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Komunistij perversmui 
Austrijoje nėra šansų

Viena (Dena). Austrijos valstybės kancle
ris Dr. Figlis liaudies partijas susirinkime 
pareiškė, jog Austrijos gyventojai laiko sa
ro rankose visus kozirius, kad neleistų iš
siplėtoti tokiems įvykiams, kaip Cekoslova-. 
rijoje, Figlis toliau pareiškė, kad Austrijoje 
vidaus reikalų ministerija ir kitos svarbios 
vietos, ne taip kaip Čekoslovakijoje, laisvos 
nuo komunistų. Be to, komunistai neįstengė 
prot sąjungas, panaudoti tramplynu, todėl 
komunistinio perversmo pavojaus Austrijo
je nėra. Toliau Figlis pasakė, kad sutinka 
Sovietų Sąjungai ištiesti ranką ir kviečia 
ją dalyvauti Austrijos atstatyme.

Komunistų eilės retėja
Haaga (Dena/INS). Olandijos teisingumo 

miniteris Van Maarseveenas pareiškė, kad 
dar šią savaitę ketina sukurti tam tikras 
karines pajėgas, kurių tikslas bus paremti 
Olandijos vyriausybę perversmo atveju.

Manoma, kad kalbamasis organas bus sa
vanoriška gyventojų milicija.

Toliau min. pirmininkas pareiškė Olandi
jos parlamente, kad vyriausybė atidžiai ste
bi visus komunistinius pavojus. Komuniz
mas Olandijoje mažėja, nes daugelis jo na
rių idealistų po paskutinių įvykių Euro
poje išstojo iš partijos.

Danija ginsis 
visomis savo jėgomis

Kopenhaga (Dena/Reuteris). Pradedant 
debatus užsienio politikos klausimais Dani
ja užsienio reikalų ministeris Gustavas 
tanusstfnas pareiškė, kad Danija ginsis 
visomis savo jėgomis, jeigu ji būtų užpulta. 
Šiuo metu, kada rytų bloko didžiausioji jė
ga stengiasi praplatinti savo įtaką, mūsų 
mintys keliauja į Suomiją ir mes tikimės, 
kad šis kraštas ras kokį nors laimingą 
sprendimą.

Čekoslovakija atsisakė nuo savo tradici
nės konstitucija pagrįstos demokratijos. Da
nija su niekuo nepasirašė jokio slapto pak
to, bet faktas, kad mes esame tvirtai susi-/ 
rišę su kitomis skandinavų tautomis, klai
dingai suprantamas kai kuriose valstybėse. 
Bet tai nereiškia, kad mes norime izoliuo
tis. Mes esame pasirengę dalyvauti tarp
tautiniame bendradarbiavime. Nors visur 
nes matome tamsius šešėlius, pareiškė min. 
rmininkas toliau, bet aš netikiu, kad kas 

ars šiuo metu norėtų karo. ( •

Taikos planas Balkanams
Washingtonas (Dena/INS). JT Balkanų 

.misija paruošė planą sienų klausimui iš
spręst:, kuris yra laikomas Graikijos pilie
tinio karo išeities tašku. Tas planas ne
trukus bus pasiųstas su Graikija susisie
kiančioms valstybėms, iš. kurių tariamai 
sukilėliai vykdo savo operacijas. Jei ta no
ta liktų neatsakyta, tada tas planas bus pa
teiktas Jungtinėms Tautoms.

Pilietinio karo pavojus Italijoje 
„Daily Mail” žiniomis Italijoje atvirai 

kalbama publikoje ir politinių vadovų tarpe 
apie pilietinio karo galimybę ryšium su 
bendrais, balandžio 18 d. nustatytais rin
kimais. Ypačiai susirūpinta po Pietų Ita
lijos San Ferdinando mieste įvykusių poli
tinių riaušių, kuriose 4 asmenys buvo už
mušti. Po tų riaušių vyriausybė kreipėsi 
per radiją į krašto gyventojus, prašydama 
juos rinkimų metu susilaikyti nuo jėgos 
naudojimo ir laikytis demokratinių prin
cipų.

Siaurinėje Italijoje, kurioje yra krašto 
pramonė, apskritai yra ramu. Pietuose 
betgi bežemiai kaimiečiai (vadinami conta- 
dini) pradeda atsiskirti nuo feodalinės 
didžiažemių santvarkos ir masėmis pereina 
į komunistų pusę, kurių žadama įvykdyti 
žemės reforma ir padalinti žemę visiems.

Beveik kasdien Italijoje yra randama 
paslėptų automatinių ginklų, šautuvų, amu
nicijos ir rankinių granatų, o kartais net 
ir lauko patrankų bei joms šovinių.

Trumanas kandiduos
Washingtonas (Dena). Pasak AFP, pre

zidentas Trumanas pirmadienį oficialiai pa
skelbė, kad jis kandiduos į prezidentus iš 
dernokratj partijos.

Atėnai (Dena/Reuteris). Savo antrame 
pranešime Amerikos pagalbos Graikijai mi
sijos vadas D. Griswoldas rašo, kad grei
tas ir lemiamas sukilėlių sumušimas yra 
svarbiausias žingsnis į ūkišką Graikijos at
kūrimą. Amerikos misija padrąsino Graiki
jos vyriausybę pradėti ofezyvos veiksmus 
ir stengėsi jai parūpinti apginklavimą ir 
kitas reikmenis, reikalingus sėkmingai ko
vai su sukilėliais. Graikų armija yra gerai 
ginkluota ir turi puikias susisiekmo bei 
tiekimo linijas. Sukilėliai, priešingai, yra 
atsilikę. Jų tiekimo linijos, nors kaimynai 
iš šiaurės jiems teikia pagalbą, yra silpnos 
ir nepakankamos; jų apranga ir apginkla
vimas taip pat yra nepakankami.

Žydai jėga sieks savo valstybės
Stuttgartas (Dena); Žydų regionalinio ko

miteto Stuttgarte antrasis pirmininkas S. 
Wodizlavas Saugumo Tarybos pasitarimų 
Palestinos klausimu proga pareiškė, jog 
žydai yra įsitikinę, kad Palestinoje susi
kurs jų valstybė. Mes viską darysime, kad iš- 
vyktumėm į Palestiną ir tuo pačiu kad ga
lėtumėm dalyvauti sunkioje kovoje su mū
sų priešais. Jeigu Saugumo Taryba nenori 
spręsti Palestinos padalijimo klausimo, tai 
viso, pasaulio žydai savo valstybės įkūrimui 
panaudos jėgą.

New Yorkas (Dena). Čekoslovakijos de
legacijos pirmininkas, prie JT Papanekas, 
pasak AFP, pareiškė trečiadienį saugumo 
taryboje, kad padėtis Čekoslovakijoje gre
sia pasaulio taikai ir saugumui. Papanekas 
apkaltino Sovietų Sąjungą, kad ji padėjo 
Čekoslovakijos mažumai užgrobti valdžią. 
Toliau Papanekas pareiškė, kad jis neatsi
sakys nuo Čekoslovakijos delegacijos pirmi
ninko pareigų prie JT.

Dusliu balsu, pasak INS, mirusio užsie
nio reikalų ministerio draugas, pareiškė, 
kad Jungtinės Tautos turi pripažinti Če
koslovakijos respubliką tokią, kokia ji bu
vo prieš komunistinį perversmą.

Formaliame laiške, JT gen. sekretoriui 
Trygve Lie, Papanekas prašė iškelti Čeko
slovakijos klausimą 0ugumo taryboje. Po 
Sovietų Sąjungos globa, pareiškė jis, ma
no krašte prasidėjo teroro viešpatavimas. 
Piliečių laisvės suvaržytos ir todėl yra 
inflagrante nusikalsta valstybės konstituci
jai. Šiuo — laikinė Čekoslovakijos vyriau
sybė, nėra jokia vyriausybė, bet tik Sovie
tų Sąjungos valdomas įrankis. Mūnchenas 
išaiškino Hitlerio planus, o perversmas Če
koslovakijoje parodo mums Stalino netei
singumą, kuris buvo pažadėjęs,- kad Čeko
slovakija liks visuomet nepriklausoma vals
tybė. Toliau Papanekas pareiškė, jog jis 
netiki, kad Masaryko mirtis yra savižudy
bė. Jau pereitais metais Masarykas gavo 
laišką — bombą. Patikrinus pasirodė, kad 
tą bombą jam buvo atsiuntę komunistai. 
Papanekas toliau pareiškė, kad jis niekuo
met nepripažins komunistinės santvarkos

Užsienio viešojoje nuomonėje Masaryko 
vardas labiau tapdinamas su naujuoju re
žimu negu Benešo, nes Masarykas toliau 
vykdė savo tėvo, Čekoslovakijos respubli
kos kūrėjo, Tomo Masaryko, pradėtąsias 
tradicijas. Tie, kurie jau seniau teigė, kad 
Masaryko respublika jau nebeegzistuoja, 
nebus tos žinios nustebinti, kad jos sūnus 
negalėjo to ilgiau pergyventi.

... ir socialistų partijos generalinis sekre
torius

Praha (Dena). Pasak AFP, Čekoslovaki
jos socialdemokratų partijos gen. įsekreto- 
rius Josefas Herodas ketvirtadienį nusižu
dė kalėjimo kameroje. Iš valdinio praneši
mo patiriama, kad socialistų partijos buv. 
sekretorius dirbęs vienoje šnipų organiza
cijoje, kuri buvo diriguojama iš užsienio. 
Herodas prisipažinęs dalyvavęs minėtoje 
šnipų organizacijoje.

Tai yra tikra tragedija
Londonas (Dena). Buv. britų užsienio 

reikalų ministeris A. Edenas ryšium su Ma
saryko mirtimi pareiškė, kad tai yra ,tikra 
tragedija. Eilę metų Masarykas buvo išti
kimas savo krašto atstovas Londone. Jis 
buvo persiėmęs laisvės tradicija, kuriai jis 
negalėjo likti neištikimas. Dėl to jis ir 
gyvybę paaukojo.

Norėjo pažadinti laisvės meilę
Rymas (Dena). „Giornale Kalia” rašo, 

kad niekas taip sunkiai neišgyvens Masa
ryko mirties, kaip prezidentas Benešąs.

Čekoslovakijoje.
New Yorkas (Dena/Reuteris). JT genera

linis sekretorius Trygve Lie dar trečiadienį 
numato tartis su Arkadijų Sobolevu sovietų 
JT gen. sekretoriaus pavaduotuoju ir kitais 
teisiniais reikalų žinovais, kokių žygių turi 
imtis Jungtinės Tautos po to, kai Papane
kas saugumo tarybą pareikalavo patikrinti 
komunistinius įvykius Čekoslovakijoje.

*

Nusižudė Masarykas
Praha (Dena). Iš Prahos pasklidusi ži

nia pranešė faktą, kad antradienį anksti ry
tą nusižudė Čekoslovakijos užsienio reika
lų ministeris J. Masarykas. Jis iššoko iš 
savo namų pro langą, ir po pusvalandžio 
buvo rastas be gyvybės žymių ant žemės.

Londonas (Dena/Reuteris). Čekoslovaki
jos užsienio reikalų ministerio J. Masary
ko savižudybė, pagal Londono diplomatinių 
sluogsnių nuomonę, naujai Čekoslovakijos 
vyriausybei nuplėšė kaukę. Tas faktas, kad 
neperseniai pertvarkytoje vyriausybėje pa
silaikė užsienio reikalų ministerio portfelį, 
liberališkai nusiteikusių naujojo režimo ša
lininkų buvo naudojamas kaip įrodymas, 
kad Čekoslovakijos vyriausybės pertvarky
mas įvyko įstatyminiu ir konstituciniu bū
du.

Pasaulio spauda a]
J. A. V. spauda

New Yorkas (Dena). Pasak Reuterį, New 
Yorko ketvirtadienio ryto laikraščiai apie 
Masaryko mirtį įdėjo nuodugnius straips
nius.

Čekoslovakijos užsienio reikalų ministe
rio Masaryko mirtis metė kiek šviesos į 
tą katastrofą, kuri dabar vyksta už geleži
nės uždangos — rašo „New York Times”. 
Sis įvykis turįs platesnį veikimą, kurio pir
mas žingsnis yra Čekoslovakijos'delegacijos 
pirmininko skundas Saugumo Taryboje.

„Herald Tribune”: „Masarykas buvo ap
sisprendęs tol eiti savo pareigas Prahoje, 
kol tai, jo nuomone, bus naudinga jo tau
tai ir pasaulio taikai. Jo mirtis1 mums pa
rodė, kad jau buvb pasibaigęs laikas, per 
kurį garbingas ir pasitikėjimo vertas vy
ras dar būtų galėjęs šį tą padaryti.”

„New Yorke Daily News”: „Masaryko 
mirtis tebūnie pamoka visiems politikams, 
kurie dar tiki jog su Kremliumi galima va
ryti kokį nors politinį biznį”.

„Washington Pari”: „Masarykas priklau
sė tai valstybės vyrų grupei, kurie šiais 
laikais yra žinomi ir kurie tiki, jog galima

Sukilėliai turi būti sumušti
Maskva (Dena/Reuteris). Valstybinis So

vietų Sąjungos literatūros laikraštis Suomi
jos Sovietų Sąjungas pakto klausimu rašo, 
kad ši sąjunga greitu laiku uždarys duris 
per kurias Švedijos Wall Streeto partneris 
galėjo įsibrauti į šiaurės Europą iki pat 
Sovietų Sąjungos sienų. Pasaulio priešai 
agitavo prieš šį paktą ir pavertė Stockhol- 
mą antisovietinės propagandos centru.

Suomių tauta šiame pakte mato savo ne
priklausomybės ir laisvės užtikrinimą, taip 
pat ir naują įnašą pasaulio taikai stiprinti.

Smufsas apie paskutinius įvykius Europoje
Port Elzabethas (Dena/Reuteris). Trečia

dienį viename bankete Pietų Afrikos minis
teris pirmininkas Sniutsas pareiškė, kad vi
sa tai kas buvo laimėta per paskutinius du 
karus gali būti dabar prarasta, jeigu ne
bus sustabdyti dabar Europoje besiplėtoją 
įvykiai. Pasak Smutso, sovietų spauda jį 
vadina karo kurstytoju, bet jis yra jau tris 
karus pergyvenęs ir joks žmogaus protas 
nepatikės, kad jis pageidautų ketvirto.

