
GARBES KELIU
Istorija, Bei .įvairios kronikos iškelia kai kurias 

asmenybes, kartais net atskiras tautas ir stato jas 
didvyriškumo, gemjalaus proto, ar tobulo gyvenimo 
pavyzdžiais. Ir laimingos tos tautos, kurios gali 
didžiuotis tokiomis asmenybėmis. Laiminga toji ap
linkuma, tas kraštas, kuriame tarpsta didžiosios as- 
męnybeš ir veda jos mases gyvybes ir garbes keliu.

Kaip kiekviena tauta, taip ir musu tėvynė turi 
■nemaža savo istorijoj atžymėtu asmenybių, kurios 
lyg au'sros prosvaistes nušviečia musu gyvenimo 
kelia garbes spinduliais ir tėvynės varda garsina 
plačiame pasaulyje. Kas is musu nepažįsta tauraus 
atgimimo bei naujosios ausros dainiaus Maironio, 
kuri is musu nežavėjo didvyrio-karininko Juoza
pavičiaus, Dariaus ir Girėno pavyzdžiai; kas nėra 
pasisėmęs is prof. Šalkauskio kultūros filosofijos 
naujojo,atgajaus; is vysk, ^alanciaus kilnios peda
gogikos bei- abstinencijos idėjos?

t

’ Šios asmenybes ir visa eile kitu musu tautos 
istorijoj užima pirmąja vieta, jos vede rausti tauta" 
šviesiuoju garbes keliu ir šiandiena yra liudininkais, 
jog musu tėvynė ir jos laisve stovėjo ant tvirto kul
tūrinio pagrindo.. Is kitos puses yra asmenybių, 
’ ąriu tiksliai asmenybėmis nebūtu galima pavadinti,

’ rios drumsčia vidujini "vvenlma, «f,ve»..
ir tanios prakeikimą ir geda. Tai du priešingi pūliai, 
amžinai'tarp saves kovoja, kaip sviesa su tamsa ir 
nelaime, jei pastaroji srovė ima plačiau reikštis, nely
ginant saltis, pakirsdamas gražiausio žydėjimo kva
pius žiedus. x. 1

. „ ,....................... . >
būkle prilygsta aktoriaus debiutui, yra išstatyta dau
gelio kritikai. Ar sulauksime is ziurovu puses, kurie 
seka kiekviena musu' posūki, šiltu aplodismehtu, ar 
švilpimo ir švilpimo ir paniekos žvilgsnio, Lai grybai 
nuo musu pačiu priklauso. Siu dienu padėtis rei
kalauja, kad musu iseiviai-tremtiniai įsigilintu i 
siuos pagrindinius bėgančio gyvenimo dėsnius:

Sis debiutas, koks jis bebus, nulems dau- 
musu brangios levynes

stabdis, savosios egzistencijos duobkasis! Nenuo
stabu, kad sios nuotaikos užkrėsti1 nekuriC musu ko
lonijų gyventojai, pasineria tamsiam pesimizme ir 
pateisina savo buvimą įvairiais iškrypimais. Salin 
is musu tarpo paniurusi nuotaika! Salin tamsios, 
be jokiu perspektyvu mintys! Salin sveika dvasia 
nuodijantys iškrypimai! Mes norime dar gyventi, 
taigi turime progresuoti kultūriniais veiksmais, ry
žtingumu ir kilnumu!, .. •

Gal niekados nebuvo 'atsivėrė pries mus taip 
platus kultūrinio veikimo plotai, kaip šiandien; gal 
niekad riuturejome'tokiu sąlygų kulturini savo tau
tos momenta pademonstruoti plačioms masėms, auk
što laipsnio kariams, intelektualams bei politikams, 
kaip dabar ir tuo budu reprez’entuoti save kaip 
vieninga, aukštos kultūros vienetą... Tikiu, kad si 
reprezentacija nebus 'užmiršta tu, nuo kuriu siup 
metu priklauso musu ateitis.

O visdelto, stebint musu kolonijų gyvenimą, 
daugeliu atveju tenka nusivilti... Nesuprantama, 
kodėl daugelis musu jaunimo is kuriu sielos turėtu 
spinduliuoti idealizmo dvasia, jaunatviškas .kilnumas, 
numoja ranka visam tam, kas taip gražu ir gar
binga. o istises valandos pašvenčiama dalvkams, „v, •* r, .... , t . ’• f , t *-*•••

įsidėmėtina Churchilio Kalba

kurie labai dažnai sudaro tamsu visos aplinkumos 
varda.

Tokiais atvejais reiktu, prisiminti, kad mes asamė * 
Šventosios Lietuvos sunūs ir dukros, kaip viena 
seimą, broliai ir sesers; vieno ir to paties likimo nu
blokšti tremtiniai; . taigi negali būti kalbos apie 
asmenines pretenzijas, ihtrygas, bei skirtumus.........
Ten kur viena seimą, plaka pilna broliškosios meiles, 
ir švento pasiaukojimo viena sirdis; reiškiasi viena 
mintis bendram musu tautos labui; vienas harmonin
gas darbas vainikuojąs mus garbes aureole..

Is viso to kas pasakyta, aišku, kad mes' esame 
didžiu stebejimu akiraty, kad musu debiutas yra net 
tarptautinio maslo scenoje, turys didžios reikšmes 
musu ateičiai. Mes statome is savo kasdieninio tiem- ; 
linio gyvenimo paminklą pagal Horacijų „Aere pe
leninius“ — tvirtesni uz vari ir turime vilčių, kad ( 

‘ i si paminklą bus sudėtos visos musu idealaus gy- ūy 
veninio vertybes, turinčios musu tautos kulturini 
foną. . , 1

Mes turime žengti f prieki garbes keliu, i 
saulėta rytoju! Ir nei vienas neturi stovėti nu^-C *''• 
saliai, neatjduodamas savo duokles, kas atneštu levy 
nei garbe. ' K p P t.

Buvęs Anglijos Min. Pirm. Chuchillis pasakė isi 
„v demetina politine kalba Amerikoj. Visu piima jis pa- 

Nepaslaplis, kad šiandien musu gyvenimas, musu Jireze teikala glaudaus bendradarbiavimo tarp An
glijos ir Amerikos.. Toliau jis pažymėjo, kad UNO 
organizacija yra gera organizacija tarpta'utiniams klau
simams spręsti.

