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700.000 lietuviu nukankinta ar ištremta i Sibirą
„NEW YORK TIMES“ ir „NEW YORK HERALD TRIBŪNE“ APIE VLIKO PIRM. PREL. KRU
PAVIČIAUS IR VT PIRM. V. SIDZIKAUSKO ATVYKIMĄ Į JAV-BES BEI SUNKIĄ DABARTINĘ

Molotovas atstatytas
Višinskis-naujasis SSSR užs. reikalų ministeris. Mikojanas taip pat 
pasitraukė. JTO balsai. „Nieko džiugaus“. Ką reiškia šis pasikei

timas?

„New York Times“ ir „New 
York Herald Tribūne“ š. m. va
sario mėn. 14d. numeriuose VLIKo 
ir VT pirmininkų atvykimo į JAV 
ir Vasario 16-tosios proga įsidėjo 
po ilgoką straipsnį, kuriuose pa
minima sunki lietuvių padėtis 
raudonųjų vergijoje, VLIKo ir 
VT pirmininkų lankymosi tikslai 
JAV-se bei stabtelėjama prie jų 
asmenų. „New York Times“ mi
nėtos dienos numery deda ir 
VLIKo pirm. prel. kun. Mykolo 
Krupavičiaus nuotrauką, su pa
rašu: viršuje „Jis siekia Lietuvai 
laisvės“. Straipsnis pradedamas: 
„Su nauju prašymu dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo bu
vo kreiptasi Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirm, prelato 
Krupavičiaus Valstybės Departa
mente . . .“ Toliau paminima, kad 
prelatas Krupavičius, buv. žemės 
ūkio ministeris, ir V. Sidzikaus
kas, buv. ministeris Londone, esą 
numatę apie 3—4 mėnesius lan
kyti apie 1 mil. esančių JAV-se 
savo tautiečių ir painformuoti 
juos, kas vysta jų gimtajam
krašte, 1940 met. birželio mėn. 
užgrobtam bolševikų. „Jie įteikė“, 
— rašo laikraštis, — „vasario mėn. 
2d. platų memorandumą Valsty
bės Departamento Europos reika
lams direktoriui John D. Hecker- 
son, ir šiandien (IL 14. d.) Capitol 
viešbuty prel. Krupavičiaus kalba 
pradedama jų kelionė po JAV- 
bes . ..“

Toliau rašoma, kad prelatas 
Krupavičius 1917 met., bolševikų 
revoliucijos metu, sovietų val
džios buvo nuteistas mirti dėl sie
kimo Lietuvai nepriklausomybės. 
1942 met., nacių okupacijos metu, 
jis buvo geštąpo kartu su buv.

Suimtas sovietu šnipas JAV-se
Vašingtonas. JT sovietų dele

gacijos narys Valentin Gubičev, 
kaip pagal Dena praneša vyriau
sias JAV prokuroras Tomas C. 
Clark, buvo suimtas New Yorke.
Jis kaltinamas amerikiečių svar
bių dokumentų išvogimu. Tuo 
pačiu pagrindu suimta ir viena

ATTLEE IR CHURCHILLIS 
VOKIETIJOJ

Berlynas. Penktadienį į Berlyną 
atvyko Anglijos ministeris pir
mininkas Clement Attlee. Jis vizi
tavo oro tilto įrengimus ir buvo 
numatęs pasikalbėti su vadovau
jančiais vokiečių politikais.

„Die Neue Zeitung" iš Hambur
go patyrė, jog kovo mėn. vidury 
Hamburgą vizituos W. Churchillis 
ir žinomas anglų socialpolitikas 
Lordas Beveridge. Pastarasis ta 
proga senato posėdyje kalbės apie 
savo socialpolitinę veiklą.

LIETUVOS PADĖTĮ.

prez. K. Grinium ir buv. žem. 
ūkio ministeriu J. Aleksa suimti 
už pasirašymą ir įteikimą pro
testo prieš masinį Lietuvos žydų 
naikinimą. 1945 met., amerikiečių 
kariuomenei išlaisvinus, jis pe
rėmė vadovauti Išlaisvinimo Ko
mitetui, sudarytam iš 10 politinių 
partijų, kuris yra įsikūręs Pful- 
lingene, prancūzų zonoj. Minimo 
Komiteto esąs uždavinys, kaip pa
mini laikraštis, dirbti politinėj ir 
diplomatinėj srityje, palaikant 
ryšį su krašto viduje esančiu re
zistenciniu judėjimu. Pogrindinis 
judėjimas sovietų okupuotoj Lie
tuvoje, rašo laikraštis, veda kietą 
kovą prieš pavergėjus nuo jų su
grįžimo 1944 met. Bolševikų pa
stangos jau nuo 1947 metų kolek- 
tyvizuoti Lietuvos ūkius esančios 
dar vis bergždžios. Nors jau bol
ševikai, kaip rašo laikraštis, esą 
sunaikinę keturis pogrindžio vei

Sovietai „užstoja" pabaltiedus Švedijoje
(Rašo musų bendradarbis Skandinavijoje K. Rauki aukis)

Neseniai Stockholmo polici
ja čiupo estą pabėgėlį, įtarusi 
jį šnipinėjimu Sovietų Sąjun
gai. Suurvali — taip vadinasi 
tas estas išdavikas — pačių 
estų buvo seniai įtariamas šni
pinėjimu ir iš jų bendruome
nės jau seniai pašalintas. So
vietams okupavus Estiją, Suur
vali atsidūrė Suomijoje ir iš 
ten organizavo estų gabenimą 
į Švediją. Labai greit ir keisto
mis aplinkybėmis Suurvali at
sidūrė ir pats Švedijoje. Poli
cija sekė visą laiką ir pagaliau

JAV teisingumo ministerijos val
dininkė Judith Coplon. Minėtoji 
pareigūnė buvo sekama ir suimta 
susitikimo su Gubičevu metu. 
Suėmimo metu Judith Coplon
rankinuke buvo rasta svarbios in
formacinės medžiagos. Sovietų 
pasiuntinys JAV-se Paniuškinas 
paprašė JAV vyriausybę Gubi- 
čevą paleisti.

Vašingtonas. Šiuo metu Vašingtone 
vykstančiuose pasitarimuose ypatin
gai kreipiamas dėmesys t faktą, jog 
sovietai Austrijoj. Vengrijoj ir Ru
munijoj laiko daugiau kaip 100.000 sa
vo kariuomenės. Politiniai stebėtojai 
mano, jog Si kariuomenė laikoma 
eventualiems sukilimams numalšinti, 
kurie galėtų kilti ryšium su kardino
lo Mindszenty kalinimu ir 15 evange
likų dvasiškių byla Bularijoje.

Viena. UP iš Vienos praneša, jog 
vėl padaugėjo pabėgėlių iš Čekoslo
vakijos Daugumai pabėgėlių laimin
gai pasiseka patekti į vakarines zonas. 
Austrų įstaigoms įsakyta,visus pabė
gėlius gražinti sovietams. Padidėjęs 
taip pat ir sovietų karių dezertyrų 
skaičius. Vienoj tik pietinės sovietų 

| zonos stovykloj yra daugiau kaip 500 
dezertyravusių Ir vėl sugautų karių. 

klos komitetus, tačiau rezistencija 
liekanti ir toliau labai stipri, be
sistengianti išlaikyti savą Lietu
vos veidą. Per visą sovietų oku
pacijos metą, prelato Krupavi
čiaus pareiškimu, apie 700.000 
lietuvių esą nukankinta ar išvež
ta į Sovietų S-gą mirčiai.

„New York Herald Tribūne“ 
rašo maždaug tą patį, kaip ir 
„New York Times“. Be to, kas 
jau minėta „New York Times“, čia 
tik dar pažymima, kad caro oku
pacija, prel. Krupavičiaus pareiš
kimu, esą galima vadinti rojumi, 
lyginant ją su bolševikine. Pabal
tijo valstybės, įskaitant Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, jo pareiškimu, 
negavusios teisės dalintis sąjun
gininkų pergalės vaisiais. Ir „New 
York Herald Tribūne“ baigia: 
„VLIKas yra aukščiausias rezi
stencinio Lietuvos judėjimo or
ganas.“

dabar griebė vyruką. Jam iš
kelta byla, kuri bus spren
džiama uždaromis durimis, 
nes, atrodo, šnipų gauja bus 
didesnė. Sovietams, žinoma, 
toks policijos pasielgimas su 
jų „graždaninu“ nepatiko, ir 
štai vakar, kovo 1 d., Sovietų 
ambasada įteikė Švedų užsie
nio reikalų ministerijai notą, 
kaltindama švedų įstaigas „už
puolimu“ ir „smurtu“ prieš so
vietų piliečius iš Pabaltijo 
kraštų. Notos nuorašai, kaip 
sovietų taktikai pridera, tik 
pačiame vidurnaktyje buvo 
patiekti Stockholmo spaudai 
pačios ambasados rūpesčiu. 
Užsienio reikalų ministerija 
patvirtina tokios notos gavi
mą, bet atsisako nuo bet kokių 
komentarų, bent šias eilutes 
rašant. Savo notoje sovietai 
rašo:

Vis didesnė bedugnė tarp Rytu ir Vakaru
Oslo. Norvegija ir Danija tvir

tai ir aiškiai apsisprendė už Va
karus ir Atlanto paktą. Norvegai 
Maskvos pasiūlymą sudaryti ne
puolimo sutartį mandagiai, bet 
nesvyruodami atmetė. Iš kitos pu
sės Danijos, Meksikos ir JAV 
komunistų vadai, sekdami Thorezą, 
įsakė savo partijos draugams bū
simo karo atveju remti Sovietų 
Sąjungą, ta pačia proga Atlanto 
paktą išvadindami „dolerinių im
perialistų karo ruošimu". Tai ženk
lai, jog tarp abiejų demokratijų 
bedugnė vis gilėja. Įvykusiuose

Norvegijos parlamento balsavi
muose visos partijos, išskyrus 
komunistus, pasisakė už prisidė
jimą prie Atlanto pakto. Tuo pa
čiu balsų santykiu (118 prieš 11) 
parlamentas atmetė sovietų pa
siūlymą sudaryti nepuolimo su
tartį. Ateinančiuose Atlanto pakto 
pasitarimuose Vašingtone be kitų 
Vakarų valstybių dalyvaus jau ir 
Norvegija.

