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Laukiama svarbių Truman© pareiškimu. Rezervuotas suomiu sutikimas

Komunistai negautu pagalbos
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų informatorius M. Mc Der- 
mottas pareiškė, kad Italija negautų jokios 
JAV pagalbos, jeigu komunistai laimės ba
landžio mėn. rinkimuose.

McDermottas toliau pareiškė, kad JAV 
užsienio reikalų ministerija netiki komu
nistų laimėjimu. Nors Mc Dėrmotto pareiš
kimas lietė tik paramą visos Europos 
pagalbos ribose, bet kompetetingų sluogsnlų 
pareiškiama, kad komunistinė vyriausybė 
negautų ir šiaip jokios kitos paramos iš 
JAV.

Pavojus Graikijai nesumažėjes
Washingtonafc (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministeris G. Marshallis pir
madieni senato užsienio reikalų komisijos 
posėdyje nagrinėjant 275 milijonų dolerių 
karinės pagalbos suteikimo Turkijai ir 
Graikijai klausimą, pareiškė, kad, jei JAV 
nustos teikti Graikijai pagalbą, liūdnos pa
sekmės pasirodys labai greitai, tačiau jos 
neapsiribos vien Graikija.

Kol kas vis dar nėra pašalintas pavojus, 
kad kitos komunizmo valdomos Europos 
valstybės nepradėtų spausti Graikiją, kaip 
tai jau yra įvykę kitose Europos srityse.

Toliau Marshallis. pareiškė totalinio re
žimo vadus teigiant, kad demokratijos nesu
geba padaryti laiku ir tvirtų sprendimų.

JAV skola mažėja
Washingtonas (Dena). Per paskutinius 

dvejus metus per karą milžiniškai išaugu
sios JAV valstybės skolas yra sumažintos 
2 milijardais dolerių.

1946 m. vasario 28 d. viešoji skola sudarė 
M3 milijardų dolerių ir buvo didesnė, 
negu bet kada pirmiau. Iki 1948 m. vasario 

mėn. 28. d. ji yra sumažėjusi į 245,5 mili
jardus dolerių. Pagal ilgalaikę vyriausybės 
programą ta skola pėr 15 metų turi būti 
visai suredukuota.

Po 1. D. karo tarp 1919 m. ir 1930 m., 
t y. per 11 metų, valstybės skola buvo su
mažinta tik 9,8 milijardais dolerių.

Papanekas nesitraukia
New Yorkas (Dena/Reuteris). Čekoslova

kijos naujosios vyriausybės atleistasis nuo
latinis Čekoslovakijos atstovas Jungtinėse 
Tautose Janas Papanekas pirmdienį spau
dos atstovams pareiškė, kad jis neketina 
pripažinti savo atleidimo ir veiks toliau kaip 
Čekoslovakijos atstovas.

Palestinos klausimas S. Taryboje
New Yorkas (Dena/Reuteris). Saugumo 

Tarybos nuolatiniai nariai — JAV, Prancū
zija, Sovietų Sąjunga ir Kinija, be D. Bri
tanijos — pirmadienį toliau tarėsi, kaip 
įvykdyti Palestinos padalijimą.

Posėdyje taip pat dalyvavo ir aukštojo 
arabų komiteto atstovas I. Nakhiehas.

Keturi didieji šio klausimo atkartotinai 
sprąsti susirinko antradienį Sovietų Sąjun
gos pasiuntinybės būstinėje.

Portugalija 
rekomenduoja Ispaniją

Londonas (Dena). Pasak AFP, Portuga
lijos vyriausybė kreipėsi į britų užsienio 
reikalų ministeriją, siūlydama užsienio rei
kalų ministerial Bevinui Ispaniją pakviesti į 
Paryžiaus konferenciją.

Į klausimą, kaip į tai reaguos D. Brita
nija, užsienio reikalų ministerija atsakė, kad 
ji jau anksčiau pasisakiusi prieš Franco Is
panijos kvietimą. Šitoks Britanijos atsaky
mas Ispanijos respublikininkų sluogsniuose 
rado didelį pritarimą.

Ispanijos egzilinė vyriausybė ruošiasi 
protestuoti 16 valstybių .konferencijoje dėl 
eventualaus Ispanijos priėmimo į ERP.

Sovieto šeimos grąžinamos namo
Berlynas (Dena). Antradienj „Welt” pra

nešė, kad sovietų šeimos Berlyne gavo įsa
kymą, kad iki šių metų gegužės mėn. moti
nos ir vaikai turi grįžti į Sovietų Sąjungą.

To laikraščio žiniomis iš Dresdeno, ir te
nai buvo gautas toks pats įsakymas.

113 maitinimo periodui nuo bal. 1 d. vo
kiečiams žymiai padidino racioną. Norma
linis vartotojas gaus: 9750 g duonos, 1350 
g kruopų, 9000 g bulvių, 425 g mėsos, 265 
g riebalų, 600 g žuvies, 62,5 g sūrio, 1500 
g cukraus, 3 1 nugriebto pieno, 500 g džio
vintų vaisių ir 2 kiaušinius. (D;

Su Prancūzijos ūkip atkutimu turi būti 
glaudžiai susietas jos saugumas, pareiškė 
Schumanns. (D),

Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden
tas Trumanas trečiadienį kalbės kongrese 
abiejų rūmų atstovų bendrame posėdyje. 
Laukiama, kad ryšium su pastoviai blogė
jančia tarptautine politika Trumanas pada
rys pareiškimą Amerikos užsienio politikos 
klausimais.

Abiejų rūmų kongreso posėdis, kur pa
gal tradicijas Amerikos prezidentas padaro 
svarbius pareiškimus, buvo sušauktas trum
piausiu laiku. Tas pranešimas labai nustebi
no ir kongresą ir užsienio reikalų ministe
rijos tarnautojus. Jis įvyko ryšium su slap
tomis konferencijomis už Washi'ngtono ri
bų, kuriose dalyvavo vadovaują Amerikos 
asmenys.

Manoma, kad pirmadienį grįžęs iš konfe
rencijos su generalinio štabo viršininkais 
krašto apsaugos ministeris J. Forrestalis, 
kaip galint skubiau prezidentui padarys 
pranešimą apie pasitarimus dėl vienalyčio 
JAV gynimo užpuolimo atveju.

Kad prezidentas Trumanas savo praneši
mui apie užsienio politiką pasirinko ben
drąjį kongreso jx>sėdį, tas faktas, pagal Reu- 
terio korespondento Washingtone nuomonę,' 
Įgalina spėlioti, jog jo pasiūlytoji politika 
palies ir įstatymų leidimą.

Trumanas pagal aplinkybes pasinaudos 
proga paskatinti greitai priimti įstatymo 
projektą dėl visuotinio karinio mokymo, ku
ris netrukus bus svarstomas kongreso komi
sijoje. Bet tos aplinkybės, kuriose buvo su
šauktas kongresas, dar labiau pabrėžia ga
limumą, kad prezidentas žengs dar vieną 
žingsnį toliau ir bandys skatinti kongresą 
įvesti visuotinę karo prievolę.

Kad tinkamai būtų sutikta vis blogėjanti 
tarptautinė būklė, yra galima, jog Trumą-' 
nas prašys didesnių karinių išlaidų, ypač 
oro laivynui ir tolimo skridimo bombone
šiams.

Diplomatinėje srityje savo kalboje prezi
dentas, atsakydamas į daugelį kartų pa
reikštus reikalavimus, gali pasiūlyti tris 
konkrečias priemones tolimesniam sovietų 
veržimuisi sustabdyti.

NKVD dirba švariai
Berlynas 1947 m. lapkričio 1 d. Berlyne 

dingo žurnalistas Dieteris Friedė, berlyniš
kio amerikiečių licenzijuoto „Der Abend” 
laikraščio bendradarbis. Jo ieškojimai ne
davė jokių vaisių, ir visi dingimo pėdsakai' 
lyg vandenyje išskydo.

Tik štai prieš kelias dienas tas pats „Der 
Abend” paskelbė sensacingą žinią apie 
Friedės dingimo priežastį ir aplinkybes. Tai 
dar kartą atskleidė pasauliui žiaurią tikro
vę ir parodė, kiek laisvas ir saugus pas 
bolševikus gali būti asmuo.

Berlyno gydytojas Dr. P. Davas jau 1945 
m. buvo priverstas pasidaryti NKVD agen
tu. Nebegalėdamas to gėdingo darbo pakęs
ti, prieš dvi savaites jis pabėgo į vakarų 
zonas. Čia vienoje vietovėje „Abend” vy
riausiajam redaktoriui jis prisiekęs pareiš- 
kė: 1947 m. lapkričio 1 d. po pietų į mano
butą atėjo 3 enkavedistai. Vienas iš jų bu
vo vertėjas. Jie vertė mane paskambinti te
lefonu man nežinomam Friedei ir pranešti, 
kad auto nelaimėje susižeidė Otto Seileris, 
kurį aš gydau ir kuris prašo Friedę pas 
mane ateiti pakalbėti. Mano atsikalbinėji
mai nepadėjo, ir grasinimams aš turėjau 
nusileisti.

Kadangi aš telefono neturiu, vertėjo ly
dimas turėjau eiti į miestą. Į telefono bū
delę su manimi įsiveržė ir enkavedistas, ku
ris sekė jungiamą numerį ir pasikalbėjimą. 
Išėjus iš būdelės jis tuojau atėmė iš manęs 
pasižymėtą numerį.

Friedę įleisti į butą įsakė mano žmonai. 
Bet jis tą vakarą neatėjo. Rusai laukė jo 
visą naktį.

Ryto metą kažkas paskambino. Mano 
žmona įleido ir tuoj grįžo mirtinai išbalusi. 
Tai buvo Friedė.

šaltasis karas (traukia darbininkiją
New Yorkas (Dena/Reuteris). Amerikos 

profesinių sąjungų AFL vicepirmininkas M. 
Wollis pareiškė, kad jo organizacija „pa
naudos pogrindžio metodus”, kad Čekoslo
vakijoje palaikytų laisvės liepsnelę. AFL 
sudarys egzilines profesines sąjungas Če
koslovakijos darbininkams remti kovoje dėl 
tautinės nepriklausomybės ir demokratinių 
teisių.

4. skundas. Albanijos vyriausybė Įteikė 
Saugumo Tarybai protestą, jau ketvirtą iš 
eilės, kad Graikija tarp vasario 21, ir kovo 
,4. d. pažeidusi jos sieną. (NI'T.

Pirma, kas buvo reikalaujama, kad prezi
dentas padarytų griežtą pareiškimą, jog 
Amerika įsikiš, jeigu Graikijai, Italijai, 
Prancūzijai, ir, labai gali būti, Suomijai ir 
Skandinavijai kils grėsmė iš sovietų arba jų 
tarpininkų tokiu būdu, kaip Čekoslovakijo
je ir Balkanuose.

Toliau iš prezidento buvo reikalaujama, 
kad Vakarų Europos uniją pasirašiusiems 
kraštams būtų suteikta karinės pagalbos ga
rantija sovietų veržimosi arba jų agresijos 
atveju. Ir pagaliau buvo reikalauta, kad jis 
pareikštų, jog sovietų arba jų komunistinių 
tarpininkų kišimasis į italų rinkimus bus 
laikoma „nedraugišku veiksmu” ir automa
tiškai pasireikš normalios diplomatinės prie
monės, kurios iššauks diplomatinių santy
kių nutraukimą.

Komunistu, varžymai Britanijoje
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

ministeris pirmininkas C. Attlee pirmadienį 
žemuosiuose rūmuose paskelbė Britanijos 
vyriausybę nutarus, kad komunistų partijos 
nariai negalės užimti tarnybų, susijusių su 
valstybės saugumu. Tas pat liečia ir visus 
tuos, kurie yra taip susisaistę su komunis
tais, jog jų pasitikėjimas kelia abejonių. 
Minimųjų tarnybų negalės užimti ir visi1 
tie, kurie priklauso fašistinėms organizaci
joms. Visi asmenys, kurie negalės eiti tar
nybų konfidencialiuose postoviuose, bus pa
naudoti, kiek tai bus galima, kitose srityse. 
. Attlee pareiškimą kai kurie atstovai sutiko 
apygarsiu murmėjimu. Vienas komunistų 
partijos atstovų, Williamas Gallacheris, su
dainavo „Raudonąją vėliavą”.

Po to Attlee pareiškė, kad ne visi komu
nistai, veikiant tam tikroms aplinkybėms, 
užmirš savo valstybines pareigas, bet, deja, 
neįmanoma atskirti jų nuo tų, kurie pirmo
mis pasitaikiusiomis progomis savo valsty
bės reikalus statys į pavojų svetimos vals
tybės naudai'

Kas tuo metu vyko mano laukiamajame, 
aš nežinau. Neilgai trukus ant šaligatvio 
aukštai prie durų privažiavo tamsiai raudo
nai dažytas limuzinas,' į kurį enkavedistai 
pasisodino Friedę ir nusivežė.

Apie pietus vėl atėjo vienas rusas, vedi
nas maždaug trejų metų vaiku, ir atnešė 
man mažame lagaminėlyje maisto produktų. 
Tuos produktus mes išdalijome kitiems.

Kada Friedės dingimą paskelbė spauda, 
pas mane du kartus buvo atėję krimina
linės policijos tarnautojai pasiteirauti. Dėl 
žinomų, priežasčių jiems nieko nebuvo ga
lima apie tą įvykį pareikšti.

„Der Abend” laikraščiui iškėlus šį faktą 
ir kitiems atsiliepus i tą neveliaciją, sovie
tų okupacinės zonos spauda visiškai tyli. 
Mat, nebėra kaip ginti sovietų akiplėšiškų 
darbų.

k

Slapti posėdžiai 16 konferencijoje
Paryžius (Dena). Antroji 16 Europos 

valstybių Marshallio plano konferencijoje 
pirmadienį ir antradienio rytą posėdžiavo 
dalykų žinovų komisija, kad paruoštų pra
nešimą antradienio popiečio visumos po
sėdžiui.

Daugiausia vyksta uždari pasitarimai 
konferencijų ir šalutinėse patalpose dėl 
Marshallio plano ir savitarpio santykiams 
užmegsti. Bevinas naktį į antradienį britų 
ambasadoje'konferavo su Portugalijos už
sienio reikalų ministeriu Creiro de Mata.