Kalbėdamas del atomines bombos paslapties, jis 
pažymėjo, kad atomo paslaptis turi išlikti. Churchilis 
l'.ąbreje, kad yra neprotinga ir klaidinga, dabar ąto- 
mines bombos paslaptį perduoti UNO ir paaiškino, 
kad butu beprotybe pranešti atomines bombos paslap
ties smulkmenas taip nualintam ir nevieningam pasau
liui. . ' ' •

Paminėdamas Anglijos ir SSSR sutarti, jis pa
brėžė: ,,As' stebiuosi ir dėkoju narsiai rusu tautai ir 
mano karo laiku draugui maršalui Stalinui. Anglijoj 
rusu- tautai yra simpatijos ir geri norai ir as esu įsiti
kinės, .kad ir čia Amerikoj taip pat yra. Mes esame 
pasiryžę, nežiūrint sunkumu ir nesusipratimu, sutverti • 
ilgai tverencia taika.“ , - . -

1.
geliu atveju musu pačiu ir 
ateiti.

2. Kilnumas, drausme 
teisingai bus suprastas ir 
plotmėj.

Vatikano bibliotekoje yra užsilikęs 
kuriame dokumentaliai yrą išreikštas 
kilnumas siais žodžiais:

jėga ir kad nėra nieko i ka jie mažiau kreiptu dėmesio, 
kaip mihtarinis silpnumas. Pagal si pagrindą, aš laikau 
jegu pusiausvyros teorija hesveika.. Jei Anglija ir 
Amerika kartu bu? visose, srityse, ir ore ir jurose, ir 
moksle ir pramonėj bendradarbiaus, nebus jokio pa-

■ vojaus Didžiųjų pusiausvyros.“
Churchillis Amerikoje pasakė dar viena kalba, ku

rioje ypatingai pabrėžė reikalingumą bendradarbiauti 
. Angljjai ir Amerikai.' Ypač reikalinga bendradarbiauti 
ankstiesiems karininkams laivyno, oro, ir sausumos 
kariuomenių. '

ir kultūrinis veikimas 
įvertintas tarptautinėj

senas 
musu

rastas, 
tautos

„Sancta Lituania, Sancta Samogitia“ — „Šven
toji Lietuva, šventoji Žemaitija“... Tais laikais, kada 
garbingas autorius pavadino musu krasta taip gra
žiais žodžiais, Lietuva tikrai buvo šventa žeme ir 
lietuviai krikščioniško ' idealizmo bei doros pavyz
džiai. Nėra abejones, kad panašus idealizmas lydėjo 
musu brolius ir seses kuriant nepriklausoma gyve
nimą, Jai'si šimtmečiais alinta tauta atsistojo anl 
tvirto kultūrinio pagrindo, tai tik dėka tu asme
nybių, kurios savyje kaupe šventosios Lietuvos varda 
ir nese krikščioniško idealizmo vėliava, vesdami is 
griuvėsiu i aiaujaji atgimimą jaunaja valstybe. Tau
tos, kurios palūžo dvasioje, netekusios idealizmo, 
sugriuvo is vidaus ir aušrai švintant jos nepakilo...,

■ Tiesa, šiandien muito gyvenimo sąlygos žymiai 
pasikeitė. Ir gal kai- kas galvoja, jog tie principai, 
kurie mus saistė tevyneje, dabar neteko savo reikš
mes. Musu gyvenimas reiškiasi naujam fone, nau
jom formom, taip kad mes čia esame mažyčiai grū
deliai smilčių okeane ic nieks i mus nekreipia dė
mesio. Be to, argi verta ko nors tikėtis ir kurli 
neturint absoliučiai ryškesniu perspektyvu ateičiai?.. 
Tai pagrindine klaida! Klaida temdanti optimizmą, 
žlugdanti geros valios nuotaika bei troškimą sau
lėto rytojaus. Žmogus be idealizmo, žmogus be 
sviesiu perspektyvu, be nauju planu yra kultūros

Bet jis jaučia pareiga pranešti kad nuo Stetino 
iki Triesto jau nusileido uždanga. Berlynas, Varšuva, 
VViena, Bfidapestas, Bukareštas, Sofija yra netik SSSR 
įtakos sferoj, bet ir stiprioj kontrolėj. Komunistu par- 
tija ten pasiekė virsyjancioš reikšmes, nors ji yra 

, neskaitlinga. Jis kaltina komunistus, kad jie ten visur 
totaline kontrole uždeda. Niekur, isskyrus Čekoslova
kiją nėra tikrosios demokratijos.' (

Paminėdamas • SSSR spaudimą Turkijai ir val
dymą SSSR zonoj Vokietijoj, Churchilis pasakė: „Ko
kias išvadas, is siu dalyku padaryti, as norėčiau pa
brėžti, kad taj tikrai nėra išvaduotoji Europa, del ku
rios mes kovojom. Taip pat nėra Europa, kurioj butu 
galima rasti pagrindus pastoviai taikai.

Be Anglijos ir Amerikos, kur komunizma^/les 
bėra užuomazgoj, komunistu partija ir „5 kolona/' 
sudaro pa.Voju krikščioniškajai civilizacijai.“

Versallio dienomis buvo didelis pasitikėjimas, kad 
kito karo jau nebus. „Po šito karo“, pasakė Churchil
lis“ nematau ir nejaučiu šito pasitikėjimo. Is kitos 
puses, as atmetu tą teorija, kad naujas karis neisvenL 
giamas, dar labiau, kad jis graso. As netikiu, kad rusai 
nori karo'. Jie nori dabar sudoroti karo vaisins ir savo' 
galybe, savo politini mokslą išplatinti. A esu įsiti
kinės, kad' rusai niekuo dangau taip nesistebi,, kaip

Maskvos „Pravda“ isspausdino santrauka Chur- 
chilio kalbos ir davė komentarus. Churchilis kaltina-, 
nias, kad jis atvirai siūlo Amerikos ir'Anglijos karine' 
sąjungą. Si sąjungą busianti nukreipta tik priesSSSR.

busanti policine jegd pasauliui užviešpatauti.Tai

■ III.
Del Churchilio kalbos Sovietu oficiozas, „Pravda“ 

ii <1. įsidėjo vedamaji: „Churchilis flirtuoja šu
ginklais.“ Siame straipsnyje rašoma:

Buk. Anglijos Min. Pirm. Churchilis III. 5 pa- ) 
sake politine kalba. Pries ta kalba buvo keliamas nepa
prastas termas. Laikraščiai ir radio skelbe kaip nepa
prasta sencacija. O išdavos labai menkos, beveik nieko 
naujo. •

Churchilis nezyghioja kartu su istorija. Jis pradėjo 
aštria kompanija, jis nori išeiti su ginklais pries jauna 
SSSR rešpublika. Jau daug vandens nutekėjo, bet nieko 
jis nepasimoke. Tebejoja senu arkliu. Jis bijosi komu
nizmo gerųjų pastangų.