AP praneša, jog po parlamento 
už. komisijos posėdžio ir Danija 
galutinai nusprendė prisidėti prie 
Atlanto pakto.

Londonas. Maskvos radijas l 
naktį iš kovo 4 į 5 d. pranešė, jog 
Sovietų Sąjungos Aukščiausias 
prezidiumas ligšiolinį užs. reik, 
ministeį V. M. Molotovą atleido 
iš pareigų ir į jo vietą paskyrė 
buvusį jo pavaduotoją A. J. Vi
šinskį. Molotovas tačiau lieka Po- 
litbiure ir ministerio pirmininko 
pavaduotoju. Taip pat ir iš už
sienio prekybos ministerio parei
gų pasitraukė Mikojanas. Jo vie
ton paskirtas Menčikovas. Sovietų 
radijas šiuos pasikeitimus pranešė 
be jokių komentarų. Tikroji Mo
lotovo atsistatydinimo priežastis 
pakol lieka paslaptimi.

JTO sluoksniuose šis pasikeiti
mas sukėlė didelio nustebimo. 
Spėliojama, jog tai turi reikšti 
norą artimiau bendradarbiauti su 
Vakarais. Sovietų atstovas prie 
JTO užklaustas apie pasikei
timą pareiškė, jog jis, ūkinių rei
kalų specialistas, apie tokius rei

„Socialistinių Sovietų Respu
blikų Sąjungos ambasada nori 
šiuo atkreipti Švedijos užsienio 
reikalų ministerijos dėmesį, 
kad, paskutiniu laiko iš švedų 
vadovybės pusės pasitaikė eilė 
persekiojimų, kurių negalima 
toleruoti, prieš sovietų pilie
čius estus, latvius ir lietuvius, 
pareiškusius norą grįžti iš Šve
dijos į savo tėvų žemę. Švedų 
policija prieš tokius sovietų 
piliečius griebėsi įstatymų ne
leisto tardymo, kratų, o taip 
pat ir grasinimų bei trukdy
mų.

Taip, pvz., įvyko 1948 m. 
rugpiūčio mėn., kada sovietų 
pilietis latvis Janis Maurans 
(Kalnins) buvo pradėtas švedų 
policijos persekioti tuoj po to, 
kai jis aplankė sovietų amba
sados konsuliarinį skyrių, no- 

I (Perkelta į 4 pusi.)

kalus mažai tenusimanąs. Vienas 
iš žymesnių JTO politikų pa
brėžė, jog akcentuotinas dalykas 
yra kartu Molotovo ir Mikojano 
atstatydinimas. Jo nuomone, Mo
lotovo atstatymas turi reikšti opo
ziciją jo vedamai priešiškai poli
tikai ryšium su Europos atstaty
mu. Iš kitos pusės gi jis pastebė
jo, jog Mikojanas buvo vienas iš 
Politbiuro narių, reikalaujančių 
glaudesnio bendradarbiavimo su 
Vakarais. (Mikojanas taip pat pa
siliko Politbiure.)

Ryšium su įvykusiu pasikeitimu 
Sovietų vyriausybėje JAV senato 
užs. reik, komisijos narys respu
blikonas A. Smith pareiškė: „Aš 
šiame pasikeitime negaliu įžiūrėti 
nieko džiugaus, nes Višinskis ly
giai tiek sunkiai sukalbamas, 
kaip ir Molotovas. Gi atrodo,, jog 
abu jie nesupranta, kad mes dir
bame tik pasaulio taikos labui“. 
Britų „Daily Express“ Molotovo 
ir Mikojano pakeitimą sieja su 
Vakarų komunistų vadų neseniai 
padarytais aliarmuojančiais pa
reiškimais. Prancūzijoj galvoja
ma, jog keisis sovietų užsienio 
reikalų politika. „Figaro“, tačiau, 
mano, jog tai tik naujas sovietų 
blefas, kuris šaltajame kare jo
kios įtakos neturėsiąs. Tos pačios 
nuomonės yra ir kai kurie ameri
kiečių politikai. Stockholmas gal
voja, jog Molotovas iš pareigų pa
sitraukė, nes rengiasi Stalino 
įpėdiniu.

JAV prezidentas Trumams at
sisakė dėl Molotovo atstatymo iš 
Sovietų S-gos užs. reik, ministerio 
vietos pareikšti savo nuomonę. 
Žymus JAV politikas ir senato
rius Vandenbergas ta proga pa
reiškė, kad „užsispyrėlis ir nepa
lenkiamas“ esąs pakeistas' „negai
lestinguoju“. Romos politiniuose 
sluoksniuose manoma, kad šis 
pakeitimas sovietų esąs padary
tas sąryšy su Norvegijos ir Dani
jos pasukimu į Vakarus. Anglijos 
politiniuose sluoksniuose mano
ma, kad sovietai esą atsidūrę 
prieš dilemą: tęsti dar toliau 
„šaltąjį karą“ ar griebtis net ir 
„karštojo“.

Iš Londono pranešama, jog 
vyriausybė patiekė parlamentui 
patvirtinti lig šiol Anglijos istori
joj didžiausią taikos meto gamy
bos programą. Žemieji rūmai 760 
mil. svarų sterlingų sumą tam 
reikalui priėmė 227 balsais prieš 3.

Ir Prancūzijos parlamentas 365 
balsais prieš 184 priėmė gynybos 
min. Paul Remadier pasiūlytą ko
vo ir balandžio mėnesių gynybos 
biudžetą. Į komunistų paklausimą, 
prie Reino ar prie Elbės manoma 
įrengti gynybos liniją, Remadier 
atsakė, jog „gynybos linija turi 
būti kuo toliausiai į rytus“.
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Vasario 16-ji Stockholme Šv. Tėvas pries Bažnyčios ir žmonijos engėju darbus
Vasario šešioliktoji Stockholme 

buvo atšvęsta vasario 20 d. Pami
nėjimas buvo kuklus, bet įspūdin
gas. Sekmadienis buvo nepaprastai 
šiltas ir saulėtas. I pamaldas S-ta 
Eugenia bažnyžioje susirinko dide
lis lietuvių būrelis, tiek iš Stock- 
holmo, tiek iš artimesnių apylin
kių. Į bažnyčią atėjo ir nemaža 
svečių. Čia matėsi dydysis lietu
vių prietelius ir nenuilstamas Pa
baltijo reikalų gynėjas prof. Bir
ger Nerman, buv. Lietuvos genera
linis konsulis Švedijoje Wallber- 
gas su šeima, dr. Karl Hildebrand, 
laisvosios Lenkijos ministeris So- 
kolnickis, Latvijos ir Estijos buvę 
valstybių reprezentantai bei tų 
tautų pabėgėlių organizacijų atsto
vai. Mišias atlaikė ir pamokslą pa
sakė Švedijos katalikų vyskupas 
dr. Johannes Muller? Vyskupas sa
vo nuoširdžiame pamoksle palygi
no lietuvių kančias, jų skausmą ir 
liūdesį su Izraelio kančiomis, kada 
jie verkė Babilono nelaisvėje. Ra
gino nepamesti vilties, melstis ir 
prašyti Aukščiausio ištvermės kan
čioms pernešti. Savo pamoksle 
vyskupas stabtelėjo ir prie Bažny
čios persekiojimo Lietuvoje, cituo
damas įtalų spaudos pranešimus, 
gautus iš Vatikano, kuriam visą 
autentišką medžiagą atnešę specia
lūs pasiuntiniai tiesiog iš Lietuvos. 
Jų buvę šeši, bet savo tikslą tepa
siekė tik du, kiti žuvo savo pati
kėtose pareigose. Šią pamokslo da
lį svečiai išklausė didžiai susikau
pę, o pats vyskupas, apie tai pa
sakodamas, taip pat susijaudino.

Tuoj po pamaldų tos pačios baž
nyčios parapijos salėje vyko trum
pas minėjimas, į kurį šiemet tebu
vo kviesti tik lietuviai. Besiren
kant į salę kiekvienas dalyvis bu
vo papuoštas tautinių spalvų kokar
dėle, už kurią surinktos aukos bu
vo skiriamos Tautos Fondui.

Augsburgas. Vasario 25 d. Augs- 
burgo-Hochfeldo pabaltiečių stovy
kloje vietos latvių tautinio komi
teto iniciatyva Lietuvos ir Estijos 
nepriklausomybės švenčių proga 
buvo suruoštas bendras Baltijos 
tautų vakaras. Vakarą trumpa kal
ba, išryškinančia bendrą Baltijos 
-tautų likimą amžių būvyje ir da
bar, atidarė latvių komiteto pirmi
ninkas prof. Burtnieks. Po to kal
bėjo latvių ir estų centrinių orga
nizacijų atstovai. Iš latvių žodį 
tarė latvių Tautinės Tarybos (Na- 
tionala Padome) nariai Liepinš ir 
Bastianis, estų — Centrinio Komi
teto narys Perandis. Visi aukštieji 
svečiai savo kalbose ypač pabrėžė 
Baltijos tautų vienybės ir bendra
darbiavimo būtinumą, siekiant vi
soms trims Baltijos tautoms bendro 
tikslo — laisvės ir nepriklausomy
bės. Po jų kalbėję vietos lietuvių 
ir estų komitetų pirmininkai Žič- 
kus ir Michelson pasidžiaugė dar
niu Hochfeldo stovykloj gyvenan
čių baltiečių sugyvenimu ir pareiš
kė viltį, jog geri santykiai ateity 
dar tvirtės.

