti, dar-dar, jo baisio
je tremtyje. Paryžius yra susijęs man dar 
sa dviem žmonėmis, atsiskyrusiais jau su 
žino pasauliu. Broniu Blavesčiūnu, kuris 
tiek nuoširdžiai mokėdavo prieiti prie žmo
nių. Ir dar — Jurgiu Baltrušaičiu, didelia 
Lietuvos pažiba. Didelis mintininkas, nevien 
formavęs mūsų prieškarinę meno mintį, bet 
ir visą mūsų jauną kartą, tuomet susispie
tusią Maskvoje.

Kiek kartų žmogus esi buvęs pokarinia
me Paryžiuje, gauni susikaupti mūsų pabė
gėlių bažnytėlėje su jos buvusiu vargonin- 
ku, ponu Rasteniu, drąsiai apmetančiu savo 
žvilgsniu žmones bažnyčioje. Tarytum sa
kytų: Bus! Lietuva prisikels. Mes dar ga
lėtumėm paprašyti kunigo Kubiliaus, kad 
jis nukreiptų mūsų mintis į Aukščiausiąjį, 
kad mūsų tremtyje mes visuomet liktume 
vieningi. Ir kad netektų mums diskutuoti 
dėl formos ir formalumo. Mes norime es- 
mėsl

Trisdešimt metų sukaktis sutinka mus 
svetur. ‘Jei mes galvosime nuolat apie sa
vo žaizdą, ilgainiui atrodys ji neišgydoma. 
Bet yra ir kitur gyvenančių pabėgėlių, jų 
buvo ir anksčiau ne šiandie. 1832 metais 
tame pačiame Paryžiuje egzistavo „Lietu
vių — prancūzų draugija”. Po nepasiseku
sio pirmojo Lietuvoje sukilimo. Draugija 
pirmą savo iškilmingą aktą suruošė 1932 
metais, rue RivoIIi 18. Dalyvavo 400 žmo
nių. Cezaris Flateris, draugijos pirmininkas 
suvedė savo paskaitą prie šios tezės: 
„šiaurės tironui negana, kad jis bus paver
gęs lietuvius materialiai, jis nori pavergti 
dar jų sielas. Bet tai jam nepavyks”.

Iškilmėse dar dalyvavo žinomas istorikas 
I. Lalevelis, Vilniaus Universiteto profeso
rius; Chodzko, Pranas Szemiotas ir kiti. P. 
Szemiotas pareiškė: „Rusų caras yra pa
skelbęs, kad lietuviai jau liko ištautinti, jie, 
esą, jau virtę rusais. Kągi reikalauti iš ca
rol Užuot tėvynės pas jį tik imperija. Pas 
despotus nėra tėvynės.”

Taip kalbėjo mūsų senoliai prieš šimtą 
metų. Buvo mintys, ir vargas tuomet, sielo- 
pmės mes ir šiandie.

1914 metų karas suardė mūsų tuometines 
sodžionių idilijas. Ir mano tėviškė, kaip ir 
daugelis kitų, virto karo arena. Turėjau 
su tėvu keliauti į Maskvą, ten paguldyti jį
i ligoninę. Su saviškiais sodžiuje man teko 
pasimatyti tik po šešerių metų, nes toliau
ii Vilniaus traukiniai nėjo; Kaunas jau bu
vo užimtas vokiečių. Nuo to laiko prasidėjo 
ir mano pabėgėlio dalia, bei mano veiki
mas tarp pabėgėlių. Daugiausia man teko 
veikti Volgos rajone. Čia mūsų pabėgė
liams buvo dar blogiau, nė karo pradžioje 
ir nė kitur. Visiems mūsų pabėgėliai tuo
met kliudė. Didelis pavojus buvo, kad mū
są pabėgėliai galėjo ištirpti rusų sodžiaus 
gilumoje ir dingti ilgainiui. Teko susidurti 
su rusų administracija, šiaip paprasti žmo
nės, rusai, padėdavo, kuo galėdami: susi
rasdavo ir patalpos, pavykdavo sutraukti 
krūvon ir žmones. Buvo steigiamos mokyk
ite, gal dar daugiau lietuviškos nė Lietu
voje, nes čia mažiau rusų kontroliuojamos. 
Susidurdavau dar su lietuviais, dar prieš

Į Martynui Yčui pavyko išrūpinti pas popie- 
| žiu Benediktą XIV dieną aukoms rinkti nuo 
karo nukentėjusiai Lietuvai viso pontifikato 
bažnyčiose.

Vieną kartą Yčas visai paprastu būdų 
pasiūlė man keliauti į Daniją. — Mums 
reikalingi darbininkai! Tokie pat kabalai 
buvo išmesti Ignui Šeiniui, Jonui Aukštuo
liui ir Stasiui Šalkauskui — važiuoti į už
sienį. Tai buvo pirmi keturi Lietuvos vyrai 
sąmoningai siunčiami į užsienį kalbėti: kas 
tai yra ta Lietuva.

Šeinius nuo savo pirmų atvykimo įStock- 
holmą dienų neatleidžiamai užsiėmė pro
paganda Lietuvai, nenuilstamas ir dabar, 
šiais sunkiais laikais.

Bet tai jau visai kita istorija, atitolanti 
nuo pabėgėlių temos. Gal tik tiek, kad man, 
be mėginamos irgi propagandos, pavyko 
Kopenhagoje įkurti Komitetas lietuviams, 
karo imtiniams Vokietijoje šelpti, — prisi- 
šliejus prie danų raudonojo kryžiaus.

Šiaip jau prasidėjo konferencijų Stock- 
holme ir Berne laikotarpis, turėjusių tuo
met didelės reikšmės užsieniui, nes kalbėjo 
jau laisvi lietuviai iš laisvojo užsienio.