1 Per kąra jis žaidė draugiškumu tarp Anglijos ir 
-SSSR. Dabar pavojus praėjo. Vokietija paguldyta. 
Churchilis vėl tas pats, kaip seniau. Rusu tautai jis 
dabar skelbia nedraugiškumą. Jis taip elgiasi, kaip 

Apries 20 m. >,
' Jis skelbia, kad Balkanų ir kitos valstybes yra 

SSSR kontrolėj. Graikija esąs prototipas išvaduoto
sios tautos. Mes-žinome, kas toj Graikijoj vyksta. Ten 
salies patriotai persekiojami, i kalėjimus sodinami. 
Laisves ten nėra.

Churchilis nori suvaidinti gelbėtojo role. Jis pra
neša, kad gri sia 1 Tis (kalba, (ka pats galvoją ir 
kitus kdrsto t t skelbią, kad SSSR ne
savo ’ į;; v.ira\*i jėgos -o*1’1“
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Pati yirsune jo kalbos tai yra'pasiulymas sudaryti 
-nglijos ir Amerikos sąjungą. Ši sąjungą, žinoma, 
bus nekreipta prie SSSR. Tai butu tikra kąro sąjungą 

) dvieju valstybu pries treciąją. Tai ir eina Churchilis 
be jokio atodūsio. Pagal ji vakaru demokratija turi, 
stoti pries rytu komunizmą. Toki jo pasiūlymai yra 
UNO palaidojimas.

Ka tai reiškia po Hitlerio žuvimo? Tai butu An
glijos ir Amerikos pasaulinis viešpatavimas.

Taigi Churchilis turi labai aukštu tikslu. Bet tie 
jo planai priešinasi realiai situacijai. Tai yra jo vaiz
duotes padaras.

Charakternga, kad jis Amerikoj kalbėjo. Mtetyt, 
turi tam tikru sluoksniu •pritarima.

Atsirado pranašas. Sena plokštelę pradėjo. Piktus 
' plepalus Šneka. Visa tai pro sali. Jis perkainuoja reak
cija. Nedavertina SSSR jegu. Jis tveria imperialistine 
taika.

* * *
Šia proga Maskvos komentatorius puola Angli

jos politika ir ja taip apibudina.
SSSR atsimena, kaip Anglija dar pries kara visam 

pasauliui skelbe, kad .SSSR politiškai ir militariskai 
yra silpna. SSSR priešingai Anglijos teigimams per

PADĖTIS PERSIJOJ
t Persijos ivykiai dabar kreipia viso pasaulio dė

mėsi. Šiuo metu Persija turi prieš Sovietus du kaltini
mus: 1) Azerbeidzano Autonomines provincijos rei- 
kalas^r 2) Sovietai neatitraukia saVo kariuomenes is 
Persijos teritorijos kaip reikalauja 1942 metu sutartis.

1 1. Azerbeidzano reikalas. Dalis Azerbeid-
zano priklauso prie Autonomines Azerbeidzano pro
vincijos, kuri yra Sovietu brolišku respublikų tarpe. 
Kita dalis priklauso Persijai. Azerbeidzano Autono
mine provincija, uz kurios stovi SSSR, nori suvienyti 
visas dalis. Ta visa suvienyta Azerbeifizana, aišku, 
nori turėti SSSR. O Persija, žinoma,.nenori ta dali ati
duoti, kuria ji turi.

Persijos delegacija UNO Saugumo Taryboj s. m. 
sausio 20 d. pranese rusu ir persu nuomonių skirtumą

• del sios Aut. Azerbeidzano provincijos. Ta delegacija 
lėige, kad SSR laikysena del Azerbeidzano yra „įsi
kišimas i Persijos vidaus reikalus“. Saugumo Taryba, 
kaip žinoma, nutarė, kad 'ginčas butu sprendžiamas 
tiesioginiai tarp SSSR ir Persijos,

Vasario 4 d. SSSR pakviečia i Maskva atvykti 
Persijos delegacija deryboms. Persija skiria 8 savo po
litikus toms deryboms. Sovietai, ta diena, kada toji 
delegacija turėjo išvykti, praneša Persijai, kad trys is 
tu astuoniu SSSR yra!* nepageidautini. Pakeistoji dele
gacija nuvyksta i Maskva derėtis.

Vasario 13 d. Sovietu žinių agentūra „Tass“ pa: 
■ skelbia, kad daug Anglijos kariuomenes atvyko i Irano 

sostine Teheraną. Anglijos pasiuntinys Teherane .tuoj 
paneigę ta žinia ir paskelbė, kad kovo 2 d. visa An
glijos kariuomene isvyks is Irano. O didesne kariuo
menes dalis jau yra isvykusi. Kiekvienas gali laisvai

■ važinėti po pietine Persijos dali, kur yra Anglijos įgu
los, ir įsitikinti, kad SSSR paskelbtoji žinia yra ne
teisinga. Tuo tarpu siaurinėj Persijos daly, kur yra 
SSSR igulos-, tokios laisvos keliones neleidžiamos.

•Nuo vasario 19 iki kovo 6 d. SSSR ir Persiją 
derasi. Komunikatai neskelbiami. Tik kovo 6 d. pa
sauli nustebina žinia, ka'd jau Persijos delegacija grizta. 
Paskelbiamas trumpas komunikatas, kad tarėsi, ieš
kojo budu susitarti ir tikimasi ateity susitarti.
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AS SUGRISIU VĖLIAI!...
Audra nubloškė mane tėvynė!
Ir slenka dienos svetimuos laukuos..’.
Ana miglota ryta, kažkas nuskynė dziaugsma 
Teviskes namuos...

Bet tavęs gimtoji žeme, • 1
Užmiršti niekur negaliu:
Ilgesiuos apsvaigus siela sau stiprybe semja ’ 
Is teviskes melsvu lauku__t

As dabar bedale, as duktė bename, 
klajoju miestuos svetimuos... - 
Bet ir vėl mane svaigina tavo pilka žeme, 
Ir as o, Dieve, nykstu ilgesiuos...

Bet žinau as g.’
-- Į. tom klevu alėja ‘akai'' . , 1

JIS. 

kara parode tokia jėga, kurios neparodė jokia kita val
stybe. Ji sutriuškino nacine Vokietija.