Dūdų orkestrui sugrojus visų trijų 
tautybių himnus, prasidėjo meninė 
dalis. Pradžioj konservatorijos stu
dentė V. Stelpe (latvė) pianinu 
paskambino A. Kalninš, A. Glin

LIAUDININKAI RENGIASI 
IŠLEISTI LAIKRAŠTĮ JAV-se 
JAV lietuvių laikraštis „Naujie

nos" rašo: „Tremtyje turimomis 
žiniomis, liaudininkams artimųjų 
žmonių tarpe gimė svajonė išleisti 
Siaurės Amerikoje naują laikraštį, 
žinoma, jei naujas, tai jis bus rim
tas, turiningas, patyrusių žurnalis
tų redaguojamas.

Sitam reikalui svajojama įkurti 
bendrovę, įsigyti spaustuvę ir visa 
kita, kas laikraščio leidimui reika
linga.

Šias svajones įkūnyti į Siaurės 
Ameriką kviečiamas žurnalistas 
Henrikas Blazas."

Minėjimą atidarė Lietuvių Drau
gijos Švedijoje pirmininkas pulk. 
V. Blažys. Savo trumpame žodyje, 
primindamas pirmąsias aukas Lie
tuvos laisvės kovose ir naujus di
dvyrius, kurie dabar krito ir kren
ta, kovodami su kurašto paver
gėjais, pirmininkas paprašė pa
gerbti juos tyliu susikaupimu.

Po pirmininko žodžio kalbėjo 
Lietuvos ministeris Skandinavijai 
p. Vytautas Gylys. Prieš pradėda
mas savo kalbą, ministeris pers
kaitė VLIKo atsišaukimą visiems 
lietuviams šiemetinės Vasario 16- 
osios proga. Atsišaukimą perskai
čius, buvo sugiedotas tautos him
nas. Savo kalboje ministeris trum
pai suminėjo bolševizmo ekspan
siją ir Vakarų demokratijų pada
rytas nuolaidas Sovietų Sąjungai. 
Po to sekė p. J. Deksnio paskaita 
apie bolševizmo tikslus ir meto
dus bei priemones tiems tikslams ( 
siekti.

Oficialiai daliai pasibaigus, visi 
minėjimo dalyviai susirinko kavu
tei su skanumynais, pačių vietinių 
lietuvių ponių ir panelių pagamin
tais. K.R.—is.

šimtatūkstantinę minią paskelbia pasauliui apie naujus pasikėsinimus prieš Dievo ir 
Bažnyčios nuosatus ir žmogaus laisvę

Popiežius prieš

Sekmadienį, vasario 20 d., jau 
prieš 10 vai. romiečių minios pra
dėjo plaukti į didingos kolonados 
apsuptą šv. Petro aikštę. 11 vai. 
prie, prieš majestotišką bazilikos 
partalą įreųgtp, altoriaus Romos 
vyskupijos Vices-gere'hs, arkiv. Pr. 
Traglia, pradeda -’ švJ Mišias. O 
abiem pusėm Tiberio’ įvairiom su
sisiekimo priemonėm ir pėstieji vis 
dar banguoja Sv. Petro link. Jau 
prisipildė milžiniška aikštė, ir vė
liau atvykusieji užtvindo plačiąją 
Conciliazione gatvę: gali būti tarp 
250—300 tūkstančių. Jie čia susi
rinko pareikšti savo ištikimybę ir 
meilę savo Vyskupui ir Tėvui Pi
jui XII-jam ir šv. Romos Bažny
čiai, kartu protestuodami prieš vis 
atviresniu brutalumu pasireiškian
čius prieš Ją nukreiptus persekio
jimus net Jos aukštųjų dignitorių 
asmenyse.

Sv. Mišioms pasibaigus, susiū
buoja minia, ir galingas: „Tegy
vuoja Popiežius!" pripildo aikštę.

Pabaltijo tautu vakaras
skio ir F. Liszto kūrinių. Po to so
listė J. Krištolaitytė, akomponuo- 
jant muzikui J. Kačinskui padai
navo dvi A. Kačanausko ir SL 
Šimkaus dainas ir ariją iš G. Verdi 
operos „Rigolleto". Pabaigai Fr. 
Chopino ir Fr. Liszto kūrinius pia
ninu skambino taip pat konserv. 
studentė Z. Resler. Prieš pat vaka
ro pradžią buvo gauta liūdna ži
nia, jog vakaro programoje .turė
jęs dalyvauti žinomas estų smui
ko virtuozas A vasalu tragiškai žu
vo. Jo atminimas pagerbtas atsisto
jimu, aidint Chopino gedulo mar
šo garsamas.

Apskritai vakaras praėjo nuotai
kingoje bendradarbiavimo ir vie
nybės dvasioje? A. K.

NEPRIKLAUSOMYBES SUKATIES 
PAMINĖJIMAS REBDORFE

Vasario 16 d. Eichstatto-Reb- 
dorfo lietuvių bendruomenė minė
jo 31 metų Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo sukaktį. Minėji
mas buvo pradėtas II. 15-tos va
kare vakarinėmis pamaldomis, ku
rias atlaikė kun. dekanas P. Ja- 
kulevičius. Zuvusiems už lietuvos 
laisvę pagerbti pamaldų metų baž
nyčioje buvo padėta du vainikai: 
pirmąjį padėjo LTB vietos k-tas 

O pranešus, kad jau Popiežius at
vyksta, dar sustiprėja.

12 vai. 10 min. atsidaro centri
nio Bazilikos balkono durys, ir pa
sirodo Pijus XII. Keletą minučių 
jis žvelgia į aikštę, negalėdamas 
prabilti, nes visa aikštė banguoja 
lyg iškeltų rankų miškas, o galin
gas: „Viva ii Papai" (tegyvuoja 
Popiežius) rodos virpina kolonadą. 
Tik porą kartų pakartotinai per 
garsiakalbius paprašius nurimti ir 
išklausyti Popiežiaus žodžio, paga
liau nusiramina.

Prabyla Popiežius:
„Romiečiai! Mylimieji sūnūs ir 

dukros!
Dar kartą sunkią ir skausmingą 

valandą tikinčioji Amžinojo Mies
to tauta susirenka prie savo Vys
kupo ir Tėvo.

Dar kartą ši didinga kolonada 
savo milžiniškomis rankomis vos 
bepajėgia apglėbti šias minias, ku
rios, kaip nesulaikomos jėgos iš
judintos bangos, yra ištvinusios 
iki pat Vatikaniškosios Bazilikos

bendruomenės vardu ir antrąjį 
vietos moksleivių ateitininkų
„Maironio" kuopa.

Vasario 16 d. ryte, stovyklos 
kieme giedant Tautos Himną buvo 
pakelta Tautos Vėliava. Vėliau 
kun. dek. P. Jakulevičius atlaikė 
iškilmingas pamaldas. Pamaldose 
[priekyje maldininkų, dalyvavo 
ateitininkai, skautai ir bendruome
nės atstovai su vėliavomis. Pritai
kintą pamokslą pasakė prof. dr. 
kun. Pr. Manelis. Giedojo bažnyti
nis choras, diriguojamas kun. P. 
Babinsko.

Po pietų 3 vai. stovyklos salėje 
įvyko iškilmingasis aktas. Minėji
mo dalyvių susirinko per 200 as
menų. Prezidiumo vietoje buvo 
išstatyta tautinė, ateitininkų ir 
skautų vėliavos su garbės sargyba.

Žuvusieji už Tėvynės laisvę bu
vo pagerbti atsistojimu. Atidaro
mąją kalbą pasakė LTB vietos 
k-to p-kas P. Ličkus. Paskaitą 
skaitė S. Antanaitis.

Po trumpos pertraukos gimnazi
jos mokinės padeklamavo šiai 
šventei pritaikintus eilėraščius. 
Vyrų choras, diriguojamas kun. P. 
Babinsko, minėjimo dalyvius pra
džiugino skambiomis dainomis.

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu ir vėliavos nuleidimu sto- 

I vykios kieme. J. Gaidys.

slenksčio, kad viso katallškojo pa
saulio centre dalyvautų atsiteisi
mo Mišiose ir kartu išlietų savo 
jausmus, kurių perpildytos jų šir
dys.

Ant Dunojaus krantų prieš vie
ną kilnų šv. Romos Bažnyčios Kar
dinolą nukreiptas pasmerkimas, 
kuris viso civilizuotojo pasaulio 
buvo vienu balsu atmestas, ant 
Tiberio krantų sukėlė protesto- 
šauksmą!

Šis tačiau įvykis, kad prieš reli
giją nusistatęs rėžimas šį kartą 
palietė vieną Bažnyčios Kuni
gaikštį, pripažįstamą ir gerbiamą 
didžiausios savo tautos daugumos, 
nėra vienas išskirtinis atvejis; tai 
tik vienas iš žiedų tos ilgos perse
kiojimų grandinės, kurią kai kurie 
diktatūriniai kraštai velka prieš 
krikščioniškąjį mokslą ir gyveni
mą.

Ar kas neprisimena pirmųjų Ro
mos kankinių, Nerono nukankintų, 
kurie taip pat buvo apšaukti pade
gėjais, niekšiškais piktadariais, 
žmonių giminės priešais?