Tie laikai jau seniai praėjo. Jau dabar, 
esant užsienyje, šituo karo metu, ištroškęs 
akcijos ir įsistemintos propagandos apie 
Lietuvą, kokiu atsidėjimu ir malonumu te
ko skaityti laikraščiuose žinią, kad prof. 
Matorė išdrįso ir jam pavyko dalyvauti 
mitinge. Wagramo salėje, komunistų ir 
riaušininkų apgultoje.

Artinas laikai, kada žmonės rašys mūsų 
dienų istoriją. Argi tai ne stebuklai, kad 
Hamburge esama Lietuvos universiteto, 
tremtyje išeina dešimtys dienraščių ir tiek 
knygų ir tokių knygų, kokių mes ir Lietu
voje būdami nevisuomet turėjome.

Mes dar nežinome kaip susikurs Europa, 
ir geografiškai ir politiškai, vieną tik ži
nome, kad pasaulis žymiai sumažėjo. Jis 
šandie gali būti sunaikintas per kelias va
landas, bet, tur būt, po kelerių metų vis dėl 
to bus surasta, tų pačių mokslininkų, pas
tovesni principai pasaulį sutvarkyti. Ir vie
ną dar mes žinome, kad į rytus nuo mūsų 
tas rusų destruktyviškumas ir amžinasis min
ties kalėjimas turės žūti užleisti kelią kū
rybai.

Prieš mane guli laiškas iš Tėvynės., Tai 
pasveikinimas su Kalėdų šventėmis. Dre
bančia sesers ranka įrašyti skaudūs krau
jo žodžiai:

„Mielas broli!... Mes laukiame 
pavasario, bet neduok, Dieve, ne to
kio, kaip anuomet... Ne! Anuomet 
labai menkai užderėjo... Dabar pas 
mus labai prastas oras! Tavo svei
katai pavojingas...”

...... bet neduok, Dięve, ne tokio, kaip 
anuomet...”

O anuomet?... Anuomet buvo pavasaris.
Dangus buvo giedras, giedras. Ir klevo 

lapai buvo paūgėję, žali. Tai buvo birželio 
13, 14, 15 dienomis... Nelijo. Dievaž, bu
vo giedra...

O mūsų širdyse?...
Raudoni, it kritusio arklio krauju nuda

žyti vagonai, ilgomis virtinėmis slinko 
Minsko link...

Keiksmai, maldos, ašaros, aimanos dus
liai veržėsi pro spygliuotus vagonų lange
lius. Kur tau?... Tik enkavedisto durtuvo 
ašmenys blizgėjo saulės spinduliuose, o 
pro gyvulinių vagonų grindinį sunkėsi kru
vinos ašaros. Bet ašaros buvo stambios...

Tai buvo pavasaris... O, žiaurus pava
saris!... Nebesulaukti jo!

♦
Vakaras. Išeinu į plentą. Tamsūs debesys 

slenka, slenka... Taip tingiai, iš lengvo. 
Matyt iš tolo... iš Letuvos, Latvijos, Es
tijos?... Ne! — iš toliau. Iš Altajaus, Ir
kutsko, Sachalino...Lietuvaitės šoka Horsfortlyje (Anglijoje)

Lietuvą mes nuolat ir nuolat prisimename, 
kaip gražiai ir greitai ji buvo kuriama. Bet 
ne viskas taip buvo Lietuvoje, kaip turėtų 
būti. Nebuvo, sakysim tikro nuoširdumo 
tarp imančio besiformuoti miestelėno ir 
tėvų, dirbančių sodžiuje. Taip pat dirbti
numo būta ir mūsų santykiuose, kad ir su 
pačiais artimiausiais kaimynais, latviais ir 
estais. Tokiomis išpūstomis priemonėmis 
mes stengėmės prieiti prie vadinamosios 
„sąjungas”. Nors visuomenė ir žmonės 
lengviau kelią surasdavo.

Toleranciją visaip galima suprasti. Iš 
prigimties lietuviai juk yra labai tolerantiš
ki. Tenka prisižiūrėti tik mūsų sodžiui. Kai 
Voldemaras pokariniu metu mokė mus, kad 
nėra ko skubėti kurti kariuomenę, nes en- 
tantė pripažinusi kartą mus, turės ir atsa
kyti už mūsų nepriklausomybę, tik tas svei
kasis sodžius sukilo tuomet prieš įsiver
žiančius bolševikus, su Sleževičiais ir Škir
pomis, ir kitais priešakyje, ir išgelbėjo tė
vynę. Ir dabar Letuvoje likę atlaiko kovą. 
Jiems mes šiandie turime nusilenkti. Ir iš 
ten imtis visų impulsų. Ir jiems eiti į talką.

Mes norėtume, kad Lietuvoje visiems gy
ventojams būtų laisvė. Kad kiekvienas žy
das, kiek dar jų liko vokiečių neišpiautų, 
jaustųsi Lietuvoje kaip savo tėvynėje. Ir 
kiekvienas kitatautis ir kiekvienas kitatikis. 
Čia be šveicarų kantoninio sutvarkymo ir 
įpročių pasaulis, tur būt, nieko geresnio 
nesugalvos.

Tolerancija ir darbas! Tik tokiu būdu 
galima bus grįžti Lietuvon. Žinoma sunku

sukurti tokią idealistinę dalykų būklę. Daug 
lengviau nustumti žydą į šalį, ar uzur
puoti kokią politišką' partiją, bet ilgai be- 
sipratinant-galima pasiekti.

Didelis norvegų mokslininkas, Fridjoi 
Nansen, — keliautojas į šiaurės polį, saky
davo: dideli sunkumai yra tam, kad juos 
nugalėti, o nenugalimi dalykai — reikalau
ja tam tikro laiko.
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Petras Babickai

Vilniaus katedrai
Slėnyje Šventaragio skaisti ir balta* 
Stovi ji, kaip gražiausioji puokštė lelijų, 
Už jos kuoras pilies, vėliava iškelta 
Ir Vytis vėliavoj skrieja, rodos, atgijęs.