Nuo trečiadienio konferencijos posėdžiai 
bus slapti.

Bevinas antradienio konferencijos daly
viams iškėlė atsisveikinimo vaišes. Jis tre
čiadienį bus Briuselyje, kur pasirašys Va
karų Europos paktą.

Portugalijos delegacija, kaip praneša 
AFP, pasiūlė konferencijai Į Europos atsta
tymo programą įtraukti ir Ispaniją. Ji nu
rodė, kad turi būti sudarytas stiprus blo
kas, nuo kurio priklauso nualintos ir bai
mės varginamos Europos ateitis.

Antradienį įvyko antras visumos posėdis. 
Airijos atstovas primygtinai pabrėžė, kad 
Europa turi būti vieninga, norėdama pakelti 
240 milijonų gyventojų gyvenimo lygmenį, 
pakelti ūkį ir laiduoti gerovę, kuri taip rei
kalinga saugumui ir demokratinėms laisvėms.

Helsinkis (Dena/Reuteris). Suomijos res
publikos prezidentas J. Paasikivis pranešė 
maršalui Stalinui, kad jis sutinka pradėti 
derybas dėl savitarpio pagalbos ir draugiš
kumo pakto sudarymo ir tikisi, kad Suomi
jos vyriausybei nebus trukdoma daryti 
sprendimus.

Paasikivio atsakymas, kuris buvo Sovietų 
Sąjungai įteiktas kovo 19 d., buvo čia pir
madienį viešai paskelbtas. Jame sakoma, ka
dangi pagal Suomijos konstituciją galutinis 
šios sutarties sudarymas priklausė nuo suo
mių tautos atstovų pritarimo, todėl Suomi
jos vyriausybė savo rašte pateiktus siūly
mus paruošė parlamento frakcijų diskusi
joms.

Kai sutarties klausimas buvo iškeltas, tau
tos atstovai .pareiškė abejones dėl savitar
pio pagalbos sutarties reikalingumo. Rem-

Valstybė šį nutarimą priėmė, aiškino Att
lee toliau, tik dėl saugumo, o ne dėl poli
tinio persekiojimo.

Gallacheris apkaltino vyriausybę, kad ji 
šliaužioja, prieš dolerio magnatus. Attlee 
jam atsakė, kad jis dar neužmiršo komunis
tų elgesio 1939, 1940 ir 1941 metais. „Aš 
esu įsitikinęs, kad mes su komunistų par
tija turime būti labai atsargūs”, užbaigė^ 
savo kalbą Attlee.

Nathuramas Vinayakas Godsė, kuris 
sausio 30 d. paleido mirtinus šūvius { 

Gandhį (Dena—NYT—Bild)

Švedijos užsienio reikalų ministeris Un- 
denas pasiūlė sudaryti Europos atstatymui 
vykdyti korporaciją, kuri tarpininkautųltarp 
Europos tautų ir JT organizacijos.

Dalyvauti Marshallio plano konferencijoje 
netrukus į Paryžių išvyks ir vokiečių va
karinių zonų atstovai.

Amerikos ambasadorius Paryžiuje antra
dienį pareiškė, kad grupė amerikiečių spe
cialistų technikinėje komisijoje bus tarėjais. 
Grupei vadovaus N. Labruosė.

Trečiadienį Paryžiuje laukiama gen. 
Clayaus ir gen. Robertsono, Vokietijos va
karinių zonų gubernatorių. Prancūzų zonos 
gubernatorius g*en. Koenigas jau vieši Pa
ryžiuje.

Solidarumas gali išgelbėti Europą
Paryžius (Dena). Italijos užsienio reikalų 

ministeris grafas C. Sforza pirmadienį ati
darant Paryžiaus konferenciją pareiškė, kad 
Europos pagalbos programa yra kilniausias 
tarptautinio solidarumo reiškinys istorijoje.

Sforza pareiškė, kad dabartiniai sunku
mai galėtų būti išspręsti, jeigu savo tarpe 
solidariai bendradarbiaus visos Europos 
valstybės, įskaitant ir tas, kurioms šiuo tar
pu geriau sekasi, kaip Italijai. Ir, galų gale, 
arba visos valstybės bus išgelbėtos arba 
drauge žus,

damasi paskutinių karų patyrimais suomių
tauta visų pirma nori likti nuošalyje nuo 
visų tarptautinių ginčų ir savo tiksliu tai
kos sutarties pildymu palaikyti ir plėtoti 
draugiškus jausmus su Sovietų Sąjunga.

Toliau vyriausybė savo rašte praneša, kad 
ji pageidauja, jog pasitarimai vyktų Mas
kvoje.

Helsinikis (Dena/Reuteris). Suomijos vy
riausybė pavedė savo Maskvos delegacijai, 
kad ji bandytų išgauti iš Sovietų Sąjungos 
pasižadėjimą, jog Sovietų kariuomenė karo 
atveju galėtų įžengti į Suomijos teritoriją 
tik pareiškus Suomijai ypatingą pageidavi
mą, be to, tai delegacijai pavesta reika
lauti, kaU karo atveju Suomijos karinės pa
jėgos būtų pavartotos tik Suomijos teritori
jos ribose. Taip pat delegacija derybų keliu 
bandys nusiderėti nuolaidų iš 300 milijonų 
aukso dolerių dydžio reparacijų.

Ispanija Argentinos aruodas?
Madridas (Dena/INS). Ispanijos pramo

nės ir prekybos sluogsniai Įtemptai laukia 
atvyksiant M. Mirandos, Argentinos ūkio 
tarybos pirmininko. Yra spėliojami spren
dimai, kuriuos Miranda, lankydamasis Ispa
nijoje, padarys abu kraštus liečiamais ūkio 
klausimais, ir tie sprendimai esamomis ap
linkybėmis padarys didelę įtaką būsimam . 
Ispanijos prekybos ir pramonės išsivysty
mui.

Iš neseniai paskelbtų pranešimų matyti, 
kad Argentina yra numačiusi įsteigti Ispa
nijoje ištisą eilę didelių javų sandėlių ir 
šaldytuvų. Tuo pačiu Ispanija taptų Argen
tinos javų ir mėsos paskirstymo baze Euro
pos kraštams.

Sukčius prelatas Vatikane
Rymas. „Osservatore Romano” kovo 5 d. 

paskelbė: Kunigas Edvardas Prettneris 
Cippica, gimęs Trieste 1905 m., Vatikano 
valstybės sekretoriate (užs. reikalų min.) 
buvo archyvaras. Pakaltintas ir prisipaži
nęs daugeliu falsifikavimų ir suktybių bu
vo suspenduotas nuo pareigų, atleistas ir 
laikomas arešte. Pasisekus pasislėpti nuo 
teismo, kompetentingos įstaigos atėmė ku
nigystę.

„Gazette de Lausanne” rašo: Jis ne tik 
pasisavino 60 mil. lirų vertės brangenybes, 
kurias jam buvo patikėjusi Salem d’Angellių 
šeima, kai jugoslavai turėjo okupuoti Tries
tą; jis ne tik išeikvojo 12 mil. lirų 
religinių kongregacijų pinigų, kuriuos 
buvo gavęs statyti Pranciškaus Asyžie
čio gyvenimo filmai, bet, svarbiausia 
jam, kaip sekretoriato archyvarui, buvo pri
einami slapčiausi dokumentai.

Pasak „Giornale d’Italia”, daug svarbių 
slaptų dokumentų, ypač liečiančių Zagrebo 
vyskupą Stepinacą, Cippica išdavęs Jugo
slavijai. Taip pat anai valstybei suteikęs 
daug dokumentų apie slovakų ir kroatų ku
nigus, apie vietas, kame jie slapstosi ir ku
riuo atvyksta Į Italiją. Manoma, kad dėl tol 
išdavimo padidėjo katalikų kunigų perse
kiojimas ir jo sėkmingumas Slovakijoje it 
Kroatijoje.

Paryžius (Dena/Reuteris). Iš visų reiškinių 
galima spręsti, kad vakarinės Vokietijos 
kraštai bus kiek vėliau pakviesti dalyvauti 
16 valstybių^konferencijoje Paryžiuje.

Dar nėra aišku, kokia forma Vokietija; 
bus atstovaujama konferencijoje. Dar pir- 
madienio rytą buvo paskelbta, kad jokie Vo- 
kietijos stebėtojai nebus Įsileisti Į konferen- 
ciją. Taip pat nedalyvaus ir amerikiečių^ 
prancūzų bei britų okupacinių pajėgų at
stovai, bet gerai informuotuose sluogsniuo
se jau pirmadienio vakarą buvo at
stovaujama pažiūrai, kad ankstyvesnė nuo
monė liečia tik konferencijos pilnaties po
sėdžius.

Anglų prancūzų pranešimas apie Europos 
ūkinę padėtį ir savitarpio paramą buvo 
konferencijai pateiktas pirmadienį.

Prisikabino prie vestuvininkų
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV at

metė Jugoslavijos protesto notą dėl buy. 
Vengrijos regento admirolo N. Horthyo da
lyvavimo JAV generalinio konsulo Woodso 
vestuvėse Mūnchene.

Jugoslavijos vyriausybei, kuri pareikakrvo 
išduoti Horthy kaipo karo nusikaltėlį, Mar
shals atsakė, kad vestuvių svečių sąrašas 
nėra jokia valstybinė akcija.

1
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TRUMPOS ŽINIOS
ČEKOSLOVAKIJA

Gottwafdo pradėtas narių telkimas komu
nistų partijai iau pirmąją savaitę davė 
190.138 naujus komunistus. (D/R).

Čekoslovakijos socialdemokratų partijos 
pirmininkas, pasak Ceteką, turėjo pirmadie
ni pasitarimą eu britų Darbo partijos at
stovu ir pulkininku Wiggu. (D).

D. BRITANIJA
Lordų rūmus anglų vyriausybė remiama 

konservatorių partijos, pasiryžusi sumažinti 
per pusę. Ateityje aukšt. rūmų narius skirtų 
min. pirmininkas susitaręs su opozicijos va
du. (NE).

Vakarų Europos taryba. 73 žem. rūmų vi
sų partijų atstovai Įteikė rezoliuciją, kuria 
siūloma steigti Vakarų Europos tarybą. Si 
organizacija turėtų derinti sąjungininkių 
valstybių tikinę, socialinę ir karinę politiką.

Iš Acres (Afrikoje) pranešama, kad šioje 
britų kolonijoje susektas komunistinis są
mokslas, kurio tikslas buvo Įkurti Afrikos 
socialistinių respublikų uniją. (D/INS).

Vykstant Paryžiaus konferencijai didžioji 
dalis britų spaudos pabrėžia Vokietijos 
reikšmę Vakarų Europos glaudžiame bend
radarbiavime. Vokietija turi būti Įtraukta 
kaip partneris Į Europos tautų koncerną.

Anglijos (statymų rinkinį, kurį sudaro 27 
tomai, atidavė spausdinti vienai austrų fir
mai Vienoje, kadangi to negalima atlikti 
Anglijoje dėl popieriaus stigliaus. (NF).

ITALIJA
„Mes galim tik vieno bijoti, kad ameri

kiečiai nenustotų intercsavęsi Europa”, pa
reiškė spaudos konferencijoje Italijos užs. 
reik. min..grafas Sforza. Baimė Amerikos 
hegemonijos Europoje yra juokinga. (D).

Neofašistų grupę neseniai areštavo italų 
policija. Ji vadinasi „antikomunistinis sąjū
dis Italijai atstatyti” ir ruošėsi daryti aten
tatus. (NF).

J. A. VALSTYBĖS
Užsienio reikalų ministerija pageidauja, 

kad JAV ambasadose už geležinės uždan
gos tarnautojai būtif 100% amerikiečiai, — 
pareiškė kongrese valstybės pasekretorius 
J. E. Peurifdys, (D/INS).

Tarpinei pagalbai, kuri turėtų būti su
teikta Prancūzijai, Italijai ir Austrijai, kai 
pasibaigs laikinė pagalba ir dar nebus įsi
galiojęs Marshallio planas, prezidentas Tru- 
manas paprašė, kad kongresas paskirtų pa
pildomai 56 mil. dol. (NF).

JUNGT. TAUTOS
JT Palestinos komisija savo antrame pra

nešime Saugumo Tarybai sako, kad pasibai
gus britų mandatui, Palestinoje kilsiąs cha
osas, išsiplės neramumai ir liesis kraujas.

Pasaulio prekybos konferencijoje susitarta 
paskutiniu ginčijamu klausimu. Veikiai bus 
pasirašyta charta. (D/R).

Palestinos ūkio įstaigą steigti Sovietų 
S-ga buvo pasiūliusi steigti JT ūkio ir so
cialinei tarybai, bet jos siūlymas atmestas.

i KINIJA
Oficialiai patvirtinta, pasak AFP, kad ki

nų komunistai užėmė svarbų geležinkelio 
mazgą Szepingkai tarp Čangčuno ir Muk
deno. Penkios komunistų kolonos žygiuoja 
Cangčuno link. (D).

Kinijos vyriausybės daliniai pasitraukė iš 
Kisino geležinkelio mazgo, Mandžurijoje, 
apie 450 km į šiaurės vakarus nuo Mukde
no. (D/R).

LENKIJA
Lenki) socialistų partija pakvietė Euro- 

f konferenciją Varšuvoje, kuri Įvyks balan
džio mėn. pabaigoje. (D).

MEKSIKA
Meksikos pasiuntinys Čekoslovakijai pa

kviestas j Meksiką padaryti pranešimą apie’ 
sovietinį perversmą. (NF).

OLANDIJA
Jungtinės Europos kongresas įvyks Haa- 

goje gegužės 7—11 d. Tikimasi jame daly
vausiant per 800 įvairių Eurojoos valstybių 
politikų. (NF).

Iš Mikolalėiko atsiminimi;, 
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H Kvietimas tėvynėn
Man pasitraukus Lenkijos egzilinės vy

riausybės ministeriu pirmininku pasidarė 
Tomas Arciševskis, senas socialistas, beveik 
visą karo metą priklausęs Varšuvos pogrin
džio judėjimui. Arciševskis pareigas perėmė 
1944 m. lapkričio 29. d.

Ministerio pirmininko pasikeitus} požiūrį
pos kairiųjų pažiūrų socialistines partijas- Lenkijos klausimu tų pat metų gruodžio
, komerenc a Varsuvoe. kuri ivvks balan- ' n r ....