Dabar, po karo Anglijoj vėl pradėt* antisovietine 
propaganda. Dabar itodinejama, kad SSSR varanti 
jėgos politika. Daugelis Anglijos laikraščiu teigia, kad 
visa, kas yra pasauly pikta, viskas eina is Maskvos. 
Tai nesunku suprašti. Tamsios jėgos, reakcija vėl ke
lia galva. Sudaro aritišovietini bloką, apgaudinėja tau- 
tas*Tuo budu Anglija gresia taikai.

Debatai UNO Saugumo Taryboj parode, kad 
Anglija veda sena politika, ji nepasikeite. Bet ji, toji 
politika, stovi pries SSSR principus-duoti tautoms 
laisve, ginti mazasias tautas.

'Toji visa antisovietine propaganda ,nori nukreipti 
dėmėsi nuo tikrosios būkles, kokie sunkus dalykai yra 
pas juos viduje. • -

Tai'yra melas, kprio visuomet griebiasi reakcijo- 
nieriai, tai .yra griovimas taikos, ruošimas karo. Bet 
tautos jau pasimokė. Jos nesiduos apgaudinėjamos.

Mes nuo saves galime pritarti tik paskutiniams 
komentatoriaus žodžiams, kad tautos tikrai pasimokė 
ir nesiduos apgaudinėjamos. Nes nėra didesnio melo, 
kaip, kad, tvirtinimas, jog SSSR principai yra ginti 
mazasias tautas ir duoti joms laisve.

Persijos Min. Pirmininkas išvykdamas.is’Maskvos, 
palieka protesto nota del SSSR kariuomenes neati- 
traukimo. * - • ■ ,

Spauda rašo, kad mirties taskas nenugalėtas, vadi
nasi, nesusitarė.

2. SSSR neatitraukia savo kariuomenes is Persi
jos teritorijos. * .

Pagal Anglijos, SSSR ir Persijos 1942. I. 24 su
tarti visa anglu, rusu ir amerikiečiu kariuomene 1946. 
III. 2 d. turėjo Persijos Irana apleisti. Pagal šia su
tarti Irano Savarankiškumas, ivedaht sąjungininku 
kariuomene, jokiu budu nepažeidžiamas.

Amerikos -kariuomene Irana siu metu pradžioj 
apleido. Taip pat ir didesne dalis Anglijos kariuomenes 
buvo atitraukta. SSSR apie savo kariuomenes išvykimą 
neskelbia, tik ,praneša, kad nustatytu terminu savo 
kariuomene atitrauks. t •

•x Kovo'2 d. vakare tisą Anglijos kariuomene js 
Irano išvyksta. ' .

Kovo 3 d. SSŠR vyriausybe praneša, kad ji kariuo
mene „neramiose“ srityse palieka, tarp tu sričių yra ir 
Azerbeidzanas. . » '

Amerika, nors ir 1942 metu sutarti nepasirase, 
mano, kad visu sąjungininku kariuomenes kovo 2 d. 
turėjo atsitraukti. Ji rems Anglijos pasiulyma Persijos 
klausima svarstyti sekančiam UNO Saugumo Tarybos 
posėdy.

Kovo 4 d. Anglijos pasiuntinys. SSSR pranese, kad 
Sovietai sudaro nauja padėti, jei pagal sutarta terminą 
kariuomene neatitraukia ir ja laiko siaurines Persijos 
strateginese srityse. Jei diplomatiniu keliu nebus ga
lima sutvarkyti, problema privalės bų'ti UNO Saugumo 
Taryboj svarstoma. Kovo 6 d. Amerikos vyriausybe 
iteike Sovietams protesto nota, kad kariuomene peril
gai Persijoj pasilieka. I tas notas Sovietai ligi šiol 
neatsake. •

Kovo 13 d. Londono radio praneša, kad'siaurinėj 
Persijoj rusu kariuomene, šarvuočiai ir kavalerija, per 
Tebris, Azerbeidzano sostine, žygiuoja vakaru ir Tehe
rano kryptimi. Vadinasi, dar i naujas Persijos sritis. .

Amerika vėl iteike nota, kurioj klausia, koks tiks
las tos kariuomenes žygio.

Tikiu dar svaigs'žieduos gimtoji žeme, lyg pasa
koj senoj...

Sužydės palangėm sodai baltom, baltum alyvom. 
Ir as sugrisiu vėliai toj atgimstančioj dainoj ... 
Kaip ana karta vakara vėlyva...

Prie seuuju klevo vartų pasitiksi mane mania.
Per žaras auksines, prieblandas nakties
Ten prie beržo rymai nenuleisdama akiu 

i žeme...
Girdžiu as skunda tavo alpstančios širdies...

Ak, neverk, neverk prie vartų mama!
As sugrisiu isbuciuosiu baltus tavo plaukus...
Taip ilgu o Dieve savo gimto namo,
As atbėgsiu vėliai per saulėta rožių lauka.....

Padėtis Mandziurijoj.
Pagal Sąjungininku su^itarima, SSSR kariuo

mene is'Mandziurijos turėjo būti atitraukta pro 3 men. 
Japonijai kapituliavus. Mandziurija gauna nepriklau
somybe. SSŠR gauna teise naudotis kaikuriais gele
žinkeliais ir uostais. ~ ' .

Terminą atitraukti kariuomene SSSR kelis kar
tus atidėjo. Galutinai buvo nustatyta s. m. vasario 1 d. » / 

Jau sausio 27 d., pagal Maskvos radio pranešima, 
rusu gen. Įeit. Trotsenko pranaše, kad žymus skaičius 
SSSR kariuomenes is Mandziurijos jau yra atitrauk
tas ir kita dalis išžygiuoja. Tuomet Amerikos U. R. 
Ministeris Byrnes pareiškė, kad jis nefuris jokiu.žinių, 
kad SSSR kariuomene išžygiuoja.

Tūo tarpu -Wasingtono laikraščiai rašo, kad Muk
deno, Mandzįurijos 'sostines apylinkėj rusai išmon
tuoja ir išveža dideli kieki masinu, fabriku įrengimu 
ir kitu pramones reikmenų. Pagal Wasingtone'gau
tas žinias, rusu komendantas Mukdene paaiškino, kad 
tie įrengimai gabenami remiantis Jaltos arba Pots- ■.
damo konferencijos nutarimais.