200.000 vyrų imti į kariuomenę šiais me
tais leista vyriausybei pagal Prancūzijos 
tautinio susirinkimo priimtą įstatymą. Nor
maliai jie būtų buvę pašaukti tik kitais 
metais. (D/R)

Toji savižudybė yra žmogaus desperacija, 
kuris savo elgsena čekoslovakų tautoje 
vėl norėjo pažadinti meilę laisvei.

Londonas (Dena/Reuteris). Londono bir
žoje, sužinojus apie Masaryko mirtį, visai 
sustojo paklausa Čekoslovakijos obligacijų.

Praha (Dena). „Mūsų Masaryko nebėra 
tarp mūsų” pareiškė Čekoslovakijos vidaus 
reikalų ministeris komunistas V. Nosekas, 
atidarydamas parlamento posėdį. Tuos žo-_ 
džius tarus, visi atstovai atsistojo.

Masarykas laidojamas valstybės lėšomis
Praha (Dena/Reuteris). Jono Masaryko 

laidotuvės paskirtos šeštadienį 15 valandą. 
Buvęs užsienio reikalų ministeris laidoja
mas valstybės lėšomis su kariška pagar
ba. Per laidotuves min. pirmininkas Oot- 
twaldas pasakys kalbą. Laidotuvės įvyks 
Lany mieste, kur palaidotas pirmasis Čeko
slovakijos prezidentas ir mirusio ministerio 
tėvas Tomas Masarykas.

Clementis ar Fierlingeris kandidatai į užs. 
reikalų ministerius

Praha (Dena). Kaip tikriausias užsienio 
reikalų ministerio įpėdinis numatomas iki 
šiol buvęs pavaduotojas Vladimiras Clemen
tis — komunistas.

Jeigu būtų reikalas toms pareigomis skir
ti ne komunistą, tai greičiausiai joms bus 
paskirtas dabartinis pramonės ministeris 
Zdenekas Fierlingeris — socialdemokratas. 
Jis yra kairiojo sparno socialdemokratas ir 
yra tas, kuris įvykdė socialdemokratų par
tijos susijungimą su komunistais. -

)ie Masaryko mirtį 
tuo pat metu į dvi puses eiti. Priverstas 
būtinai padaryti galutinį pasirinkimą. Ma
sarykas tol svyravo, kol jam nebeliko jo
kio pasirinkimo.”

Britų spauda
Londonas (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 

užsienio reikalų ministerio Jono Masaryko 
mirtis visoje britų spaudoje sukėlė gailestį 
dėl garsiojo demokrato, kuris jungiamas 
drauge su dabartinio režimo pasmerkimu 
Čekoslovakijoje. Tik vienas komunistinis 
„Daily Worker” atstovauja nuomonei, kad 

JAV tikslas —užkirsti karui kelią
nepasitikėjimu. Mūsų kilniausieji motyvai 
buvo įtarinėjami. Iš kitos pusės, ir Ameri- 
koje yra pastebima nuoskauda ir baimė.

Amerikiečių tautai yra nelengva suprasti 
kitas tautas, kurios ne tik buvo skaudžiai 
paliestos karo, bet ir dabar tebekovoja su 
skurdu ir šalčiu ir stovi prieš nežinomą 
ateitį. Mes turime žinoti, kad jos žvelgia J 
m tįsų turtus ir saugumą su viltimi arba nu-' 
sigręžimu, jeigu jau ne su neapykanta.

Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei- 
kalų ministeris George JC. Marshallis api- 
brėžė dabartinę padėtį kaip labai, labai 
rimtą. Masaryko mirtis, pareiškė Marshal
lis vienoje spaudos konferencijoje, duoda 
mums įvykių vaizdą Čekoslovakijoje, kur, 
viešpatauja ne liaudies vyriausybė, bet te- 
roras. Yra tragiška, kad reikalai susidėsta 
taip, kaip dabar Čekoslovakijoje.

Dėl Londono konferencijos, Marshallis 
pareiškė, kad reikia sveikinti, jog reikalai 
pasistūmė taip gražiai priekin.

Toliau jis palietė Ruhro srities tarptauti- 
nę kontrolę ir pareiškė, jog tas reiškia* 
kad Ruhro srities vadovybė bus griežtai 
kontroliuojama.

Valiutos reforma boa vykdoma
Londonas (Dena). Lordas F. Pakenhamas 

Oxforde pareiškė, kad už kelių mėnesių 
Vokietijoje būtų įvesta valiutos reforma, 
jeigu nebus tuo reikalu padaryta keturių 
valstybių susitarimo. „Mes -turime toliau 
eiti, negalime būti neapibrėžtam laikui su
laikyti. Durys visad yra atviros, ir jei So
vietų Sąjunga sutinka įsijungti Į bendrą ak
ciją, mes visada esame pasirengę ją su
tikti”.

Čekoslovakijoje pašaukti atsarginiai
Londonas (Dena). Iš Prahos praneša, kad 

Čekoslovakijoje pašaukt: 4 ėmimo metų at
sarginių klasės. 26 Čekoslovakijos genero
lai ir 431 aukšti karininkai paleisti į atsar
gu

Washingtonas (Dena/INS). Trumanas vie
noje spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
jo įsitikinimas taikingais pasaulio norais 
smarkiai susvyravo, paveiktas paskutinių 
įvykų Čekoslovakijoje. Trumanas pareiškė 
didžiai apgailestaująs Masaryko mirtį, ku
ris buvęs jo draugas. Tikrovė nėra dar 
kaip reikiant žinoma, ir todėl Amerika ne
turi jaudintis tol, kol nebus aiškiai sužino
ta visų įvykio aplinkybių. Toliau preziden
tas pareiškė, jog Amerika negali leisti, kad 
pasaulį naikintų trečiasis pasaulinis karas.

„Aš niekuomet nenorėjau matyti komu
nistų Kinijos vyriausybėje, taip pat neno
riu niekur matyti komunistų vyriausybės”, 
pareiškė Trumanas ir dar pridūrė, kad vis 
dėlto kaip nors gal bus pasiekta pasaulinė 
taika.

JAV generalinių šfabų konferencija
Washingtonas (Dena/INS). JAV krašto 

apsaugos ministeris James F. i Forestalls 
trečiadienį pareiškė, kad jis numato kitos 
savaitės pabaigoje šaukti Amerikos kari
nių pajėgų generalinių štabų viršininkų 
konferenciją, kad su jais aptarti veikimo 
planą staigaus karo atveju. Spaudos atsto
vams Forestalls pareiškė, jog jis tikisi, kad 
ši konferencija taip pat padės pašalinti 
įvairius. nesklandumus tarp atskirų skyrių 
ir tuo bus galima atsiekti bendros apsigy
nimo politikos.

Pasaulis yra didelėje krizėje
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministeris Marshallis ketvir
tadienio vakare pareiškė, kad dar niekada 
nėra buvę taip svarbu padaryti ramų ir aiš
kų sprendimą. Pasaulis yra atsidūręs „di
delėje krizėje”.

Savo kalboje amerikiečių bažnyčių tary
boje Marshallis pareiškė, kad dabartinė kri
zė yra sukelta propagandos, nepasitikėjimo 
ir baimės. Ką mes darome ryšium su užsie
nio politikos santykiais, viskas paraidžiui 
bus kai kurių žmonių užsienyje vertinama su

užsienio puolimai prieš Čekoslovakiją pa- 
stūmę Masaryką į mirtį.

„Times”: „Antrą kartą dešimties metų 
būvyje Praha užimama kietos užsieninės 
valdžios... Tarp demokratinių ir diktatą- 
rinių pasaulėžiūrų negali būti jokio kom
promiso. Jonas Masarykas žuvo kaip šia 
konflikto auka.” •

Konservatorių „Daily Telegraph”: „Toki 
vyrai, kaip Masarykas, negalėjo gyventi ti
ronijos užnuodytame ore. Visi tie, kurie 
stengiasi išlaikyti pagrindinį žmoniškumą, 
arba turi bėgti arba žūtb. Jonas Masarykas 
pasirinko rimtį, nors iš savo paties rankos, 
bet tai nepaslepia aplinkybių, kad jis iš- 
tikrųjų buvo nužudytas.”

„Daily Herald” (Darbo part.): „Nauja: 
santvarka Čekoslovakijoje yra tokia, jog 
toks vyras, kaip Masarykas, negalėjo joje 
gyventi. Tai yra paskutinė žinia, kurią sa
vo mirtimi suteikė pasauliui ir savo tautai. 
Kiekviena totalinės santvarkos istorija yra 
kupina žudynių arba savižudybių, atentatų 
ir pasmerkimų. Jonas Masarykas yra pir
moji naujos santvarkos auka, bet ji bus ne 
paskutinė”.

Prancūzų spauda
Paryžius (Dena). Čekoslovakijos užsienių 

reikalų ministerio Jono Masaryko savižu
dybė Paryžiaus rytinėje spaudoje ypatin-( 
gai komentuojama. \

„L’Humanite” (komunistų): prisijungia 
prie oficialios čekoslovakų versijos ir rašo, 
kad Masarykas savo Vakarų draugų įtako
je labai kentėjo ir su skausmu turėjo pri
pažinti, kad jo kraštas neo milncheniečių
buvo įtrauktas l purvą.

„Epoųue” (dešinės): „Masarykas nusižu
dė pamatęs, jog žlunga tos idėjos, dėl ku
rių jo tėvas kovojo. Masarykas, pamatęs, 
kad jis nebegali išsigelbėti bėgimu, nusi
žudė pats.”

Buvęs Prancūzijos pasiuntinys Berlyne 
Andre Poncet rašo „Figarą laikraštyje: 
„Masaryko savižudybė kruvinas dementi 
visiems tiems, kurie tiki, jog perversmas 
Čekoslovakijoje yra įvykęs tvarkingai it 
ramiai”.

„Populaire” (socialistų): „Masarykas tu
rėjo apsisĮŽTęsti arba bėgti, arba mirti. Šio 
pavyzdžio nereikia pamiršti.”

1
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AIRIJA

Buvęs Airijos ntin. pirmininkas De Va
lera pirmadienį atvyko į Washingtoną (D).

įį AUSTRALIJA
Australijos atstovas Saugumo Taryboje 

Kirbys, grįždamas į Sidneyų, pasak AFP, 
pareiškė, kad jis tikisi, jog indoneziečiai ir 
olandai ras būdų susitarti — priešingu at
veju turės tiesiogiai įsikišti Saugumo Tary
ba. (DPD).

BELGIJA
Belgijos princas Baldouinas atvyko į 

Pittsburgą, kad susipažintų su Amerikos 
anglies pranioue. (DPD/R).

ČEKOSLOVAKIJA
Trečiadieni vakare atsistatydino Čekoslo

vakijos pasiuntinys Norvegijoje dr. Emil 
Walteris. (D/R).

D. BRITANIJA
Didžiosios Britanijos valstybės minisferis 

H. McNeilas, pasak AFP, įemuostuose rū
muose pareiškė, kad Čekoslovakijoje už
drausti platinti 7 britų laikraščiai. (D).

Britų Palestinos įstatymo projektas buvo 
antru skaitymu žemuosiuose rūmuose 304 
balsais už ir 240 balsų prieš priimtas. (D).

D. Britanijos kolonijų ministeris pareiš
kė, kad britų kariuomenės dalinių veikla 

, Palestinoje po gegužės 15 d. apsiribos tik.
■ veiksmais, kurie bus reikalingi savo pačių 
pasitraukimui apsaugoti. (D).

Žydams nesusitarus su arabais, pareiškė 
britų generalinis prokuroras sir Hartleys 
Shawcrossas, ir pasibaigus Britanijos man
datui Palestinoje, ji paliks be tarptautiškai 
pripažįstamos vyriausybės. (D/R)

Už sukilėliiĮ rėmimą kariuomenės teismas 
Larisoje nuteisė mirties bausme 5 komunis
tus. Kitus 8 mirties sprendimus karalius 

. pakeitė kalėjimu iki gyvos galvos. (D)
ISPANIJA

Ispanija galinti laikytis tol, kol tat patin
ka Londonui ir Washingtonui, nes šiaip 
Franco režimas negalėtų ištverti dėl sun
kumų krašte, mano Ispanijos egzilinė vy
riausybė. (D)

ITALIJA
Vienas komunistas nušautas Ralermo 

mieste, o kitas sužeistas. Komunistų spauda 
kaltina ministerį pirmininką de Gasperj, kad 
rinkiminėje kampanijoje naudojasi provo
kacijomis ir žmogžudystėmis. (D)

I Parako fabrikas netoli Varesės išlėkė j 
orą. Per 4 mėn. taip atsitinka jau trečiam 
parako fabrikui. (NF).

J. A. VALSTYBES
Grafas Coitdenhovė Calergys, Europos 

federacijos kelskina, Washingtone turėjo pa
sikalbėjimą su Marshalliu. (NF).

Amerikos senatas 73 balsais prieš 3 at-
■ metė pasiūlymą tiekti Europai pagalbą per

Jungtines Tautas. (D). I
Generolas Claire Chennaultas trečiadienį 

kreipėsi į JAV kongresą prašydamas pa-
■ skirti ūkinę ir karinę pagalbą Kinijai. Šią 
pagalbą jis apibūdino kaip garantiją prieš 
komunistų pasaulinį viešpatavimą ir karą.

JAV krašto apsaugos ministerijos sekre
torius armijos reikalams Kennethas Royal- 
lis JAV kariuomenei pareiškė, kad nėra rei- 

'kalo žiūrėti i Sovietų Sąjungų kaip į prie- 
. šo kraštą. (D),

Kas bus rytoj?
Susidorojus su Suomija bebus tik viena 

spraga tolydinėje sistemoje, kuri turi So
vietų S-gai laiduoti kontrolę Rytų, Vidurio 
ir Pietryčių Europoje. Tą spragą sudaro 
Austrija, kurios Vienos sostinė yra raktas 
į Dunojų ir Balkanus. Bet Austriją turi 
užėmę anglų, amerikiečių, prancūzų ir tų 
pačių sovietų kariuomenės daliniai.