PRANCŪZIJA
Muštynės tautiniame susirinkime sekma

dienį įvyko tarp komunistų ir gaullistų. 
Tvarkos atstatyti turėjo įsikišti policija.

Prancūzijos ministeris pirmininkas turėjo 
pirmadienį ilgesnį pasitarimą su prancūzų 
Vokietijos okupuotos srities karinių pajėgų 
viršininku P. Koenigu. Pasitarime taip pat 
dalyvavo valstybės sekretorius Vokietijai 
Schneideris. (D).

SUOMIJA
Jau 800 suomių pabėgo Į Švedija, bijoda

mi Suomijos S. Sąjungos pakto. (D).
SOVIETŲ S-OA

Vyresniųjų klasių demobilizacija Sovietų 
Sąjungoje sustabdyta iki kovo pabaigos, ofi
cialiai informuoja Tassas. (D/R).

Sovietų pasiuntinys įteikė . Kinijos užsie
nio reikalų ministerijai notą, kuria atmeta
mas kaltinimas, kad kinų lėktuvą užpuolė du 
lėktuvai, pažymėti Sovietų Sąjungos ženk
lais. (D).

ŠVEDIJA
Stiprinti krašto apsaugą pareikalavo Šve

dijos kariuomenės vadas. Jis siūlo visų pir
ma stiprinti armiją, pašalinti karinių me
džiagų ir municijos trūkumą, statyti naujus 
Įtvirtinimus ir aerodromus. (D/R).

TRIESTAS
Triestas gaus 75 milijonus dolerių pagal 

Marshallio planą. (D).
VOKIETIJA

Visos keturios Vokietijos zonos yra Įjung
tos Į tarptautini telefoninį susisiekimą. (D).

Sutrukdė atentatą. Motorizuotas geležin
kelių policijos dalinys sutrukdė pasikėsini
mą išsprogdinti geležinkelį tarp Michelfel- 
do ir Rannos. Ant bėgių buvo pririštas ry
šulys sprogstamųjų patronų. Nusikaltimas 
tiriamas. (D).

15 d. parėmė britų žemieji rūmai. 1945 m. 
sausio 5 d. Kremlius Liublino lenkus pri
pažino oficialia vyriausybe.

O tuo tarpu raudonoji armija buvo pra- 
siskynusi kelią per didžiąją Lenkijos dalį.

Bet Varšuva, negyvas miestas, praktiškai 
liko vokiečių rankose, nors ji buvo jau se
niai aplenkta. Sausio 17 d. raudonajai ar
mijai įsakė žygiuoti į miestą.

Stalinas, kuriam rūpėjo tiek politiniai, 
tiek kariniai tikslai, dabar Churchillį ir 
Rooseveltą priėmė Jaltoje. Kaip vėliau tu
rėjo paaiškėti, tai buvo paskutinis ano tre
jeto susitikimas, kurie priklauso prie ga
lingiausių asmenų istorijoje.

Didysis trejetas nustatė galutinius karo 
planus vokiečiams nugalėti ir Vokietijos 
ateičiai. Jie išleido pareiškimą apie atva
duotą Europą, gvildeno reparacijas, Balka
nų klausimą ir Lenkijos klausimą.

Lenkijos reikalu Churchillis ir Roosevel
tas arba ir vėl nusileido Stalinui arba gynė 
Teherano konferencijoje slaptai padarytus 
sprendimus.

Jie pripažino naujai sudarytąją Liublino 
vyriausybę ir pritarė Curzono linijai, kaip 
rytinei Lenkijos sienai. Tuo būdu jie pavedė 
sovietams 100.000 kv. 
armija btivo užėmusi 
rihės sienos turėjo 
taikos konferencijoje.

Jie pridūrė, kad Liublino vyriausybė tu
rinti būti iš naujo sudaryta „platesniais 
demokratiniais pagrindais” ir paskyrė Mo
lotovą, Averallį Harrimaną' ir Britanijos 
ambasadorių Sovietų Sąjungai A. Clark- 
Kerrą atstovais komisijos, kuri turėjo tar
tis su Liublino vyriausybe ir lenkų veikė
jais Lenkijoje bei kitur dėl provizorinės 
vyriausybės sudarymo.

Lenkijoje būsią atlikti „laisvi ir neįtaigo- 
jami rinkimai” kielegalint greičiau visuoti
nių rinkimų teisės ir slapto balsavimo pa
grindu. Svarbiausią jie pareiškė, kad „mes

pripažinta 
be Sovietų S-gos, savo poka- 
reikalu nebuvo atsiklausta nuo-

reikalu panaudotasis metodas 
pagrindiniams principams, ku-

km, kuriuos raudonoji 
1939 m. Mūsų vaka- 
būti nustatomos tik

iš naujo tvirtiname savo bendrą norą ma
tyti Įsteigtą stiprią, laisvą ir demokratinę 
Lenkiją”.

Londoniškė Lenkijos vyriausybė tuojau 
atmetė Jaltoje priimtus nutarimus, nurody
dama, kad Lenkijos vyriausybė, 
visų kraštų 
rinio likimo 
monės.

Lenkijos 
prieštarauja
rie saisto sąjungininkus, pažeidžia Atlanto 
chartos raidę ir dvasią ir kiekvienos tau
tos teisę ginti savo interesus, — konstatavo 
londoniškė vyriausybė.

Aiškindamas Jaltoje padarytuosius spren
dinius, Churchillis gavo žem. rūmų pritari
mą. Apie Lenkiją jis pasakė: • „Tat Įvyksta 
ne dėl to, kad aš būčiau nusileidęs jėgai”. 
Jis kalbėjo apie „laimingus” laikus, kurie 
nušvis Lenkijai, ir pareiškė:

„Iš Krymo aš parsivežiau Įspūdį, kad 
maršalas Stalinas ir sovietų vadai nori su
gyventi su Vakarų demokratijomis garbin
goje draugystėje ir lygybės pagrindu”.

Tik trisdešimt parlamento narių pareiškė 
savo nepritarimą, susilaikydami nuo balsa
vimo, kuriuo buvo paremtas Lenkijos klau
simu Jaltoje padarytasis sprendimas.

Bendrame kongreso posėdyje Rooseveltas 
pasakė, kad didysis trejetas „sudaręs dau
giausia vilčių teikiantį susitarimą, koks tik 
kad buvęs įmanomas”. Jis pridūrė, „stipri, 
nepriklausoma ir pasiturinti lenkų tauta yra 
tas dalykas, kurį mes turime visada prisi
minti, tai yra tokie žodžiai, kuriems pri
tarė Sovietų S-ga, D. Britanija ir aš”.

Liublino vyriausybės atstovai 1945 m. 
kovo mėn. kreipėsi į Lenkijos pogrindžio 
judėjimo vadus, kurie buvo iš visų pripa
žintų partijų be komunistų, vykti į Maskvą 
politinių pasikalbėjimų dėl Lenkijos ateities. 
Vienas sovietų generolas „garbės žodžiu” 
pažadėjo, kad jie bus saugūs Sovietų Są
jungoje 
vykti į 
tėvynę.

Kovo 
atvyko 
Jankowskis, pogrindžio judėjimo seimo pir
mininkas Puzakas ir buvęs krašto armijos 
vadas pik. M. Okulickis su pik. gen. Ivano- 
wu. Iš to pasimatymo jie nebegrįžo.

ir gaus leidimą po pasitarimo 
Londoną, o paskum grįžti Į savo

27 d. Į vieną Varšuvos priemiesti 
ministerio pirm, pavaduotojas J.

rasti „kalti ardomuoju veikimu raudonosia 
armijos užnugaryje” ir būsią teisiami.

Harrimano ir Clark-Kerro pastangas lai 
kytis Jaltoje priimtų nutarimų ir padėti su 
daryti demokratinę provizorinę vyriausyb 
Lenkijai niekais pavertė Molotovas prie 
išvykdams Į San Franciscą. Molotovas pri 
mygtinai reikalavo, kad Liublino vyriaus; 
bė — o ne didžiojo trejeto atstovai — ta 
rūpintis pakviesti tokius opozicijos vadui 
kurie atitinka anų (liubliniškių) reikalavi 
mus.

Aname nevaisingame posėdyje daugiais! 
buvo ginčijamasi dėl manęs. Harrimanasi 
Clark-Kerras spyrė, kad aš turįs būti kvie 
čiamųjų tarpe. Molotovas atmetė, o kad I 
atmetimą sustiprintų, Stalinas telegrafav 
Churchilliui, kad aš esąs „sąjungininką rei 
kalo sabotuotojas”.

Po Roosevelto mirties prezidentas Haryr 
S. Trumanas, norėdamas priversti Soviet, 
S-gą laikytis Jaltoje duotų pažadų, pasiust 
į Maskvą Harry Hopkinsą derybų vėl ja 
dinti iš mirties taško.

Derybos iš tikrųjų vėl prasidėjo. Stalini 
sutiko sudaryti laikinę vyriausybę, bet til 
ta sąlyga, kad ten galėtų vyrauti Liublim 
lenkai.

Birželio, 11 d. gavau didžiėjo trejeto kvie 
timą atvykti J Maskvą derybų. 12 d. suti
kau, o Maskva tučtuojau pranešė, kad 11 
lenkų veikėjų „byla” prasidėsianti 18 <1 
Laikas, matyti, taip buvo parinktas, norit 
sabotuoti Maskvos susitikimą ir priverst 
mane susilaikyti nevykti, nes pasitarimuos! 
dalyvauti tesutikau ta sąlyga, kad lenkų de. 
mokratų vadus paleistų pirm, laikinės vy
riausybės sudarymo.

Prieš pat išvykdamas Į Maskvą mačiausi 
su Churchilliu ir radau jį labai pesimistišką 
dėl Europos ateities, bet atkaklų savo tei
gime, kad Sovietų S-gos agresija „neper
koptų per Doverio uolas”.

Kartkartėmis kvietė mane grįžti Lenkijon 
savo krašto ginti. Aš laikiau pareiga tomis 
sunkiomis dienomis dalytis likimu su saw 
tauta kaip vienas iš tų, kurie lenkų karins 
siuntė į kautynes. Be eilės kitų priežasčių, 
kurios skatino mane grįžti, viena iš jų buvo 
ši:

Lenkijos likimas buvo nuspręstas Tehera
ne ir Jaltoje, nedalyvaujant Lenkijos vyriau
sybei. Lenkijos nepakvietė į San Francisco

Savaitinė politikos apžvalga

Mirtis išvaduotoja
Britų komunistų organas „Daily Worker” 

didžiai nustebo, kad Vakarų spauda dėl Ma
saryko mirties sukėlė tokį didelį triukšmą. 
Laikraštis primena, kad prieš keletą mėne
sių nusišovus buv. amerikiečių ambasado
riui Londone Johnui Winantui, laikraščiai tą 
Įvykį pažymėjo tik kelių eilučių straipsne
liais, o dabar apie Masaryką prirašomi iš
tisi puslapiai. „Daily Worker” stebisi, ko
dėl Vakarai nori joasisavinti tokĮ ištikimą 

- Rytų žmogų, koks buvo Masarykas. Girdi, 
jis vos keletą dienų prieš mirtj pareiškė: 
„Mūsų vieta rusų pusėje”. Jis dažnai kreip
damasis Maskvos pusėn, dievažinosi: „Ga
lite manim pasitikėti!” Iš tikrųjų pasigedo
me Masaryko vardo tarp tų dvylikos minis
teriu, kurie prieš mėnesį, protestuodami 
prieš komuhisdų sauvalę, pasitraukė iš Got- 
twaldo kabineto. Negirdėjome Masaryko 
proteste? ir komunistų pučui įvykus. Kartais 
net atrodė, kad tas čekas ne tik nėra vertas 
savo didžiojo tėvo Čekoslovakijos kūrėjo ir' 
daugelio pokario mažesnių valstybių prezi
dentų pavyzdžio, Tomo Masaryko pavar
dės, bet ir šlykščiausiu būdu išdavė savo 
tėvo skelbiamus klasiškus demokratijos 
principus. Jis, atrodė, susitaikė su likimu 
ir žygiavo Į Rytus tuo pačiu vieškeliu, ku
riuo eiti prievarta ar gražumu bolševikai 
privertė ir daugelį, kad ir gerų norų, bet 
silpnos valios, Rytų Europos politikų? At
siminkime Jik mūsų pačių kai kurių politi
kų pavyzdį! Jei sakoma, kad gerais norais 
ir pragaras grįstas, tai čia buvo geriausia 
tos patarlės iliustracija realaus gyvenimo 
vaizdu. Bolševikams tokių žmonių patarna
vimai buvo labai naudingi. Jų vardais deng- 
damiesi, jie galėjo plėsti savo ekspansiją, 
nesueidami Į konfliktą su pasaulio viešąja 
nuomone, kuri kartais nenori matyti tikro
sios padėties. Masarykas, kuris, rodėsi, vis 
daugiau virsta į tokią paviliojimui išstaty
tą bolševikų lėlę, staiga vienu smūgiu iš
ardė tas Kremliaus imperializmą dangstan
čias dekoracijas.