* Tada Amerikos-U. R. Ministeris Byrnes <jel pa
reiškia, kad apie tokius susitarimus jis nežino. O Ki
nija praneša, kad is SSSR gavo reikalavima, kad visos 
Įmones, kurios- priklausė japonams, butu atiduotos
SSSR! įvyko-tarp Kinijos ir SSSR derybos, bet nesu
sitarta. Ir jokiu slaptu susitarimu esą nepadaryta.

Rusu stabo viršininkas vėliau pranese, kad SSJšR 
kariuomene apleido Mukdeną. Kiriija tos žinios nepat
virtino.

Amerika del Mandziurijos iteike rusamswjau dvi 
notas. I pirmąją SSSR jau atsake, r antraja dar ne. 
Pirmosios turinys taip pat dar neskelbiamas.

faktas yra, kad ligi šiol SSSR kariuomene is 
Mandziurijos dar 'neatsitraukė ir kad Mandziurijos 
turtai, priešingai visiems susitarijnams, yra vežami 
i SSSR. _ • ’ !
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Pr. Barauskus

Kova Laimėta.
Skrieja gatvėmis masinos. Pralekia viena kit° 

ir dumia. Is kiekvieno jose sedirfciuju’ žvilgsnio 
isskaitau troškimą pirmyn. Ant praūžiančiu' masinu 
mirgsi užrašai: „pirmyn“, „pirmyn“. Užsigalvojęs 
slankioju gatve. Dažnai prasirita’suftkus prisimini
mai. Matau mylima Tėvynė, liūdna, lyg elgeta, 
kazka ieškančia. Paskui Šauksmas, klyksmas, 
kaip amžinai pasmerktųjų, pasigirsta skaudus klie
dėjimai. „Grizk, dar tave myliu .,.“ „Viešpatie, iš
gelbėk!“ „Buk prakeiktas!“ „Einu... einu.......” 
„Mama!“ . .

O masinos tik lekia, dumia. Tik pirmyn, pir
myn. „Dieve“, pagalvoju, „as trokštu gyventi, o 
jos skuba i mirti.“ Man baisu. Kaip?... Šiandien 
kovo 4-ji?... Tai... Tai šiandien ir jis issiustas i 
pirmąją ugni.

Saule neriasi i debesis palaiminti zustanciuju. 
Nusvies, ji mirštančiųjų veidus. Pagaliau matau, 
moterys puola i gatves ir meta pravažiuojantiems 
gėlės. Daugelis jau verkia. „Pirmyn, pirmyn“ skai
tau masinu uzrasus. „Uz ka?... O, Dieve!... Einu.. . 
einu....“ Vis skamba man ausyse baisus kliedėji
mai.. Radio garsiakalbis skelbia: „Kova laimėta. 
Teskamba džiaugsmas. Garbe zuvusiems karžygiams.“ 
Moteris verkia ir meta gėlės. Juodais rūbais apsi
rengusi senele suklumpa gatvėje. „Sunau, argi ne
bematysiu tavęs?... „Broli, grizk, esu tavęs issijl- 
gusi...“ — saukia isblyskusi mergaite. . „Kova lai
mėta“ vėl skelbia garsiakalbis. O pranesejo balsas 
nuostabiai liūdnas. „Kova' laimėta“, atsimuša garsas 
i namus. „Laimėtą“ liūdnai nuaidi gatvėje.

Rytas. Tekanti saule bučiuoja kalnus. Dubu
riuose, it šokančios baidykles, švaistosi miglos. Bun-. 
da miestas liepsnoja spinduliuose. -

...Tu man visad buvai geras. Branginau, drau-' » 
ge, tave. Dabar tyli. Tu nekalbi. Jau niekad ne
kalbėsi. Tavęs mama lauks prie vartų, ziures pro 
langa. Sesute verks dažnai. Gal tu laimingas šian
dien. Tu džiugia šypsena sutikai gyvenimo vakara.

Gatvėmis dumia masinos. Jos dumia pirmyn.
- „Neverk, neliūdėk, mama. Jis negris. Prie var
tų 'veltui klaidžios tavo akys... Kova laimėta.

Garbe zuvusiems karžygiams.“
Užsigalvojęs vaikštau gatve. Gyvenu prisinpni- 

mais. Kas daugiau beliko? Kuo kitu gyvenčiau? 
Dumia masinos gatvėmis, lenktyniuoja. Vienos sku
ba, kacį kova laimėti, kitos-i mirti. Taip skuba ir 
mano llienos.

I '
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Luftvafe ir Suplikacjos
Ana diena ėjau is Hoch gatves i UNRRA ir ma

čiau Jozef gatvėje bestoviniuojanciu pora vyruku. 
Žinoma, jus sakysit, kad tai visai nerėtenybe vyrukai 
gatvėje pamatyti: dabar nebekaro laikas. Bet žiūrėkit, 
kas toliau buvo. Kaip tyčia, paskui mane ėjo bene lat
višku merginu. Nespėjus joms pasiekti Jozef gatves, 
išgirdau salve, net ausyse pradėjo spengti. Salve buvo 
ne is priešlėktuviniu patranku, bet is vieno vyruko 
burnos. Pirmas suvis buvo rupuze, o toliau ėjo* visa 
eile palaipsnijii' is stripejanciu tarptautiniu žodžiu, 
kuriu nerasi jokiame tarptautiniu žodžiu žodyne. Rei
kia’pasakyti, kad tos merginos kažkokiu budu isvenge 
mirties ir pradėjo panašiai atsišaudyti. Bet, matyti, 
abi puses buvo kiek girtos ir negalėjo pataikyti, nes 
kova baigėsi be žmonių nuostolio.

Šūviam kiek aprimus, as priėjau prie to vyruko, 
kuris buvo su barzda ir mažiau sverdėjo. Mandagiai ir* 
su pagarba pasveikinės, paklausiau:

— Ponai, turbut, busite is Luftvapes?
— Nu jo, supranti, o ko tau reikia? — paklausė, 

jis savo ruožtu.
— Matai, sakau, — as norėčiau sužinoti . . .
— Ka?l Tu, supranti, nori musu pavardes suži

noti ir pranešti policijai, — susuko pasverdejes antra
sis, — nešdinkis po velniu, supranti, kol dar negavai 
i skudurus.

— Ne, ne, atsiprasąu, pone, — pratariau as dre
bėdamas, —-as tik norėjau paklausti del lėktuvu.

— Jo, jo, duok jam, supranti, paklausti, — susi
mylėjo tas, kur su barzda.'

— Matot, ponai, — sakau - kai jus buvote Luft- 
vapeje, tai i karo gala turbut pristigdavote sviediniu 
ir i lėktuvus leisdavote savo keiksmu salves. As tik 
ir norėjau sužinoti, ar pataikydavote be prediktoriu.