Modernieji persekiotojai pasi- . 
reiškia kaip paruošti anos negar
bingos mokyklos mokiniai. Jie se
ka, taip vadinamaisiais, savo va
dais ir mokytojais — kad ir nepra
lenkdami jų savo žiaurumais — 
panaudodami net paskutines moks
lo ir technikos žinias dominavimui 
ir tautų pavergimui.

Romiečiai! Kristaus Bažnyčia 
eina savo dieviškojo Išganytojo 
pėdomis. Ji yra amžina; žino, jog 
negali pražūti, kad ir smarkiausios 
priespaudos nepajėgs Jos paskan
dinti. Ji neelgetauja sau malonių! I 
Žemės galiūnų grasinimai ir skri
audos Jos negąsdina. Ji neįsipina 
į grynai politinius ar ekonominius 
klausimus, nei įsileidžia* į ginčus 
dėl sėkmingumo ar nesėkmingu
mo vienokios ar kitokios vaiky
mosi formos. Visuomet pasiruošus, 
kiek tai nuo Jos priklauso, būti' 
taikoje su visais, Ji atiduoda cie
soriui tai, kas jam teisėtai priklau
so, bet negali paniekinti ar atmesti 
ir to, kas yra Dievo.

Dabar jau visiems aišku, ko ši 
totalistinė ir priešreliginė santvar
ka reikalauja ir laukia iš Bažny
čios kaip kainos už Jos toleravi
mą ir problematinį pripažinimą. 
Ji laukia: 
tokios Bažnyčios, kuri tylėtų, kai
tuli kalbėti;

Bažnyčios, kuri, žemiškų troški
mų užgaidoms pataikaudama, pa-

Jurgls Jankus
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— Pasakysiu, ką Palys liepė, ir užteks, — numykė 
brolis.

— Pasakyk dar ir nuo manęs. Ir tegu prisėda uodegą. 
O Majoriukui tikrai blogai?

— Prikapojo. Ieva iš proto eina, bet Valys sakąs, kad 
nemirsiąs.

— Kunigą tu vežei?
— Ne, tėvas. Kai grįžau, jis jau buvo susiruošęs. Ir 

žandarai kabinosi. Jie manė, kad mes norį jums maisto 
vežti, bet paskum šiaip taip leidosi įtikinami, tik prigra
sino grįžę pasiteirausią klebono, ir jeigu pasirodytų ki
taip, galvos neužteksią, reiksią atsakyti viskuo: ir gyvu
liais, ir ūkiu, ir gimine.

Kai dabar iš namų išėjęs, tėvas dar nebuvo grįžęs, bet 
kunigą atgal nuvešianti motina, o tėvas miške pasaky
siąs, kad vaikas išvežęs. Jie taip iš anksto susitarę.

— O Majoriukas? Prisipažino?
— Tur būt, ne. Bent Ieva tvirtino; kad ne. x
Sako ir klaupęsis, ir rankas kojas siekęs bučiuoti, ir 

Dievą į liudininkus šaukęsis, paskum griuvęs ir nualpęs. 
Tada jie nebemušę, o Valys raminę^ kad nuo to blogiau 
nebūsią, kaip nuo Palio. Virvė esanti ne pro langą meti
mas. Bet tėvas galvojąs, kad jis tyčia apsimetęs negyvas, 
ir. dabar su. kunigu pasitarsiąs, ką daryti. Kai žmogus į 
pragarą įlendi, nebežinai už ko tvertis.

— Tai tėvas? ... . i

Nebaigiau, bet broliui ir nereikėjo baigti. Jis tuoj pa
sakė, kad tėvas ir tebegalvojęs, jog tik Majoriukas galė
jęs liežuvį pakišti. Jis mokąs vokiškai ir važinėjęs pas 
gydytoją. Daug nereikėję. Vokiečiai tik paklausinėję, kaip 
atsitikę, o jis ir papasakojęs. Užtekę tik priminti, kad 
Palys supykęs už pavadinimą žmogžudžiu, toliau jie jau 
mokėję visą teisybę iškvosti. Šiaip ar taip, bet ir Palys 
buvęs perdaug greitas, o dėl to ir Majoriukas turėjęs 
pagrindo pykti. Tėvas bijąs, kad po šito Majoriukas, jeigu 
tik atsigausiąs, tikrai nepradėtų visiškai eiti ranka rankon 
su vokiečiais. Žmogus esąs ne kačiukas: nors ir nerei
kalingo, jo nunešęs į kūdrą nepaskandinsi.

Man irgi buvo aišku, kad žmogaus negali užmušti tiz 
todėl, kad jis tau po kojų kliūva, o apmušti gali būti 
naudinga tik tada, kada nėra kam užstoti. O Majoriuką 
gali ir labai užstoti. Pakilome kasti. Aš vėl galvojau, ko
dėl žandarai iš mūsų nulėkė tiesiai į pamiškę, ir vis ro
dėsi, kad jie turėjo užjoti pas Mortą. Negalėjau suvokti, 
ar ir ten manęs galėjo ieškoti, o gal žinių sužinoti, bet 
visi kiti tikrai tegalvojo, kad jie buvo žinių, ir nuo tos 
minties darėsi taip sunku, kad raumenys stingo ir rodėsi 
luš kastuvo kotas rankose. Nieko kito negalėdamas, ka
siau iš įnirtimo.

Saulei besisukant iš pietų, griovys buvo gatavas.
— Tu garuoji, — pasakė brolis.
— Reikia greičiau baigti, — trumpai atsakiau ir nuėjau 

pažiūrėti Palio. Ramumas dar nebuvo grįžęs.
Jis nemiegojo. Arbatą buvo išgėręs ligi paskutinio lašo 

ir norėjo valgyti, bet paduotas tik paknipčiojo ir vėl pa
dėjo.

— Valgyk. Reikia greičiau gyti. •
— Ar kas atsitiko? -•

Ne, reikės pirma eiti savųjų nuo savųjų ginti, o pas
kum visų kartu nuo svetimųjų.

Palys nusijuokė. ’
— Aš nė kiek nesijuokiu. Vokiečiai buvo šiąnakt pas- 

Mortą.
— Tavęs ieškoti? Tai jie daug suuostinėjo.
— Ir aš tą patį galvojau. Bet kiti galvos kitaip.
— Galvoti niekam neuždrausta.
— Aš ir nedraudžiu. Bet jie vėl ateis ir muš, reikalaus- 

pasakyti, ką vėl išdavė žandarams.
— Nebijok. Mes anksčiau pas juos nueisim.
— Kol galėsim nueiti, truks dar kelios dienos.
— Tegu tik kas gerai suerzina, visos ligos išgaruos. 

Pirma tik truputį supykau, ir matai.
Man per daug rūpėjo Morta ir namai, kad galėčiau 

juoktis.
— Vis dėlto kvaili tie mūsų seniai. Jie galvoja, virve 

sukirtę, išgauti teisybę. Jeigu nesakysiu, gali dėti ant ug
nies ir deginti, vis tiek nieko neišgaus. O dar tokia Mor
tą. Jeigu jai parvežtų kunigą ir tas lieptų atėjus atsipra
šyti, ji gal ir keliais ateitų ir viską pasisakytų, bet su 
mušimu — ne, broliuk.!

— O Majoriukas? — pasakiau. ’
Aš nenorėjau, kad Palys galvotų esant kaltą Mortą. Aš 

pats daug sykių galvojau, kad ji visa lai padarė'^ bet kai 
tik pasakydavo kitas, tai darėsi taip skaudu, lyg kas pei
liu piautų.

— Majoriukas padarys, kur bus pelningiau. Šiandien-
pasišnekės su kunigu, rytoj savo padarys. n.

— .Tai kodėl Morta turėjo pranešti, o ne jis?
Palys kelis akimirksnius pažiūrėjo į mane didelėmis aki--., 

mis.-Jis net ant alkūnės pasikėlė..- v?

2



1949. 3. 8. 25 220) ŽIBURIAI 3 PSL.

Vyr. DP Komisijoje Vašingtone
AR ĮVAŽIAVIMUI Į JAV DOKUMENTUS SIŲSTI TIESIOG 

DP KOMISIJAI, VAŠINGTONE, AR ŠALPOS ORGANIZACI
JOMS? — KĄ TUO REIKALU PATARIA PATI DP KOMISIJA 
VAŠINGTONE? — KUR TEIRAUTIS DĖL DOKUMENTŲ UZ- 

KLIUVIMO?

Paminėtais klausimais rašo 
„Draugo“ dienraštyje Dr. Pruns- 
kis šiaip:

„Nemažai laiko praleidau įstai
goje, nuo kurios dabar daugiau
siai pareina tremtinių gabenimas 
į Ameriką; tai Displaced Persons 
Commission, Premier Building, 
718 — 18 St., NW., Washington 
25, D. C.

TRYS KELIAI
Čia paaiškina, kad kiekvienas, 

norintis iškviesti savo giminę, sa
vo pažįstamą ar ir visai nepa
žįstamą žmogų iš Vokietijos ar 
Austrijos, gali kreiptis į vieną iš 
tų trijų rūšių įstaigą:

1. Tiesiai į Displaced Persons 
komisiją Vašingtone. Siunčiant 
šiai komisijai, reikia siųsti už
pildžius blankus trijuose egzem
plioriuose, bent du iš jų turi būti 
notarizuoti. 'Gavę tuos užpildy
tus blankus DP komisijos raštinė
je tuojau uždeda numerį ir datą. 
Vieną egz. pasiunčia savo atsto
vui i užūrį, kitą pasilieka sau, o 
trečią siunčia kvietėjui. Vėliau, 
teiraujantis kuriuo nors reikalu 
dėl kviečiamųjų reikia pažymėti 
datą ir garantijos numerį.