Krikščionybės mokslas smerkia bet kokią 
savižudybę. Tačiau šį kartą net prancūzų 
katalikų partijos organo „L’Aube” skiltyse 
Maurice Schuman abejoja, ar tai buvusi sa
vižudybė Įprasta prasme. Jis rašo:

„Masarykas buvo Čekoslovakijos užs. 
reik. min. įkaitu. Jei jis pasiliktų, visi jį 
laikytų sąmokslininku, todėl jis turėjo 
bet kuria kaina išsijungti. Kadangi ne

bebuvo nei kalbos laisvės, nei progos 
pabėgti, jis pasirinko mirtį. Tai labai 
paprasta, kaip ir viskas, kas iš tiesų 

yra didinga.”
Britų konservatorių oficiozas „Daily Te

legraph” irgi puoselėja tą pačią mintį:
„Masarykas pasirinko mirtį, bet net jei 
jis pats Įvykdė savo sprendimą, tai vis 

dėlto jis buvo nužudytas”.
Mirtis vienu smūgiu jį išvadavo iš visų 

praeities nuodėmių, nors ant jo stalo liko 
nebaigtas prakalbos projektas, kuriame jis 
Lenkijos Čekoslovakijos sąjungos metinių 
proga norėjo giedoti himną slavų vienybei 
Maskvos vadovybėje. Jis pasidarė vertas 
būti palaidotas šalia savo garbaus tėvo. 
Winstonas Churchillis galėjo sušukti parla
mento posėdyje: „Mes galime tik džiaugtis, 
kad Masarykų vardas liko simboliu Čeko
slovakijai!” Ir ne tik Čekoslovakijai. Pran
cūzų socialistų „Le Populaire” rašė:

„Jei visi, kurie Prancūzijoje ir visame 
pasaulyje myli laisvę, Įsidėmės šitą pa
vyzdį, Masaryko laisva mirtis nenueis 

veltui”—
♦

Ir ji nenuėjo veltui.. Nė viena kalba, kuri 
pereitą savaitę rado vienokį ar kitokį aidą 
pasaulio spaudoje, negalėjo išsiversti nepa
minėjusi Masaryko mirties. Apie ją kalbė
jo Byrnes, po ilgesnės pertraukos kalbėda
mas savo gimtojo miesto piliečiams. Ją pa
minėjo Marshallis, pabrėždamas nepapras
tai rimtą padėtĮ. Britų darbo partijos šulas 
ir ministeris Morrisonas pareiškė, kad Ma
saryko mirtis visiems Įrodė, kad tai, kas 
vyksta Čekoslovakijoje, nėra demokratija. 
Jis, kaip ir mūsų aukščiau minėti, kalbėjo 
apie visus spaudžiantį užpuolimo sloguti, 
kurio Vakarai tikėjosi nusikratę nugalėję 
Hitlerį. Masaryko šešėlis atsisėdo prie visų 
konferencijų stalo ir dalyvauja parlamentų 
posėdžiuose, kaip visų jaučiamas Įspėjimas, 
kviečiąs susiburti kovai su raudonuoju siau
bu. Tai Įspėjimas valstybės vyrams, kad jei 
jie nenori susilaukti to paties likimo, neno
ri būti tik mirties išvaduoti iš praeities 
klaidų, jie turi veikti ir tai skubiai. Byrnes 
ragina užimti griežtą poziciją prieš Sovietų 
Sąjungą, nes ji Čekoslovakija ir Suomija 
nepasitenkinsianti, jos godus žvilgsnis 
krypsta j Skandinaviją ir Austriją, Turkiją 
ir Persiją, Italiją ir Prancūziją. Senatas pa
siskubino. Įspūdinga 69 balsų prieš 17 dau
guma jis priėmė Marshallio planą. Pesimis

tai gal šakys, kad tai per maža. Dar nė žo
džio amerikiečiai nepasakė apie Europos 
prašomas karines garantijas. Tačiau tai tik 
iš dalies tiesa. Graikijos ir Kinijos likimas 
parodė, kad, jei ne ūkiniai sunkumai, tie 
kraštai gal būtų jau susidoroję su komunis
tiniu pavojumi. Apie Kiniją, kurios padėtis 
kelia vis didesnį susirūpinimą, „New York 
Herald Tribune” rašė:

„Reikia iškelti, kad toji nelaiminga pa
dėtis yra ne šykščios Amerikos pagal
bos pasekmė. Mandžūrijos apsaugai 
Nankingo vyriausybės kariai gavo pui
kų amerikiečių apginklavimą. Didelė jų 
dalis buvo pirmos rūšies amerikiečių 
karininkų apmokyta. Geriausi buvo tik
rai pavyzdingi kariai. Bet visa šita jė
ga buvo paleista vėjais. Vyr. Mandžū
rijos kiniečių vadovybės nesugebėjimas 
ir nesusitvarkymas, o taip pat nevykę 
Nankingo vadovybės įsakymai sunaikino 
visą pranašumą, kuriuo galėjo pasinau
doti kiniečių vyriausybė, turėdama savo 

žinioje pajėgesnę- armiją”.
Tai geriausias pavyzdys, kad su komu

nizmu kovojant reikia turėti ne tik geriau
sius ginklus. Reikia turėti dar ir aukštes
nius idealus, kurie savo pranašumą įrodė, 
įgalindami sukurti medžiaginę gerovę. Rei
kia turėti ir ką ginti nuo komunistinių už
mačių. Todėl Amerikos pagalba, išreikšta 
Marshallio planu, turi didelę reikšmę. Ji 
jungia ir stiprina, ji sukelia geresnio gyve
ninio viltis, o tos viltys suteikia jėgos ne tik 
gintis, bet ir pereiti ofenzyvom

♦
Masaryko mirtis buvo meškos patarnavi

mas sovietams ir jų pakalikams visame pa
saulyje. Bet jie turi komediją vaidinti iki 
galo. Jis iškilmingai laidojamas. Oottwal- 
das neturi ką pasakyti, jo kalba skamba 
kaip gynimasis. Jo bandymai dėl to kaltinti 
Vakarus, atrodo, jo paties neįtikina. Visi 
žiūri J Benešą, paskutinĮ Rytų ir Vakarų 
bendradarbiavimo mohikaną. Tas nieko 
nebesako. Tik paspaudžia Masaryko sesers 
ranką. Žmonių minios naudojasi paskutine 
joms suteikta legalia proga pareikšti pagar
bą tam žmogui, kurį mirtis išvadavo iš vi
sų praeities klaidų ir Įspėjo kitus. Viena 
kaimietė, atvykusi iš toli ir dalyvavusi Ma
saryko tėvo laidotuvėse, šnabžda BBC ko
respondentui: „Viskas taip pat, bet šį kartą 
daug liūdniau!” V M.

Rytojaus dieną ten nuvyko dar 13 lenkų 
vadų, tarp jų pogrindžio judėjime atstovau
jamų partijų pirmininkai. Jie taip pat nebe
grįžo.

Po trijų dienų staiga areštavo pražilusį 
W. Witosą, ūkininkų partijos pirmininką. 
Nors jis tuo metu labai sunkiai sirgo, 
Liublino lenkai ir NKVD jį vis tiek išlaikė 
tris dienas ir tris naktis. Nuo to antpuolio 
jis nebeatsigavo.

Balandžio 6 d. iš Londono paskelbėme 
pasauliui, kad sovietai sulaužė duotus as
mens saugumo pažadus ir kad 16 vadų su
imta ir jie dingę.

Tą pačią dieną Maskva paskelbė, kad. 
Stalinas ir Bieruta pasirašė sąjungos su
tartį, kurioje numatytas kitų valstybių ne
sikišimas į svetimų valstybių reikalus. Bet 
tai tebuvo paktas Sovietų S-gos su sovietų 
piliečiu, kuris veikė Lenkijos vardu. Apie 
suimtuosius lenkų vadus iš Maskvos visą

konferenciją. Prancūzija buvo paskyrusi i(- 
stovą prie Liublino vyriausybės. Londoriš- 
kė Čekoslovakijos vyriausybė Liublino vy
riausybę buvo pripažinusi be rezervų. Vie
šajai Vakarų nuomonei buvo daroma tokia 
Įtaka, jog apskritai pradėta manyti, W 
Londono lenkai, tiek ilgai būdami atitolę 
nuo savo krašto, nebesupranta Lenkijos vi
daus problemų, ir kad jiems labiau patinka 
atitrūkti nuo savo tėvynės, idant galėtų die
giau ar mažiau išdaigingai gyventi Londone.

Nepaisydamas dviejų nejaukių Įspėjimų, 
kuriuos gavau prieš išvykdamas iš Londo
no, ryžausi vykti į Maskvą derybų su di
džiuoju trejetu. Vienas iš jų buvo man ne
palankiame britų laikraštyje. Jis teigė, joj 
aš veikiausiai būsiąs suimtas, kai tik įlei
siąs koją į sovietų žemę.

Antrasis įspėjimas buvo tiesesnis. Jį mn 
padarė vienas lenkų komunistas, turėję! 
glaudžius santykius su sovietų ambasada

mėnesį nebuvo girdėti nė žodelio. Pagaliau Londone.
San,Francisco konferencijoje Molotovas pri- — Žinai, Mikolaičikai, — sakė jis man, 
sijoažino Edenui ir užsienio reikalų minis- apsimesdamas dirbtiniu šaltumu, — pakelini 
teriui (JAV) Stettiniui, kad tuos vyrus So- Į į Maskvą gali ištikti lėktuvo avarija arba it 
vietų S-ga suėmusi. | ten nuvykęs gali žūti kaip susisiekimo auka.

Kitą dieną, gegužės 5., sovietų Tasso ži- Turėtumei nevažiuoti.
nių agentūra pranešė jų „kaltinimus”. Pra- j Tačiau aš išvažiavau 1945 m. birželio lt 
nešime buvo nurodyta oficialiai, kad jie, d. (B. d.)

Vienas nekomunistas, kuris 1946 metais 
turėjo progą dalyvauti lenkų darytuose Ka
tyno masinių kapų tyrinėjimuose, per pa
sikalbėjimą su „Dagens Nyheter” korespon
dentu pareiškė, kad tyrimų komisija greičiau
siai būtų pakaltinusi dėl šios katastrofos 
rusų slaptąją policiją — NKVD. Garsiojo 
lenkų gynėjo Romano Martinio, kuris tiems 
tyrimams vadovavo, jau nebėra gyvųjų tar
pe. 1946 metais kovo 12 d. jis buvo dvie
jų lenkų komunistų savo namuose nužudy
tas, nes tik jo dėka buvo gauti tokie ru
sams nemalonūs rezultatai.

Si masinė Katyno1- žudynė vokiečių vadų 
byloje Nūrnberge suvaidino didelį vaidme
nį. Bylą nagrinėjant iškilo aikštėn faktai, 
dėl kurių rusai atsisakė šiuo punktu kaltin
ti. Nacių bylos sprendime Katyno reikalas 
nebebuvo minimas.

„Dagens Nyheter” tarimu, daugumas len
kų mano, kad tremtyje gyveną tautiečiai 
turi daugybę svarbių dokumentų, kuriais 
galima atidengti tikruosius Katyno kaltinin
kus. Tai bus greičiausiai Mykolaičiko pasi
stengta. Martinis gerai žinojo, kad rezulta
tai, kuriuos jis gavo tyrinėdamas jam gali 
reikšti mirtį. Prieš mirtį jis šiuos dokumen
tus parodė savo draugui, vienam pas jį

Katyno paslaptis
viešėjusiam lenkui, kurio pavardės negali
ma skelbti, kad būtų išlaikyta tikros tiesos 
paslaptis. Šis lenkas pareiškė, kad viena 
tarpu pasklidus gandams, kuriais rusai bu
vo kaltinami dėl Katyno žudynių, lenkų tei
singumo ministeris Sviatkovskis 1946 metais 
pavedė Martiniui atlikti tyrimą taip, kad 
dėl Katyno katastrofos būtų apkaltinti vo
kiečiai. Martinis rūpestingai ėmėsi darbo 
ir net gavo iš rusų leidimą atlikti Katyno 
kasinėjimus. Jau pačioje darbo pradžioje 
pasirodė, kad jo tyrinėjimai duos nelauktus 
rezultatus. Vis dėlto, jis dirbo' toliau ir jau 
pasisekė nustatyti, kad Katyno miškuose 
lenkų kariai buvo nužudyti 1940 m. kovo, 
balandžio ir gegužės mėnesiais. Tuo mete 
Katyno sritį valdė kaip tik rusai. („Baste 
Nachrichten”).

Pripažįsta naujus Čekoslovakijos atstovas 
New Yorkas (Dena/Reuteris). Čekoslova

kijos pasiuntinys Washingtone pranešė, kad 
V. Hudekas paskirtas nauju nuolatiniu Če
koslovakijos atstovu Jungtinėse Tautose 
vietoje J. Papaneko. Kaip žinoma, Papu*- 
kas pereitą savaitę kreipėsi i Saugia* 
Tarybą, kad ji išnagrinėtų įvykiną Čekoslo
vakijoje.
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BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Suimtieji vyskupai ir kunigai apkaltinami , banditizmu“ Dvasininkai verčiami šnipinėti — Kybartų bažnyčioje bolševikų kareiviai sušaudė altoriuje statulas

Skelbiame vienos partizanų apygar
dos prokuroro sudarytą dokumentą apie 
bažnyčios ir religijos persekiojimą bol
ševikų okupuotoje Lietuvoje. Red.

*
AKTO TEKSTAS:

„AJ, Z... Apygardos prokuroras bolševi
kų įvykdytiems ir vykdomiems Lietuvoje 
nusikaltimams tirti ir byloms kelti, Budrys, 
pasirėmęs liudininkų parodymais, savo ste
bėjimais ir kitais žinių rinkimo šaltiniais, 
surašau šį dokumentą apie bolševikų val
džios ir bolševikų partijos vykdomą R. ka
talikų tikybos dvasininkų ir tikinčiųjų per
sekiojimą Lietuvoje.

1. Bolševikinė konstitucija pripažįsta są
žinės laisvę. Tačiau nuolatiniai bolševikų 
nusikaltimai prieš sąžinės laisvę iš viso 
paneigia šią piliečio laisvę.

2. 1944 metais bolševikai antrą kartą oku
pavę Lietuvą, tuojau panaikino visas reli
ginio pobūdžio organizacijas, sustabdė tiky
binio turinio spausdinių išleidimą, o iš
leistuosius,. esančius leidyklose ir knygy
nuose, sunaikino. Uždraudė tikybos dėstymą 
mokyklose ir pašalino iš mokyklų kryžius 
bei kitus religinius ženklus. Mokyklose už
draudė kalbėti įprastą maldą prieš pamokas 
ir po pamokų.

3. Prieš bolševikų okupaciją Lietuvoje 
veikė 4 kunigų seminarijos: Kaune, Vilniu
je, Telšiuose ir Vilkaviškyje. Bolševikai Vil
niaus ir Vilkaviškio kunigų seminarijas tuo
jau uždarė. Telšių seminarija bolševikų bu
vo uždaryta 1945 metais. Iš uždarytųjų se
minarijų dalis klierikų persikėlė į Kauno 
seminariją ir čia susidarė apie 300 klierikų. 
1946 metais gruodžio mėn. bolševikai iš
trėmė iš Kauno kunigų seminarijos vado
vybę, o klausytojų skaičių pareikalavo su
mažinti iki 100, apie pusė visų klierikų bu
vo pašalinti.