Iškėlęs baisius reikalavimus Kremlius 
[radare neįmanomą bet kokį susitarimą, ta
čiau staiga pasirodė sukalbamesnis; atrodė, 
kad savo reikalavimus, kurie ir taip dar 
lieka žymūs, jis sutinka kiek sumažinti, lyg 
rimtai norėtų sudaryti sąjungą ir sutartį. 
Ar demokratinės valstybės lįs į spąstus, 
kuriuos tuo būdu spendžia jiems? Mat, 
tai iš tikrųjų tėra spąstai, o Sovietų S-ga 
apgaulės srityje yra tokia pat sumani, kaip 
smurto vykdyme veikli. i

Pirmasis tos surties padarinys būtų tas, 
jog reikėtų' iš Austrijos atitraukti užsie
nio kariuomenės, dalinius. Tuo būdu atsi

Atkilios komunistai
• Londone kurį laiką yra gyvenęs ir ten 

palaidotas pats Marxas. Taigi, Anglija 
galėtų būti komunistų lopšys. Bet anglai 
yra konservatyvaus, atsargaus charakterio 
žmonės. Jie laikosi tradicijų, yra demokra
tinių pažiūrų ir tvarko gyvenimo reikalus 
pirmiausia praktiškais būdais. Komunisti
nės teorijos dėl to pas juos neturėjo ir ne
turi didesnio pasisekimo. Pati Anglijos ko
munistų partija skelbiasi turinti 40.000 na
rių. Žemuosiuose rūmuose komunistai te
turi du atstovus. Taigi, gausingumo atžvil
giu komunistų partija yra labai silpna, bet 

1, faktinė jos jėga yra nepalyginti didesnė, 
negu tai rodo nuogas jos narių skaičius.

Būdami negausūs, komunistai stengiasi 
Anglijoje nejučiomis įvairiose srityse 
užimti reikšmingas profesines vietas ir le
miamo pobūdžio pozicijas. Jie daro tai, 
kad galėtų, esant reikalui, efektyviau pasi
reikšti ir geriau atlikti sabotažinius veiks
mus, apie kurių galimybę net rado reikalų 
kalbėti ministeris H. McNeilas.

Didžiausias Anglijos komunistų dėmesys 
yra nukreiptas į profesines sąjungas. Jie 
stengiasi jas kiek galėdami užvaldyti, o jas

JUNGT. TAUTOS
JT generalinis sekretorius Trygve Lie 

trečiadienį vakare pareiškė, kad jis negali 
Saugumo Tarybai patiekti Čekoslovakijos 
delegacijos pirmininko Papaneko iškeltų 
klausimų. (D).

Išbandė bombą. JAV aviacija sėkmingai 
išbandė 21 to bombą. Ji yra 8 m ilgio ir 
l*/s m skersmens. Naujoji bomba teturinti 
mažesnę naikinamąją galią, kaip atominė 
bomba, bet neturinti radijo aktyvumo. 
(D/INS)

Tarptautinis patikėtinių komitetas Pales
tinoje netikėtai atidėjo balandžio 27 galuti
nį sprendimą dėl tarptautinės srities Je
ruzalėje. (D/R).

2,5 mil. gyventojų priaugo 1946 m. dėl 
didelio gimimų skaičiaus ir mažo mirtin
gumo. (D/INS)

LENKIJA
Nuteisė partizanų vadą. Varšuvoje nu

teistas mirtimi7 Stanislovas Kaznica, N. S. 
Z. partizanų vadas. (NF).

Naujas Lenkijos pasiuntinys Čekoslova
kijoje J. Olševskis, pasak AFP, pirmadienį 
atvyko į Prahą. (DPD).

« v MEKSIKA
Parama iš užsienio. Pasak AFP, 50 Mek

sikoje gyvenančių amerikiečių įsteigė klu
bą, kurio tikslas yra remti H. Wallacės 
kandidatūrą. (DPD).

NORVEGIJA
Norvegijos spaudos sąjunga, kuriai pri

klauso visi Norvegijos žurnalistai ir re
daktoriai, pasmerkė įvykius Čekoslovaki
joje, kurie spaudą padarė priklausomą nuo 
vyriausybės. (DPD).

Norvegijos valai, bankas pardavė už 17 
milijonų kronų aukso, kad įsigytų dolerių 
reikalingiausiam importui; (D/R).

PRANCŪZIJA
Rado ginklų. Marsellio policija paskelbė, 

kad rastos trys tonos ginklų. Ginklai buvo 
skirti žydams Palestinoje. (D/R).

Prancūzijos prof, sąjungos pirmininkas 
L. Jouhauxas pirmadienį atvyko į Londoną 
dalyvauti pro', sąjungos Marshallio plano 
suvažiavime. (D).

Prancūzų tautinės unijos (RPF) taryba 
balandžio 16 —18 d. susirenka posėdžio 
Marsaillėje. Den. de Gaullė pasakys kal
bą. (D)

Priešinfliacini įstatymą respublikos tary
ba priėmė ketvirtadienį 149 balsais prieš 
98. (D)

SOVIETŲ S-GA
Sovietų produkcija paskutiniame 1947 m. 

ketvirtyje pasiekė vidutinę 1940 m. pro
dukciją. (D).

TOL. RYTAI
Ūkiniai stipri Japonija mažiau bus pavo

jinga taikai, negu skurstanti Japonija, pa
reiškė amerikiečių tyrinėjimo komisija. (D)

VOKIETIJA
Nušauti du sovietų kareiviai, kurie perė

jo sieną iš Thueringijos j Hesseną. (D).
Vokiečių specialistai pagal sutartį su In

dijos karine misija gali išvykti darbų į In
diją. (DPD).

Okupacijos statutą Įvesti reikalauja Dr. 
K. Geileriš, buvęs Hessepo ministeris pir
mininkas. (D) 

kratęs susikirtimo rizikos, kurios vis bijosi, 
Kremlius galėtų panaudoti Austrijoje tą 
receptą, kurio veiksmingumą neseniai iš
bandė Čekoslovakijoje. Taip pat Kremlius 
galėtų krašto nepriklausomybę paversti 
niekais savo naudai, išnaudodamas vidaus 
sąmyšius, paremtus grasymu iš lauko. Tikė
sime, kad didieji nesileis į manevrą, iš ku
rio jie išeitų apgauti. Nė iš atsto negalvo
dami savo kariuomenes atitraukti iš Austri
jos, veikiau turėtų dalinius sustiprinti.

Jau nebe metas daryti’ nuolaidas. Galim' 
dalykas, kad Sovietų S-ga, savavališkai su 
sidėjusi Į kjšenę trokštuosius fantus, ims 
šypsotis, pasiūlys derybas ir išties ranką. 
Tuo būdu ji tik pamėgdžiotų Hitlerį. Bet 
ar galima kada nors sukurti nuoširdžią są
jungą su jais žmonėmis, kurie teigia, kad 
po 2. D. karo turi atsirasti sovietų Europa, 
kaip po 1. D. karo įsikūrė sovietinė Rusi
ja? (Le Figaro).

užvaldę jie galėtų, nors ir negausūs būda
mi, streikais ir kitokiais būdais rimtai truk
dyti valdžios 'veikimą. Pavyzdžiui, liejyklų 
ir anglies kasyklų profesinių sąjungų gene
raliniai sekretoriai yra komunistai, o ir ki
tose prof, sąjungose komunistai yra užėmę 
svarbiausias pozicijas. Didžiausią įtaką ko
munistai turi mašinų pramonėje ir laivų 
statyklose. Šių abiejų šakų profesinių są
jungų federacija, kuri turi apie 3 milijonus 
narių, ketina iškelti didesnių atlyginimų 
reikalavimus, o šios akcijos komunistai be 
abejo nepraleis nepanaudoję savo reika
lams. Be jau paminėtų liejyklų Jr anglies 
kasyklų jie yra įtakingi dar ir elektrinių 
reikmenų pramonėje. Jie reiškiasi, be to, 
pašto inžinierių, ugniagesių ir krautuvių 
tarnautojų bei padavėjų ir net valdžios 
tarnautojų ir valdininkų profesinėse sąjun
gose ir turi simpatijų ir mokytojų tarpe.

Tokio pavojaus, kad komunistai galėtų 
kiek reikšmingiau pasireikšti ir Anglijoje, 
bent tuo tarpu nėra, bet tam tikrus truk
dymus jie, gali būti, ir galėtų padaryti. 
(Pagal „Daily Mail” ir „Time Tade” 
medžiagą).

Mano žygiai Maskvoje 1944 m. gelbėti 
krašto suverenumą, kuris buvo sužalotas 
slaptosios Teherano sutarties, turėjo žymią 
reikšmę tolesniems įvykiams Lenkijoje.

Churchillis ir Rooseveltas buvo visiškai 
nusileidę Stalino reikalavimams, kuriuos jis 
kėlė Teherane Lenkijos klausimu. Jie sutiko 
padalyti Lenkiją Curzono linija.

Maskvoje 1944 m. spalio mėnesi nesuti
kus man prisidėti prie to biznio, Chur
chillis labai supyko ant manęs. Visoje eilėje 
konferencijų tuo klausimu jis reikalavo, 
kad aš, turįs pripažinti naująją rytų sieną 
tarp Rusijos ir Lenkijos, akceptuoti žodinį 
pažadą ateityje gausiant teritorijos iš Vo
kietijos ir taip pasitenkinti pažadu dėl bu
simosios likusios Lenkijos dalies nepriklau
somybės.

Jis suvertė man kaltę, kad, 1944 m. pra
džioje bepradedant aiškėti trims didiesiems 
nusprendus padalyti mūsų kraštą, aš nebu
vęs palankus rusams ir kad aš atkakliu 
savo elgesiu anuo metu išprovokavęs Sta
liną steigti Liublino komitetą, sudėtą iš 
lenkų komunistų.

— Kaip arti prie tikslo buvome metų 
pradžioje! — šaukė susijaudinęs Churchil
lis, — jei tamsta' būtum tada susitaręs su 
rusais, dabar neturėtum šitų liubliniškių. 
Su jais turėsim dar daugiau apmaudo. 
Liublino lenkai organizuos priešingą vy
riausybę ir palaipsniui ims valdžią į savo 
rankas.

Aš jam priminiau Atlanto chartą, kitus 
punktus ir pažadus, kurie buvo duoti to
kiems kraštams, kaip Lenkija.

— Aš pasakysiu parlamente, kad aš susi
tariau su Stalinu, — pareiškė tada Chur
chillis sausai. — Mūsų santykiai su Rusija 
yra daug geresni; negu bet kada kitados. 
Neseniai kalbėjausi su jūsų generolu An- 
dersu, ir atrodo, jog jis puoselėjo viltį, kad 
vokiečiams žlugus imsim pilti rusus. Tai 
yra beprotystė. Jūs negalit rusų įveikti! 
Prašau tamstą palikite sienų klausimą ne
judinamą. C jei tamsta ir neteksi keletos 
lenkų paramos, pagalvok tiktai kokią naudą 
turėsi iš tos operacijos. Pas jus bus Angli
jos ambasadorius. Amerikiečiai — didžiau
sia pasaulio karinė galybė — atsiųs savo 
ambasadorių.

Aš papurčiau galvą. O Churchillis ėmė 
pykti.

— Aš nusiplaunu savo rankas, — tarė 
jis. Mes ir nemanome žlugdyti Europos tai
kos. Dėl savo atkaklumo ką galim prarasti. 
Mes neišsiskirsim kaip bičiuliai. Mes pasa

Penkių valstybių konferencija Briuselyje. Joje dalyvauja D. Brita- 
tanija, Prancūzija ir Beneluksas (Belgija, Olandija, Luksemburgas). 
Konferencijos tikslas — sudarytiV. Europos uniją. (Dena-INP-Bild).

Vatikano
Idilija tarp Togliačio ir Vatikano trum

pai tetruko. Jau praėjo laikai, kai Italijos 
komunistų galva laikėsi Laterano sutarties, 
kitais žodžiais tariant, pripažino dvasininkų 
kontrolę mokyklose ir nusilenkė skyrybų 
draudimui. Koks nuolankumas! Jis tada 
trokšte troško nuraminti katalikus, kad ge
riau galėtų medžioti jų balsus. Kai jis pa
siekė šiuos rezultatus, tai, žinoma, kovą su 
krikščionybe pradėjo dar griežčiau. Jo ne
laimė, kad tokia avantiūristinė ir ciniška 
elgsena nebepasiseks jam antrą kartą.

Jei Togliačiui ir liko vilties šešėlis nau
joje rinkiminėje kampanijoje, tai šias jo 
iliuzijas išblaškys vėzdo smūgis, kurį jis 
gaus iš kardinolo Schusterio.

Formaliai pasmerkęs komunizmo doktri
ną, Milano vyskupas savo ganytojiniame 
laiške duoda nurodymą kunigams neteikti 
išrišimo tiems, kurie bus balsavę už Mas
kvos kandidatus. Per kelias savaites prieš 
rinkimus Šitas nusistatymas sudaro tokį 
smūgį, kuris Stalino operacijoms Italijoje 
pridarys daug žalos.

Kad prelatas savo laišką parašė susiži
nojęs su Popiežiumi, savaime suprantama. 
Jo Šventenybė, matyti, norėjo verčiau pa
silikti užnugaryje.

Be abejo, Vatikanas nebegalėjo pakęsti 
komunizmo ekspansijos pusiasalyje. Mask
va jau užėmė Lenkiją, tą katalikybės pilį. 
Didelė grėsmė kabo virš Vengrijos, Kroa
tijos ir Čekoslovakijos, virš tų trijų kraštų,

ofenzyva
kuriuose Rymo katalikų tikėjimas turi daug 
pasekėjų. Kaip būtų galima palikti Italiją 
tam pačiam likimui?

Uždraudimas kunigams duoti absoliuciją 
neklusniesiems iš tikrųjų daug šimtų tūks
tančių balsų — ypač iš moterų tarpo — 
atims ne tik Kremliaus partijai, bet taip 
pat ir jos sąjungininkėms, kaip antai, Nen- 
nio atspalvio socialistų tarpe sukels nesu
tarimų. Jos kabina savo sąrašus su Mask
vos šalininkais po „demokratinio liaudies 
fronto” iškaba. Kadangi kardinolo Schus
terio paskelbtos sankcijos liečia kiekvieną, 
kuris balsuos už Stalino šalininkus, galima 
spėti, kad už trečiąjį internacionalą bal
suojančiųjų skaičius, smarkiai sumažės, net 
pačių kandidatų tarpe. (L’Aurore).

SOVIETAI NEDALYVAUS RUHRO 
JČRASTO KONTROLĖJE

Paryžius (Dena). Prancūzų ministerio 
pirmininko sekretorius, pasak Reuterį, po 
ministerių kabineto posėdžio pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga nedalyvaus Ruhro krašto 
kontrolėje. Kabinetas Ruhro srities klausi
mą iškėlė po to kai Bidault padarė Londo
no konferencijos darbų apžvalgą.