*
Atėjūnai, pikti svetimieji bernai,
Prie šventųjų jos kojų pūn trankos įnirtę, 
Lietuvos milžinai sergi ją ir nūnai, 
O ir sūnūs svetur jos dalios neužmiršo.

Ar žinai, ko ji liūdi ir ilgis ir klauso, 
Ką šiurena naktis ir Sietynas šviesus? 
Ji palaiminti trokšta benamius visus -m

Ir tada jai atsiveria gedulo dausos:
Vargas. Badas. Mirtis... O našlaičiams 

taip šalta, —
Juodas šydas uždengia krūtinę jos baitą.

(Iš knygos „Svetimoj Padangėj**)

Iš DP dienoraščio
Juk tiek bėribės žemės Ir turto!
O vargo, vargo???... Neapskaičiuaerf, 

brolau...
„... Dabar pas mus labai prastas oras! 
Tavo sveikatai pavojingas...”

Taip! Bet tenai?... tenai Lietuvoje, Al
tajuje... Juk tiek daug mūsų motinų, žmo
nų, brolių, seserų, kūdikių ašarų,... Kru
vinos, stambios ašaros...

*
Rodos, girdžiu:
— Vandens... vandens... vandens... 

Dieve... mama... kur tėtis?... minu.,, 
silpna ... vandens...

O jums, kurie esate išvengę mirties, ir 
kurie kenčiate šaltį, alkį Tėvynės ir Sibiro 
miškuose, siunčiame savų motinų, kūdikių 
pilnus ilgesio ir baisių kančių žvilgsnius!... 
Mes neturime Rūpintojėlių pakeliuos... Mus 
lydi kančios, ašaros ir ilgesys.... Mūsų ei
lės kas valandą, kas minutę retėja... mū
sų gyvybės gęsta ...

TaipI „O, mama... vandens, vandens, 
vandens...”

Karaliai, prezidentai! Juk ir jūs turite 
jausmus, sąžinę ir širdį? Juk ir jūs turite 
tautas, motinas, šeimas...

Ir kas išvarys muitininkus iš bažnyčių, 
atstatys išniekintus Rūpintojėlius?

O gal leisite tūkstančiams, milijonams Al
tajuje, Sachaline, Sibire numirti šakalų gei
duliams?!

Kažkur kelia putojančias taures...
O tenai?... Tenai kraujas kančios ir... 

mirtis! ... Al. Kėdainia
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STAUGIĄS ŠUO

Klaudijus Drumas linktelėjo su dirbtinu 
mandagumu. — Jei tai jums patinka, galit 
klausinėti tą liudininkę nors ir ištisus me
tus.

— Taip! — sušuko teisėjas Markhamas.
— Prašau, advokate.

Pertis Meisonas vėl buvo dėmesio centre. 
Jo nurodymas, kad tas apklausinėjimas gali 
būti didžiausios reikšmės, visų dėmesį su
koncentravo į jį. Faktas, kad jo ankstybes- 
nieji apklausinėjimai buvo labai nerūpes
tingi, prisidėjo prie pagyvėjusio susidomė
jimo tos liudininkės tardymu.

— Kai išvykot iš Santa Barbaros su ponu 
Forbsu ir ponia Kartraitienė, ar ponia ži
nojo apie jūsų užsiėmimą?

Nežinau.
— Ar nežinot, ką ponas Forbsas jai kal

bėjo?
— Žinoma, ne.
— Jūs buvot anksčiau pono Forbso se

kretorė?
— Taip.
— Ar nebuvot daugiau negu sekretorė?

— pasiteiravo Perris Meisonas.

Klaudijus Drumas atsistojo ir griežtai 
užprotestavo. Teisėjas Markhamas gyvai 
palaikė protestą.

— Iš to paaiškės motyvai, gerbiamas 
teisėjau, — pabrėžė Perris Meisonas.

— Liudininkė iki šiol nieko nepasakė, 
kas galėtų tokiam motyvui suteikti kokios 
nors reikšmės, — tarė teisėjas. — Tam yra 
nustatytos taisyklės, advokate. Prašau ap
klausinėti ir vengti ateity tokių klausimų.

— Labai gerai, — sutiko Perris Meiso
nas.

— Išvykus iš Santa Barbaros su Klintonu 
Forbsu ir Paula Kartraitienė, vykot auto
mobiliu, ponia Benton?

— Taip.
— Automobily buvo ir šuo?
— Policijos šuo, vardu Princas? »
— Taip.
— Tas pats šuo, kuris buvo nušautas 

žmogžudystės metu?
— Taip, — tarė Teima Benton, staiga 

smarkiai pakeldama balsą.
— Jis paaukojo gyvybę, gindamas savo 

šeimininką nuo klastingo žmogžudžio! —

patvirtino Perris Meisonas ir pamažu link
telėjo. — Tai tas pats šuo, kuris atvyko 
kartu automobilyje?

— Taip.
— Ar jis buvo prisirišęs prie Paulos 

Kartraitienės?
— Taip, jis buvo labai draugiškas su ja, 

apleidžiant Santą Barbarą. — Po to jis dar 
labiau prie jos prisirišo.

— Ar tas šuo buvo kartu su ponu Forb
su ir ponia Forbsiene Santa Barbaroje?

— Teisingai.
— Ar ten matėt tą šunį?
— Taip. x
— Ar jis buvo prisirišęs ir prie ponios 

Forbsienės?
— Aišku.
— Jis prisirišo taip pat ir prie jūsų?
— Taip, tai buvo labai meilus šuo.
— Taip, — patvirtino Perris Meisonas,

— reik manyt. O ar jis nestaugė beveik 
paliovos šių metų spalio 15 d. naktį?

— Ne nestaugė.
— Ar esate girdėjusi jį staugiant?
— Negirdėjau.
— Ar iš tikro, ponia Benton, šuo neiš

bėgo iš namų, neatsistojo prie garažo prie
stato ir su liūdesiu nestaugė?