4. Nuo pirmųjų okupacijos dienų prasidė
jo kunigų suiminėjimai. Nemažas skaičius 
kunigų, pajutę suėmimo grėsmę, buvo pri
versti mesti pareigas ir slapstytis. Suimtų 
kunigų skaičius yra gana didelis. Vilkaviš
kio vyskupijoje iš 80 kunigų 25 jau suimti. 
Iš kitų vietų negauta tikslių skaičių, bet 
apytiksliais duomenimis — suimta apie 
trečdalis Lietuvos kunigų. Iš tėvų pranciš
konų ir tėvų jėzuitų laisvų likę tik keli. 
Telšių vyskupas Borisevičius buvo suimtas 
1946 m. pradžioje, o 1947 m. sausio mėn. 3 
dieną Vilniuje NKVD teismo nubaustas mir
ties bausme. 1946 m. rudenį suimtas nau
jas Telšių vyskupas Ramanauskas. Vėliau 
suimtas Kaišiadorių vyskupas T. Matulio
nis. Arkivyskupas Reinys ir vyskupas Pal
tarokas buvo tardyti, bet dar nesuimti.

5. Suimtieji vyskupai ir kunigai apkalti
nami „banditizmu”.

6. Vienuolynai uždaryti. Saleziečių vie
nuolyno mokykla Raseinių apskrityje iš
blaškyta, turtas konfiskuotas, žymus skai
čius suimtų.

7. Prieš karą Lietuvoje buvo apie 1.000 
kunigų. Dėl bolševikų persekiojimo liko tik 
apie 350 ir jų skaičius nuolat mažėja. Ti
kintieji lieka neaptarnaujami. Žymus vakuo
jančių vietų skaičius. Labai didelės para
pijos, pav., Sv. Trejybės Kaune, su 30.000 
tikinčiųjų beturi tik vieną kunigą.

8. Bolševikinėje spaudoje dažnai piktais 
žodžiais puolami katalikai dvasininkai. „Tie
sa” nr. 1—1139, 1947 m. sausio mėn. 1 d.

vedamajame rašo: „...reakciniai dvasinin
kai, pripratę tukti darbo žmonių mulkini
mu, — visi jie susijungė į vieną gaują, ku
ri kenkimu ir teroru... mėgina stabdyti 
mūsų žygį. Šio istorinio šiukšlyno didvyriai 
bus sutrypti didingos milijonų eisenos”... 
Savo grąsinimus bolševikai įvykdo.

9. Parapijų žemės konfiskuotos, paliekant 
tik po 3 ha. Tuo tarpu'klebonams uždėtos 
prievolės pristatyti valstybei po 30—50 cen
tnerių duoninių grūdų. Kunigai apdėti ne
pakeliamais mokesčiais. 1946 metais mažųjų 
parapijų klebonai turėjo sumokėti po 2.000 
—6.000 rublių, o tų pat metų gruodžio mėn. 
uždėti papildomi mokesčiai po 50.000—70.- 
000 klebonams ir po 20.000 rublių vikarams. 
Iki šiol gautomis žiniomis už nesumokėtus 
mokesčius Gižų klebono konfiskuotas visas 
turtas, paliekant jam tai, ką turėjo apsiren
gęs.

10. 1946 m. gruodžio mėn. 24 dieną dau
gelyje vietų atimta elektros energija bažny
čioms ir dvasininkams jų butuose. Iki šiol 
įsakymas dar nepakeistas.

11. NKVD ir NKOB tarnautojai dvasi
ninkus ir bažnyčios tarnus įvairiais grasi
nimais verčia šnipinėti ir teikti žinias.

12. Bažnyčias lankyti oficialiai neuždraus
ta, bet praktikuojantiems taikomos sankci
jos. Žiniomis iš vieno uždaro bolševikų po
sėdžio, vienam ūkininkui buvo nutarta kon
fiskuoti visą turtą už tai, kad jis perdaug 
lankąs bažnyčią. Mokytojai apkaltinami ne 
tik už tai, kad patys lanko bažnyčią, bet ir

už tai, kad bažnyčią lanko jų mokiniai. 
Švietimo ministeris Žiugžda viešoje kalboje 
pasakė, kad bus atleisti mokytojai, studijavę 
teologijos—filosofijos fakultete. Šventadie
niais per pamaldas bolševikai organizuoja 
arti bažnyčių įvairius darbus.

13. Nemaža yra bažnyčių išniekinimų fak
tų. Kybartų bažnyčioje bolševikų kareiviai 
sušaudė altoriuje statulas. Toje pat bažny
čioje 1946 m. rudenį vietos komunistų par
tijos sekretorius per mišias su ginklu vai
kė moteris. Daug kryžių ir šventųjų statu
lų pakelėse bolševikų sušaudyta. Šumsku 
bažnyčioje pamaldų metu milicininkai areš
tavo žmones. Tokių faktų buvo daugelyje 
vietų.

14. Bolševikai skelbia, kad partija yra 
antireliginė. Jie reikalauja, kad katalikų dva- 
siškija pasidarytų bolševikiška, o tokia pa
sidaryti ji negali, nes turėtų remti. bedievy
bę, — todėl bolševikai sistemingai ir ne
gailestingai ją naikina.
i 15. Bolševikai kovoja ne tik su katalikybe 

ir dvasininkais, bet ir su krikščioniška mo
rale ir dorove. Atmesdami krikščionišką 
moralę ir dorovę ir skatindami žemiausius 
žmogaus instinktus: neapykantą, kerštą ir pa
našiai, jie degradavo žmogų žemiau gyvu
lio. Sovietinė santvarka yra susikūrusi nau
jo žmogaus tipą, kuriame nebėra nieko 
žmogiško. Todėl Lietuvoje žudymai, kanki
nimai, apiplėšimai, vagystės ir ištvirkimas, 
venerinių ligų išplitimas pasidarė įprastas 
reiškinys. Per bolševikines organizacijas,

spaudą, mokyklas skatinama neapykanta 
religijai ir viskam, kas yra kilnu ir žmogiš
ka. Visomis progomis stengiamasi skiepyti 
bolševikinę moralę. Jaunimo žurnalas vJau- 
nimo gretos” straipsnyje „Dorovė ir religi
ja” rašo: „Kuria prasme mes atmetam mo
ralę, atmetam dorovę? Ta prasme, kurią 
skelbia buržuazija, kuri kildo šią dorovę iš 
dievo įsakymų... Komunistinės moralės pa
grindą sudaro kova dėl komunizmo sutvir
tinimo ir užbaigimo... proletarinės dikta
tūros sistemos pagrinde, diktatūros, vedan
čios atkaklią kovą, kruviną ir bekraujišką, 
puolamą ir taikią, karinę ir ūkinę, pedago
ginę ir administracinę prieš senosios vi
suomenės jėgas ir tradicijas (Leninas, 25 to
mas). .. Veidmainiška, šundievotinė religinė 
moralė sukausto tikinčiojo protą ir valią”.

Šitokių minčių apstu bolševikinėje spau
doje, tai kartojama susirinkimuose ir mitin
guose. Šioje dvasioje bolševikai auklėja Lie
tuvos jaunimą. Čia R. katalikų tikybos bei 
kitų tikybų dvasininkų ir tikinčiųjų perse
kiojimą, žudymą, kalinimą, trėmimus ir pa
našiai vykdo Lietuvos Komunistų partija, 
vyriausybė, MVD ir MGB pareigūnai pa
gal Maskvos valdžios duotus Įsakymus, to
dėl personaliai kiekvienam dirbančiam aukš
čiau paminėtuose organuose tenka atsako
mybė už šiuos nusikaltimus.

Dokumente paminėti spausdiniai, kaip 
corpus delicti paimti saugoti.”

(Iš BDPS biuletenio).

Žūva latvio; tauta
"Autentiškos žinios iš Sibiro

Ko palinko žilvičiai . . . *)
Ko palinko žilvičiai prie kelio,
Kam nuleido žaliąsias šakas?.., 
Sudūmojo jaunieji broleliai: — 
Laisvės dalią Tėvynei parnešt.

Ko jūs ūžaujat vėtros pro šal|, 
Kam jūs laužot viršūnes klevų? 
Jau balnoja brolelis žirgelį 
Ir išjoja gint šalį tėvų.

Neparnešiu aksomo, nei aukso, —•
Mūs šalis ir be perlų graži..
Jei sugrįžtant manęs nesulauksi, 
Neraudok, kaip gėlelė švelni.

Mes išeinam už Tėviškės laisvę 
Su viltim ir širdim atvirom. 
Motinėle, palaimink sūnelį 
Savo mylinčiom rankom gerom.

Jau gana ašarėlių prilaistei,
Lik, motule, kaip saulė skaisti.
Už tave, tėviškėlę ir laisvę
Ir aš mirt galiu, kaip kiti.

Mes sugrįšim pro vieškelio dulkes, 
Akmenėliai po kojų žėrės.
Su daina, mergužėlė su tulpėm 
Pasitiks — į akis pažiūrės..«

Jei manęs tavo akys nerastų, — 
Praretėjęs bus mūsų būrys, — 
Ašarėlę nubrauki nuo skruosto: 
Už Tėvynę žuvau, kaip karys.

* Red. prierašas: Kaip kiekviena epocha, 
taip ir antrasis bolševikų okupacijas periįo- 
das Lietuvoje turi savo naujij dainų. Lie
tuvis dirba, linksminasi, kovoja, o šiandien 
ir miršta su daina. Čia perspausdiname iš 
BDPS biuletenio vieną partizanų dainą.

Mums pavyksta kartas nuo karto gauti kai 
kurių žinių apie šiandieninį gyvenimą Lie
tuvoje. Tačiau mus įdomauja ir kiti kraštai 
anapus geležinės uždangos. Šiandien patie
kiame skaitytojams žiupsnelį žinių apie bol
ševikų okupuotą Latviją.

Svečias, kuris išardė milinės palą...
Kažkas pabeldė į vienos tremtinės duris 

Vokietijoje, DP stovykloje.
— Ar čia gyvena ponia Morta Briedienė? 

— atkartotinai klausė vyras, apsirengęs nu
driskusia uniforma.

— Taip!
— Ar jūs tikrai ta pati esate?
Tik po to, kai jis gavo dvigubai patvir

tinantį atsakymą, svetimasis įėjo kambarin. 
Ilgai nelaukdamas išsitraukė kišeninį peilį 
ir pradėjo ardyti savo nudėvėtos milinės 
palą. Ponia Briedienė ilgai negalėjo su
prasti, kas čia vyksta. Tik kai iš milinės 
pasirodė galas sulamdyto popieriaus, ji su
prato, kas čia vyksta. TaKbuvo laiškas iš 
jos sesers Latvijoje, apie kurią vienas iš 
jos giminių buvo jai J Vokietiją parašęs:

„Ona ir Petras nuvažiavo į Sašos tėviš
kę. ..” O Saša buvo rusų pabėgėlė iš Lu
gos, kuri gyveno jų šeimoje nacių okupaci
jos laikais, kaip evakuota. Ponia Briedienė 
iš šio laiško teisingai buvo supratusi, kad 
jos sesuo su vyru išvežti, kur jau seniai 
kenčia tūktančiai latvių, lietuvių ir estų.

Bet mes palikime tuo tarpu trumpam po
ilsiui nežinomą svetį ir paskaitykime tą 
įdomų, per įvairias kliūtis į čia patekusį 
popierėlį.

Latvija kolonizuojama naujais žmonėmis iš 
D. tėvynės

— „Brangioji sesute! Tu gerai žinai, kad 
mūsų gyvenimas buvo labai snukus. Po Jur
gio ir Leono išvežimo mūsų Birzmaliuose 
(Latvijoje) buvo lygu kapų tylai. Petras 
pradėjo sirgti širdies liga. Aš verkiau dau
gelį dienų ir naktų, bet ką tai gali padėti, 
kai mūsų likimą sprendžia geležinės rankos. 
Mes kenčiam ir laukiam didžiosios atpirki
mo akimirkos. Kadaise mumyse ruseno vil
tis, dabar ji su vėjais nukeliavo į šaltą sve
timą šalį. • Sr ,

Mane dabar veža į Rytus, bet aą turiu 
vilties, kad šis laiškutis pasieks tave. Pe
reitą antradienį mus išvežė iš Birzmalių. 
Mūsų ūkis neliko tuščias: atsiuntė naują 
šeimininką. Jis turi latvišką pavardę ir va
dinasi Pūkitis. Net pasas jo latviškas. Ta
čiau latviškai težino kelius žodžius, nes ki
limo yra iš „Didžiosios tėvynės”.
Kas atsitinka su latviais, kurie grįžta iš 

Vokietijos į tėvynę
„Jeigu mūšų žemė bus kada nors laisva, 

mūsų tikrai nebebus šiame pasaulyje. Birz- 
maliai su visu tuo, kas ten dar bus likę,— 
priguli tau ir mano krikšto sūnui Algirdui.

Aš su savo vyru einu tuo keliu, kurį nu
ėjo grįžę iš Vokietijos mūsų sūnūs Jurgis 
su Leonu. Labiausia kalta aš, kuri kviečiau 
juos iš ten namo. Iš mano laiškų jie nesu
prato karčios teisybės. Tad žinoki tiesą 
nors tu. Kai pereitą vasarą grįžo jie iš 
Vokietijos, pradžioje rodėsi viskas gerai. 
Bet netrukus Jurgis sužinojo, kad jam gre
sia bausmė. Jis nuėjo pas partizanus. Jis

žuvo ten taip, kaip jau yra žuvę daugelis 
kitų, net jojo kapo vietos mes nežinome. 
Leoną baudė už tai, kad jis 1944 m. be lei
dimo buvo apleidęs Tarybų Sąjungos rube- 
žius. Nors ta „Tarybų S-ga buvo” Latvija, 
jį nubaudė 10 metų. Jis tik kartą man pa
rašė kažkur iš Sibiro šiaurės.” -
Kokiu būdu „partorgai” prievartauja trem

tinių gimines
— „Mane kankina sąžinė —. rašoma to

liau laiške, — kodėl tada jums rašiau to
kius gerus laiškus, kai dar mano sūnūs ne
buvo grįžę iš Vokietijos. Bet tu žinai, part
orgai kvietė pas save visus tuos, kurių gi
minės buvo Vokietijoje. Jie registravo ir 
įsakinėjo rašyti takius laiškus, kuriuos tu 
ir gaudavai. Aš dėlto turėjau blogą nujau
timą: meldžiau Dievą ir prašiau, kad gavė
jai netikėtų tais mano žodžiais. Tačiau kai
mynai mane ramino: . girdi, tavo sūnums 
niekas negresia, jie niekam nenusižengę.