2. Galima užpildytas buto ir 
darbo garantijas siųsti per steito 
komisiją. Pavyzdžiui, Chicagoje 
tokios komisijos adresas yra: Mr. 
James Hollicky, The Illinois 
Commission on Displaced Per
sons, 222 North Bank Drive, Chi
cago, Ill.

3. Pagaliau garantijas galima 
siųsti per vadinamąsias Voluntary 
Agencies, kaip Nat. Cath. Welfare 
Conference ar kitos.

Pasiteiravus DP komisijoje Va
šingtone, gautas paaiškinimas, 

niekintų Dieviškąjį Įstatymą tada, 
kada pakeltu balsu turi Jį skelbti 
ir ginti;

Bažnyčios, kuri atskiltų nuo sa
vo tikrųjų pamatų, ant kurių Kris
tus Ją pastatė, ir lengvai nuslystų 
į kasdieniškų nuomonių judantį 
smėlį ar pasiduotų praeinančiai 
srovei;

Bažnyčios, kuri sąžinių suvar
žymui nesipriešintų ir teisingos 
teisės bei tautos teisėtos laisvės 
negintų;

Bažnyčios, kuri dėl gėdingos 
vergystės užsidarytų tarp keturių 
mūro sienų, užmiršdama dieviškąją 
Kristaus Jai suteiktą pasiuntiny
bę: Skite į kelius ir kryžkelius, 
mokykite visas tautas.

Mylimieji sūnūs ir dukros! Ne
suskaitomų išpažinėjų ir kankinių 
legijonų ainiai!

Ar šitokią Bažnyčią jūs gerbiate 
ir mylite? Ar atpažintumete tokio
je Bažnyčioje savosios Motinos 
veido bruožus? Ar jūs galite įsi
vaizduoti tokį pirmojo Petro įpė
dinį, kurs nusilenktų panašiems 
reikalavimams?

Popiežius turi dieviškuosius pa
žadus ir, nežiūrint jo žmogiškojo 
silpnumo, yra nenugalimas ir ne
pajudinamas. Jis — tiesos ir tei
singumo skelbėjas, Bažnyčios vie
nybės pagrindas; Jo balsas atmeta 
klaidas, stabmeldybes, prietarus, 
pasmerkia blogybes, palenkia į 
meilę ir dorą.

Tad ar gali jis tylėti, kada vie
noj tautoj prievarta ir klasta at
plėšiamos nuo Krikščionybės Cen
tro — Romos — bažnyčios, kurios 
yra su Ja susivienijusios, kada 
uždaromi į kalėjimus visi graikų- 
katalikiškieji vyskupai, kad atsi-

„Lietuvos partizano mirties" pa
baiga bus duodama kartu su ilius
tracija šeštadienio numery. 

kad jiems net labiau patinka, kad 
garantijos siunčiamos per steitų 
komisijas ar per tas savanoriškas 
pagalbines įstaigas (Voluntary 
Agencies), nes DP komisija Va
šingtone neturi pakankamai tar
nautojų, o šios įstaigos gali pa
tikrinti buto ir darbo garantijų 
davėjų pajėgumą, tikrumą. Vo
luntary Agencies veikia tuo bū
du, kad jos paduoda komiškai 
bendrą prašymą — leisti jiems 
atvežti tiek ir tiek asmenų. Ko
misija lengvai leidimą duoda, o 
jau ta organizacija per savo ats
tovus Vokietijoje ir Austrijoje 
parenka asmenis. Tuo būdu nui
mama didelė darbo dalis nuo DP 
komisijos Vašingtone, kuriai šiuo 
metu trūksta tarnautojų. Taigi,

Kovojančiai Lietuvai
BROLIAI IR SESĖS,

Rusiškojo komunizmo pavergto
je Tėvynėje Jūs jau penkti meteli 
nenuilstamai kovojate su Lietuvos 
pavergėjais, sudedami ant lietuvių 
tautos ir Tėvynės išlaisvinimo au
kuro didžiausias aukas. Jūs ken
čiate badą ir šaltį, einate į kalėji
mus, žiauriausiai tardomi neten
kate sveikatos, esate tremiami į 
tolimiausias Uralo ir Sibiro šiau
rės koncentracijos stovyklas nai
kinimui, jūs netenkate turto, ne 
tenkate visų žmoniškųjų laisvių, 
netenkate asmens laisvės, paga
liau nelygioje kovoje su okupantu 
netenkate gyvybės ir vis dėlto 
neapleidžiate kovos lauko ir su 
nemažėjančiu ryžtu tęsiate nelygią 
kovą su viską naikinančiu priešu 

sako paneigti savąjį tikėjimą, kada 
persekiojami ir areštuojami kuni
gai ir tikintieji, kad nesutinka bū
ti atplėšti nuo savo Motinos Baž
nyčios?

Aj. gali Popiežius tylėti, kai ma
žumos režimas išplėšia gimdyto
jams teisę auklėti savo vaikus ir 
nori juos atitraukti nuo Kristaus?

Ar gali Popiežius tylėti, kai vie
na valstybė, peržengdama savo 
kompetencijos ribas, savinasi sau 
teisę tvarkyti vyskupijas, nušalinti 
vyskupus, sutrikdyti bažnytines 
organizacijas ir pagaliau privesti 
prie to, kad aprūpinimas sielų lik
tų neįmanomas?

Ar gali Popiežius tylėti, kada 
prieina prie to, kad kalėjimu bau
džiamas kunigas už tai, kad nesu
tinka išduoti švenčiausios ir nelie- 
čiamiausios Išpažinties paslapties?

O gal visa tai yra neleistinas 
Bažnyčios kišimasis į valstybės 
politinius reikalus? Kas, būdamas 
garbingas, galėtų tai patvirtinti?

Viešpats Dievas, mylimieji sū
nūs ir dukros, teatlygina jums už 
jūsų ištikimybę. Teduoda jums jė
gų dabarties ir ateities kovose. 
Tepadaro jus budriais prieš savo 
ir jūsų priešų puolimus. Savąja 
šviesa teapšviečia protus tų, ku
rių akys dar yra užmerktos tiesai. 
Tesuteikia visoms širdims, kurios 
šiandien dar toli huo Jo, malonę 
sugrįžti prie tikėjimo ir broliškų 
jausmų, kurių paneigimas sunaiki-' 
na žmonijos taiką.

O dabar tenužengia gausus, tė
viškas ant jūsų visų, ant Miesto 
ir Pasaulio mūsų Apaštališkasis 
palaiminimas."

Sekė absoliucija ir Apaštališka
sis Palaiminimas Urbi et Orbi.

Tai bene pirmasis toks atviras 
ir pilnas viešas sv. Petro Įpėdinio 
protestas prieš Bažnyčios ir žmo
nijos engėjų darbus. 

(P. G.)

kas garantijas išsiuntė per NCWC 
ar kitas vadinamas Voluntary 
Agencies arba per steito DP ko
misiją, tenesiteirauja apie rezul
tatus DP komisijoje Vašingtone; 
ji sąrašų neturi, teturi tik tuos, 
kurių reikalu tiesiai per juos 
kreiptasi.

DP komisijos tarnautojai Va
šingtone tik pabrėžia, kad užpil
džius buto ar darbo garantijas, 
nereikia jų siųsti nei pačiam 
tremtiniui, kurį norimą atsikvies
ti, nei į konsulatą Europoje, o rei
kia siųsti į tas aukščiau paminė
tas įstaigas: arba į DP komisiją 
Vašingtone, arba į savo steito DP 
komisiją, arba į kurią savanoriš
ką DP pargabenti įstaigą, kaip 
pavyzdžiui, NCWC. Pabrėžiama, 
kad kreipimasis į bet kurią iš tų 
suminėtų įstaigų yra lygiai geras. 
Kreipimasis tiesiai į DP komisiją 
Vašingtone įvažiavimo nepagrei
tinsiąs. Einama prie to, kad pa
siuntus buto ir darbo garantijas 
kviečiamieji asmenys jau per ket
vertą mėnesių nuo blankų užpil
dymo būtų atgabenti Į Ameriką.“

už savo tautos laisvę ir už Lietu
vos išvadavimą. Mes didžiuojamės 
Jumis, mes ieškome būdų su Jumis 
susižinoti, mes trokštame Jums 
padėti, mes norime, kad mūsų pas
tangos čia užsienyje bent dalinai 
prilygtų Jūsų vedamai už tautą ir 
Tėvynę kovai, kad Jums tą kovą 
palengvintų, sumažintų Jūsų kan
čias, o taip pat kruvinų aukų skai
čių, kuriomis Jūs kasdien mokate 
už savo meilę tautai ir Gimtajai 
Tėvų Žemei. Jūsų nenutraukiama 
kova, Jūsų kančios, Jūsų pasiryžk 
mas geriau žūti, negu vergauti 
svetimiesiems, yra neturįs sau pa
vyzdžio didvyriškumas, yra visam 
pasauliui įrodymas, kaip nepapras
tai lietuvių tauta myli ir vertina 
laisvę, kaip ji vertina tautų ap
sisprendimo teisę, Atlanto Chartos 
ir Jungtinių Tautų Organizacijos 
deklaruotą, kaip ji tą teisę gina, 
neatsižvelgdama į tai, jog galingas 
priešas, rusiškai komunistinis im
perializmas, visu brutalumu ir 
žiauriausiu teroru stengiasi tą tei
sę iš lietuvių sąmonės išplėšti.