— O jo, visaip būdavo, kartais ir nukrisdavo, — 
sako barzdyla, — bet ir tau dar visaip gali būti!

O tas, kur be barzdos, nebuvo toks malonus ir 
susiraukęs pradėjo i pnane sukti savo burna. As labai 
nusigandau ir nežinau kaip viens du atsidūriau uz 
kampo. .Salve manes nebepaseke. Po to. greit užuo
lankom ir daržais parbėgau namo.

Žmona, pažiurėjus i mano veidą, paklausė:
— Del Dievo meiles, Petreli, ar tai jau mus ati

duoda bolševikams?
— Ne, sakau, — nusiramink* as tik taip nusigan

dęs, bus viskas gerai, tik .kai feisi i miestą, stenkis per 
daržus. , <

Kai jai viską paaiškinau, mudu ilgai svarstėme; 
ka čia daryti. Ji pasakojo girdėjus, kad tame’ rajone ir 
naktimis vyksta gatvių kovos. Kad ten randami se
kančia diena pėdsakai kautynių: bateliu' ir kitu daiktu.

Ilgai svarstė si pavoju, mudu nutarėme prasyti kle
boną, kad jis pakeistu suplikacijas, pritaikindamas jas 
išeivijai, kaip, kad ir kitas maldas. Būtent, mudu siū
lome du kart ideti toki punktą:

„Nuo bado, samagono, tvano
Ir Jozef gatves chuliganu
Saugok mus, Viešpatie.“
Maras ir karas mums nebebaisus-prie karo pri

pratome, o nuo maro ga[ padės issigelbeti Sanitarines 
Sekcijos gydytojas, bet ta punktą, tai jau prašytume 
visus kasdien bent po 3 kartus sukalbėti. O gal kas 
žino kita rodą. Petras.
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Lenkija Maskvos Akimis
Maskvos radio komentatorius Lenkijos padėti 

šiaip vaizduoja: trumpu. laiku ir Lenkijos demokra
tija atgijo. Toj'saly, kur naciai plėšikavo, kur ėjo karo 
frontas, ūkinis gyvenimas atgijo, išpildomi _planai 
90 %. Vyriauybe pajigia išvengti inflacijos, apsieina 
be deficito. Čia vis dėlto geriau gyventi, kaip kitur, 
pav. Graikijoj. Čia djrbo žmogus jaučiasi demokra
tinėj saly esąs . . . Ant griuvėsiu kyla laisva, demo
kratine Lenkija.

Bet Lenkijos reakcijonieriai ginklu nepadėjo. Pa
dėjo ginklus slaptosios kariuomenes apie- 40.000 vyru. 
Anaiptol nevisi. Sle banditai piešia valdini turtą, Kliudo 
ūkininkams grudu pristatymą, spekuliuoja. Jie turi rysiu 
su uzsiertieciais reakcijdnierjais, su gen. Anders. Tai 
sudaro nesauguma Europai.

Ateinantiems rinkimams komunistai, socialdemo
kratai ir darbo partija blokuojasi, kad pasiekti ramybes 
krašte, kad visas gerąsias jėgas, suburti.

Tik Mykolaizcyk, ūkininku partijos vadas, atniete 
pasiulyma blokuotis. Jiš> juokingus reikalavimus stato- 
duoti 75°/« visu vietų. Nėr ko stebėtis.. Jis visa laika 
opozicijoj, ieško pasitikėjimo liaudy, su fašistais su
sideda. N.eziurint tai demokratija laimes; Ir užaugs 
stipri, laisva, demokratine Lenkija.

Galima tik pridurti, kad mums jau yra žinoma ko
kia laisve ir demokratija įkuriama pas bolseyikus.

TRUMPOS ŽINIOS
Atėnai. Kovo 10 d. Graikijos vyriausybe nutarė, 

kad rinkitnai kovo 31 d. turi įvykti, nežiūrint, kad 5 
ministerial atsistatydino. Dar keletas ministeriu gra
sina atsistatydinti. Min. pirmininko pavaduotojas ątsi- 
statydindamas pareiškė, kad rinkimai neteisingai pra
vedami, jis nenorys imtis jokios atsakomybes uz ju 
pasekmes. Esą rinkiminiai sarasai netvarkingi ir kitos 
rinkimu sąlygos neišpildomos.

Anglijos Min. Pirm. Bewin paraše laiska Graiki
jos Min. Pirmininkui. Jis gailisi, kad Graikijos kai
riosios partijos rengiasi rinkimus baikotuoti. Bet tai 
iroda tu partijų silpnumą. Jis tikisi, kad Graikijos 
vyriausybe, padedant Anglijos policijai, tvarka išlai
kys., Nereikia nieko bijotis-juk vyksta slapti rinkimai.

Rinkimu stebėti ^Graikija vyksta daug Anglijos, 
Amerikos ir Prancūzijos ziurnalistu-stebetoju.

* ■ 1
Wasingtonas. Amerikos yyriausybe atmete Pran

cūzijos pasiulyma, kad Ispanijos klausimas butu svar
stomas UNO Saugumo Taryboje.'

Berlynas. Pranešama, kad Komun'istu Partija Vo
kietijoj šiuo mefti jau turi 671.000 nariu. Is ju 511.000 

Taika darbuose, ne žodžiuose
(Willian Hard “The Reader’s Digest“)

.Sakoma, kad reikia turėti “geros valios“ santykiuose su 
Sovietu Sąjungą. Tačiau ne vien tik gęrais norais taika grin- 
.dziama. Permaza yra “mėgti“ kuri nors krasta. Mums žinoma, 
kad nemažas skaičius anglu ir amerikiečiu ’ mėgo vieni kitus 
1776 metais ir vis dėlto sugebėjo istisus penkeris metus kariauti 
tarpusavy, nors atskirus asmenis junge ir labai tamprus ryšiai 
net ir per fronto lirtijas.
. Reikia skirti isimylejuso jaunuolio ir jo mylimosios santy

kius nuo tautu santykiavimo, kuris vien tik gėlėmis ir tostais 
negali būti reiškiamas. Šiandien upeliais liejasi tpstai uz 
“istorine USA ir Rusijos draugyste“. Bet nepamirškime, kad 
panašus tostai buvo keliami ir 1922 metais Wasingtono- Kpn- 
ferencijos metu uz “istorine USA ir Japonijos draugyste“. Deja, 
tautu likimas neturi nieko bendro su tarptautiniais bankietais.