Šiandien esame bejėgiai dar ką nors da
ryti. Mums atėmė Latvijos pasus ir pasakė, 
kad jie daugiHu mums nebūsią reikalingi.. 
Štai keliems, kurie kalėjo Rygos kalėjime, 
jie išdavė naujus pasus su rusiškomis pa
vardėmis. Mūsų pasus ir pavardes duoda 
rusams, kuriuos čia vietoje mūsų atkelia ir 
apgyvendina. Jie maišo tautas ruošdamiesi 
naujam karui. Apie tai visi kalba ir laukii, 
bet mes jau dėl jo praradome viltį. Latvijo
je, Lietuvoje, Estijoje jie skubiai kilnoja gy
ventojus. Tikriausia kurioje nors Sibiro sto
vykloje mes jau vadinsimės Ivanovais arba 
Petrovais. Ar po to mus kas nors besuras?

Petras taipgi važiuoja šiame ešalone, bet

mes esame išskirti. Jis yra visiškai cublo- 
gęs ir manau, kad ilgai neišlaikys. Pas jį 
dar yra šiek tiek mūsų pasiimtų daiktų, bet 
greit jį nuo šios naštos paliuosuos: toki jau 
potvarkiai. Mano gyvenimas bereikšmis. 
Kartais gaila tų vargšė gyvulėlių, kurie li
ko Birzmaliuose: jie teks į svetimas rankas. 
Aš noriu ramybės, kad greičiau ateitų mir
tis. Ach, kaip "smagu būtų ilsėtis po tėviš
kės velėna!

Brangioji Morta ir Algirdai, gyvenkite 
sveiki ir melskite Dievą už mus. Neužmirš
kite mūsų tėvų ir senelių kapų Birzmaliuo- ‘ 
se. Tavo Ona”

Ką kalba svečias, atvykęs iš už Uralo žemės
Laišką perskaičiusi Morta tylėjo, tik jos 

organizmas beviltiškai tampėsi. Tik dabar 
ji susiprato laiško atnešėjui pasiūlyti lėkštę 
kuklios stovyklas sriubos.

Tai buvo iš nelaisvės grįžtąs vokietis, at
keliavęs iš už Uralo. Atsitiktinumo dėka jis 
pakeliui susitiko su minėta tremtine latve 
vienoje ligoninėje, kuri su labai smarkiai 
pūliuojančia votimi buvo atvesta iš tremia
mųjų ešalono. Sargybinis buvo likęs už du
rų, o medicinos sesuo ilgai ieškojo raktų. 
Naudodamasi šfa proga ji parašė laišką se
seriai į Vokietiją. Vokietis karo belaisvis 
Henrikas Wurzel jos neapvylė: atvežė į Vo
kietiją.

Gerasis vokietis ramino verkiančią mo
terį, sakydamas:

— Taip, tai nėra lengva. Aš pats esu tą 
viską išbandęs. Man šis sunkus bandymas 
jau praėjo, bet jie tenai, dar tik eina į 
pražūį...” K. PELEKIS

(Pagal „Latvju Zinas” Nr. 18 Švedijoje)
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XXII. Skyrius
Daugiau negu po dviejų valandų nuo 

sprendimo paskelbimo Perris Meisonas 
įėjo J savo įstaigą. Jau buvo seniai sutemę, 
tačiau Della Streetaitė jo laukė žaižaruo
jančiomis akimis. Paulius Dreikas taip pat 
laukė įstaigoj, pasirėmęs į stalo briauną. 
Jo juokingi veido bruožai buvo susipynę su 
malonia šypsena, o lūpų kampe nerūpestin
gai kyburiavo cigaretė.

Perris Meisonas vedėsi už dirželio šunį.
Jie abu pirmiausia sužiuro Į šunį, o tik 

paskum į Meisoną.
— Kaip mane gyvą matai, — pradėjo 

Paulius Dreikas, — tu tikras genijus su
kurti dramatiškas ir sensacingas scenas. 
Suns pagalba laimėjai bylą. Dabar nusi
pirkai šunį ir vedžiosies jį visur su savim. 
Tai visiem turės pirminti tą dramatišką 
pergalę.

— Nebūtinai, — 
Nuveskim šį šunį į 
nervingas. Manau,

Jis nuvedė šunį 
jį nuo dirželio. Paklojęs jam ant grindų 
guolį, pakalbino jį tyliu, niūniuojančiu bal-

— tai buvo taip puiku! 
Buvo išleista speciali 
kalbos tekstu. Tai tie-

su ir išeidamas uždarė duris, bet neuž- 
sklendė. Sugrįžęs linksmai paspaudė Pau
liaus Dreiko ranką. Della Streetaitė puolė 
jam ant kaklo, šokinėdama iš džiaugsmo ir 
lenkdama jį žemyn.

— O, — šaukė ji, 
Skaičiau laikrašty, 
laida su pilnu jūsų 
siog nuostabu!

— Laikraščiai vadina jus teisminės dra
mos maestro, — patvirtino Paulius Dreikas.

— Tai tik laimingas sutapimas, — kuk
liai tarė Perris Meisonas.

— Nieko panašaus, — pasipriešino Pau
lius Dreikas. — Viskas buvo rūpestingai 
suplanuota. Turėjot daugiau argumentų 
gu reikėjo. Jei būtų buvę reikalinga, 
lėjot panaudoti kinietį virėją Įrodymui, 
šuo staugė. Jei būtų reikėję, būtumėt 
kvietę liudininkę Mają Sibley ir viską
vertę juokais. Galėjot panaudot visą tuziną 
galimybių.

Della Streetaitė susijaudinusi tarė: — 
Vos tik paskaičiau jūsų kalbą, tuoj supra
tau, kuriuo būdu buvo surasti lavonai ...

Staiga ji pasižiūrėjo į Paulių Dreiką ir 
nutilo.

ne-
ga-
kad
pa-
pa-

tarė Perris Meisonas. — 
kamaraitę. Jis dar gana 
ten jam bus geriau.
į kamaraitę, ir paleido

— Tačiau jūsų kalboj yra keletas dalykų, 
kurie nesiderina. Pirmiausia, jei Teima 
Benton sugrįžo su savo meilužiu Karoliu 
Trašku ir nužudė Forbsą, kodėl Vyleris ir 
Dokas nematė jų nuvažiuojant? '

— Vyleris ir Dokas nebuvo liudininkai,— 
atkirto Perris Meisonas.

— Žinau, — tarė detektyvas. — Jūs pas
tebėjot, kad prokuroras nežinojo, jog lai- 
kėt seklius prie to namo. Jei jis būtų žino
jęs apie tuos vyrus, būtų iš žemės juos iš
kasęs.

— Ar teisinga nepristatyti' jų teismui? — 
abejodama paklausė Della Streetaitė.

Perris Meisonas stovėjo išžarginęs kojas, 
atstatęs pečius.

Klausykit abu, sakiau anksčiau ir dabar 
sakau, kad esu nei teisėjas nei prisiekusie
ji. Aš tik advokatas. Prokuroras daro viską, 
kad sudarytų kuo tvirčiausią bylą prieš 
kaltinamąją. Gynėjas stengiasi atremti pro
kuroro kaltinimus. Pavyzdžiui šoferio liudi
jimas. Mes visi labai gerai žinom, kad jis 
tos moters nebūtų atpažinęs nė per tūk
stantį metų. Jis tik žinojo, kad ji vartojo 
ypatingą kvepalų rūšį. Dar truputį, kaip ji 
buvo apsivilkusi ir šiek tiek apie jos sudė
jimą. Tai ir viskas. Pasiųsdami pas jį 
Mają Sibley, Įrodėm, kaip nepatikimas da
lykas yra atpažinimas. Gi prokuroras, pa
naudodamas visą valstybinę mašineriją, la
bai subtiliai norėjo paveikti šoferį, kad jis 
ne tik atpažintų tą moterį, bet kad dar 
tvirtintų, jog ta moteris galėjo būti tik kal
tinamoji.

Štai taktikos rūšys su kuriomis mes susi
dūrėme šioje byloje. Su tuo gynėjas turi 
būti visuomet pasiruošęs susitikti. Sakau,

kad jis nėra nei teisėjas, nei prisiekusieji; 
jis tėra tik vienos šalies gynėjas, kaltina
mojo pasamdytas kovoti su valstybe, ku
rios pareiga kaltinamąjį parodyti blogiau
sioj šviesoj.

Štai mano credo ir pagal jį aš elgiuos.
— Taip, — tarė Dreikas, — jūs čiuožėt

labai plonu ledu šioj byloj, bet išsisuko!. 
Reikia jus sveikinti. Laikraščiai jums suda
rys milijoninės vertės reklamą. Jūs 
mas tikru burtininku, ir, kaip Dievą 
toks esat. s

Jis ištiesė ranką, kurią Meisonas 
giškai paspaudė.

— Taip, — tarė Dreikas, — galiu pasi
likti valandėlę įstaigoj, jei norit. Atrodo, 
jūs pavargęs ir norėsit pailsėti.

— Viskas vyko žaisliškai, — tarė Meiso
nas, — tačiau man patinka jaudinančios 
scenos.

Dreikas išėjo.
Della Streetaitė žiūrėjo į jį išplėstomis ir 

spinduliuojančiomis akimis.
— O, aš taip džiaugiuos. Aš taip džiau

giuos, kad ją išteisino. Taip puiku!
Ji žiūrėjo į jį. Ji negalėjo kalbėti, žodžiai 

lūžo ant jos lūpų. Staiga ji išskėtė plačiai 
rankas ir dar kartą jį apkabino.

Prie durų kažkas kostelėjo.
Della Streetaitė atšoko atgal ir pasižiū

rėjo.
Bessie Forbsienė stovėjo tarpduryje.
— Atleiskit, kad įsiveržiau. Mane ką tik 

paleido ir aš vos atsikvošėjus atėjau į jūsų 
įstaigą.

— Gerai, — tarė Perris Meisonas. — 
mes labai džiaugiamės ...

laiko- 
myliu,

drau-

Pasigirdo keisti garsai. Kamarėlės durys 
atsidarė. Šuo kaip kulka šoko į kambarį, 
nagais draskydamas parketines grindis. Tie
siog galvotrūkčiais šovė prie nustebusios 
Bessie Forbsienės.

Šuo cypdamas iš džiaugsiAo šokinėjo 
aplink ją ir liežuviu laižė jos vaidą. Ji su
riko iš džiaugsmo, pasilenkė ir apkabino 
plačius didžiulio šuns pečius.

— Princai! — sušuko ji. — Princai!
— Atsiprašau, jo vardas ne Princas, — 

tarė Perris Meisonas, — bet „Princas nu
žudytasis”. '

Moteriškė nustebusi žiūrėjo į jį.
— Gulk, Princai, — tarė ji.
Šuo atsigulė ant grindų, spindinčiomis iš 

džiaugsmo akimis žiūrėdamas 
džiaugsmingai mušdamas uodegą

— Kur suradot jį?
— Teisingai buvau spėjęs, kad 

gė naktį Į spalio 15 d. Negalėjau suprasti, 
kodėl šuo nestaugė naktį į spalio 16 d., jei 
dar tebebuvo gyvas. Negalėjau taip pat 
suprasti, kodėl šuo išbuvęs daugiau kaip 
metus laiko su Teima Benton, galėjo staiga 
taip sužvėrėti, pulti, ją ir taip žiauriai su
žaloti jos ranką.

— Bylai pasibaigus apėjau visas šunidės 
kaiminystėje. Vienos šunidės savininkas 
naktį į spalio 16 d. buvo iškeitęs policijos" 
šunį į labai panašų kitą tos rūšies šunį. Aš 
ir nupirkau tą paliktą šunį. '

— Ką manot daryti su juo? — paklausė 
Bessie Forbsienė.

— Grąžinsiu jį jums. Jam reikalinga ge
ra ranka. Patariu paimti jį, taip pat patariu 
kuo greičiausiai apleisti šį miestą.

(Nukelta į 4 pusi.)

1 ją ir 
į grindis.

šuo stau-

i
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Metas suveiksminti Įkurdinimą AKIMIRKSN1UKRONIKA
DP emigracija vyksta ir turi polinkį di

dėti. Tat rodo pastoviau gyventi išvykstan
čiųjų statistika, tat sako IRO sąmatos, pla
nai, o taip pat atskirų valstybių imigraci
nių institucijų pareiškimai bei žygiai. Sa
vaime aišku, kad mes, tremtiniai lietuviai 
(kaip ir visa DP respublika!) šį emigraci
jos ratą vienaip ar kitaip pasukti vargu 
pajėgtume, tačiau jo sukimąsi kiek tai lie
čia mus pačius, pakoreguoti, atrodo, galime.

Prieš kurį laiką teko girdėti mums vado
vaujančių institucijų atstovų pranešimus. Iš 
jų mano atmintyje pasiliko trys įkurdinimą 
liečią ryškesni momentai. Pirmas. Lietuvių 
tremtinių įkurdinimui vykdyti, jam vado
vauti esanti tr. įkurdinimo tarnyba. Antras. 
Prie šios tarnybos veikiąs įkurdinimo rei
kalų žinovų komitetas. Trečias. Įkurdinimo 
tarnyba, esą, daranti visus galimus žygius 
įkurdinimui įvykdyti, esą, ji budinti prie 
kiekvienų durų, kur galima tikėtis Įkurdini
mo galimumų. Tas viskas gražu, tačiau no
rėtume klysti sakydami, kad lietuvių trem
tinių bendruomenė iki šiol nėra girdėjusi, 
kokį projektą įkurdinimo tarnyba turi tam 
atvejui, jei tarsim, kad vienos ar kitos du
rys atsivers? Taip pat bendruomenei nete
ko girdėti, ką yra nuveikęs žinovų komite
tas, kokias sąlygas ir kur įsikurti jis laiko 
patenkinamcįjnis? O, rodos, būtų metas tą 
viską žinoti ir eiliniam tremtiniui. Žinoda
mas pagrindines gaires ir aplinkybes, kiek
vienas geros valios lietuvis galės apsispręs
ti ir savo polinkius bei veiksmus suderinti 
su bendraisiais. Deja, iki šiol to pasigen
dama.