Londonas (Dena/Reuteris). Kaip čia iš 
gerai informuotų sluogsnių pareiškiama 
Vakarų Vokietijos okupacinių pajėgų at
stovai pakviesti dalyvauti 16 valstybių 
Marshallio plano komerencijoje, kuri pra
sidės pirmadienį Paryžiuje.

Pasuinggms žlugus
kysim pasauliui, koks tamsta esi neišmin
tingas. Tamsta nori pradėti karą, kuris 
kainuotų 25 mil. žmonių gyvybių!

— Jūs ant mūsų likimo uždėjote antspau
dą Teherane, — tariau aš.

— Lenkija buvo išgelbėta Teherane, — 
sušuko jis.

— Aš nesu žmogus, kurio patriotizmas 
būtų toks praskydęs, kad duočiausi verčia
mas padovanoti pusę savo krašto, — atsa
kiau aš.

— Jei nesutiksite su siena, jūsų reikalas 
bus amžinai baigtas, — sušuko Churchillis. 
— Rusai užplūs jūsų kraštą ir likviduos 
jūsų tautą. Jūs stovite prie pat sunaikini
mo krašto ... Jei nesiliausit spyriavęsi vei
kiai būsite mums pernelyg įkyrėję.

Edenas vieną akimirką bandė tarpinin
kauti, bet Churchillis ir vėl. kalbėjo toliau 
senuoju tonu.

— Jei tamsta sutiksi su siūlomąja siena, 
tai J. A. Valstybės susidomės Lenkijos at
statymu ir suteiks jums, gal būt, didelę 
paskolą, rasit be palūkanų. Mes patys po 
karo būsim neturtingi ».. Tamstai nieko 
kito nebelieka, kaip sutikti su didžiųjų 
valstybių sprendimu.

Atrodė tinkamas momentas priminti jam 
Lenkijos kovą su Vokietija ir geresnį el
gesį, kuris buvo rodomas priešams, kaip 
antai Italijai ir Rumunijai. Bet šis argu
mentas nepaveikė Churchillio.

— Jūs nesat jokia vyriausybė, — atsakė 
Churchillis. — Savo užsispyrimu norite 
nustumti Europą į prapultį. Jūsų rūpesčius 
aš paliksiu jums patiems. Jūs neturite jo
kio atsakingumo jausmo, jei norite savo 
tautiečius tėvynėje apleisti, kurių vargai 
neliečia jūsų. Jūs teturite galvoje tik savo 
menkus, smulkmeniškus, egoistinius intere
sus. Turėsiu kreiptas į kitus lenkus. Šita 
Liublino vyriausybė, gal būt, veiks visai 
gerai. Ji bus vyriausybė. Jūs nusikaltėliš
kai bandote savo „liberum veto” pagalba 
sunaikinti sąjungininkų vienybę.

Aš nesutikau su jo išvedžiojimais ir pa
reiškiau tą savo nuomonę jam.

— Aš nė nemanau daryti rūpesčių Stali
nui, — atsakė jis. — Jei jūs norite nuka
riauti Rusiją, leisim jums eiti savo keliais. 
Tamstai vietai beprotnamyje. Aš nežinau, 
ar Britanijos vyriausybė begali toliau pri
pažinti jus ... Jūs neapkenčiate rusų. Ži
nau, kad neapkenčiate jų.

Edenas ir vėl, bandė tarpininkauti, bet 
Churchillis nutraukė jį. Ramesniu balsu pa

žadėjo man, kad jis, Churchillis, „pats ga
rantuosiąs”, jog likusioji Lenkijos dalis bus 
laisva nuo Rusijos įsikišimo.

Mane paėmė pasiutimas, ir negalėjau to 
paslėpti.

— Pone minister! pirmininke, — tariau 
aš, — kartą aš prašiau jūsų leidimo para
šiutu nušokti Varšuvoj ir prisijungti prie 
pogrindžio judėjimo, kuris šiuo metu kovo
ja su vokiečiais, o raudonoji armija tūno 
priemiesčiuose. Jūs nedavėt man leidimo, 
Dabar ir vėl prašau sutikimo.

— Kodėl? — paklausė Churchillis.
— Kadangi aš noriu verčiau kristi ko

voje dėl savo krašto nepriklausomybės, ne
kaip vėliau būti rusų pakartas Britanijoe 
ambasadoriaus akivaizdoje!

Tat įžeidė sen[, įžeidė jį daugiau nekaip 
tikėjausi, nes jis buvo (ir tebėra) mano 
draugas. Jis apsigręžė ir beregint išėjo ii 
kambario. Bet po keleto minučių grįžo at
gal ir- padėjo ranką ant mano [ieties.

Aš paprašiau, kad prieš išvažiuodama i! 
Maskvos galėčiau vienas pats pasikalbėti su 
Stalinu. Vis dar tikėjausi, kad galėsiu j( 
atkalbėti nuo jo reikalavimų.

— Lenkai laimins tamstos vardą, jei 
tamsta padarysi dabar kilnų gestą,—mal
davau Staliną. — Kad bent paliktumėte 
mums sritis aplink Lwową ir Vilnių, M. 
tume dėkingi.

— Negaliu ir nedarysiu to, — atsakė jis.
Aš pasisakiau už busimąją Lenkijos poli

tinę nepriklausomybę ir kalbėjau apie tą 
dieną, kada suvereni Lenkija turės nuolati
nes sutartis su „Rusija, J. A. Valstybėmis, 
D. Britanija, Prancūzija ir Čekoslovakija’. 
Jis kinktelėjo galva ir pasakė:

— Į tą grupę turit įtraukti ir Vengriją,
— Šitas pareiškimas man buvo staigme

na, nes tuo metu Vengrija tebebuvo Vokie
tijos sąjungininkė ir atkakliai tebesikovėsu 
raudonąja armija.

— Vengriją? — paklausiau aš netikė
damas.

— Vengriją, — atsako' Stalinas neabejo
damas. — Alums ten nuėjus, ji visiškai pa
sikeis.

Jis matyt jau turėjo paruoštus platins, 
kaip tą kraštą valdyti.

Aš paklausiau jį ar jis ketina po karo 
Lenkiją paversti komunistine valstybe,

— Ne, — atsakė jis, — "visiškai ne. Ko- 
munižmas netinka lenkams. Jie yra per it- 
dividualūs, per nacionalistiški. Lenkijos 
ateities ūkis turėtų remtis privataus veralo 
principu, ir Lenkija bus kapitalistinė vila- 
tybė.

Jis pastebėjo mano nustebimą.
— Nėra jokios vidurinės sistemos, - 

paaiškino jis man po valandėlės. — Kapi
talizmas gali būti įvairių formų, naudotu 
(vairiomis kontrolėmis. Bet kas nėra ko
munizmas, yra kapitalizmas.

— Ar {sakysit Lenkijos komunistų par
tijai, kad ji po karo nesistengtų kelti re
voliucijos? , — paklausiau aš.

— Taip, įsakysiu, — atsakė jis. — Len
kijoj . nebus jokių ideologinių pjautynių. 
Tačiau yra tam tikrų žmonių — tiek de
šinėje, tiek kairėje — kurių mes negalime 
pakęsti Lenkijos politiniame gyvenime. 
' — Atsiprašau, maršale, — protestavau 

aš, — juk negalima diktuoti, kas turi būti 
viešajame gyvenime, tai jau partijų reikalas.

Stalinas pažiūrėjo į mane ir pabaigė 
pokalbį. Ir vėl grįžau tuščiomis rankomis Į 
tą branduolį kas bebuvo likę iš Lerikijos 
vyriausybės Londone. B. d.)

Nauja tremtinių viltis
Senato teisių komisija 10 balsų prieš 

vieną priėmė senatoriaus Revercombo įsta
tymo projektą iš .'Europos įsileisiti 100.000 
DP. Iki tiek numuštas anksčiau prezidento 
Trumano siūlytasis 400.000 skaičius.

Dabartinės formos įstatymo projektas per 
striukai tepatenkina reikalą, bet įgaliai 
50.000 D P atvykti per pirmuosius metus 
(prasidedančius liepos 1 d.), o kitoms 
50.000 per kitus metus, garantavus jiems 
darbus. Šis pripažinimas rodo, kad visai 
nėra miręs judėjimas padėti šioms sunkaus 
likimo aukoms.

Visoje Europoje išmėtytose stovyklose 
dabar yra 1.300.000 pabėgėlių. Pusė iš ji| 
yra globojami amerikiečių, išlaikomi ame
rikiečių lėšomis. Beveik visi yra politiniai 
pabėgėliai, bėgę nuo tironijos ir priespau
dos, norėdami išlikti fiziškai ir dvasiškai, 
kol galės iš naujo pradėti gyvenimą. Turį 
savigarbos ir darbštūs, daugumas iš jų yra 
darbininkai, kurių sugebėjimai žymiai pri
sidėtų prie mūsų ūkio kilimo. Opozicija 
jų priėmimui buvo atkakli, bet tuščia ir 
apgaulinga. Kiti kraštai suprato savo pa
reigas tiems nelaimingiems žmonėms ir 
įsileidžia juos. Mes taip pat turime suteikti 
jiems prieglobstį. Dabar pravertąjį mažą 
plyšelį kongreso užtvaroje gali praplėsti 
viešosios nuomonės svoris. (NYT.OW.)

Pasaulio prof, sąjungų gen. sekretorių! 
Saillantas, pasak AFP, dalyvaus trečiame Lo
tynų Amerikos prof, sąjungų kongrese, ku
ris įvyks Meksiko City tarp kovo 22 ir 27 
d. (DPD).

2



Nr. 28 (411) 3 pusi MINTIS 1948 III. 13.

3.LTB skyrių atstovų suvažiavimas
Nepraėjus nė 5 mėn. nuo 2. LTB suva

žiavimo Kasselyje, kovo 3—4 d. Schwein- 
furto liet, stovykloje sušauktas 3. Jame da
lyvavo 45 atstovai iš visų 3 zonų. Atidarė 
seniausias amžiumi teis. Gttdauskis. Prezi- 
diuman išrinkti: Kalvaitis, Raulinaitis, Barz- 
dukas. Po eilės sveikinimų buvo išklausy
ta keletas pranešimų.

Ką nuveikė LTB Vyr. komitetas
Pirmininkas Dr. Gylys pranešė, kad Vyr. 

K. suorganizavo savo biurą, sutvarkė kar
toteką, darė eilę žygių skryningų reikalu, 
rūpinosi atgauti prarastiesiems DP teises, 
aiškinosi su Bavarijos švietimo ministerija 
dėl mūsų atestatų pripažinimo, gavo kai 
kurių pažadų dėl popieriaus knygoms leis
ti (deja, tuo tarpu tik pažadų). VI< gelbėjo 
lietuviams Belgijoje, rūpinosi sargybų kuo
pų reikalais. Nebuvę užmiršta daryti žy
gių ir tremtinių maisto pagerinimo reika
lu. Teoriškai mes gauną 2000 kai., praktiš
kai — daug mažiau. Deja, vyr. komitetas 
nesulaukęs iš apylinkių komitetų atitinka
mos dokumentinės medžiagos faktams pa
remti. Daug kalbėta ir rašyta mūsų trem
ties teismų legalizavimo bei teisių padidi
nimo reikalu, rašyta spaudos ir kt. klausi
mais.

Glaudūs saitai su kitų tautybių tremtiniais
LTB VK .palaikąs glaudžius saitus su ki

tų tautybių, ypač Pabaltijo kraštų, tremti
nių vadovybe. Šiuo reikalu buvusios 3 kon
ferencijos. Drauge su nelaimingo likimo 
broliais rūpintasi skryningų- ir pabaltijie
čių emigracijos reikalais, komitetų legali
zavimu, DP sutaupų apsauga galimos pi
niginės reformos išvakarėse. Keltas balsas 
dėl mišrių vedybų, nesmerkiant betgi to
kių vedybų pabaltijiečių- tarpe. Apskritai 
esą sutarta sudrausti išsišokimus ir chuli
ganus stovyklose. Organizuojama viena 
Baltijos teisininkų sąjunga. Frankfurto ra- 
dijofonas sutiko įuoti DP radijo pusva
landžius. Ne visi šie žygiai radę tinkamą ir 
teisingą sprendimą' atitinkamose įstaigose, 
tačiau padaryta ir laimėta nemažai.

Nebuvę užmiršti ir M. Lietuvos . . 
nių reikalai. Rūpinamasi ir jiems išgauti 
IRO globą.

Švietimo reikalus betvarkant esą 
tnų britų zonoje, nes daugelyje stovyklų, 
išvažiavus į Angliją jaunimui, likę tik vai
kai, moterys, seniai. Dėl to tekę kai ku
rias gimnazijas sujungti.

Esą pastebėta, kad tam tikras (tiesa, ne
didelis) lietuvių skaičius leidžia savo vaikus 
į nelietuviškas mokyklas. Vyr. komitetas 
nutaręs sudaryti tokių asmenų sąrašą. Rū
pintasi ir mokyklinių vadovėlių leidimu. 
Knygų leidimo komisija surašiusi leistinas 
knygas. Darbą trukdžiusi jaopieriaus stoka, 
kurio tikimasi gauti per Baltą. Kad ir esa
ma sunkumų, mūsų mokytojai ir mokiniai 
varę savo darbą energingai toliau.