Kalbėdami apie taika turime vengti sentimentalumo. 
Sentimentalumo pagalba talkos nesukursim. Priešingai, jis yra 

• arsus taikos priešas, kuris apakina mus pries tikrove, be kurios 
jokia taika neisivaiduojama ir tik nuo kurios jinai pareina. 
Tikrasis kelas i taika turi būti darbais, o ne sentimentais 
grįstas.

San Franzisko Charta numato Jungtiniu Tautu pasitarimus, 
tačiau joje nerandame nieko apie tai, kaip susirasti išeiti is 
tos realybes, _pties kuria dabar stovime. Kaip pavyzdi imkime 
ir ta, kad tiek Sov. S-goj, tiek USA rasim daugybe žmonių, 
kurie nuolatos įtarinėja kitos valstybes vyriausybe. Kaip 
paaiškėjo iš paskutiniosios Gallup anketos, paskutininip trijų 
menesiu begyle, skaičius asmenų, saikisi Sov. Sąjungą patikimu 
■partneriu pokariniam bendradarbiavimui, nuo 55% krito iki 
45%. Šie faktas atstovauja ne kurios,nors vienos klases nusi
statymą, bet jis yra charakteringas visoms sozialinems grupėms, 
ąbięjoms lidziosioms politinėms partijoms ir daugumai įvai
riausio i išsilavinimo zmoiu.

Kurios yra sios tikroveą priežastys? Mano nuomone, pa
grindine priežastis yra ta, kad mes bandėme pritaikinti taikai 
■vadinamąja “Didžiosios Jėgos“ teorija. Mes bandėme toms 
“Didžiosioms Jėgoms“ patikėti viso pasaulio likimą. Tačiau tuo 
atveju, kai sios “Didžiosios Jėgos“ yra patikėtiniai, tai visos 
kitos jėgos yra tik marionetines būtybes, globojamos didžiųjų, 
kas galutinėje išvadoje reiškia — jos yra siu pastarųjų visiš
koje dispozicijoje.

Tai yra vadinama sahkcijomiotos agresijos teorija, kuri 
buvo bandyta nekarta įgyvendinti, kuria, tačiau, neišvengiamai 
seka dvi, žemiau nurodytos, isdivos.

1. Kiekviena “Didžioji Jėga“, norėdama tapti dar didesne, 
kad tuo budu pasidirytu dar svaresniu veiksmu “taikos

. išlaikymui“, stengiasi išpiešti savo itaka atviro smurto ar ir 
klastos pagalba mazuju jegu saskaiton. Šiandien mes vengiame 
sakyti „įtakos sferos“, sušvelnindami si šakini i “saugumo 
zonas“. Garbingesni musu pirmtakunai sias tendencijas vadino 
tikru ju vardu, būtent: „įtakos sferos*.

2. Sios sferos plečiasi ir didėja, kol jos, pagaliau, pasiekia 
viena kita ir susikerta. Susidaro palankios sąlygos naujam, 
dideliam karo gaisrui, faktinai karui tik tarp „Didžiųjų Jegu“, 
ir jam is įsiliepsnoti betrūksta tik pirmosios kibirkšties.

Pirmųjų siu dvieju išdavu iaze.ie mes šiuo metu gyvename 
ir einame, is dalies, ir i antraja. Meskime žvilgsni i tai, kokiu 

. budu plėtojasi “sferų“ idėja Sov. Sąjungos koncepcijoje, o taip 
pat bešališkai apzvelkine sios idėjos vystymąsi Anglijoje, 
Prancūzijoje ir USA.

Beveik visoje Centrinėje Rytu Europoje. “Raudonosios 
Armijos išvaduotoje“. Sov. Sąjungą vykdo deportacijas ir 
likvidacijas, štengjasi suvaržyti, . arba ir visiškai pasalinti 
svetimu kraštu stebėtojus, sudariheja komunistu kontroliuo
jamas ir is Maskvos diriguojamas vyriausybes. Pradedant 
Lenkija ir Pabalciu ir baigiant Jugoslavija ir Adrijos pajūriu. 

, beveik puse tuzino valstybių yra faktiškai inkorporuotos i 
Sov. Sąjungą. , . -

Kyla klausimas, kodėl Anglija ir USA leido šiam procesui 
prasidėti? Kodėl jos patikėjo melagingai frazei “Raudonosios 
Armijos išvaduota?“ Juk Vokietija sutriuškinta ir visi kraštai 

, išvaduoti bendromis visu Alijantu pastangomis.
Negi Anglija pamiršo, kad jos laivynas blokavo Vokietija? 

Negi Anglija ir USA pamiršo savo oro pajėgas, kurios palaužė 
Vokietijos karo pramones ir transporto sistema? Ar jos 
pamiršo, kad ju armijos Afrikoje, Sicilijoje, Italijoje. Pran- 
enzijoje. Belgijoje, Olandijoje, pagaliau ir pačioj Vokietijoj 
rišo vokiečiu karines pajėgas ir tuo lengvino kovas sovietu 
armijoms? Pagaliau, negi USA laiko bevertėmis savo paskolas 
Sov. Sąjungai?

yra rusu zonoj, 104.000 — anglu ir 56.000 — ameri
kiečiu zonoj.

Wasingtonas. Pranešama, kad atsakingi vyriau
sybes pareigūnai pasakė, kad gen. McNarney, JAVal- 
stybiu okupacines kariuomenes Vokietijoj vadas, pla- 
n’uoja tekrutuoti keletą tukstanciu lenku i kariuo
mene, kad palengvintu JAValstybiu karo pajėgu tru
kumą. Šiuo metu jau yra pasamdyta amerikiečiu zonoj 
i kariuomene 25.000 lenku.

Vasario u d. Londone i vyko organizacijos „Con- 
vay Hall, Red Lion Sqaure“ sukviestas susirinkimas 
išsiaiškinti, kodėl ivairiu tautu žmones nenori gritzi i 
savo kraštus. Kalbėtųjų tarpe buvo du, lietuviai, vienas 
estas, vienas latvis, du lenkai,.ukrainietis ir jugosla
vas. Daugumas ju buvo asmeniškai pergyvene bolše
viku okupacija. Publikos buvo apie 50d asmenų. Is 
tu pranešimu anglu publikai paaiskejusi baisi rusu pa
vergtu tautu tragedija. Pranešimai buvo labai šiltai ir 
su susidomėjimu primti.-

Susirinkimas priėmė rezoliucija, iškelti viešumon 
dalyku padėti ir išaiškinti priežastis kurios verčia įvai
riu tautu žmones pasilikti užsienyje. Susirinkimui pir
mininkavo anglas Dotchešs of Athlone.