Mes, Lietuvos Kariuomenės Kū- 
rėjų-Savanorių-Veteranų Sąjungos 
Vakarų Vokietijoje atstovai, susi
rinkę savo suvažiaviman, kuris 
įvyksta trisdešimt pirmaisiais Lie
tuvos nepriklausomybės minėjimo, 
vasario mėn. 16 d. 1946 metais, 
vienoje Bavarijos pilyje, deklaruo
jame:

1. Lietuvių tauta savo geriausių 
sūnų ir dukterų asmenyje rusiško 
komunizmo pavergtoje savo Tėvy
nėje Lietuvoje su ginklu rankose 
teisėtai ginasi nuo svetimųjų agre
sijos, pavergimo ir naikinimo, nuo 
agresijos kurios nėra Maskvai 
pripažinęs ir laisvasis Vakarų de
mokratinis pasaulis.

2. Tėvynėje Lietuvoje kovojanti 
su imperialistine rusiškai komunis
tine agresija lietuvių tauta ne tik 
gina savo teises, bet taip pat ir vi
so demokratinio pasaulio tautų 
teises — kiekvienai tautai laisvai 
apsispręsti dėl savo nepriklauso
mybės, santvarkos ir valdymosi 
formos, kaip tatai deklaruota At
lanto ir Jungtinių Tautų Organiza
cijos Chartose.

3. Tėvynėje Lietuvoje su totalis- 
tiniu agresoriumi kovojanti lietu
vių tauta gina ne tik savo laisves, 
bet ir viso laisvojo Vakarų demo
kratinio pasaulio laisvųjų tautų, 
pilietines ir asmens laisves, dekla
ruotas Jungtinių Tautų Organiza
cijos ūkio ir Socialinės Komisijos 
Žmogaus Teisių sekcijos 1948 m. 
gruodžio mėn. Paryžiuje.

4. Lietuvių tautos Tėvynėje Lie
tuvoje ir lietuvių tremtinių ir išei
vių visame pasaulyje visos kovos 
priemonės prieš rusiškai komunis

| PRANEŠIMAI Į
VYR. F.A.SJi-tas skelbia

1. Pasibaigus Vyr. F.A^JK-to 
kadencijai ir suintensyvėjus emi
gracijai į užjūrius, žinodamas 
sunkią sporto darbuotojų finan
sinę padėtį, Vyr. F.A.S.K-tas krei
pėsi į sporto darbuotojus, prašy
damas pasisakyti suvažiavimo 
šaukimo ir atstovų dalyvavimo 
reikalu. Buvo kreiptasi į visus 22 
šiuo metu veikiančius sporto klu
bus ir 9 sporto darbuotojus, kurie 
būtų sudarę 53 asmenų plenumą.

Pravestas atsiklausimas davė 
šiuos rezultatus:
a) 16 sporto klubų atsakė negalį 

atsiųsti atstovus (kas sudaro 
32 atstovus),

b) sporto darbuotojai — 2 pasisa
kė atvyksią, 7 — ne.
2. Pagal turimus duomenis su

važiaviman būtų atvykę 14 atsto
vų, kurie nereprezentuotų dides
nės sporto vienetų dalies trem
tyje.

3. Remdamasis šiais duomeni
mis, Vyr. F.A.S.K-tas suvažiavimo 
nešauks, 
paskelbs 
reikalą 
Lietuvių

apyskaitinį pranešimą 
spaudoje, o kadencijos 
perduoda spręsti Vyr. 
Tremtinių Bendruome

nės Komitetui.
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir 

Sporto Komitetas
Augsburgas, 1949. II. 28

ARCHYVŲ SIUNTĖJAMS
Pasitaiko, kad Istorinės Medžia

gos Rinkimo Komisijai, tarpe la-

AtGMMS gmsuhs
ATOSTOGOS IS „ROJAUS“
Rusams grąžinant Anglijai ka

ro metu paskolintą laivą „Royal 
Sovereign“, rusų jūrininkai jį at
gabeno į Firth of Forth uostą. 

.Rusų jūrininkai, išlipę į krantą, 
pradėjo mieste tikrą prekių 
medžioklę. Kai kurių prekių pri
trūko ir jų teko parsiųsti iš Edin
burgh©. Daugiausia sovietai do
mėjosi skutimo mašinėlėmis. Lai- 

tinį agresorių už lietuviu tautos 
laisvę ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymą yra teisėtos, 
nes yra nukreiptos ne tik prieš 
Lietuvos, bet ir viso laisvojo Va
karų demokratinio pasaulio laisvų 
tautų ir žmonių laisvių priešą im- 
perialistiškai totalistinį rusiškąjį 
komunizmą.

Broliai ir sesės, pavergtoje Tė
vynėje, mes Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjai-Savanoriai-Veteranai trem
tyje ir išeivijoje, išblaškyti po vi
są pasaulį, jungiamės su Jumis ko
voje ir šaukiamės į visus pasauly
je esančius lietuvius šią lemtingą 
valandą prie kovos su imperialis- 
tiškai totalistiniu rusiškuoju komu
nizmu prisidėti, visomis priemonė
mis aktyviai tą kovą remti ir joje 
dalyvauti.

Tik jungtinėmis visų Lietuvos 
sūnų ir dukterų pastangomis, dar
bais ir aukomis pavergtoje Tėvy
nėje ir visame laisvajame pasau
lyje išvaduosime iš svetimųjų ver
gijos lietuvių tautą ir atstatysime 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Kas negina laisvės, tas nevertas 
jos.
L. Kariuomenės Kūrėjų-Savanorių- 

Vetaranų atstovų suvažiavimo 
vardu 

PREZiDIUMAS
1949 m. vasario mėn. 16 d.
Vakarų Vokietija

Tik*! irinišeina antradieniais, ketvirtadieniais ir leštadle- 
f/A-IDUliai nials. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaštuoji 
po 25 pfg. o šeštadienio — JO pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai. sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito elludų mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Sma’žys, Box 18. Lot 36, Old KHdonan, Vlnnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Sklrlus. 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 8 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —6 doleriai metams. 

bai didelę istorinę reikšmę turin
čių raštų, atsiunčiama ir mažaver
čių pav. pajamų ir išlaidų bylos, 
kasos knygos, klasių žurnalai ir 
panašūs dalykai.

Minėtų ar panašių dalykų pra
šoma nesiųsti, nes Komisija negali 
rūpintis tokios medžiagos apsauga. 
Charakteringas sąskaitas, turin
čias istorinės reikšmės, reiktų 
įsegti į kitas, siunčiamas apsaugai, 
bylas.

Be to, dažnai pasitaiko, kad įse
gamas į bylą pradėtas ar įpusėtas 
rašyti sąsiuvinis (pvz. protokolai) 
ir, numeruojant byloje lapus, su
numeruojami ir tušti (neprirašyti) 
lapai. Prašoma tuščius lapus iš
kirpti arba nors nesunumeruoti, 
nes Komisija juos vis tiek iškerpa 
jos nustatytu būdu.

KR IMRK

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
CENTRO VALDYBA NAUJAI

PERSIORGANIZAVO
Išemigravus dr. A. Šapokai į 

Kanadą ir dr. VI. Viliamui į JAV, 
AS centro valdyba papildyta nau
jais nariais. Dabartinę valdybą 
sudaro kan. V. Zakarauskas, prof. 
J. Meškauskas, dr. A. Vasiliaus
kas, St. Tumosienė, St Barzdukas 
ir L. Dambriūnas. Pirmininku iš
rinktas dr. A. Vasiliauskas. Val
dybos adresas: Haunstetten b. 
Augsburg, Flachstr. 50.

krodžiais, atrodo, jie jau buvo 
apsirūpinę kur nors kitur.
ĮTIKINAMAS RADIO VAIDI

NIMAS
Pietų Afrikos provincijos sosti

nėj Quito radijo stotis neseniai 
transliavo H. G. Wellso vaidini
mą „Pasaulių karas“. Vaidinime 
yra momentas, kuriame vaizduo
jamas Marso gyventojų užpuoli
mas ant Cotocallao miesto, kuris 
yra visai netoli Quito. Puolimas 
buvo taip realistiškai atvaizduo
tas, jog minėto miesto gyvento
jai pilni baimės pradėjo lakstyti 
po gatves. Sužinoję, jog tai tebu
vo radijo vaidinimas, jie taip 
įpyko, jog nužygiavę sudaužė vi
sus įrengimus ir stotį padegė. Įsi
karščiavusius afrikiečius nura
minti turėjo atvykti policija. 
Įvykusio susirėmimo metu 6 as
menys žuvo ir 15 sužeistų. Nuo
stolių padarytų už pusę milijono 
doleri ų.

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. va
sario 28d. po ilgos ir sun
kios ligos Kasselio ligoninėj 
mirė mūsų brangi ir myli
ma žmona, motina, uošvė ir 
senelė

A. A. ONA
VAMBUTIENĖ - VALYTĖ,

gimusi 1863 m. liepos mėn. 
20d. Pikaitėlių km., Lauku
vos valse., Tauragės apskr. 
Palaidota š. m. kovo mėn. 
3d. Kasselyje R. Kat Trem
tinių kapuose.
Nuliūdę vyras, duktė, sū

nus, marti ir anūkai

3
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Pasikeitimai JAV vyriausybėje
Vašingtonas. JAV prez. Tru- 

manas priėmė gynybos ministerio 
James Forrestalio atsistatydinimą 
ir naujuoju ministeriu paskyrė bu
vusį gynybos viceministerį Louis 
A. Johnson, kuris pareigas pradės 
eiti nuo balandžio 1 d. Apie šį 
pasikeitimą prez. Trumanes pra
nešė spaudos konferencijoj, kartu 
pareikšdamas, jog kariuomenės, 
laivyno ir oro pajėgų ministerial 
pasilieka savo vietose. J. For- 
r estai yra paskutinis dabartinio 
kabineto narys, likęs iš Roose- 
velto vyriausybės. Naujasis mini- 
steris L. A. Johnsonas yra 58 m. 
advokatas. Paskutiniu laiku jis 
sėkmingai vadovavo demokratų 
partijos finansų komisijai.