— Ne.
— Gerai, —griežtai tarė Perris Meiso

nas, staiga pakeisdamas temą, — ar atpa
žino! laišką, kurį Forbsui paliko ponia Kar
traitienė, nusprendusi grįžti pas savo vyrą?

— Taip.
— Ji sirgo uždegimu?
— Taip.

be

ponas 
ta

Kar-

tik-

— Ir gijo?
— Taip.
— Ir ji staiga pasišaukė taksi, kai pono 

Forbso nebuvo namie?
— Kai ponas Forbsas, — pradėjo liudi

ninkė lediniu balsu, — buvo išviliotas iš 
namų apgaulingu skundu, kurį jūs ir 
Kartraitas įteikė! valstybės gynėjui, 
moteris grįžo pas savo vyrą, poną 
traitą. Tai buvo netikėtai padaryta.

— Manot, kad ji pabėgo su savo 
ruoju vyru?

— Ji pabėgo nuo pono Forbso, su 
riuo ji gyveno apie metus laiko.

— Ir ji paliko tą laišką?
— Taip.
— Tvirtinai, kad jis parašytas jos ranka?
— Taip.
— Ar jūs pažinojot ponios Kartraitienės 

braižą prieš palikdama Santą Barbarą?
— Taip.
— Štai, — tarė Perris Meisonas, ištrauk

damas popiergalį, — jūs matote raštą, ku
ris manoma parašytas ponios Kartraitienės 
ranka. Klausimas ar tai tas pats braižas 
kaip ano laiško?

O— Ne, — pamažu paneigė liudininkė. Ji 
pamažu prikando lūpą, po to staiga pridū
rė: — Aš manau, kad ponia Kartraitienė 
stengėsi pakeisti savo braižą, palikusi San
tą Barbarą. Ji stengėsi nuslėpti ir savo 
tikrąjį vardą nuo 
sitikdavo.

— Suprantu, — 
Štai popiergalis,
Bessie Forbsienės, šios bylos kaltinamosios,

ku-

kiekvieno, kas su ja su

tarė Perris Meisonas. — 
kuris manoma parašytas

ranka. Ar tai tas pats rankraštis, kaip pa
likto ponios Kartraitienės laiško, ar ne?

Tikrai ne.
— Galiu paprašyti, kad parašytumėt ant 

popierio gabaliuko ir noriu, kad tas raštas 
būtų palygintas.

Liudininkė svyravo.
— Tai visiškai neatitinka taisyklių, ger

biamas teisėjau, — įsikišo Klaudijus Dru
mas pasikeldamas.

Perris Meisonas pakratė galvą.
— Liudininkė liudijo, — tarė jis, — apie 

ponios Kartraitienės rankraštį. Aš turiu 
teisės jai parodyti kitokių pavyzdžių ir jos 
paprašyti nustatyti, kieno tai 
ginant su laiško braižu.

— Manau, jūsų tiesa, ponas 
sutiko teisėjas Markhamas. — 
metamas.

Teima 
popierio 
tęs.

Perris 
palingavo.

— Manau, kad abu sutiksime, jog tai yra 
visai kitas braižas, negu paliktame ponios 
Kairaitienės laiške.

— Žinoma, — tarė 
sarkazmu.

Teisėjas Markhamas
— Atėjo įprastinis 

metas. Rodos, jūs, advokate, sutikote, jog 
neturėsite nieko prieš, jei kryžminis ap
klausinėjimas bus kiek pertrauktas?

(B. d.)

raštas, paly-

Meisonai, —
Protestas at-

Benton nervingai pagriebė skiautę 
ir paskubomis parašė kelias eilu-

Meisonas pasižiūrėjo į raštą ir

Fudininkė su karčiu

sunkiai pasijudino, 
popiečio pertraukos
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carų rusifikacijos 
tikslu. Visgi, ra- 
lietuvių tauta at-

Mūsų tolimesnių ir artimesnių slavų kai
mynų spauda tremtyje gražiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo me
tines. Gražūs atsiliepimai tilpo gudų laik
raštyje „Backauščina” (Tėviškė), kuris yra 
leidžiamas Osterhofene, o taip pat Muen- 
chene išeinančiam „Ukrainska Tribūna”, 
kuris savo vedamajame šitaip rašo: ...„Po 
1863 m. sukilimo Lietuvos — Lenkijos vals
tybę užgulė dar didesnė priespaudos našta. 
.Maskva Lietuvą ėmė traktuoti kaip Pabal
tijo provinciją, kuri tapo 
ir poliflnio persekiojimo 
šo „Ukrainska Tribūna”,
silaikė, o kova pagimdė dar didesnį lais
vės kovotojų skaičių. ...1905-ji metai su
teikė šiokius tokius palengvinimus, kurie 
betgi jokiu būdu nepatenkino lietuvių troš
kimo — atstatyti Lietuvos nepriklausomy
bę... Prasidėjus suirutei Rusijoje, lietuviai 
sugebėjo sumaniai išnaudoti esamą momen
tą nusimesti jų pečius slėgusiai ilgametei 
rusų priespaudai ir 1918 m. Vilniuje susi
rinkęs „Seimas” stengėsi sukurti Lietuvos 
valstybę etnografinėse jos sienose. Vasario 
16 d. buvo paskelbta-lietuvių tautos valia — 
Nepriklausoma Lietuvos Respublika su Vil
niumi ir jo kraštu. (Vėliau, Vilnius su savo 
sritimi, vadovaujant gen. Želigovskiui, klas
ta ir smurtu iš Lietuvos buvo išplėštas). 
Pradedant tuo šviesiu pomentu lietuvių 
tauta ištisus 22 metus vedė savarankų gy
venimą ... Lietuva pažengė visose gyveni
mo srityse... Lietuviai įrodė kokios kūry
binės jėgos juose slypi. Tuomi jie pa
tvirtino, kad tik nepriklausomybė leidžia 
tautai visiškai išsivystyti, o taip pat ir tai, 
jog ir mąžiausia tauta turi teisę savarankiškai 
gyventi savo valstybėje. Lietuviai praktiš
kai įrodė, kad jie gali išsiversti ir bedidžių- 