Pagaliau tremtiniškas gyvenimas ir vyks
tanti emigracija kaskart iškelia įvairių, sa
kytume, dienos klausimų. Būtų visiškai tiks
lu, kad svarbesniuosius tokius klausimukus 
galėtų svarstyti, išdiskutuoti minėtas ar pa
našus žinovų susirinkimas ir savo tarimus 
perduotų bendruomenei. Pvz., jau sausio pa
baigoje JAV zonos IRO adm. paskelbė, kad

„Studentų kvartetas“ vėl koncertuoja
Dėl dainavimo studijų, Studentų Kvarte

tas savo darbą buvo nutraukęs. Pagaliau, 
vasario 16 d. proga, kvartetas vėl pasirodė 
Rosenheimo visuomenei.

Kvartetas, dar pereitų metų rudenį, iš 
naujo persiorganizavo. Vietoj pasitraukusio 
Vyt. Žmuidzino, I tenoru dainuoja buv. Kau
no Operos choro artistas Ant. Peškys. Ba
ritonu vėl dainuoja senasis kvarteto daly
vis J. Dauknys. Toliau, senieji dalyviai: II 
tenoru — L. Jarošekas ir bosu — A. Pau- 
lionis.

Nepriklausomybės šventės proga, 'sureng
tame rpinėjime, kvartetas padainavo 10 liau
dies ir lietuvių kompozitorių dainų. Dau
guma kvarteto pasirinktųjų dalykėlių buvo 
sudainuoti a capella, kas reikalauja didelio 
susidainavimo ir muzikalumo. Kvartetas 
publikos tikrai neapvylė. Švari intonacija, 
bei subtilus ir išbaigtas išpildymas, malo
niai užgavo kiekvieno klausytojo ausį. Ma
tyti, kad kvartetas tikrai nepagailėjo įdėti 
darbo ir širdies.

Ypatingai darniai nuskambėjo St. Šim
kaus „Jau atėjo rudenėlis”, K. Banaičio „Vi
duj tamsios naktelės”, A. Kačanausko „At
sisveikinimas”, J. Švedo „Iš rytų šalelės” ir, 
linksmoji, Vasiliausko „Oi dalelė”.

Naujasis kvarteto dalyvis A. Peškys visiš
kai save pateisino. Savo švelniu, lyriniu bal
lllllllllllllllllllll.....

(Atkelta iš 3 pusi.)
Jis atnešė šuns dirželį ir atidavė jai'.
— Pranfškit, kur apsistosite. Aš noriu 

palaikyti kontaktą su jumis. Pagal vieną 
' testamentą jūs paveldėsit nemažą nuosavybę. 

Bet jus apipuls reporteriai su varginančiais 
klausimais. Būtų geriau, kad apsigyventu
mėte ten, kur negalėtų jūsų‘surasti.

Ji žiūrėjo .J jį kiek laiko tylėdama, tada 
staiga ištiesė jam ranką. »

— Ačiū, — tarė ji ir staiga nusisuko.
— Princai, prašau čia.
Šuo ėjo iš įstaigos, koja kojon su savo 

šeimininke, išdidžiai, mosikuodamas uodega.
Prieškambario durims užsivėrus, Della 

Streetaitė išsigandusi pasižiūrėjo Į Perrį 
Meisoną.

— Juk vienintelis tikras argumentas, ku- 
riuo” Jtikinot prisiekusiuosius, kad tai ne 
Bessie Forbsienės darbas buvo tas, kad šuo 
puolė ant nusikaltėlės. Bet, jei Klintonas 
Forbsas pakeitė šunis,...

Ji vėl staiga nutilo.
— Kelis kartus jums sakiau, kad aš nesu 

nei teisėjas nei prisiekusieji. Antra vertus, 
Bessie Forbsienė man nė sykio nepasakojo 

• viso įvykio. Niekas kitas, išskyrus ją pačią, 
nežino to įvykio. Gal būt ji gynėsi. Iš tikro 
tik taip ir 'galėjo būti. Ji gynėsi nuo šuns 
ir nuo žmogaus. O aš tebuvau tik advokatas.

— Dabar vėl bus suimtą ir teisiama.
Perris Meisonas nusijuokė ir papurtė 

galvą.
— Ne. Dėl to aš ir neleidau atidėti bylą. 

Atidėjimas būtų buvęs tik pasirengimas 
naujai bylai. Dėl to ji rizikavo stoti prieš 
prisiekusiuosius. Ji negali būti vėl teisia

DP seneliai, ligoniai ir vaikai bet kuriuo 
įkurdinimo atveju bus palikti Vokietijoje. Ar 
šiam nutarimui pritaria ir mūsų įkurdinimo 
tarnyba? Priešingo jos pasisakymo neteko 
girdėti. Arba. Ar nėra galima pasisakyti 
prieš’ šeimų ardymą, telkiant viengungius (ir 
tik juos, jas!) Į Kanadą, Australiją ir kitus 
kraštus? Pagaliau ar ne metas pasvarstyti 
priemones pasisakyti dėl išvykusių į D. Bri
taniją, Belgiją ir kt. šalis traktavimo ir su
sitarimų iš darbdavių pusės laužymo? Taip 
antai, pagal „Westward Ho” schemą vyks
tantiems po metų privalomo darbo buvo 
laiduotas laisvas darbo pasirinkimas, o šian
dien jau aiškinama, kad toks pasirinkimas 
gali būti įmanomas tik tada, kada pagerės 
ekonominė padėtis...

Nereikia priminti, kad daugeliu atvejų 
mūsų žygiai liks be aiškių pasekmių. Ta
čiau priminimas viešajai opinijai apie XX 
amž. Europoje vykdomą vergų prekybą, tų 
faktų memorandumuose ar pan. raštuose iš
ryškinimas, tikėkime, nenueis niekais. O 
kiekvienas niekinamasis mūsų tautietis jau
sis tikrai esąs bendruomenės narys!

Baigiant šias palaidas mintis, norėtume 
prisiminti, kad IRO savo naujiems biudže
tiniams metams (nuo 1948 m. liepos 1 d.) 
jau yra priėmusi didelę DP įkurdinimo 
programą. Ar nebūtų metas ir mums, lietu
viams, mesti šioje srityje tuščiažodžiauti ir 
suveiksminti įkurdinimą?

A. Masiulis

Jaukus ir širdingas atsisveikinimas
W e i d e n a s. Pirmą kartą iš mūsų ne

didelės stovyklos šiomis dienomis išvyko 
Australijon gausesnis tautiečių būrys. Apy
linkės komiteto rūpesčiu jiems buvo sureng
tas atsisveikinimas.

Išvykstančiųjų išlydėti, jiems rankų pa
spausti ir laimingos kelionės palinkėti at
vyko visa stovykla. Pirmieji pradėjo pro
gimnazijos mokiniai savo darniomis daino
mis ir šauniomis deklamacijomis. Jautrių ir 
prasmingų stovyklos kapeliono žodžių įs
pūdį padidino kuklios, bet brangios išvyks
tantiems dovanėlės — Aušros Vartų Mari
jos paveikslėliai. Stovyklos vadovas kvietė 
juos ir tolimuosiuose užjūriuose būti gerais 
tremtinių ir tėvynės reprezentantais, o apy
linkės komiteto atstovas, Įteikdamas su ati
tinkamu įrašu lietuviškas knygas, pažymėjo: 
„Tebūnie tai ir dabar vienintelė priemonė, 
šarvas ir ginklas, kuris padėtų kiekvienam 
lietuviui nutiesti kelią į laisvą tėvynę Lietu
vą”. Vienas išvykstančiųjų, atsakydamas į 
jautrius žodžius ir linkėjimus, pabrėžė, kad 
čia tremtyje ir tėvynėje mums kieta žiema.

su puikiai įsiliejo į bendrą sąskambį. Gal, 
tik, forte vietose jo balsui šiek — tiek trūks
ta jėgos.

Keletą su pianinu atliktųjų dalykėlių 
darniai akomponavo pianistas A. Mrozins- 
kas.

Be to, ta pačia proga, kvartetas pagiedo
jo ir bažnyčioje. Su giliu įsijautimu ir iš
baigtai buvo, taip pat a cappella, atlikta 
Palestrinos „O bone Jesu” ir Gruodžio „Tė
ve mūsų”. Bažnyčioje kvartetas, paskutiniu 
metu, buvo pasirodęs porą kartų jau ir 
anksčiau.

Lyginant sį kvarteto pasirodymą su ahks- 
tyvesniaisiais, reikia pažymėti, kad pada
ryta tikrai ryški pažanga. Tenka kvartetą 
tik pasveikinti ir palinkėti sėkmės bei ištver
mės savo darbo bare. Stebėtojas

MCSŲ SKAITYTOJAMS
Į Kadangi šv. Juozapas visoje Bavarijoj 
i įstatyminė šventė ir visos įmonės neveiks 
į penktadienį, kovo 19 d., laikraštis neišeis 
; Kitą „Minties” numerį išleisime pirma 
jdienį, kovo 22 d.
: Kartu pranešame, kad dėl parankum 
: tenka keisti laikraščio išleidimo dienas 
Į ir nuo šiol laikraštis išeis pirmadieniais 
:trečiadieniais ir penktadieniais.

Redakcija

ma dėl to paties nusikaltimo, nežiūrint ko
kia įrodomoji medžiaga būtų surasta.

— Jūs ir šventasis ir velnias kartu, — 
tarė Della Streetaitė, žiūrėdama į jį.

— Visi vyrai tokie, — ramiai tarė Per
ris Meisonas. — Ar buvo kas nors naujo, 
tuo metu, kai aš buvau teisme?

— Viena moteriškė, pavadinusi save Ele
na Kroker, laukė įstaigoj apie valandą laiko. 
Paskelbiant sprendimą, ji buvo teisme. Ji 
sakė norinti jus matyti būtiniausiu, gyvy
bės ir mirties, reikalu.

— Panelė ar pohia? — susidomėjo Per
ris Meisonas.

— Atrodo, sužadėtinė.
— Iš ko spėjat?
— Iš įvairių smulkmenų. Jos drabužiai 

visiškai nauji'. Ji mūvėjo blizgantį vestu
vių žiedą ant kairės rankos pirštd?

— Pasakyk, ko ji norėjo? — klausinėjo 
Perris Meisonas. Jo akyse matėsi susidomė
jimas.

Nepasakė. Norėjo tik žinoti, ar aš gerai 
orientuojuosi įstatymuose. Teiravosi, ar mes 
tvarkome skyrybų reikalus; be to, ar iš 
tikrųjų niekas negali būti apkaltintas žmog
žudyste, jei policija nesurado nužudytojo 
lavono. Žodžiu, visa eilė panašių klausimų. 
Ji domėjosi daugybe klausimų.

Meisono akyse matėsi susidomėjimo ki
birkštys.

— Keista sužadėtinė, a? — tarė jis. — 
Ar ji dar ateis, Della?

— Taip, sakė vėl ateisianti.
Meisonas palengva linktelėjo.

■ — Lauksiu, — tarė jis.
PABAIGA.

Todėl turime skristi į šiltus kraštus. Bet 
kai vėl sugrįš pavasaris mielon tėviškėlėn, 
visi jos vaikai paukščių sparnais parlėks į 
gimtuosius lizdus, nes „kad ir kaip būtų 
gera svetur, — savuos nameliuos visų ge
riausia!”

Nuoširdi lietuviška atsisveikinimo nuotai
ka ir netikra — miglota mūsų dalia, bei 
tvirtas tikėjimas tėvynės prisikėlimu daž
nam tautiečiui išspaudė ašarą.

L. E-taą

Ravensburgo teatras Biberaclie
Biberach a s. Šiomis dienomis nuo

šali Biberach^) lietuvių kolonija turėjo ma
lonią progą užsimiršti savo kasdieninių rū
pesčių gyvenimą ir pamatyti naujausią Ra
vensburgo lietuvių dramos studijos pastaty
mą. Kovo 6 d. Biberacho miesto teatre pa
statė R. Blaumanio 5 veiksmų dramą iš 
latvių kaimo buities „Indranai”. Ši žymaus 
latvių dramaturgo—rašytojo R. Blaumanio 
drama jau buvo statoma ir Lietuvoje. Joje
charakteringais bruožais parodytas latvių 
kaimo gyvenimas ir paliestos tos visad gu
vios problemos — šeimos nesantaika tarp 
tėvų ir vaikų ir tas naujosios dvasios, nau
josios kultūros veržimasis ir stengimasis 
sutraukyti konservatiškas tradicijas. Tie 
klausimai ne tik latvių buičiai artimi, bet 
aktualūs ir mums lietuviams.

Su šia premjera Ravensburgo dramos stu
dija, vadovaujama A. Gustaičio ir režisie
rės A. Gustaitienės užsirekomendavo kaip 
visiškai pajėgus dramos kolektyvas, nuolat 
tobulėjąs ir artėjąs prie saviško veido. Kaip 
pat pastatymas, taip ir atskiri veikėjai sa
vo roles atliko gan išbaigtai. Beje, prisimi- 
nant, kad Ravensburgo dramos studija yra 
atskirų pasišventusių asmenų susibūręs dra
mos kolektyvas, dirbąs su retu entuziazmu 
ir pasišventimu, galima nesuklysti tvirtinant, 
jog jų pasiekti darbo rezultatai yra visiškai 
patenkinami. /

Šios dramos pasižiūrėti buvo susirinkę be
veik visi Biberacho kolonijos gyventojai, ku
rie svečiams nepagailėjo padėkos jausmų už 
porą maloniai nuteiktų valandų. Tenka tik 
palinkėti Ravensburgo ■ dramos studijai ir 
toliau eiti tokiu pat tobulėjimo keliu.

R. Simas

Išleidom grupe tautiečių 
į Australiją

Kovo 1,0 d., iš ankstaus ryto, jau rinkosi 
lietuviai, latviai ir estai prie Bambergo pa- 
baltiečių stovyklos. Jie rinkosi ten, kad iš
leisti savo tautiečius į tolimąją Australiją, 
kad palinkėti jiems laimingos kelionės ir, 
vienkart, priminti, kad jie nelaikytų to to
limojo krašto tikrąja savo tėvyne, o, išau
šus laisvės rytui, visais keliais ir keleliais, 
jūromis ir sausuma — grįžtų į gimtuosius 
kraštus...