Baigęs pranešimą Dr. Gylys pareiškė, kad 
Vjr. komitetas atsistatydinąs.
Suvažiavimas atsistatydinimą priėmė; pri

imta buvo ir VK darbų bei piniginė apys
kaita, VK-tui išreikšta padėka.

j LTB turi naują statutą
Tremtinių gyvenimas keičiasi, taigi ir 

statuto formos turi keistis. Suvažiavimo 
dalyviai apsvarstė naujo LTB statuto pro

jektą, kurį teisininkų komisijos vardu refe
ravo teis. J. Šlepetys’. Naujasis statutas bet
gi nedaug kuo skirsis nuo senojo. Vietovė
se, kur gyvena mažai tremtiniu (5—30 asm.) 
įvesta seniūnijų institucija, vadovaujama se- 

, niūno, subordinuojamo apylinkės komite
tui, Apygardose įvedamos apygardų tary
bos, Kurias sudarys apylinkės komitetų 
pirmininkai, apygardos komiteto nariai ir 
specialiai šiam reikalui išrinkti atstovai po 
vieną nuo, kiekvieno tūkstančio gyventojų. 
Ap. tarybos posėdžiai šaukiami bent 2 kar
tus per metus. Panaši taryba sudaroma prie 
LTB Vyr. K-to. Į ją įeina: tremtinių, atsto
vai po 1 nuo kiekvieno 1000 gyv., LTB Vyr. 
K-to nariai, LTB apyg. pirmininkai. Jos 
funkcijos maždaug tos pačios, kaip ir LTB 
dabartinio suvažiavimo.

tremti-

sunku-

Suvažiavimo dalyviai, svarstydami statu
tą pasisakė prieš dabartinę apylinkių susi
rinkimų šaukimo tvarką, kur numatyta, kad 
nesusirinkus reikiamam dalyvių skaičiui, 
po valandos šaukiamas kitas susirinkimas, 
laikomas teisėtu. Šią patabą, 'ka'ip tuščią- 
formalumą, atmetė. Tremtinių susirinkimai 
bus teisėti bet kuriam jų dalyvių skaičiui 
atvykus, jeigu tik jie reikiama tvarka su
šaukti. Padaryta ir kitų pakeitimų. Nauja
sis statutas pradės veikti nuo 1948.IV.15 d.

Vykd. tarybos atstovas emigracijos reikalais
Vykd. tarybos atstovas padarė pranešimą 

kai kuriais tremtinių emigracijos reikalais. 
Iš pranešimo paaiškėjo, kad Vykd. Taryba 
vis dar nežinanti, kiek šiuo metu tikrai yra 
tremtinių ir kurių jie profesijų. Dėl to esą 
kalti apylinkių komitetai, iki šiol nesuteikę 
reikiamą žinių. IRO numatanti savo veiklą 
nukrepti emigracijos linkme. Iki šiol ji 
šiems reikalams teskyrusi 13,8 ’/o metinio 
biudžeto (apie 16 mil. dol.), gi 1948. VILI 
—1949.VI.30 biudž. perijode skirsianti jau 
36% iš bendro 156 mil. dol. metinio biu
džeto. Tremtinių pervežimui įperkami ar 
nuomojami laivai. Nuo š. m. vidurio numa
toma esą išvežti po 30.000 DP per mėnesį. 
Labiausiai emigracinė veikla būsianti iš
plėsta liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais. 
Tikimasi, kad didesnį tremtinių skaičių įsi
leis Kanada, Australija, Brazilija. Daugelis 
žydų emigruoja Į Palestiną.

Buvo iškelta ir dabartinės emigracijos (ji 
nesanti galima vadinti „emigracijos” vardu, 
o tik „darbininkų verbavimu”) neigiamy
bės: draudimas šeimoms emigruoti, ėmimas 
tik pajėgių asmenų, pergrięžtj medicinos 
reikalavimai, trukdymas gauti pilietybę, ne
noras imti intelektualus ir tt. PCIRO ti
kisi emigracijos klausimą išspręsti per 3 
metus. Brazilija savo negyvenamiems plo
tams kolonizuoti sutinkanti priimti neribo
tą tremtinių skaičių., bet nesą nei priemo
nių jiems ten nuvežti, nei lėšų įkurdinti. Di
desnės galimybės būsiančios nuvykti į Ka
nadą ir Australiją. J. A. Valstybėse turima 
gerų vilčių dėl palankesnio tremtiniams įs
tatymo priėmimo. Deja, ir jį priėmus dar 
būsią daug sunkumų. Neaišku, ar busią įsi
leisti ne Amen zonos tremtiniai. Affidavitų 
klausimas greičiausiai paliksiąs, taigi jau 
dabar reikią stengtis juos gauti.

Emigracija šiandien esanti realus tremti
nio kelias iš bado, skurdo, neteisės. Todėl 
dažnai nuotaikos pagauti tremtiniai sten
giasi išvažiuoti bet kur. Reikėtų žiūrėti į 
šį klausimą blaiviau, stengiantis išsaugoti 
bendruomenės interesą. Paniškai bėgti Į 
svetimus kraštus dar nesą didelio reikalo, 
Žinoma, negalima drausti individualios emi
gracijos, bet netenką per daug ją ir girti. 
Reikia tik pačiam kaip įmanant stengtis, 
kam tai’ yra prieinama, patekti į USA, Ka
nadą, Angliją. Kiti Europos kraštai (be D. 
Brit.) neišsprendžią mūsų emigracijos klau
simo ir neapsaugą nuo grėsmės.

LTB emigracijos tarnybos pirmininkas 
pažymėjo, kad emigracijos reikalas tremti- . 
niams svarbiausias ir į jį reikia sukaupti 
didžiausias dėmesys, vengiant skubėti ir ' 
nervintis. Būtinas profesinis pasiruošimas, , 
aiškinimasis apie emigracinius kraštus. Ne , 
kokie mūsų reikalai dabar emigracinėse 
stovyklose. Iš dalies kalti ir. lietuviai, nes 
niekas nenorįs ten vykti tarnauti. Daromi 
žygiai, kad visuose konsulatuose būtų bent ' 
po 1 lietuvį vertėją.

Ar šiaip ar taip, reikią įteikti konsula
tams prašymus vizoms gauti ir tvarkyti 
formalumus, dokumentus.

Suvažiavimo dalyviai padarė eilę prie
kaištų vadovaujamiems organams dėl jų 
per mažos emigracinės veiklos, dėl nepa
stovios šiuo reikalu linijos, nesirūpinimo, 
išskryninguotųjų reikalais ir pan. I

Pirmasis etapas kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės laimėtas!

— pareiškė Ritas Vykdomosios tarybos at
stovas. Vakarų demokratijos Lietuvos so- ' 
vietams nepripažino ir nebepripažins. Dip
lomatiniuose sluogsniuose dar niekada Lie- , 
tuvos reikalas taip gerai nestovėjęs. Dabar . 
esą einama į antrą etapą: išplėsti viešą ko- 1

vą. Daugelis kraštų, kurie pirmiau mus vi
sai buvo užmiršę, dabar domisi. Ir latviai 
su estais sustiprinę savo vedamą kovą, 
įsteigdami tam tikrus organus, kurių iki 
šiol nebuvę. Mūsų kovos pozicijas kiek 
silpninąs nevieningas mūsų veikimas, ku
rio reikią vengti. Asmenys, kurie vadovau
ja kovai dėl Lietuvos laisvės, tikisi laimė
jimo.

Suvažiavimas išrinko naują LTB Vyr. Ko
mitetą

Suvažiavimo metu iškilo diskusijų forma 
pereitojo 2. LTB suvažiavimo Kasselyje VK 
rinkimų teisėtumo klausimas. I_ 
šiuo reikalu dokumentų paaiškėjo,

Iš patiektų 
___ _____  ____ . , Kad yra 
pagrįstų pareiškimų. Vis dėlto suvažiavimo 
dalyviai 29 balsais prieš 13, 3 balsams su
silaikius ar jų neužskaičius, pripažino Vyr. 
Komitetą buvus teisėtą.

Į naują Vyr. Komitetą dauguma balsų iš
rinkti: A. Kalvaitis, P. Gaučys, A. Sidara
vičius, V. Jasaitis, M. Židonis, Ig. Malinaus
kas, J. Grigolaitis, J. Šlepetys, Rėklaitis. 
Kandidatais išrinkti: Audėnas, Žukauskas, 
Kleiva, šimoliūnas, Žilys, Gruzdąs 
tikas. Kontrolės komisijon išrinkti: 
vaitis, Lapinas, Alminas.

ir Kru-
Br. Kal-

Suvažiavimo nutarimai
Baigdamas Savo posėdžius, suvažiavimas 

nutarė paskatinti bendruomenės narius ir 
atitinkamus organus suaktyvinti kovą dėl 
Lietuvos laisvės. Vieningai prieita nuomonė, 
kad tik VLIKAS ir jam artimi veiksniai 
šiuo metu yra remtini.

Šiam reikalui reikalinga suaktyvinti in
formacijos darbą ir ypač leisti leidinius 
svetimomis kalbomis. Yra dar kraštų, ku
rie nenori mūsų įsileisti kaip fašistų, arba 
kaip komunistų... Informacijų tarnyba į 
tai turi1 atkreipti didesnį dėmesį.

Emigracijos reikalu nutarta daryti žygių 
apgyvendinti tremtinius tinkamuose kraš
tuose drauge su šeimomis, rūpintis, - kad 
IRO įstaigos gabentų tremtinius ir apmo
kėtų jų Kelionės bei transporto išlaidas; 
stengtis, kad būtų pripažinti Lietuvos Res
publikos užsienio pasai. Komitetai buvo 
paraginti stropiai teikti prašomas žinias bei 
informuoti. Suvažiavimo dalyviai nutarė 
prašyti Amerikos liet. įstaigas rūpinti^ iš
gauti tremtiniams teises religinėse misijo
se turėti savo atstovus. Pasisakyta ir prieš 
sovietų politrukus ta prasme, kad jiems bū
tų uždraustos lankyti. mūsų stovykloj

Nutarta prašyti- karinę valdžią įruošti 
destruktyviam elementui speciales drausmės 
stovyklas. LTB apylinkių komitetai turėtų 
jau dabar sudaryti tokio elemento sąrašus. 
Prašyti stovyklų teismai kovoti su nusikal
timais. Be to, nutarta rūpintis padidinti 
tremtinių teismų galią. Į kai kuriuos kraš
tus nuvažiavęs destruktyvus elementas už
kerta kelią Į juos patekti kitiems geros va
lios mūsų tautiečiams. Suvažiavimo daly
viai pasisakė prieš šią didelę mus žemi
nančią blogybę ir priėjo nuomonę, kad vi
suomenei žalingų ir žeminančių jos vardą 
mūsų tautiečių sąrašai turi būti pasiųsti 
emigracinėms įstaigoms bei konsulatams. 
Griežtai pasisakyta ir prieš tuos tėvus, ku
rie leidžia vaikus į vokiečių mokyklas.

Suvažiavimo dalyviai nutarė pasveikinti 
eilę mus globojančių ir mums padedančių 
įstaigų bei asmenų. K. Pelėkis

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS DĖL 
LIETUVOS LAISVĖS

Oldenburgo lietuvių kolonijos (Unterm 
Berg ir Wehnen stovyklos) lietuviai Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 30 metų 
sukaktį norėdami kuo reikšmingiau atžy
mėti tremtyje, pasiryžo pastatyti gražų kry
žių ir paminklinę lentą, ką ir įvykdė.

Vasario 15 d. meningai padarytą lietu
višką kryžių ir granito paminklinę lentą, 
kunigas Bacevičius pašventino.-

Pašnekesiai užjūrio temomis
II. PAVYDO ŽALTYS

Tikrai gražu būtų, jei kiekvienas bena
mis laikytųsi gražiojo evangelijos pamoky
mo: „Jei tavo akis gundo tave — išplėšk 
ją; jei tavo ranka gundo tave — nukirsk 
ją; o jeigu tavo lūpos verčia tave meluoti 
— surakink jas!” Dažno mūsų širdyje pa
vydo žaltys susisuko lizdą ir jo veikiami, 
priešingai pasielgiame savo artimo, kaimy
no ir net. giminės atžvilgiu. To žalčio dir
ginimas pavojingas dirginamojo sielai ir 
labai nuostolingas savo artimui. Tremtiniai, 
nors ne visi, gauna Įvairių gėrybių siunti
nių iš užjūrio geraširdžių tautiečių. Plau
kia tie siuntiniai į stovyklas, kuriose susi
žinojimas tarp savęs nėra hermetiškai už
blokuotas. Jei kuris tremtinys gavo tokį 
pakietą, neabejotina, tuojau tąi suuodžia ar
timieji ar tolimesnieji kaimynai ir savotiš
komis alkio akimis laimingąjį gavėją pa
lydi. Sunku atspėti, ką toks akių „alkis” 
reiškia: gal džiaugsmą kaimyno laime; gal 
svajones apie panašius užjūrio geradarius; 
gal viltį kada nors pačiam susilaukti tokios 
dovanos; o gal piktojo pavydo jausmą? Jei
gu toks jausmas užslopinamas savyje ir ne
virsta konkrečia forma susiklijavusiu skun
du, reikalas savaime išsisprendžia ir , loka- 
lizuojasi. Bet kada toks jausmas virsta pa
vydo' žalčio geluonimi, užgaunančiu toli
mame užjūryje esantį geradarį — padėtis 
susikomplikuoja ir ne kartą pasibaigia ar
timųjų ar giminių savitarpio santykių įtem
pimu ar jų nutraukimu. Gauna, sakysime iš 
šelpiamojo „tikro draugo”, „giminės” ar 
kitokio „sąžiningo” žmogaus šelpėjas pra
nešimą: „Gerbiamas misteri, toks ir toks 
pranešu Jums, kad Jūsų šelpiamasis (gimi
nystės ryšys nesvarbu), gavęs Jūsų siunti
nį, tuojau iškelia balių ir viską praūžia. 
Jam jokios pagalbos nereikia, nes jis labai 
laidokauja”, (kartais jx> tokiu laišku nėra 
jokio parašo, o kartais atsargiai prisimin
ta, kad, vot, tokiam ir tokiam tai tikrai pa
rama reikalinga); perskaitęs tokį praneši
mą misteris ar miss pakraipo galvą ir rim
tai pagalvoja: „Tai, štai, kur eina mano 
vargas ir kilnūs jausmų pareiškimai. Aš

Skaitytoju balsai■———nil mm-* > -■FU.IVMMM

Kodėl lietuviai
Prieš porą savaičių prie PCIRO HQ 

Heidelberge pradėjo darbą terptautinė gy
dytojų komisija DP gydytojų statusui ir 
kvalifikacijoms nustatyti. Komisiją sudaro 
įvairių tautybių DP gydytojai, vadovau
jami PCIRO pareigūno gydytojo. Čia ran
dame latvių, estų, lenkų, žydų, rodos, 
ukrainiečių DP gydytojų atstovus. Kur gi 
lietuvių atstovas? šių eilučių autoriui jo 
matyti neteko. Atrodo, 
vėlavome.