' jų globos, už kurios dažniausiai slepiasi ki-

„Ukraina visada ir visur rems Lietuva 
laisvės kovoje“ - ' •

RAŠO UKRAINIEČIŲ SPAUDA
ti tikslai ... Didinga istorinė Lietuva, su I kurie mus iš Lietuvos pasiekia, įrodo, kad 
kuria ukrainiečiai turėjo artimus draugiš-1 
kūmo ryšius, padėjo tvirtą pagrindą, ant 
kurio 1918—1940 m. lietuviai kūrė savo jau
ną valstybę. Mūsų atmintyje visada, pasi
liks tie nuoširdūs broliški santykiai, ku
riais tuometinė Lietuvos valstybė atsiliepė j 
pulk. Konovalco skelbiamą Ukrainos Lais-, 
vės Idėją. 1940 metai lietuviams atnešė' tra
gediją, bolševikams Lietuvą okupavus. Šios 
prievartos pasekmės buvo: masiniai areš
tai, deportacija į Sibirą, sušaudymai ir t.t. 
Tai jau plačiai žinomi Maskvos metodai, 
kuriais ji nori sunaikinti- 
patriotiškumą bei aukštą 
pasukus Maskvos norima

lietuvių tautos 
kultūrą, kad ją 
linkme. Faktai,

| lietuvių tauta yra nepalaužiama. Ir šiandien 
didelis skaičius lietuvių kovotojų tėvynėje 
savo tikslą išreiškia šūkiu: „Kova — var
dan lietuvių tautos nepriklausomybės!” Tuo 
būdu sykiu su kitomis pavergtomis tauto
mis lietuviai įsijungia Į didžiąją tautų iš
laisvinimo akciją. Minėdami Lietuvos 30-jų 
metų nepriklausomybės paskelbimo sukak
tį, mes linkime lietuvių tautai ištvermės 
ir pasisekimo kovoje prieš mūsų bendrą 
priešą. Kariaujanti Ukraina, kurią atsto
vauja OUN, UGRV ir UPA, nuoširdūs lie
tuvių sąjungininkai, visada ir visur palai
kys Lietuvą teisingai kovojančią už savo 
laisvę”. Almus

Vasario 16-toji Liibecke
Šį vieną didžiausią Lietuvos istorijoje 

įrašytą faktą — kad norime laisvai gyven
ti ir gyvensime, atitinkamai pagerbė ir Lū- 
becko lietuvių stovyklos visuomenė.

Vasario 15 dieną, 14,30 vai., vargo ir 
kančios keliui atžymėti, vokiečių Vorwer- 
ker kapinėse buvo iškilmingai pašventin
tas mirusiems lietuviams prisiminti pa
minklas, pastatytas vietos lietuvių rūpesčiu 
ir aukomis. Daug kruopštaus darbo ir lai
ko paaukojo paminklui statyti komitetas, 
kurį sudarė lietuvių katalikų parapijos kle
bonas kun. V. Martinkus — pirmininkas, 
nariai — P. Stakė ir J. Šimkus.

Paminklas buvo padarytas Liibecke vie
nos vokiečių firmos iš juodo šlifuoto ak
mens, obelisko išvaizdos, 3 m. aukščio. Jį 
gražina dipl. inž. Muloko stilizuotas lietu
viškas kryžius, vytis, ir įrašai: „Lietuva 
Tėvyne mūsų” ir F. Kiršos nuostabiai 
prasmingi kūrybos žodžiai: „Nebausk, Vieš

Laiškas iš Kanados
Kanadon atvykau su 151 lietuvių laivu 

„Oen. Stuart Heinzelman”. Atlikę visus 
formalumus su Pacific linijos traukiniu vy
kome į Montrealį. Čia buvome lietuvių ma
loniai ir gražiai sutikti. Moterys mus vai
šino vaisiais. Kanados miestuose ir mies
teliuose vaisių netrūksta. Apelsinas kainuo
ja 4—5 centai. Vėliau dalis atvykusiųjų 
važiavome į Toronto. Tai modernus, gražus 
miestas apie 1 mil. gyventojų. Gatvės tie
sios, naktimis iliuminuotos. Autovežimių 
pilnos gatvės. Žmonių dienos metu mažiau, 
o vakarais padaugėja, nes darbininkai vyks
ta-iš darbų. Krautuvės pilnos gėrybių. Mė
sos kaina įvairi 53—1,20 centų svaras. Duo
na 13 et. svaras, pieno litras 18—20 et., 
lašinių svaras 70 et. Kambarys vienam as-

gumynas. Moterų yra ir gražiai apsirengu
sių. , Visi bizniai, pramonė ir prekyba yra 
žydų rankose, jie valdo milijonus, o kartu 
ir Kanadą bei JAV. Todėl ir darbai yra jų 
rankose. Kitų tautybių žmonės turi mažus 
biznelius. Lietuvių bizneliai dažniausiai kur 
nuošaliai. Dauguma lietuvių turi mažus na
melius, už kuriuos kai kurie ir dabar dar 
moka išsimokėjimo mokesčius. Apskritai pa
sakius, Kanados darbininkų nameliukai at
rodo mizertiai. ,

Toronte lietuvių yra apie 2000—3000. Yra 
viena lietuvių parapija,,kurią aptarnauja ai
ris kunigas, nemokąs' lietuviškai. Bažnyčią 
lanko apie 300 žmonių. Kiti daugumoj rau
doni. Ir iš kur jie? Su jais turime vesti

patie, sūnų tėvų kapų praradimu”. Pamink
le įrašyta daugiau trisdešimt mirusiųjų 
pavardžių. Šventinimo apeigas atliko ir 
atitinkamus pamokslus pasakė kun. V. Mar
tinkus ir lietuvių evangelikų parapijos kun. 
Urdzė.