Šiuo kartu skubiai buvo pašaukti išvyki
mui tik viengungiai (iki 35 m. amžiaus). Jų 
skačių Bamberge sudarė visų trijų tautybių 
56 žmonės. Tame tarpe 29 lietuviai.

Išvykstančiųjų skaičiuje buvo ir vienas 
lietuvis kunigas. Tai kun. Kazimieras Ka
valiauskas. Jis apie pusketvirtų metų išgy
veno Bamberge ir dirbo priskirtas prie vo
kiečių vienuolyno bažnyčios.

Mes likusieji tikime, kad neapleis Aukš
čiausiasis kaip mūsų tėvynės, taip ir tau
tiečių, kurie, brutalaus priešo ir tėvynės 
okupacijos, priversti laikinai išsiblaškyti po 
platųjį pasaulį.

Palydėdami Jus, brangūs Tautiečiai, į to
limą ir svetimą kraštą nesakome ant visą- 
dos sudieu, bet iki pasimatymo laisvoj tė
vynėj Lietuvoj! / Pr. Al.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Švietimo Valdybos Kny

gų Leidimo Komisijos būstinė perkelta į 
Hanau.

Gerb. rašytojus ir knygų leidėjus prašo
me kreiptis šiuo adresu: (16) Hanau a/M., 
Lamboystr. 84, Litauisches Lager, Gymna
sium.
. Šiuo metu knygų leidyklai „Aistia” ati
duoti spausdinti Vaižganto „Pragiedruliai” 
I ir II dal.

šviet. Vald. Knygų Leid. Kom.

:: Čekoslovakijos įvykių paraštėje
2 Visų pirma pasižiūrėkime kaip tai sutiko Vakarų spauda:
Z „Daily Herald”: Jei TSRS vyriausybė nutarė tokius pat metodus pritaikyti ir 
2 Vakaruos, — pasaulis eina į rūstų rytojų.
t „New York Times”: Čekoslovakija jau be laisvės, tai komunistinės diktatūros 
2 valdoma policinė šalis. _ , ,
2 „Manchester Guardian”: Antrą kartą 10 metų būvyje Čekoslovakija neteko
1 laisvės. Sovietų agresijos politika tiek pat pavojinga, kaip ir Hitlerio, o Gottwald
2 toks pat įrankis, kaip ir Konrad Henlein.
2 Beromunsterio radijas: Europa yra gedule. Veltui kariauta 1939—1945 m. ka- 
2 ras, išgelbėta valstybės iš Hitlerio tironijos, o atidaryta durys komunistinei tiro-
♦ nijai. . ...
♦ „Daily Graphic”: Naciai tautas žudė, o Rusija priverčia nusižudyti.

Observer’ : Čekoslovakija yra agresijos auka. Agresija gresia toliau. Iš pa- 
2 skutiuiųjų įvykių kyla aiškus įspėjimas: su, Rusija draugingai sugyventi nebegali- 
2 ma Vakarų demokratija turi griebtis šių priemonių: 1. suorganizuoti politinę ir 
2 karinę Vakarų uniją; 2. likviduoti komunistines partijas Vakaruose ir 3. apsisau-
♦ goti nuo Rusijos agresijos ginklu.
2 BBC radijas, pranešdamas apie Masaryko mirtį pridūrė: Iliuzijų taurė išgerta 
2 iki paskutinio kartybės ir kantrybės lašo.
2 „Amerikos Balsas”: Atėjo laikas veikti.
2 Kas mūsų, kaip politinių emigrantų, pareigos? Tylos sąmokslas dengęs Pa- 
2 baltijo valstybių tragediją baigėsi. Dabar kiekvienas turįs protą junta, kad Pabal- 
2 tijo šauksmas į kovų prieš komunizmą buvo pagrįstas.
2 Privalome suvokti gilią pasaulio įvykių prasmę ir privalome padaryti savo 
2 sąžinės sąskaitą:
2 — Kas ir kur esame, ir kurlink žengtina?
2 Mes nieku būdu negalime pasikliauti semitų patarle: „Jei tau išdūrė akį, būk 
2 laimingas, kad ne abi; jei permušė koją, džiaukis, kad ne galvą; jei tau dega namai 
2 guoskis, kad pats sveikas išlikai”. Mums kelią teveda turkų patarlė: „Jei pasikė- 
2 sinfojas Į tavo šventyklą ir į tavo gyvybę dar gyvas, tu būk dar gyvesnis ir nekal- 
2 bėk apie poilsį, kol pralekiantieji paukščiai neišnešios nelabėlio lavono skutelių”.

Yra lygiai be penkių dvyliktoji. Netrukime pribūti- į kovos pozicijas, nes ma- 
2 ža būti politinėje emigracijoje, privalu būti aktyvaus kario dvasios žmogumi.
2 Žinios iš Tėvynės yra klaikios. Ten, kaip jau buvo minėta H. Žemelio straips- 
2 nyje, vyksta paskutinieji mūsų tautos kamieno biologinio sunaikinimo darbai. Par- 
2 grįžę galim berasti tik vienų vieną nuniokotą gimtąją žemelę. Laikas yra mūsų 
2 ' tautai baisiai nedraugiškas.
2 Ilgai nefilosofuojant šit kas yra dienos įsakymas:
2 — Visi į kovą prieš raudonąjį tofalizmą!
♦ Ta pabaisa prieš 8 metus pavergė mūsų Tėvynę ir šiandie baigia gyvus ryti 
J paskutiniuosius anapus geležinės uždangos esančius tautiečius.
♦ Valanda yra rimta. Padėkime ranką ant širdies ir paklauskime save ir savo 
2 artimuosius:
2 Ar laikas šiandie Į Lietuvos reikalus žiūrėti pro partinius ar srovinius interesus?
2 Ar laikas sielvartauti dėl gardesnio ėdalo gabaliuko, dėl išeigingesnio rūbe-
2 lio, kai anapus tą pačią valandą NKVD rūsiuose nuo budelio smūgių gęsta šimtai 
2 ir tūkstančiai mūsų tautos gyvybių, kai kraujas, mielieji, šviežias aisčių kraujas 
2 laisto miestų ir kaimų gatves, arimus ir viešus kelelius ir girių tanksmes?
2 Ar laikas vadovautis ambicijomis, kai ten, Tėvynėje, visi lietuvio vardo verti 
2 nuo seniausio iki pajėgaus jauniausio susibūrė į BDPS ir ne socialinė kilmė, ne 
2 profesija, ne partinis nario bilietas, ne religija, ne lytis ar amžils, bet organiza- 
2 ciniai sugebėjimai ir valia aukotis Lietuvos laisvei iškelia j pirmūnus ir vadus, o 
2 juo aukštesnės pareigos, juo didesnė atsakomybė ir juo didesnė rizika gyvybe!

Ar dora ir žmogiška bendro likimo bičiulyje ieškoti krislų, kai, atsimink, kiek- 
2 vienas priešui netarnaujantis tremtinys yra gyvasis tautos kapitalas, atsarga, kuri 
2 pravers ir laisvei atstatyti ir biologinėms žaizdoms užgydyti? Nežinai,, žmogau, 
2 kuriais takais tavo dienas likimas pasuks. Gal būt, tas, prieš kurį iš dvasios silp- 
2 numo pakeli nešlovingą žvilgsnį, o, kitų ydų vedamas, įtari neteisingą žodį, gal 
2 būt, tas, pramatyt neįmanomoms aplinkybėms susidėjus, bus tavo žaizdų aprišėjas, 
2 budės ties tavim, kai patsai būsi sužeistas ir bejėgis, pašliaužt nesumanantis, bet
♦ .gyvent tačiau norintis?
♦ Mus riša, didelė priesaika Tėvynei. Metai eina, bet priesaikos Tėvynė neafšau- 
; kė, o ji, tik ji yra mūsų valdovas, ji leidžia įstatymus ir ji įvertina paklusimą Įsta-
♦ tymams. Mums likimas davė teisę pasirinkti garbę arba negarbę. '
j Susimąstykime iš širdies gilumos, susimąstykime ir padarykime išvadą, dėl 
j kurios pasekmių vaikai nesigėdys savo tėvų, našlės vyrų, sužiedotinės jaunikių, o 
2 gimtoji žemelė vaikščiot leisdama, sotį duodama ir kada tai tavo kaulams amžinojo 
; poilsio Tėvynėje atgult leisdama.
2 Nuo šiandien, kai komunizmas išeina pasaulį užvaldyti, šalikelėmis manevruoti 
2 nebeįmanoma, šiandien tėra žingsnis pirmyn pačiu kelio viduriu, tiesiai audros pa- 
2 sitikti.

Gyvenamojo meto rimtis ir atsakomybė prieš tėvynę diktuoja susiklausyti Į 
2 vieną geležinį bendruomenės frontą ir susidrausminti, kad joks priešo varomas 
J pleištas neatpalaiduotų kovos grandies sąsajų. Neapykantą raudonajam totalizmui, 
2 o ištikimybę demokratijai nešiokime širdyje, smegenyse, juskime ją kiekviena gy- 
2 va ląstele. i
2 Tėvynė yra komunizmo kartuvių kilpoj. Ir socialdemokratą, ir krikščionį de- 
2 mokratą, ir liaudininką, ir tautininką, ir antinacinio meto laisvės kovotoją, ir kięk- 
2 vieną kitapartinį ir nepartinį lietuvį tesušaukia Tėvynės gelbėjimo talkon protas ir 
2 sąžinė, kurie įsako neleisti perlui sunykti įsibrovėlio rankose, įsako anksčiau jį, tą 
2 perlų perlą, šventenybę, negestamą švieselę, atseit — Lietuvą, apginti nuo sunaiki- 
2 nimo, o tik vėliau jau tartis ir ginčytis, į kurios formos žiedą įdėti, kaip ir kam 
2 šveisti, valyti ir sergėti.
; Lietuva ant kryžiaus kabo ir aplinkui laužas liepsnoja. Ji mūsų Motina ir jeign 
; nesame dvasios iškrypėliai ir atbukusio proto, jeigu ją mylime, tai visų luomų ir 
j profesijų vaikai yra pašaukti visų pirma gelbėti, o tik po išgelbėjimo išdrįsti pra- 
2 bilti apie Lietuvos slaugymo ir tolimesnio gyvenimo sutvarkymo būdus ir priemo- 
2 nes-♦ Lietuvos būtis ar nebūtis nebeatrišamai susijusi su visos Rytų ir Vidurio Eu-
2 ropos tautų būtimi ar nebūtimi. Mes tad nesame vieniši. Mūs vardas — laisvų fau- 
2 tų brolija, mūsų galia — milijonai taip pat galvojančių ir į tą patį šventąjį kry- 
2 žiaus žygį išeinančių pakelta galva, tvirta valia kovoti ir laimėti. Mums bendru 
2 šūkiu kaip duona kasdieninė tebūna: \
2 — Tautų laisvė!
2 Tiesa yra viena ir nekintama: Nebūsime kovotojų gretose, nebūsime ir tarp
2 laimėtojų!
2 — Viso pasaulio laisvieji, vienykimės!—šitą didelį šaukimą teskleidžia kiekvie-
2 nas lietuvis politinis emigrantas DP stovyklose, D. Britanijos pramonėje ir žemės 
2 ūky dirbantis, Kanadoj, Šiaurės ir Pietų Amerikoj, Australijoj ir bet kur kitur lig 
2 laisvon Tėvynėn besugrįžtant laikinai gyvenantis. J. CICĖNAS
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PADĖKA —------------„ į „„„Į—,,
BALFO gen. įgaliotiniui p. Minkūnui ir 

LRK Mūncheno skyriaus pirmininkui p. 
Rugieniui ir Valdybai už suteiktas materia
lines pašalpas egzaminus laikantiems stu
dentams nuoširdžiai dėkoja.

Mūncheno Techn. Hochsch. liet. stud.
\ valdyba

PADĖKA
1. Memmingeno-Airport Apylinkės Ko

mitetui, L. R. Kryžiaus Moterų Komitetui 
ir visuomenei už sveikinimus ir piniginę 
auką Rm. 3000.—

2. Ansbacho L. T. B. kooperatyvui „Tau
pa” už piniginę auką Rm. 2000.—

3. P. A. Vikintui už piniginę auką Rm. 
1000 —

4. Augustdorfo-Detmoldo atsargos ka
riams už sveikinimus ir piniginę auką Rm. 
300.— reiškiame širdingą padėką.

Lietuvių Tremtinių Karo Invalidų 
sąjungos valdyba

SKELBIMAS
Birutei Slavinskaitei gauti iš Amerikos 

3 laiškai. Rašyti adresu: Augustinaitis Al
bertas, Memmingen, Memmingerberg, Li
tauisches Lager.

PAIEŠKOJIMAS
Rupeika Stasys ieško brolio Igno gim. 

1919 m., kilusio iš Prielgavos km. Paskuti
niu laiku gyv. Berlyne. Žinantieji jo likimą 
pranešti adresu: Rupeika Stasys, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, Litauisches La
ger.

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by Headquaters European Com
mand Civil Affairs Division No UNDP 
203 * Appears 3 times weekly * Editor
in — Chief and authorised licensee: J. Va- 
saitis * Printed by Vėrlagsdruckerei Diet- 
rich & Schuster G.m.b.H., Memmingen

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaitis. 
Redaktoriai: Henr. Žemelis ir St. Kalvaitis 
Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinėsEn- 
ropoje * Laikraštis išeina pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais * Prenume
rata mėn. RM. 10.—, atskiras numeris RM 
1.— * Prenumerata { užsienį, išskyrus 
Japoniją, Ispaniją ir Austriją, sn persiun
timo išlaidomis RM. 15.— mėn. * Einam, 
sąskaita Volksbank Memmingen, e.G.m.b.H. 
Nr. 9149 ir Postscheckkonto Mūnchen 14210. 
Adresas: „MINTIS”, (13b) Memmingen, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Postfach 110.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go ir taiso savo nuožiūra * Honoraras 
mokamas tik nuolatiniams bendradarbiams 
iš anksto susitarus * Priimami skelbimai, 
tik iš anksto už juos apmokėjus * Skelbi
mai iki 10 petito eilučių RM. 20.-,.toliau 
už kiekvieną eilutę jx> RM. 150 W 
skelbimų turinį redakcija neatsako * Re; 
dakcijos ir administracijos telef. Nr.zmi 
* Nedarbo valandomis skambinti telei.
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