Tremtinių skaičiumi, 
skaičiumi, tremtyje toli 
skubinėję vietoje. Kur 
sąjunga? Kur Pabaltijo DP reikalų atsto
vas Ženevoje vykstančiose konferencijose? 
(Manau, 
vo laiku

Sunku 
reikšmė, 
'kurio laiko bus išduoti atitinkami doku
mentai. Ir ne vis tiek, ar kvalifikuotas gy
dytojas gaus kvalifikuoto gydytojo pa-

kad ir čia mes pa-

o ypač gydytojų 
gražu esame ne pa- 
gi mūsų gydytojų

kad šis gydytojų patikrinimas sa- 
buvo ten svarstomas).
pasakyti, kokia šio patikrinimo 
Kalbama, kad patikrintiems po
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pa. 
dėl 
Čia 
to- 
yra

čia bėgioju, laiką gaištu ir išlaidų prisida
rau, o ten, tas „baibokas”, visai kreivais 
keliais vaikštinėja. Tesižinai, nebesiųstu 
jam daugau nė trupinėlio. Tegu pirma iš
moksta gyventi”. Šelpiamasis ir padėkos 
laišką nusiunčia, ir dar kelius naujus 
siunčia, o atsakymo jokio. Nežino, nei 
ko, nei kur gerasis užjūrietis dingo, 
galvos negalime guldyti, kad nepasitaiko 
kių „laidokaujančių”, bet tokių vis tiek
labai mažai, o dėl anoniminių laiškų raši- 
nėtojų nukentėjusių suregistruotume geroką 
skaičių. Užjūrio broliai ir mūsų tautiečiai 
turį visišką laisvę elgtis pagal savo Išmonę, 
jie panašius laiškus gavę gali taip pat jų 
pasirinktu būdu reaguoti, tačiau tokiuose 
reikaluose būtinas vienas dalykas: faktų 
patikrinimas. O tatai padaryti nėra didelis 
dalykas, Absoliuti dauguma tremtinių gy
vena stovyklose, o už jų ribų esantieji taip 
pat beveik visi priklauso lietuvių bendruo
menei, kuriai vadovauja pačių gyventojų 
demokratiniu būdu išrinkti komitetai ar ki- 
tokiais vardais vadinami organai. Jie kiek
vieną savo bendruomenės narį gerai pažįs
ta ir dėl to gali apie jį duoti vienokią ar 
kitokią (dėstis, kokios tas atestuojamasis 
yra vertas) atestaciją. Jeigu užjūrio tautie
tis, gavęs nežinomo asmens pasirašytą arba 
visai be parašo pasiųstą laišką, panorėtų 
sužinoti apie tokiame laiške paliestą asme
nį, užtektų parašyti stovyklos v-dovybel ir 
atsiklausti jos nuomonės. Abiem suintere
suotoms pusėms paaiškėtų tiesa ir nerei
kėtų gyventi spėliojimais, įtarinėjimais ai 
kitokiais nemaloniais jausmais.

O tremtiniams, pasidavusiems pavydo 
žalčiui, prieš jų rankai paimant plunksną 
rašyti ką nors neigiamo apie savo kaimy- 
ną, būtų pravartu šimtą kartų atkartoti 
anksčiau minėtus evangelijos žodžius: „Jei
gu tavo akis gundo tave — išplėšk ją; jei
gu tavo ranka gundo tave — nukirsk ją...” 
Ir pamatysime, kaip iš mūsų tarpo pavydo 
žaltys išsivingiuos nebegrįžtamai.

J. Jašinskas

neatstovaujami?
žymėjimą, ar tik praktikos gydytojo 
(jauniems gydytojams ir gydytojams be 
kvalifikacijų šis reikalas visai papras
tas). Neaiškumų jau yra, o kas juos pa
dėtų apginti komisijoje — nėra. Rs.

DIDŽIAJAM LIETUVIUI AKADEMIJA
LSS Brolijos Vadija ir LTB Augustdorfo 

Komitetas ruošia š. m. kovo 21 d., Verbų' 
sekmadienį 16 vai. Augustdorfo stovykloje 
prie Detmoldo garbingiausiam Tautos Ža
dintojui dr. Vydūnui, jo 80 metų sukakties 
proga, akademiją. Programoje dalyvauja 
Valtybinės Operos solistai Juzė Augaitytė 
ir V. Baltrušaitis bei dramos aktorius J. 
Gučius.

Be koncertinės dalies bus šios paskaitos: 
Pr. Natijokaičio, Žmoniškumo idėja Vydū
no dramose ir A. Krauso, Dr. Vydūno gy
venimas bei veikla.

Akademijoj dalyvauja ir pats Jubiliatas. 
Sveikinimai siųstini rengėjų vardu: (21a) 
Augustdorf b. Detmold, LitauisChes Lager.

— Tai kaip, taip ar ne?
— Ne.
Perris Meisonas ištraukė suglamžytą po

piergalį iš kišenės. \
— Ar šis popiergalis nėra iš jūsų dieno

raščio, kurį vedėt tomis dienomis tiksliau 
tariant, spalio 18 d.?

Liudininkė siaubingai žiūrėjo Į -suglam
žytą popierio skiautę ir tylėjo.

— Ar ne tiesa, kad jūs galit rašyti abiem 
rankomis; kad vedėt dienoraštį tuo metu 
kaire ranka? Ar ne tiesa, kad jūs visuo
met galėjot rašyti kaire ranka ir kad 
jūs rašot ja, norėdama užmaskuoti sa
vo braižą? Ar ne tiesa, kad turit dieno
raštį, kuriame trūksta šito lapo ir kad to 
suvalkioto lajx> raštas visai toks pat, kaip 
laiško rašyto tariamai Paulos Kartraitie- 
lės ranka, ir telegramos, kuri būk jos pa- 
liųsta iš Midviko?

Liudininkė . siaubo perimta atsistojo,
’ itiklfeiėmis akimis pasižiūrėjo i' teisėją

Markhamą, ilgokai žiūrėjo į prisiekusiuo
sius, tada pravėrė baltas lūpas ir ėmė 
isteriškai šaukti.

Teismo salėje kilo sąmyšis. Sargai šaukė 
tvarkos. Valdininkai pribėgo prie liudinin

kės. Klaudijus Drumas atsistojo, isteriškai 
pareikalavo atidėti bylą, bet jo balso ne
buvo girdėti per triukšmą.

Perris Meisonas sugrįžo prie advokatų' 
stalo ir atsisėdo.

Valdininkai priėjo prie Telmos Benton, 
paėmė ją už rankos ir nusivedė. Bevedant 
ji staiga apaljxj.

Pro teismo salės triukšmą pasigirdo 
Klaudijaus Drumo balsas.

— Gerbiamas teisėjau, — šaukė jis, — 
vardan padorumo ir žmoniškumo. prašau 
atidėti bylą, kad liudininkė galėtų atgauti 
lygsvarą ir sveikatą. Nežiūrint priežasčių 
aiškiai matyti, kad ji' sunkiai serga. Ban
dyti tęsti tą negailestingą apklausinėjimą 
būtų nesuderinama nė su padorumu liė su 
žmoniškumu!

Teisėjas Markhamas prisimerkęs susi
mąstė ir klausiamai pažvelgė į Perrį Mei- 
soną.

Perrio Meisono balsas buvo žemas ir ra
mus. Triukšmas salėje staiga nurimo, taip 
kad galėjai girdėti musės zvimbimą.

— Noriu paklausti prokurorą, ar tai tė- 
ira vienintelis motyvas atidėti svarstymą?— 
kreipėsi Perris Meisonas.

— Žinoma, — atsakė Klaudijus Drumas.
— Ar negalėčiau paklausti prokuroro 

sąryšy su reikalavimu atidėti bylą, ar turi 
jis dar kitų liudininkų, ar tai jo paskutinis 
liudininkas?

— Tai mano paskutinis liudininkas. Su
tinku — galima apklausinėti. Prokuroro įs
taiga taip pat stengiasi išaiškinti bylos fak
tus, kaip ir gynėjas. Tačiau negaliu sutikt) 
kad būtų toliau tardoma moteris, kuri aiš
kiai serga dėl baisaus nervų pertempimo.

— Manau, prokurore, — sutiko teisėjas 
Markhamas, — kad siūlymas šiuo metu vi
sai ne vietoj, bent dėl trumpos pertraukos.

Perris Meisonas mandagiai nusišypsojo.
— Gerbiamas teisėjau, aš manau, kad tai 

jau nebereikalinga. Su malonumu turiu pra
nešti, kad atsižvelgdamas į dvasinį liudinin
kės stovį ir savo pageidavimą užbaigti by
lą, savo apklausinėjimą laikau užbaigtu.

Jis atsisėdo.
Klaudijus Drumas stovėdamas šalia kė

dės, su nepasitikėjimu žiūrėjo į Perrį Mei- 
soną.

— Baigėt? — netikėdamas paklausė.
— Taip, — atsakė Perris Meisonas.
— Nesujžratu, gerbiamas teisėjau,,— tarė 

Klaudijus Drumas. — Norėčiau pertraukos 
ligi ryt ryto.

— Kodėl?—paklausė teisėjas Markhamas.
— Norėčiau nusistatyti dėl linijos ir 

kaip interpretuoti kai kuriuos faktus.
— Tačiau, — nurodė teisėjas Markha

mas, — atsakydamas į gynėjo klausimą pa- 
sisakėt, kad tai paskutinis jūsų liudininkas.

— Puiku, — staiga tarę Klaudijus Dru
mas. — Sutinku. Gynėjas tegu tęsia gynirpą.

Perris MeiSonas nusilenkė prieš teisėją 
, ir prisiekusiuosius.

— Aš jau baigiau.
— Ką? sušuko Klaudijus Drumas. — 

Nenorit patiekti jokios įrodomosios medžia
gos?

— Gynėjas baigė, — oriai tarė Perris 
Meisonas.

Teisėjo Markhamo balsas buvo ramu8 ir 
griežtas.

— Ponai, ar dar norit pasisakyti dėl by
los? — paklausė jis. ,

— Taip, — tarė Perris Meisonas, — no
rėsiu pasisakyti.

— O jūs? — kreipėsi į Klaudijų Drumą.
—i Gerbiamas teisėjau, šiuo metu aš ne

galiu pasisakyti. Reiktų tam tikro pasiruo
šimo. Dar kartą prašau atidėti...

— Dar kartą, — švelniai nukirto teisėjas, 
— reikalavimas atmestas. Manau, kad kal
tinamoji turi teisės reikalauti spręsti bylą. 
Pradėkit, pgne Drumai. Klaudijus Drumas 
nerangiai atsistojo.

— Gerbiamas teisėjau, prašau nutraukti 
bylą.

Teisėjas linktelėjo. — Sutinku, jeigu...
Perris Meisonas pakilo.
— Gerbiamas teisėjau, aš protestuoju. 

Anksčiau, rodos, esu pasisakęs tuė klausi
mu. Kaltinamoji turi teisės reikalauti, kad 
jos vardas būtų nuplautas.' Bylos nutrauki
mu tuo nepasiekiama.

Teisėjo Markhamo akys veriančiai pri
simerkė. Jis žiūrėjo į Perrį Meisoną taip, 
kaip katė žiūri į pelės urvą.

— Reiškia, jūs nesutinka! bylos nutraukti?
— Nesutinku.
— Puiku, — tarė teisėjas Markhamas,— 

leisime prisiekusiems spręsti. Prokuroras 
turi žodį.

Klaudijus Drumas atsistojo ir priėjo prie 
prisiekusiųjų stalo.

— Ponai prisiekflsiejl, byla įgavo visai 
nelauktą eigą. Nežinau, kokią jx>ziciją bū
čiau užėmęs, jei byla būtų pertraukta, ir 
turėčiau progos pilnai afisvarstyti visus 
faktus. Vis tik neabejojant galima tvirtinti, 
jog kaltinamoji tuo laiku buvo Klintono 
Forbso namuose, kur buvo įvykdyta žmog
žudystė. įrodyta, kad ji turėjo rimtų mo
tyvų, vertusių ją padaryti tą žmogžudystę. 
Tvirtai įrodyta, kad revolveris, kuriuo bu
vo įvykdytas tas nusikaltimas, pirktas jos 
vardu. Dabartinėmis aplinkybėmis ji nega
lėtų būti išteisintą. Atvirai pasakysiu, kad 
valstybė, atrodo, negalėtų reikalauti mirties 
bausmės. Prisipažinsiu, kad esu sumišęs 
staigiu įvykių pasisukimu, ir manau, kad 
jūs tai turit turėti galvoj. Ponaį, neturiu 
nieko pridėti.

Su laukinišku išdidumu Klaudijus Dru
mas sugrįžo į savo vietą ir atsisėdo.

Perris Meisonas prisiartino prie prisie
kusiųjų it keletą minučių pašaipiai įbedė į 
juos akis.

— Ponai, laimingas svarbiausios valsty
bės gynėjo liudininkės suklupimas sutruk
dė padaryti neatitaisomą skriaudą nekaltai 
moteriškei,

— Įrodomoji medžiaga šioje byloje gry
nai atsitiktinė. Iš patiektos medžiagos kaip 
prokuratūra taip ir gynyba gali padaryti 
sau norimas išvadas.

— Tad leiskite man peržvelgti žmogžu
dystės aplinkybes ir parodyti jums kad ne 
kaltinamoji, bet koks nors kitas asmuo tu
rėjo galimybę padaryti tą nusikaltimą.

(Bus daugiau)
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4. DP spaudos konferencija
Kovo 3 d. Heidelberge įvyko ketvirtoji 

įDP spaudos konferencija, vadovaujama Mr. 
IDenlingerio.

— Ponios ir ponai, — atidarydamas krei
pėsi Denlingeris, — Edwardso vėl nėra 
mūsų tarpe. Jis prieš keletą dienų yra iš
šauktas į Ženevą. Aš manau, kad patogiau
sia bus, jeigu pradėsime konferencija nuo 
raštu pateiktų klausimų nagrinėjimo. Žydų 
spauda dar bėra pateikusi savo klausimų, 
bet jų vietoje mes turime katalikiškojo pa
saulio 4 klausimus. Daugumas šios konfe
rencijos klausimų liečia teisės dalykus ir į 
juos atsakinės mūsų teisių tarėjas Mr. Pau
lius Carteris. Prieš perduodamas jam žodį, 
iaš turiu pasakyti, kad trečiosios konferenci
jos rezultatai, apskritai paėmus, buvo pa
tenkinami, bent tuo atžvilgiu, kad jūsų re-- 
iportažai buvo akuratūs ir garbingi.