Lietuviai iškilmėse dalyvavo skaitlingai ir 
organizuotai. Buvo uždėta latvių, estų ir lie
tuvių vainikai. Lietuvių visuomenės var
du, primindami mūsų kenčiančios tėvynės 
vargus ir kančias kalbėjo A. Stulpinas ir 
gimn. mok. A. Venclauskas.

19 vai. mieste Aegidien salėje buvo bend
ras Lietuvos nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Dienos' minėjimo reikšmę glau
džiai apibūdino lietuvių tautinis reprezen
tantas A. Stulpinas. Jautriais širdingais žo
džiais pasveikino latvių, estų ir ukrainiečių 
atstovai, linkėdami greičiau baigti kančio
mis nusėtus kelius tremtyje ir grįžti nepri- 
klausomon Lietuvon.

Prof. Stanka išsamioje paskaitoje vaiz
džiai išryškino lietuvių tautos ir nepri
klausomos Lietuvos paskelbimo akto tarp
tautinę reikšmę. Pastebėjo, kad vasario lė
tos dienos aktas yra pirmas dokumentas, 
kuriuo paskelbta tautų apsisprendimo tei
sė ir t.t.

Operos solistai J. Augaitytė ir Ivanaus
kas padainavo keletą liaudies dainelių 
akompanuojant J. Švedui. Dramos aktorius 
K. Gandrimas padeklamavo J. Krumino ba
ladę apie savanorį ir du B. Sruogos eilė
raščius.

Kitą dieną, vasario 16 buvo paminėta ir 
atskirose Meesen ir Artillerie kareivinių 
stovyklose. Ryte 9 vai. buvo pakelta tauti
nė vėliava ir 10.30 vai. katalikų ir evan
gelikų 
dos.
dalini.

bažnyčiose buvo atlaikytos pamal- 
Po pietų buvo paskaitos su menine 

X OI. P.

*Sena ir nauja
Nors ir turime gražią praeitį, nors mūsų tautos atgimimas žymia dalimi gai

viausias sultis sėmėsi iš tos praeities (plg. „Aušros” motto), nors ir j himną esa
me įsirašę žodžius „iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia”, tačiau 1918 m. Lie
tuva buvo visais atžvilgiais nauja valstybė. Tuo mes skyrimės nuo kai kurių kitą 
pokarinės Europos valstybių, pav., nuo Lenkijos, kuri pretendavo j vad. „postli- 
minii” teisę, skelbėsi esanti atsistačiusi senoji 1772 m. Lenkija, „Polonia restituta”. 
Iš čia kai kurios jos nepagrįstos pretenzijos, iš čia jos didesnis konservatyvia- 
mas net su tam tikra luomine santvarka.

Mes atgimėme iš istorinės Lietuvos, bet kūrėme naują Lietuvą. Ir viskas pas 
mus buvo nauja: nauja kultūra, nauja politinė santvarka ir svarbiausia, nauja 
socialinė struktūra, kuri anot a. a. prof. M. Roemerio yra kiekvienos politinės 
santvarkos pagrindas. Iš čia tas milžiniškas ūkinio ir kultūrinio gyvenimo šuolis, 
kurį mes padarėme per paskutinius dvidešimt metų.

Tačiau, kaip jau minėjome praeitą kartą, šiandien visa labai greitai bręsta 
ir sensta. Ir visa, kas dar prieš keletą metų atrodė taip šviežu ir taip nauja, 
imta nusibosti: iš kairės ir iš dešinės atsirado pastangų pakeisti gyvenimo stilių, 
suteikti jam naujų formų, pakreipti jį nauja linkme. Kadangi sena ir nauja visuo
met eina greta, nemaža buvo ir tokių, kurie išsigando tų visų naujovių. Tuo me
tu sėdėję valdžioje tautininkai laikė tuos visus novatorius vienybės ardytojais, pa
tamsių gaivalais, vienos grupės prieš kitą kurstytojais ir panašiai. Iš antros pu
sės, senos politinės partijos (vadinkime jas demokratinėmis), nors irgi nepaten
kintos esama padėiiipi, ne sn nuolaidesne akimi žiūrėjo į tuos radikalistus iš deši
nės ir iš kairės. Jų galva, tikras Lietuvos kelias buvo tas, kuriuo ji ėjo 1922— 
1926 m.

Susidarė keistas paradoksas. Vadinamos pažangiosios grupės (valstiečiai liau
dininkai ir socialdemokratai) žvelgė J praeitį nors ir netolimą, ir ten ieškęjo sa
vo idėjų įsikūnijimo. Tautininkai, kaip ir kiekviena valdžioje esanti partija, rūpi- 
nosi status quo išlaikymu ir vienybe. Gi buvo nemaža ir tokių, kurie nebuvo pa
tenkinti nei esama padėtimi, nei buvusia, kurie ieškojo ko nors naujo, kurie akis 
buvo nukreipę į ateitį. o