Paaukštinimą gavo ir gen. Clay 
politinis patarėjas Robert D. Mur
phy, kuris paskirtas JAV užs. reik, 
mininstetijps Vokietijos ir Austri
jos skyriaus vedėju. Naujuoju 
gen. Clay politiniu patarėju pas
kirtas W. Riddleberger. Sis Mur
phy paskyrimas įvykdytas ryšium
su JAV užsienių reikalų mini
sterijos persitvarkymu. Ryšium su 
tuo į Vokietiją atvyks ministerijos 
planavimo šefas G. Kennan, kuris 
turės eilę pasitarimų su vadovau
jančiais kariniais ir politiniais 
karinės valdžios pareigūnais.

Gerai informuoti Vašingtono šal
tiniai mano, jog šie pakeitimai taip 
pat turi ryšio su gen. Clay pagei
davimu kaip galint greičiau pasi
traukti iš karinio gubernatoriaus 
vietos.

JAV KOMUNISTAI SEKA THO- 
REZO PĖDOMIS

New Yorkas. Kovo 2 d. JAV 
komunistų tautinis komitetas iš
leido partijos pirmininko W. Fo
ster ir gen. sekretoriaus E. Dennis 
pasirašytą raštą, kariame sakoma, 
jog „visos demokratinės pajėgos 
turį susijungti, kad amerikoniško 
imperializmo grobuoniškus tikslus 
paverstų niekais, jei Wallstreetui 
pavyktų pasaulį įstumti į naują 
karą". Anot atsišaukimo, Thorezo 
ir TogHati neseniai padaryti pa
reiškimai „ypatingai pasitarnavę 
taikai'*. Senatorius Scott W. Lucas 
ryšium su tuo pareiškė, jog šis 
pavyzdys rodąs, kad ir JAV ko
munistai direktyvas gauna iš 
Maskvos. AFP praneša, jog prez. 
Trumanas šį komunistų pareiškimą 
pasmerkė, pavadindamas juos pa-

Sovietu repairijacinė komisija išvyko
Frankfurtas. Praėjusį penkta

dienį sovietų repatriacinė komisi
ja Frankfurte, vykdydama mar
šalo Sokolovskio įsakymą, išvyko 
į Rytų zoną. Išvykstančią koloną

SAUSIO MEN. ĮKURDINTA 10.000 DP
Heidelbergas. EUCOM vyr. vadovy

bė pranešė. Jog sausio mėn laikotarpy 
buvo Įkurdinta užjūrių kraštuose dau
giau negu 10.000 DP. Nuo Vokietijos 
okupacijos pradžios tai yra rekordinis 
skaičius. Per tą paU laikotarpi repa- 
trlavo 1 savo kilmės kraštus tik 81 DP.

Iš 10.218 Įkurdintų DP. 8.678 gyveno 
IRO globoj ir 1.540 vokiečių ūky. Tau
tybių atžvilgiu išvyko: žydų — 6.509, 
lenkų — 2.294, baltų (lietuvių, latvių 
ir estų) — 1.146.

Daugiausia DP priėmė Izraelis — 
5.142 žydus. Į Ameriką išvyko 2100, iš 
kurių 793 lenkai ir 758 žydai. Kanada 
priėmė 1.206 DP, Australija — 759, 
Brazilija — 448, Turkija — 255 ir Pran- 
cQJija 120.

Iš 81 repatrijavusio DP 44 yra tur
kai. 29 austrai, šeši sovietų pilietybės, 
vienas latvis ir vienas JAV pilietis.

(S & S) 

čius išdavikais. Iš to išeinant, yra 
planuojama suvaržyti JAV ko
munistų veikimą. Kovo mėn. 
amerikiečių kongreso nariams bus 
išdalintas respublikonų paruoštas 
įstatymo projektas, pagal kurį nu
matoma: 1. komunistams įsakyti 
registruotis, 2. uždrausti jiems 
tarnauti valdinėse įstaigose., ir 3. 
neišduoti jiems pasų.

Tuo tarpu Thorezas Paryžiuje 
savo kalboje dar kartą pakartojo, 
jog Prancūzija niekuomet prieš 
Sovietų Sąjungą nekariaus. Kovo 
1 d. policija suėmė prekybos mini
sterijos valdininką 1946 — 7 m. bu
vusio komunisto pramonės truni- 
sterio bendradarbį Paul Moret. Jis 
kaltinamas išdavęs karinių paslap
čių užsienio valstybei. Kovo 3 d. 
suimtas urano tyrinėtojas geologas 
Pelas, kuris taip pat kaltinamas 
šnipinėjimp.

Kravcenkos byla Paryžiuje

Lietuviai savanoriai liudija Kravčenkai
TEISMAS NEKREIPĖ DĖMESIO

Į NOTĄ
Si nota, aišku- sukėlė tarp abiejų 

pusių advokatų aštrų ginčą, bet 
teisėjas nutraukė diskusijas, pa
reikšdamas, kad tribunolo visai 
neliečia diplomatinis susirašinė
jimas. ‘

— Jei jie būtų buvę karo nusi
kaltėliai, tai senai būtų buvę iš
braukti iš DP tarpo.

— Aš karo nusikaltėlis? — pak-
lausė nustebęs Antonovas, kada 
Kravcenkos advokatas perskaitė 
„Tasso" pranešimą, įkuriame pra
nešama, kad sovietų vyriausybė 
reikalaujanti jį su dviem draugais 
išduoti. — Ar aš esu įtrauktas į 
„karo nusikaltėlių" sąrašus? Kodėl 
sovietų karininkas, kuris mane 
apklausinėjo DP stovykloje, nepa
reikalavo išduoti?

Pagaliau šis sovietų manevras 
pasibaigė nepasisekimu.

GREIT TURĖS BŪTI 
PADARYTAS SPRENDIMAS
Dabar jau baigiami apklausi

nėti visi liudininkai, Komunistai 
iš savo pusės išstatė visus, ką tik 
jiems pasisekė sumeškerioti, bet 
nė vienas iš jų nieko naujo ne-

niekas nesaugojo ir nelydėjo. So
kolovskio įsakymą misijai per
davė Frankfurto karo policijos va
das pulk. S. Wood, lydimas so
vietų karinės misijos amerikiečių 
zonoj viršininko. Po misijos išvy
kimo jų turėtose patalpose visos 
vonios buvo pilnos vandens. At
rodo, jog misija čia rengėsi ilges
nį laiką „laikytis".

Atsikeršydami už misijos iš
varymą, sovietai per Sokolovskio 
pavaduotoją įteikė gen. Clay pa
vaduotojui gen. Hays raštą, kuri
ame pareikalavo atšaukti iš sovie
tų zonos specialias amerikiečių 
karines komisijas, kurios ten ieš
kojo žuvusių amerikiečių kapų. 
Gen. Clay tuoj pat įsakė minėtoms 
misijoms grįžti. Atsakymo notoj 
Sovietų Sąjungai JAV vyriausybė 
gen. Clay linijai pilnai pritarė.

Sovietai „užstoja" pabalfiecius...
(Atkelta iš 1 psl.) 

rėdamas sužinoti sąlygas grįžti 
į savo tėvę žemę. Revolveriu 
ginkluota policija įsiveržė į 
Mąuranio butą, iškratė ir su 
savimi pasiėmė asmeninius po
pierius bei fotografijas. Patį gi 
Mauransą nusivedė į policiją 
ir ten tardė aštuonias valan
das, o tardydami švedų poli
cininkai nuolatos grasindami 
mėgino jį priversti atsisakyti 
grįžti į Sovietų Sąjungą. Savo 
laiške 1948 m. spalių mėn. So
vietų ambasadai Maurans pa
reiškė: Švedijoje gyvena daug 
mano tautiečių, labai no
rinčių grįžti į tėvų žemę, bet 
bijo švedų policijos įsikišimo.“

Sovietų charge d’affaires 
Švedijoje A. Komarov jau š. m. 
sausio 20 d. šiuos faktus žodžiu 
priminė kabineto sekretoriui 
p. Boek-Friis. Jis pareiškė, kad 
švedų vadovybės organų elgi
masis su Mauransu prieštarau
ja viešoms švedų deklaraci
joms, kuriose sakoma, kad ne
daroma jokių kliūčių sovietų 
piliečiams repatrijuoti iš Šve
dijos, ir reikalavo imtis prie
monių sustabdyti persekioji
mus prieš sovietų piliečius, no
rinčius grįžti į tėvų žemę.

1948 m. lapkričio mėn. šve
dų policija vėl panaudojo žiau

pasakė, o tik kartojo sena, plokš
telę, kad Kravenčo esąs išdavi
kas, kad ne jis pats parašęs kny
gą, kad tai amerikiečių, agentas ..

Antonovas, pieš išvykdamas į 
Vokietiją, papasakojo teismui, 
kaip jam pačiam teko sėdėti Ru
sijos vienoj tolimos šiaurės sto
vykloj devyneris metus, šiurpiai 
nupasakodamas, kaip buvo vyk
domi kanalo kasimo darbai, kur 
milijonai žmonių. nežmoniškose
sąlygose dirba. Publika klausėsi 
jo parodymo, netikėdama sąvo 
ausimis, kad dvidešimtame am
žiuje dar gali būti tokia vergystė. 
Ir štai dabar, kada baigiami ap
klausinėti visi liudininkai, visų 
dėmesys krypsta jau nebe į 
Kravčenko ir komunistus, o į tei
sėją Durkheim, kurio turės būti 
ištartas sprendimas. Jokios abe
jonės nėra, kad tiesa Kravcenkos 
pusėje.