Klausimai
1. Koks yra tikslus DP statuso apibrėži

mas?
Mr. Carteris: Tikslų atsakymą surasti 

.yra nelengva. Aš tuyu pažymėti, kad IRO 
llikslarfis žodis „refugee” (pabėgėlis) apima 
'visus „displaced persons” ir, be to, dar 
kitą kategoriją asmenų. Aš manau, kad šiuo 
klausimu norima išsiaiškinti, koks yra „re
fugee” statusas IRO požiūriu. Aš tariu, 
kad refugee statusas yra būklė, į kurią pa
tekęs asmuo atsiduria tarptautinės instanci
jos — IRO — sferoje ir gali į tą instanci
ją apeliuoti, neturėdamas kokios nors vy
riausybės globos ir apsaugos. Kiti du.klau
simai glaudžiai susiję su šiuo. Todėl mano 
atsakymai į juos papildys ir praplės mano 
padarytą definiciją.

Norėčiau dar jus paklausti, ar šio klau- 
• Simo tikslas buvo gauti mano pateiktą de

finiciją, ar aptarti skirtumą tarp DP ir pa
bėgėlių statusų platesne prasme?

Mr. Berlingsas: Aš , manau, kad 
klausimo tikslas buvo išsiaiškinti statusą 
tiek, kiek jis liečia mus —DP—, nes pabė
gėlių, atvykusių, pyz., iš Čekdslovakijos ir 
kitų kraštų, yra pilna Vokietija. Mums gi 
svarbu yra žinoti, kokią poziciją užimame 
mes jų tarpe.

Mr. Carteris: Gerai. Aš pasistengsiu 
išryškinti skirtumą tarp DP statuso ir sta
tuso tų asmenų, kurie pabėgo iš savo kraš
to,' sudarius karo paliaubų sutartį.

2. Kokios direktyvos ir dokumentai su
daro pagrindą šiai koncepcijai ir koks yra 
DP juridinis statusas?

Mr. Denlilngeris: Prieš kur) laiką 
mes gavome iš DP visą eilę prašymų iš
versti į jų kalbas IRO konstituciją. Mes ne
galime jos išversti į tuziną kalbų ir pa
leisti apyvarton. Tačiau DP laikraščiai, 
kaip viešoji javo skaitytojų tarnyba, galė
tų ją išversti ir jeigu ne atskiru leidiniu, 
tai bent dalimis savo laikraščiuose paskelb
ti. Prašau Mr. Carterį tęsti savo komenta
rą.

Mr. Carteris: Pagrindinis dokumen
tas, kuris aptaria DP, yra 1. priedas prie 
IRO konstitucijos. Atrodo, kad DP koncejo- 
cija yra patekusi į šį dokumentą Iš Un- 
rros tarybos Washingtone 1945 m. Kiek 
aš žinau, tai pirmasis viešas DP koncepci
jos paskelbimas buvo padarytas SHAEF 
aplinkraščiu Nr. 20. Šis aplinkraštis formu
lavo santykius tarp okupacinių įstaigų ir 
Unrros. Ši koncepcija dabar yra praplėsta 
ir įgavo oficialią formą karo valdžios re- 

• gulamino 20. skyriuje. Dabar šis skyrius 
yra peržiūrimas. Šiais dokumentais reikia 
remtis interpretuojant kalbamąjį IRO kons
titucijos priedą ir aiškinantis DP teises ir 
statusą, nes IRO konstitucijos 1. priedas 
numato platesnes teises, negu tos, kurios 
buvo anktyvesniuose dokumentuose pa
skelbtos.

3. Ar generolo Eisenhowerio 1945 m. 
rugsėjo 20 d. deklaracija „Jungtinių Tautų 
Displaced Persons ir jiems prilygintųjų as
menų statusas” dar tebegalioja? Jeigu ne, 
tai kuriais potvarkiais ji yra .anuliuota?

■»

, Kai duonos kvapas nosį kutena
Šiandieną bėgliai vokiečiai iš rusų zonos 

aiškiai suprato, kad tarpe Neisės ir Ode
rio tikrasis demokratinis gyvenimo veidas 
yra biauriai išniekintas. Vokiečių darbinin
kui rytų „demokratija” įtnešė vergiją, skur
dą ir badą.
i CDU atskalūnas profesorius Fascher iš 
Hallės universiteto, Bremeno „liaudies kon
grese” pasakė:

— Absoliutinės laisvės nėra jokioje' zo
noje! Aišku, jis kitaip negalėjo pasakyti ir 
todėl savosios zonos vargą padalino lygio
mis dalimis.

Tačiau vienas dalykas aiškus: rusų zo
nos darbininkas ir ūkininkas šeimininkų 
maitinamas ne duona, bet komunistinės 
spaudos išrūgomis. Todėl nieko stebėtino, 
jei ūkininkas nuo Hallės, per sovietų ofi
ciozą „Taglischer Rundschau”, su didžiau
siu malonumu kalba:

— Kai aš stoviu prie savo langų ir 
užuodžiu šviežiai kepamos duonos kvapą... 
— Taip! šiandieną alkanas ūkininkas var
vina seiles, it kūdikis siekdamas šokolado.

Aišku, esant tokiai „demokratijai”, jau 
seniai vyksta masinis vokiečių Jegimas į 
anglosaksų vakarines okupacines zonas. 

' „Emigruoja” ne vien žmonės, bet slaptai 
gabenama įmonių įrengimai, turtas, koks 
dar yra likęs. Žodžiu, rusų okupuota zona 
ūkiniai yra naikinama iš visų pusių. Veža 
šeimininkai į rytus, — neatslieka ir vokie
čiai bėgliai.

Esant tokiai katastrofinei padėčiai, rytų 
zonos vadeivos rimtai susirūpino.

Štai, Dresdeno provincijos ūkio ministe- 
ris Selbmannas pareikalavo, kad už įmonių 
perkėlimą būtų įvesta aukščiausioji baus
mė — mirties bausmė.

Žinoma, tas taikoma tik vokiečiams, ku
rie gelbėdami gavo. gyvįb§ it turtą, „emi

Mr. Carteris: Kalbamasis dokumentas 
tai ir yra tas SHAEF aplinkraštis Nr. 20. 
IRO sutartyje su karo valdžia dabar yra 
fieržiūrimas regulamino 20. skyrius ir atei
tyje jis apims ir IRO statuto' priedą. Da
bartinė IRO konstitucija ir karo valdžios 
regulamitfb 20. skyrius panaikino SHAEF 
aplinkraštį Nr. 20.

4. Kodėl DP turi taip aprėžtas judėjimo 
teises? Dabartinėmis sąlygomis DP negali 
net ir „force Majeur” atvejais pereiti zonų 
sienas. Net sunkios ligos, mirties ar būti
niausių reikalų atlikimo atvejais, kai šeimos 
narys emigruoja iš Vokietijos, neleidžiama 
DP vykti į kitą zoną. Kultūriniai interesai, 
kaip kelionės -argumentas, yra ignoruojami 
ir atmetami.

Mr. Carteris: Dėl judėjimo per zonų 
sienas aš nematau jokio pagrindo labiau 
varžyti negu vokiečius tuos DP, kurie yra. 
įjungti į vokiečių ūkį. Tačiau dėl IRO sto
vyklose išlaikomų asmenų reikia pasakyti, 
jog okupacinių valstybių yra susitarta žiū
rėti, kad išlaikymo našta nebūtų permetama 
iš vienos zonos į kitą. Šiuo atžvilgiu IRO 
nedaug ką tegali padėti. Dėl šeimų sujun
gimo IRO nusistatymas yra labai palankus 
visiems DP ir yra padedama visomis gali
momis priemonėmis joms susijungti.

5. Dėl vokiečių policijos nusistatymo DP 
atžvilgiu ir dėl daugelio kitų aplinkybių 
kyla būtinas reikalas paruošti ir paskelbti 
DP teisių kodifiRaciją. Mūsų žiniomis to
kios pilnos kodifikacijos iki šiol dar ne
buvo. Ar ji bus paruošta?

Mr. Carteris: DP teisių kodifikacijos 
būtinumo reikalas yra pripažįstamas. Šio 
klausimo sprendimas kiek užtruko dėl anks
čiau buvusio ne visai tikslaus galvojimo, 
kad DP problema yra laikinis ir praeina
mas dalykas. Tito reikalu dabar yra imtasi 
konkrečių žygių. Mūsų šefas yra pavedęs 
visose 7. US zPnos eirėjose paskirti iš DP 
tarpo po 1 teisių tarėją ir kiekvienam, iš jų 
pavesti paruošti po 1 skyrių pirmojo DP 
kodekso projekto. Preliminarinius šios rū
šies darbus yra jau pradėjęs mūsų štabe 
Dr. Paulius Winferis.

6. Ar IRO gali per armijos ir karinės 
vyriausybės įstaigas surinkti palyginamus 
statistinius davinius, kurie parodytų krimi
nalinių nusikaltimų išsiplėtimą DP ir vo
kiečių gyventojų tarpe?

Mr. Denlingeris: Statistikos davi
niai, kuriuos mes gavome per paskutiniuo
sius šešis’ mėnesius iš karo valdžios, yra 
vokiečių teismų ir jnolicijos pranešimai, ku
rie rodo žymų DP nusikaltimų padidėjimą.

Slaugė lietuvė Anglijoje tarp ligonių dienoje ligoninėje

gruoja” į anglosaksų zonas. Tačiau, tas 
neliečia šeimininkų, kurie pasiima ne tik 
turtą, bet ir gyvybę.

Berlynas ir Leipzigas yra tie miestai, 
kurie tokios ūkinės emigracijos stipriausia 
paliesti. Berlynas sudarė 25°/o vokiečių pra
moninkų akcijų, tačiau įmonės daugiausia 
liko rusų demontuotos arba suvalstybintos.

Leipzigo žinomos leidyklos rusų buvo 
prispaustos prie sienos, kurių vadovams ne
liko nieko, kaip patraukti į vakarus. Pa
vyzdžiui, žinoma Eberhard Brockhaus lei
dykla liko Wiesbadene įsteigta, o kitos 
Stuttgarte, Hamburge, kur jos tikisi atsikur
ti iki buvusio pajėgumo.

O AUSTRIJOJE?
Leiskime kalbėti pačiam vokiečių komu

nistų partijos informaciniam biuleteniui 
„Tribūne”, š. m. 5 Nr., kuris kortas kloja 
atvirai:

„Remiantis Reuterio pranešimų iš Vienos, 
„Berner Tageblatt” skelbia, katį tūkstančiai 
krašto alkanų ūkininkų, po komunistinių 
vadeivų vadovybe, surekvizavo didžiųjų 
žemvaldžių (suprask buožių) nuosavybę ir 
ją apdirba...”

Tačiau naujieji ūkininkai vis viena liko 
alkani, it vilkai, nes toliau pranešimas sa
ko:

„...Tačiau pdlicija rusų okupacinėje zo
noje neeina taip drąsiai pirmyn, taip ilgai, 
iki neturi sovietų pareigūnų paspirties. Ta
čiau jeigu sovietų pareigūnai pasiliktų 
griežtai neutralūs, tai jie (policija) savo 
pareigas sunkiai išpildytų, prieš tūkstan
čių alkanų ūkininkų ... apetitą ...”

Visgi, nors vokiečių komunistų laikraš
tis kartą prisipažino atvirai, kaip bolševikų 
okupacija Austrijoje, su savo .žemės refor
ma, atnešę skurdą, jog ūkininkai tapo alka
nųjų minią, A. G-as 

Palyginus procentais su vokiečių nusikalti
mais, jeigu toks palyginimas iš viso yra 
galimas, DP nusikalstamumas prašoka vo
kiečių. Aš manau, reikėtų paprašyti Mr. 
Carteris paaiškinti, kas yra padaryta, kad 
gautume mums reikalingą tikrą DP nusi
kaltimų vaizdą, nes man atrodo, kad vo
kiečių daviniai, tokie, kokie jie yra su
rinkti OMGUS sąrašuose, apima ir visus 
DP areštus, o vokiečių areštai (ne teismų 
sprendimai) nepasirodo statistikos davi
niuose.

Mr. Carteris: Praėjusią savaitę mes 
buvome nustebinti, kai karo valdžia pranešė 
apie DP kriminalinius nusižengimus, pra
šokančius vokiečių per capita. Dėl jau 
Mr. Denlingerio nurodytų priežasčių mes 
abejojame tų davinių tikrumu. Norėdami 
pakoreguoti ir patikslinti savo davinius, mes 
kreijaėirtės į karo valdžią, prašydami sekan
čių informacijų: kiek DP yra nuteista 
aukščiausiuose, apygardos ir apylinkės teis
muose ir ar tie DP gyvena stovyklose ir 
kokiose, jų tautybės, nusikaltimai ir pavar
dės. Turint šiuos davinius IRO galėtų at
remti nepagrįstus priekaištus. (Tokia proce
dūra buvo diskutuojama, bet paaiškėjo, kad 
tik vienoj eirėjoj yra 40 apylinkės teismų 
ir mes neturime tiek personalo, kad šį pro
jektą įgyvendytume.

Mr. B raudė: Štai pavyzdys, kaip vo
kiečiai pateikia klaidingus davinius apie DP 
karo valdžiai: Augsburgo eirėjoje už gruo
džio mėnesį buvo įtraukti visi smulkūs nu
sikaltimai kartu su didžiaisiais. Nusikalti
mai judėjimo taisyklėms taip pat prisidėjo 
prie nusikalstamumo procento padidinimo. 
Visi' auslendetiai yra nurodomi kaip DP. 
Be to, visi areštai buvo įrašyti kaip nu
sikaltimai. Tuo tarpu iš 54 areštuotų, te- 
nuteista tik du asmenys.

Mr. Denlingeris: Aš turiu pridurti, 
kad tokios statistikos skelbimas vokiečių 
spaudoje daro labai neigiamą įspūdį apie 
DP ir kenkia jų įkurdinimo . svetimuose 
kraštuose reikalui. Man atrodo, kad nepai
sant provokacijų ir sąlygų, kuriose DP gy
vena, jie yra nuostabiai tvarkingi. Aš ma
nau, jūs kaip laikraščių redaktoriai, pada
rysite viską, kad išlaikytumėte D P esamame 
moraliniame lygmenyje, nors ir sunki yra 
būklė. Aš jus jau ankstyvesnėse konferen
cijose prašiau ir dabar prašau pranešti 
man kiekvieną vokiečių spaudoje pasiro
džiusį šį reikalą klaidinantį straipsnį ir to
kiu bendradarbiavimu mes galėsime daug 
[>asiekti. Aš tikiu jūsų parama.