Ligi 1939 m. visas tas rūgimas vyko lyg uždarame katile. Tuę metu prasidė
jusios tautos nelaimės pirmiausia iš pagrindų supurtė seną padėtį. Iš uždaro ga
ro katilo ėmė veržtis garai. Tragedijos išvakarėse gavo progos pasireikšti senos 
politinės partijos, buvo sudaryta šiokia tokia koalicinė vyriausybė, vadinasi, tam 
tikra prasme (netobulai) buvo lyg atstatyta 1926 m. padėtis. Tragedijos pirmajame 
veiksme (1940—41 m.) visa tai buvo nušluota ir išėjo į gyvenimą kairieji radi- 
kalistai. To akivaizdoje sumažėjo skirtumai tarp visų kitų grupių, kurios ėmė 
jungtis bendros rezistencijos vardu. Ji trumpai galėjo pasireikšti 1941 m. vasarą. 
Tragedijos antrame veiksme (1941—1944 m.) visas tautos aktyvas nuėjo į po
grindį. Tad šį kartą visos srovės (ir senos politinės partijos ir nauji sąjūdžiai, iš
skyrus radikaliuosius kairiuosius) surado bendrą kalbą ir bendrą darbą. Prie ben
dro stalo sėdo ir senos politinės partijos, ir nauji sąjūdžiai. Tragedijos trečiame 
veiksme (1944— ligi šios dienos) tauta tapo suskaldyta. Nekalbėsime šiuo tarpa 
apie didžiąją tautos dalį (pažymėsime tik, kad ten kova vyksta bendru BDPS var
du). Šiapus „geležinės uždangos”, nors buvo atsinešta senoji antro veiksmo kon
strukcija, tačiau naujos kovos ir darbo sąlygos iškėlė ir naujus momentus. Su- 
prantama, kad atsirado trynimasis tarp seno ir naujo. Tai kas susikūrė rezistenci
jos metu ir kas brendo jau ir prieškatastrofiniais laikais, dabar daug kam atrodo 
nebereikalinga. Naudodamiesi nors ir dipukiška demokratine laisve manome, kad 
galime grįžti į senuosius demokratinius laikus ir pasitenkinti tada buvusiomis for
momis ir visuomenine diferencijacija. Iš čia tas nuvertinimas visokių naujų sąjū
džių, iš čia kai kurių politinių partijų arogancija. Tačiau nesileidžiant į jokias ; 
pranašystes viena tik galima pasakyti, kad kol kova dar nėra baigta, nei senos ' 
partijos nei nauji sąjūdžiai neturėtų dėti taškų ant i. Bent kovos laikotarpį ver
tindami mes turėsime pripažinti didžiausius nuopelnus tiems, kurie toje kovoje 
daugiausia bus padarę. Sena ar nauja čia nesvarbu. O /gyvenimas kasdien neša 
nauja ir keičia sena. Gyvenimas yra nuolatinė srovė, j kurią, anoj senojo Herakli
to, negalima du kartus toje pačioje vietoje sumerkti kojas. K. STROPUS

meniui 45—60 dol. mėnesiui. Darbininkas 
uždirba į valandą 70 et., dirbdamas po 8 
vai., į mėnesį uždirba 112 dol. Pajamų mo
kesčiai labai dideli. Maistas Kanadoje la
bai brangus, jo kainos kas savaitę kyla. 
Gauti butą šeimai su vaikais yra beveik 
neįmanoma, niekas nenori priimti. Jeigu 
šeimoje su vaikais dirba tik vienas narys, 
pragyventi neįmanoma. Jei keli šeimas na
riai dirba, gerai gali pragyventi ir paūžti. 
Kanada mėgsta linksmintis.

Darbininkai apsitaisę įvairiai. Kaikurie 
net blogiau už DP. Skonio jokio — mar-

didelę kovą. Jie akli Juozo garbintojai. Jų 
organas t- savaitraštis „Liaudies Balsas”. 
Dabar kas kart daugiau vyrų iš miškų at
važiuoja pas mus, tai lengvėja ir kultūrinis 
darbas. Žmonės susiskaldę grupėmis, gru
pelėmis, vienybės nei už centą. Labai lau
kiame, kad tik daugiau atvažiuotumėte Ka
nadon. ūkininkai nenori tremtinių specia
liai kviesti, nes daug kainuoja kelionė. Mies
tiečiai gali kviesti tik artimus gimines. Val
džia mano paimti šiais metais apie 100.000 
tremtinių. Nepraleiskim progos.

Kun. V. Rudzinskas

Vokiečių spauda apie vasario 16

Bambergo lietuviai iškelti i, Garmisch-Partenkirchenas
Ligi šiol Bambergo stovykla buvo miš

ri, kurioje gyveno apie du tūkstančiai visų 
trijų Pabaltijo tautų tremtinių. Jų tarpe 
buvo 840 lietuvių.

Labai neseniai buvo gautas įsakymas da
lį Pabaltijo stovyklos gyventojų iškelti į 
Oarmisch-Partenkircheną. Kuriai tautybei 
toji „laimė” kris — neteko nė abejoti. Jei
gu ir nebūtų buvę paskelbta — buvo gali
ma atspėti. Mat, estų, palyginti, yra labai 
maža grupelė (vos apie, 300 asmenų), o 
kita stambesnioji grupė — latviai IRO vie
tiniame poste turi užėmusi veik visas va
dovaujamas vietas. Netgi Fieldobserveris 
— latvis. Taigi, ir buvo padiktuota keltis 
lietuviams.

Iš pradžių lietuviai buvo sukrutę rašyti 
memorandumą ir prašyti nutarimą pakeis
ti, bet vėliau — susitaikė su „likimo valia” 
ir... išvažiavo. .

Tuo tarpu vis dėlto lietuvių pusėj buvo 
stipriausi motyvai, kad turėjo išsikelti lat
viai, o ne jie. Veik apie 3O’/o lietuvių gy
ventojų sudarė maži vaikai, kuriems žie
mos meto kraustymasis gali turėti rimtes
nių pasekmių. Be to, Oarmisch-Partenkir- 
chenas randasi apie 900 mtr. virš jūros 
lygio, todėl ten oras šiuo metu yra šaltes
nis. O gyvenimas kareivinėse, kur nėra nei 
krosnių ir, be to, kol kas daugokai ir šiaip 
visokios netvarkos — nieko gero nežada 
ypač mažiesiems. Tuo tarpu Bamberge gy- 
venančių laivių grupę sudaro daugumoj

viengungiai — vaikų jų grupėj labai maža.
Nė nemėginę paieškoti teisybės ir apgin

ti savo teisių vasario 18 d. lietuviai pasi
krovė į vagonus ir padidėjusiame šaltyje 
leidosi į kelionę naujon vieton.

, P. Aukšt.