Teisme buvo reikalinga įrodyti 
du dalykus: ar Kravčenko yra 
išdavikas ir ar jis pats yra pa
rašęs knygą „Aš pasirinkau 
laisvę“.

Nuspręsti, kad jis yra išdavi
kas nėra taip lengva, nes jis nieko 
neišdavė, jis neperėjo, kaip Tho
rezas, pas priešą, bet pasirinko 
laisvę pas sąjungininką. Gal būt, 
jis „išdavė“ Staliną, bet jokiu 
būdu ne tėvynę. Pagaliau, jis 
neišdavė jokios savo tėvynės 
paslapties priešui.

Ar Kravčenka yra autorius? 
Neabejotina. Per paskutinį posėdį 
Kravčenko pristatė rankraščius, 
dėl kurių bus dar didelių diskusi
jų, nes komunistai sako, kad jie 
esą „švieži“, neseniai pagaminti 
iš angliško teksto. Bet Kravčenko 
pažymėjimais įrodo, kaip maši
ninkės perrašinėjo, kaip vertė
jai vertė. Pagaliau, negalima rei
kalauti, kad angliškas tekstas su
tiktų su rusiškuoju. Kiekvienas 
leidėjas pasilieka sau teisę kalbą 
supopuliarinti, kad knyga būtų 
lengviau suprantama tam kraštui, 
kurio kalba ji leidžiama, svarbu, 
kad tik nebūtų atitolta nuo 
pagrindinės idėjos. Galimas daly
kas, kad Kravčenko šiame rei
kale turėjo patarėjų ir pagelbi- 

rų smurtą prieš vieną sovietų 
pilietį? Langbro bepročių ligo
ninėje tarp neramių bepročių 
buvo internuotas aiškiai. svei
kas sovietų pilietis estas Parn, 
norįs grįžti į tėvynę. Parn bu
vo bepročių ligoninėje išlaiky
tas ligi savo kelionės į Sovietų 
Sąjungą, 1948 m. gruodžio 6 d., 
nežiūrint jo protestų ir jo žmo
nos prašymo.

Viršuj suminėti neleistini 
švedų policijos elgesiai su so
vietų piliečiais dar vis tebesi
tęsia. Štai š. m. vasario 18 d. 
Švedų policijos buvo areštuo
tas sovietų pilietis estas Erik 
Suurvali. Jo žmona, suarešta
vus vyrą, buvo policijos iš
kviesta, kur ji buvo gąsdinama 
ir grasinama atsisakyti grįžti į 
tėvynę.

Suurvali areštavimu pasi
naudojo taip pat visa eilė šve
dų laikraščių kai kuriems so
vietų ambasados bendradar
biams. apšmeižti.

Ambasada čia išdėstytus 
faktus laiko organizuota kam
panija kurios tikslas yra su
trukdyti amabasados legalų 
veikimą sovietų piliečių repa
triacijai iš Švedijos, terorizuoti 
Švedijoje esančius sovietų pi
liečius ir tuo sutrukdyti jiems 
grįžti į tėvynę.

ninku, bet jokios abejonės nėra, 
kad jis yra autorius. Per bylą vi
si įsitikino jo protingumu, logiš
kumu ir iškalbingumu. Ir jei ko
munistai pradžioje tvirtino, kad 
jis nesugebąs parašyti poros eilu
čių, tai dabar dėl tokio tvirtinimo 
visi juokiasi.

Kaip ten bebūtų, žodis lieka 
tarti teisėjui, kuris, išklausęs 
abiejų pusių advokatų kalbas, tu
rės padaryti sprendimą ir šį kar-
tą Sovietų Rūsja negalės pavar
toti „veto.“ Nė vienas jo liudinin
kas nesugebėjo įrodyti, kad 
Kravčenko melavęs savo knygo
je, priešingai tik dar labiau visi 
įsitikino, kiek nachališkai patys 
komunistai melavo savo parody
muose. •

LIETUVIAI SAVANORIAI KO
RĖJAI PATVIRTINA FAKTUS

Jei Kravčenkės advokatas no
rėtų, tai jis galėtų tūkstančius liu
dininkų pristatyti, kurie patvir
tintų, jog Kravčenko savo knygo
je rašo tiešą. Adv. Izard kasdien 
gauna šimtus laiškų iš privačių 
asmenų ir organizacijų, kurie 
siūlosi paliudyti.

Štai neseniai Kravcenkos advo
katui įteikė raštą ir lietuvių sa
vanorių kūrėjų sąjunga, kurios 
centro valdyba yra Vokietijoje, 
su keliasdešimt atstovų parašais, 
kur kalbama 40,000 lietuvių DP 
vardu, kurie šiuo metu gyvena 
Vokietijoj ir atsisako grįžti į Lie
tuvą, kuri yra rusų okupuota ir

Vakaru Europa i
Londonas. Anglijos žemųjų rūmų 

gynybos debatų centre buvo Vakarų 
Europos gynybos planai. Jų metu 
britų gynybos mlnisteris Albert V. 
Alexander pareiškė, jog Vakarų 
Europos Unijos gynybosęorganiza
cijos šefas maršalas Montgomery 
ruošiąs planus galimiems netikėtu
mams atremti. Unijos štabo aprū
pinimo komisija, kurios posė
džiuose taip pat dalyvavo ir 
Amerikos bei Kanados atstovai, 
apsvarstė visų Vak. Unijos val- 

Panašūs švedų vadovybės 
organų veiksmai prieštarauja 
ne tik švedų oficialų asmenų 
kelis kartus pakartotoms de
klaracijoms dėl sovietų piliečių 
repatriacijos iš Švedijos, bet 
taip pat ir Švedijos, kaipo JTO 
nario, įsipareigojimams, nes 
pagal JTO generalinės sesijos 
1947 m. lapkričio 17 d. susi ta
rimu priimtą rezoliuciją, „svar
biausias uždavinys dėl „displa
ced persons“ yra visais gali
mais būdais paskatinti juos 
grįžti į savo tėvynę ir prie to 
jų grįžimo prisidėti“.

Ryšium su tuo, Sovietų Są
jungos ambasada reikalauja, 
kad tuojau būtų imtasi prie
monių sustabdyti švedų vado
vybės organų persekiojimus 
prieš tuos sovietų piliečius, ku
rie pareiškia savo norą grįžti 
iš Švedijos į Sovietų Sąjungą, 
ir specialiai, kad būtų paleistas 
suareštuotasai sovietų pilietis 
Erikas Suurvali, kuris kartu 
su savo šeima nori grįžti į tė
vynę“.

Tai tokia sovietų nota, o pa
baigai dar porą žodžių apie 
Suurvali. Jis, kaip jau minė
jau, buvo kaltinamas špionažu, 
bet ne prieš Švediją. Kovo 1d. 
jis buvo suimtas. Suėmimo 
motyvavime buvo pasakyta, 
kad jo nusikaltimas reikalauja 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Vos 
tik spėjus įvesti Suurvali į 
teismo salę, teismo pirminin
kas pareiškė, kad -tariamasi bus 
uždaromis durimis. Pasitari
mas tęsėsi tik dešimt minučių, 
o suėmimo (ne teismo) nutari
mas buvo paskui viešai perskai
tytas. Iš jo aiškiai matėsi, kad 
Suurvali prisipažino esąs kal
tas, nes teisėjas, sakydamas, 
kad nusikaltimas yra neleisti
nos informacijos (špionažas), 
pridėjo, kad, jeigu Suurvali 
bus paleistas, yra rizikos, kad 
jis ir toliau tęs nusikalstamą 
darbą. Tokių kategoriškų išsi
reiškimų nepasitaiko prieš teis
mo sprendimą, išskyrus atve
jus, kada kaltinamasis prisipa
žįsta. Byla bus sprendžiama 
kovo 15 d.
kur mūsų tautiečiai persekiojami 

dėl religijos, tautybės ir politinių 
įsitikinimų, kur žmogaus teisės 
visai neegzistuoja ir policinis so
vietų režimas žmones padarė ver
gais.

Šiame laiške patvirtinama, kad 
Kravčenko teisingai aprašė so
vietinį režimą ir mums lietu
viams jį teko pajusti ant savo 
pečių 1940—41 metais , kad jį ne
ša ir dabar Lietuvoj pasilikę mū
sų tautiečiai. Pusė milijono iš 3 
milijonų gyventojų buvo Mas
kvos įsakymu deportuoti į Sibirą 
ir tam patvirtinti pridėtos foto
kopijos sovietų komisarų įsakymų, 
kaip buvo vykdoma gyventojų de
portacija.

Izardui nesunku bus pasakyti 
kaltinamą kalbą, turint savo ran
koje tokius dokumentus. Jis jų 
turi net du lagaminus, kuriuos 
atsineša su savim į kiekvieną 
posėdį. O ką pasakys komunistai? 
Jie daug geriau padarytų, jei iš 
viso tylėtų. Vyt. Arūnas.

uosiasi gynybai
stybių ūkinius klausimus, šiuo 
metu svarstomas visų unijos val
stybių ginkluotų pajėgų suvieno
dinimo klausimas. Greitu laiku 
Prancūzijai, Belgijai ir Olandijai 
bus perduota tam tikras skaičius 
kovos lėktuvų, šiuo metu žaliavų 
Anglija turi pakankamai. Jos yra 
naudojamos naujiems ginklams ir 
įrengimams statyti. Anglija taip 
pat numato šių metų būvy pašaukti 
174.000 vyrų kariniam apmokymui.
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