(Pabaiga kitame numeryje)

IS SCHWABISCH-GMONDO
— Kovo 4 d. stovykloje buvo suruoštas 

šv. Kazimiero šventės minėjimas. Sto
vyklos bažnyčioje įvyko iškilmingos pamal
dos, o vakare gausiai susirinkus stovyklos 
gyventojams prof. Alminauskis skaitė pa
skaitą apie šv. Kazimierą. Meninę dalį at
liko skautai, suvaidindami trijų paveikslų 
vaizdelį „Šventasis karalaitis”. Dienos me
tu skautės suruošė „Kaziuko” mūgę, ku
rioje pardavinėjo tradicines „širdis” — 
pyragus ir imituotas Smardonės verbas.

Skaudaus liūdesio valandoje, tra
giškai žuvus brangiam sūneliui 
Gražvydui,

Anele ir Juozą Kubiliūnus
nuoširdžiai užjaučiame.

Savukynų ir Baltučių šeimos

PADĖKA N
L.R.K. Memmingeno skyriaus moterų ko

mitetas š. m. sausio 24 d. surengė labda
ringą koncertą — vakarą ir rinkliavą, Iš 
kurių gauta gryno pelno 3500 RM. Iš tos 
sumos 3000 RM buvo pasiųsta vasario 10 
d. proga lietuviams karo invalidams Kas- 
selyje, o 500 įteikti vietiniam karo invali
dui S.

Moterų komitetas nuoširdžiai dėkoja 
Daugėlienei, Bičkienei ir Armonui, kurie 
maloniai sutiko atlikti programą. Dėkoja
me visiems prisidėjusiems prie šito darbo, 
o visuomenei už gausias aukas.

Šitas pranešimas ir padėka pavėluoti ne 
dėl mūsų kaltės.

L. R. K. Memmingeno Skyriaus 
Moterų komitetas

akimirksniukronika
Kas protingiau: statyti ar versti?

Šįmet, rodos, lapkritį sueina lygiai 55 metai nuo rūsčių Kražių skerdynių. 2 
Prieš ginkluotą caro policiją pakilo vos pagaliais nešini Vyrai. Sakytum, skiedrelė t 
prieš viesulą. Kas čia ir beieškotu jėgų pusiausvyros. Anie, šlove patepti, vyrai t 
atlaikė beveik parą. Kai atrūko būriai raitųjų žandarų, žinoma, daug gyvybių ; 
suklupo po arklių kanopomis, kiti prigėrė Kražantėje, o treti — lyg paskutiniai lat- 2 
rai sukaustyti atsidūrė kalėjime. Ir vis tiek žygis buvo su prasme. Laimėjo ne J 
Rusijos imperija, bet mažytės tautos drąsi ir savarankiška valia. 1

Smurtas buvo tiek akį rėžias, jog net carizmas, kaip atsimename, kraujuose su- 2 
murkdęs 1831 m. ir 1863 m. sukilimus, šįsyk turėjo skaitytis su viešąja Rusijos ir t 
užsienio opinija, ir kaltinamieji, įstatymais katorgos verti, buvo apyšvelmai lenu- 2 
baUSDr V Kudirka, Kražių skerdynių sukrėstas, 1894 m. „Varpe” rašė: 2

„Plaukai ant galvos stojas, kraujas s*mgsta gyslose, manant apie Kražius, ir 2 
tokis atsitikimas dedasi gadynėse humanijarizmo, 'visokių tolerancijų, gadynėse, 2 
kada steigiamos draugystės saugoti medžius nuo laužymo, apgint žemesnius Euro- 2 
pos gyvuolius nuo kankinimo, išnaikinti prekystę vergais laukinėse šalyse.”

„Geradėjai! — šaukė Dr. V. Kudirka: — Nesiskubinkite taip su priegloba j 
medžiams ir mažesniemsiems Europos gyvuoliams, nes toje pat Europoje dar ne ; 
visi žmonės apginti nuo kankinimo. Neužnjirškite, kad yra Europoje maskolija, ; 
dirstelėkite į tą šalį, vadinamą Lietuva, vargstančią po maskoliumi, o atrasite čia ; 
vergų, šaukiančių pagelbos.. .” ;

Mes, politiniai emigrantai, pro Kražių skerdynių sukaktį negalime negirdomis ; 
praeiti. Tab privalu kaip tinkama atžymėti savo tarpe ir pranešti visai Vakarų • 
opinijai. Ir kodėl gi? Ak, nėr reikalo plačiai aiškinti. Dr. V. Kudirka anuo atveju • 
yra pabrėžęs: „Žilųjų gadynių garsūs Neronai, gėdinkitės prieš carą — jis pra- 2 
lenkė jus”. Šiandien, 55 metams praėjus, turime šaukti:

— Baltieji carai, prieš jus nublukdavo žilųjų gadynių garsūs Neronai, o jūs J 
nublunka! prieš dabartinius raudonuosius Kremliaus valdovus! J

Savo metu vienas lenkas istorikas yra parašęs knygą „Nuo baltojo iki raudo- J 
nojo carizmo”. Tai tikra tiesa. Rusijos komunizmas juk vykdo baltųjų carų pra- 2 
dėtą imperializmo politiką. Tai ne atsitiktinumo dalykas, bet generalinė Krem- 2 
liaus linija, kai, skaitydamas spaudą iš anapus geležinės uždangos ar klausyda- į 
masis Maskvos (ir jos filijų Vilniuje, Varšuvoje, Belgrade ar kitur) radijo, girdi J 
vis garsiau iškylančius rusų garbinimo akordus. Ko netesėjo Petras Didysis ir i 
Ivan Groznij, ryžtasi tai ištesėti VKP(b) ir NKVD. ;

Vilniaus „Tiesa” (Maskvos „Pravdos” laida lietuvių kalba) mirgėte mirga 2 
įvairiais „didžiosios’ rusų tautos” liaupsinimais. Tai atitinka politiką, kuri sklei- i 
džiama rusų mokyklose naudojamuose vadovėliuose. Va, sakysim „Zietnlja Russka- 2 
ja” skiltyse O. B. pranešimu, šilkas rašoma: 2

„Šimtamilijoninė rusų tauta yra pirma iš Tarybų Sąjungos tautų. Tai pati 2 
kilnioji Tarybų Sąjungos tauta...” ;

„Stalinas! Visada širdyse nešiojamės jo brangiausią vardą. * O čia, Krem- t 
liuje,“ kiekviename žingsnyje matome prieš save jo atvaizdą. Vaikštome po akme- • 
nis, po kuriuos, galimas dalykas, neseniai jis vaikščiojo. Tiesiog atsiklaupk ir bu- 2 
čiuok šituos šventuosius pėdsakus..t

„Rusų talentas — drąsus, nemėgstąs šablono, plataus masto realus — rusų fa- t 
lentas įėjo į pasaulio kultūrą. Ruso kario sūnus Pozunovas 'daug pirmiau prieš 2 
anglą Wattą išrado garo mašiną. Rusas Jabločkovas pirmas pasaulyje padarė elek- 2 
tros lemputę. Rusas mokytojas Ciolkovskis ištyrė judėjimo teoriją.. Rusas elektro- t 
technikas Popovas pirmas pasaulyje išrado radiją”. i

Mikalojų II pakeitė Leninas, o Leniną — perdaug gerai žinome tą Lenino ; 
įpėdini baltųjų carų soste( Kremliuje! Betrūksta, kad NKVD gaujos anapus geleži- ; 
nės uždangos gyventojus pradėtų versti giedoti „Bože, caria chrani...”

Dekanozovui nebesunku buvo 1940 m. vakarą siautėti mūsų Tėviškėlėje, nes ; 
jis ėjo baltosios carienės Kotrynos II agentų Repnino, Štakelbergo ir Sievverso ; 
pramintu taku. Raudonojo imperializmo smogiamoji brigada, atseit VKP(b), Lie- ; 
tuvoje jaučiasi kaip Mikalojus II ir jo pirmtakai savo. vasarvietėje, nes Orževs- • 
kiti, Apuchtinų, Muravjovų pareigas ištikimai eina jų dvasios tipo Sniečkūs, pa- ; 
leckiai, gedvilos ir kitų kitokie, tolygiai perkami ir tolygiai parduodami žmonės • 
— robotai. •

Skaudžiąją Kražių skerdynių sukaktimi turime iš anksto susidomėti. Kražių ; 
skerdynių atminimas vertas specialios studijos, kurioje būtų išvesta paralelė tarp ; 
baltojo ir raudonojo carizmo tikslų ir_ metodų Lietuvoje. Kražių tema verta pre- • 
mijos. Man rodosi, daug protingiau butų sunaudotos paiėgos ir lėšos Kražių ; 
skerdynių studiją ruošiant arMa tema apysaką premijuojant, negu „Kryžius” į • 
anglų kalbą beverčiant. •

Koktu, broliai, kai sužinai, kad vasario 16. išvakarėse, bešvenčiant literatūros • 
šventę, vienas aukštas (pareigų atsakingumo matu matuojant) pareigūnas viešai vi- ; 
siems matant ir girdint, atsiliko savo partinį reikalą, atseit — už pasaulėžiūrinį ; 
romaną iš BALPo lėšų išmokėjo literatūrinę pašalpą. •

Visu pilietiniu atsakingumu teigiu—pašalpą, nes negi kitaip apibūdinsi lite- ; 
raturinę premiją, po kurios protokolu iš 4 jury komisijos narių tepasirašė vienų ; 
vienas. Maža to. Dar pranešama, kad anas (gabaus rašytojo, ir puikiai paruoštas, ; 
bet kurstąs kitaip manančių tautiečių neapkantą ir aplamai iškraipąs istorinę tik- ; 
rovę) romanas bus svetima kalba išleistas. ;

Šiuo atveju veiksmažodis „versti” tenka suprasti tiesiogine prasme, vadinasi, i 
kaip antitezė veiksmažodžiui „statyti” arba „kurti”. > i

Visų pirma tenka atsiminti ir žinoti, kad BALFAS .yra nepartinei šalpos or- i 
ganizacija. Aukoja tikintieji ir laisvamaniai, krikščionys demokratai, liberalai, tau- i 
tininkai, socialdemokratai ir apskritai apartiniai. Tai Amerikos lietuvių geros šir- ! 
dies žestas. Tos lėšos turi būti saistomos su sąžine, bet ne su vienos srovės grib- 2 
liu kaušeliu. Šitaip pažeidžiama BALFo organizacijos orumas ir užkertama kelias t 
bet kuriai aukų rinkliavai ateityje. Aukotojas turi žinoti, kur eina jo aukojamas t 
centas. Diversijos veiksmus turime iš principo pasmerkti, nesvarbu, kokio masto I 
jie būtų ir kur pasireikštų. -< 2

Čia — tuo pat ypu — prisimintina ir antroji „premijos” neapdairumo pusė. ; 
Kryžius yra per didelis ir per šventas dalykas, kad iš jo, ypač dar tokiu rimtu, • 
kaip politinės emigracijos sąlygų, momentu, būtų galima nusidrožti partinės hi- • 
potekos plunksna, o dar blogiau — iešmas kepsniui iš visuomenės indaujos išsi- ; 
traukti. Dr. V. Kudirka savo metu susirūpinimo paskatintas „Varpe” pacitavo • 
„Vienybės” teigimą, kad „Tikėjimas gali pasilikti pas kiekvieną žmogų nekliudy- ♦ 

'tas o tautiškuose dalykuose visi dirbkime išvien”, ir pridūrė: „Labai teisinga pa- • 
žvalga. Ant galo, bešluostanf su' tikėjimu visokius užkampius, galima jį diktokai • 
suteršti — reiktų kaip kam ir tai atsiminti”.

Šiandien ne versti, bet statyti reikia. Statyti pamatus Lietuvos nepriklausomy- I 
bei atkurti. Statyti bendromis pastangomis, atsisakant siaurų asmens ar srovės in- 2 
feresų, statyti besigrūdinant auka ir kančia tų brolių, kurie baltojo carizmo lai- 2 
kais kovojo, kentėjo ir žuvo Kražių skerdynėse, o šiandien, raudonajam carizmui 2 
besiautėjant, kenčia, kovota ir žūva kaip partizanai Lietuvos giriose ar NKVD rū- I 
šiuose tėvynėje ir tremtyje visų pirma ir atitikti Igyvybinius tėvynės laisvės ir ne- 2 
priklausomybės atstatymo reikalus. Kiekvienas į šalį nubyrąs lašelis eina j priešo 2 
malūno ratus... J. CICĖNAS 2

SEA — GULL SHIPPING CO.
560 Grand St. Brooklyn 1J, N. Y.
Siunčia siuntinius Eurojxm. Siuntiniai 

gerai įpakuoti, persiuntimas garantuojamas. 
Siuntinys gavėją pasiekia 3 — 4 savaičių 
būvyje.

Standartiniai siuntiniai:
Nr. 1 — 11 svarų kaštuoja 7,— dol.
2 sv. cukraus, 1 sv. manų, 17 unc. taukų,
1 sv. kavos, 0,5 sv. kiauš. milt., 12 unc. 
bekono, 1 sv. mėsos, 0,5 sv. kakao, 1 dėž, 
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muilo, 1 sv. ryžių, 50 unz. taukų.
Nr. 3 — 11 svarų kaštuoja 5,50 dol.
2 sv. cukraus, 2 sv. kavos, 34 unc. taukų,
2 sv. miltų, 1 sv. mėsos.
Užsakymai priimami asmeniškai ir paštu. 

Mielai patarnaujame Kanadoj ir An
glijoj dirbantiesiems.

Daromi žygiai, kad, siuntiniai gavėją pa
siektų per 1—2 savaites.

Tautiečiai! Rašydami giminėms ir arti
miesiems nurodykit mūsų Bendrovės 
adresą, o ji greit ir sąžiningai Jums pa
tarnaus, \ Į

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

G.m.b.H., Memmingen

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaitis. 
Redaktoriai: Henr. Žemelis ir St. Kalvaitis 
Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinės Eu
ropoje * Laikraštis išeina antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais * Prenume
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Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go * Honoraras mokamas tik nuolatiniams 
bendradarbiams iš anksto susitarus. * Pn- 
imami skelbimai, tik iš anksto už ju<M ap
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