Tūbingene išeinąs vokiečių laikraštis 
„Schwabisches Tagblatt” š. m. vasario 24 d. 
numeryje įsidėjo platų informacinį straips
nį apie Lietuvą sąryšy su mūsų nepriklau
somybės 30 m. sukakties švente. Straipsnis 
pavadintas „Brūckenkopf Litauen” (Lietuva- 
prietiltis), turint galvoje, kad Lietuva, kaip 
ir kiti rusų okupuoti kraštai yra prietiltis 
pulti Vakarams. Visas straipsnis parašytas 
su didele simpatija lietuvių tautai, kuri tiek 
emigracijoje tiek krašte (apie 30 000 parti
zanų) kovoja už savo tautos laisvę. „Opti
mizmui tuo tarpu dar maža pagrindo. Ta
čiau viena atrodo tikra: kol tautoms nebus 
suteikta teisė pačioms apsispręsti - visiškai 
laisvai — kokios valdžios formos ir ko
kių tarptautinių santykių jos nori, tol pa
saulio taika tėra tik viltis. Tai tinka Lie-

Lietuviškos knygos minėjimas
G 6 11 i n g e n a s. S. m. vasario mėn. 14 

d. Oottingeno lietuvių stovykloje įvyko 400 
metų nuo pirmosios lietuviškos knygos iš
leidimo sukakties minėjimas. Ta proga į 
minėjimą atvyko ir didelis lietuviškos kny
gos ir pačių lietuvių mylėtojas, Gdttingeho 
universiteto prof. Herman, kuris švaria 
lietuvių kalba susirinkusiems lietuviams pa
pasakojo savo prisiminimus iš jo lankymosi 
1925 m. Lietuvoje. Senelis profesorius dar 
gerai prisimena vietovardžius, — Kauną, 
Sasinavą, Nemakščius, kur jis lankėsi, su 
kuo ir ką kalbėjo ir kur nakvojo. Apie 
pačius lietuvius ir lietuvišką knygą jis yra 
labai geros nuomonės. Ta proga gottinge- 
niečiai lietuviai sužinojo, kad prof. Herman 
savo bibliotekoje turi daug ir labai retų 
lietuviškų knygų rinkinį ir kad šiuo metu 
rašo: „Lietuvių kalbos chrestomatiją.”

Po to, dr. V. Maciūnas skaitė paskaitą, 
kurioje nušvietė lietuviškos knygos kelią ir 
jos reikšmę lietuvių tautiniame ir kultūri
niame gyvenime nuo jos atsiradimo iki šių 
dienų. Į minėjimą prisirinko pilnutėlė salė 
žmonių. J.Tilionis. ,

Hello žinių priėmimo aparatas MINTIES 
redakcijoje darbo

tuvai, ir ne tik jai vienai”, baigia tą ob
jektyvų straipsnį „Schwabisches Tagblatt”. 
Mes su malonumu atžymime šį vokiečių 
spaudos žestą ir norėtume, kad ir visa, 
bent tikrai demokratinė, vokiečių spauda 
eitų tuo keliu, šmeižtus palikusi komunis
tinei ir rusų okupuotos Vokietijos dalies 
spaudai. ■ K. Sy

Latviai įspūdingai paminėjo1 
vasario 16

Lūbeckas. Vasario 14 d. 18 vai. vie
tos latviai Meesen stovyklos teatro salėje 
iškilmingai ir gražiai paminėjo 30 metų 
Lietuvos nepriklausomybės šventę.' Lietu
vių — Latvių Vienybės pirmininkas O. Lie- 
pinš savo kalboje atvaizdavo lietuvių tau
tos vargus, aukas ir kančias kovoje dėl 
Lietuvos laisvės. Pastebėjo, kad pagrindi
niai abiejų tautų gyvybiniai reikalai vie
nus ' su kitais sieja į glaudesnį bendradar
biavimą.

Dipl. teis. J. Krygeris kalbėdamas apie 
lietuvių latvių tautų anksčiau ir dabar ben
dradarbiavimą pabrėžė, kad šiuo metu, kaip 
tik turėtumėm daugiau sugyventi siekiant 
bendro tikslo — nepriklausomybės.

Žodžiu sveikino latvių Liibecko apygar
dos pirmininkas Jaudziem ir lietuvių ŠJes- 
vig-Holšteino apyg. pirmininkas Jakučio
nis.

Latvių operos solistai A. Vitola ir E. 
Marsaus padainavo keletą lietuvių ir latvių 
liaudies dainelių. Be to padeklamuota F. 
Kiršos ir kitų mūsų poetų eilėraščiai.

Minėjimas praėjo nuotaikingai dalyvau
jant lietuvių ir latvių visuomenei. Salė bu
vo gražiai papuošta latvių ir lietuvių tau
tinėmis vėliavomis. VI. Pauža

SKELBIMAS
Lietuviai vykstantieji iš Vokietijos bus 

aprūpinami lietuviška spauda: laikraščiais- 
knygomis. Kreiptis: International Exchange 
Agency. (24b) Neumunster, Farberstr. 39. 
British-Zone-Germany. •

ATITAISYMAS r
„Minties” nr. 18, straipsnyje „Iškilmingai 

įteiktas literatūros laureatams premijos’ 
buvo parašyta, kad „Vykdomos Tarybos 
vardu dailės premija įteikta dail. Vizgir
dai.” Dail. Vizgirda prašo pranešti, kad 
dailės premija buvo paskirta Lietuvių Dais 
lės Institutui ir jam buvo įteikta tik kaip 
L. D. Instituto pirmininkui.

, PAIEŠKOJIMAS
Amerikos lietuvis Juozas Mitrikevičiuss 

Metrikas ieško savo brolių: Vinco, Jonoį 
seserų: Onos, Petrusės, Veronikos ir Julės 
iš Kalvarijos, Marijampolės apskr. ir 
Mrs. Petronė Skibauskienė prašo atsiliepti 
seserį Mikasę Bobiniutę. Rašyti: Žuliid 
Petrui, (13a) Rothenburg o. T. Wildbad 
Camp.
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