Pagal paskolos ir nuomojimo istatyma Sov. Sąjungą iki 
1945 metu kovo men. 31 d. be kitko is USA yra gavusi: 
185.000 patranku, 13.300 lėktuvu, 312.000 tonu šaudmenų, 1500 
garvežiu, 540.000 tonu begiu, 406,000 auto masinu. “Sios masi
nos“, nurodė prezidentas Truųjgnas, “nekuriose sovietu fronto 
dalyse pristatė daugiau negtrpuse visu frontui skirtu tiekmenu“, 
be to, prezidentas pabrėžė, kad. “metu laikotarpyje — iki 111. 
31 — nusiusta III Sov. Sąjungai skystas kuras ir alyvos sudarė 
daugiau kaip puse viso kiekio, suvarto frontuose ir miestu 
gyventoju“. z ’

• Tad kodėl USA ir D. Britanija, jau pačioje pradžioje, 
ucsuKliudo tam aiškiai matomam sovietu norui panaudoti 
bendrai visu Alijantu iškovota laimejima savo tikslams ir leido 
prijungti apie 60 miljonu ne sovietu Centrines' Rytu Europos 
gyventoju prie ju dominuojamos srities?

Istoriniai imant, atsakymas yra visiškai aiskus. “Sferų“ 
z idėja nėra vien tik Sov. Sąjungos- išradimas, ji yra bendra 

visiems.
Graikija, sakysim, perejo Anglijos itaku sferon taip pat 

demonstratyviai, kaip kad Rumunija ir Bulgarija perejo sovietu 
įtakos sferon. Graikijoje nuo pat “išvadavimo“ iki dabar 
anglai turi visiška veikimo laisve.

Italija pateko i amerikieci ir britu įtakos sfera. Ypatinga 
pastarieji, išeidami grynai is savo interesu, neleido italams 
Įtraukti i savo kabinėta tokio žymaus valstybes vyro, kaip, 
grafo Sforzos.

Prjes paskutiniji kara Sirija ir Libanonas priklausė Pran
cūzu sferai. Karo metu Laisvoji Prancūzijos Vyriausybe suteikė 
siems kraštams nepriklausomybe, tačiau, laikui bėgant, Prancū
zija pastebėjo, kad “Didžiosios Jėgos“ teorija vėl atgimsta. 
Tuomet jinai vėl pradėjo reikšti savo pretenzijas i tam tikru 
“sferų“ jai teikiamas pirmenybes. Kaip gi jėga gali būti 
“didele“ be dideles “sferos“?

Sirija tėra vos 250 myliu atstu nuo Sov. Sąjungos. Tuo 
tarpu Anglija ir USA, ’kurios yra uz tukstanciu myliu nuo 
Sirijos, pasiūlė svartyti jos ir Libanono reikalus konferencijoj, 
i kuria Sov. Sąjungą visiškai nebuvo pakviesta. Sovietu 
nuomone, tuo norėta sudaryti anglu-amerikieciu “frontą“ ar 
„sfera“ Sov. Sąjungos užnugaryje.

Iranas yra Sov. Sąjungos kaimynine valstybe. Jame randasi 
■ dalis naftos šaltiniu Artimuose Rytuose. Artimųjų Rytub naftos 
šaltiniai yra didžiausi pasaulyje. Faktiškai tie ištekliai yra 
birtų ir amerikiečiu naftos bendrovių nuosavybe. Ju naftos 
atsargos, yra daug didesnes, negu Sov. Sąjungos. USA vyri
ausybe, visiškai nesitarusi su Sov. Sąjungą, leido Amerikos 
naftos bendrovens tartis su Irano vyriausbe del nauju kon
cesijų. Šiuo kartu Sov. Sąjungą galėjo vėl įtarti USA vyri
ausybe norint sudaryti nauja "frontą“ arba “sfera“ — si syki 
prie pat jos sienų. , x

Tanzeras yra Afrikoje, Maroke, o vis dėlto jis istisus 
Šimtmečius figūravo Europos politikos scenoje. Viena labiausia 
modernišku ir didžiausiu pastangų sutvarkyti Maroko proble
mai. buvo padaryta Algeciro Konferencijoje 1906 tnetais. Joje 
automatiškai dalyvavo ir Rusija. Dabar Prancūzija ir USA 
pasisiūlė isspresti Tanzero tarptautine Padėti visiškai be Sov. 
Sąjungos. . .» •

Visa tai yra didžiųjų valstybių rungtynes, kurias Jurgis 
Vašingtonas vadina „kombinacijomis ir susikirmais“. Visa tai 
-v r a sena pasaka apie pasauli pasidalijusi i blokus.

Trynimasis tarp tu bloku yra neabejotinai jau prasidejes
Britu, ir amerikiečiu laikraščiai nurodo i kruvinus nagus, 

kurie ikibe i sovietu kontroliuojama Rumunija ir Bulgarija. 
Sovietu spauda lygiai .ta pąt isvedzioja apie britu kontroliuo
jama Graikija. -

Sovietu Sajuriįa, įpykusi del nauju amerikiečiu reikalau
jamu natos koncesijų Irane, kursto įvairius maistus, kurie 
veda prie vyriausybes krizes. Sov. Sąjungą taip hat' gyvai 
reaguoja dės jos isskyrimo svarstant Sirijos, Libanono ir Tan
zero reikalus ir reikalauja taip pat įsileisti ir savo atstpvus.

USA ir Anglija smarkiai kritikuoja kommnnistini Lenkijos 
vyriausybes Varšuvoje charakteri. Si vyriausybe yra po 
truputi taisomar ir “demokratizuojama“. Taicau pažiūrėkime is 
arčiau i šia diplomatine '“pergale“ — kaip anglai ir amerikie
čiai tvirtina.

Visose sovietu sudarytose ir kontroliuojamose vyriausybėse 
Centrinejė Rytu Europoje du pagrind/niai postai kaupia savyje 
didžiausia svori. Vienas ju yra “Vidaus“ arba “saugumo“ 
arba “policijos“ ministerija. Šie ministerija sprendžia kurie 
pipliecai turi sėdėt kalejamuos. .Ąntfri/U • postas yra
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“aiiklejimo“ arba propagandos“ ministerija. Ji sprendžia, kas 
piliečiams .leidžiama skaityti, klausyti ir kas žinoti. Šiuos du 
pagrindinuš postus uzeme ministriai gali ir nekliudomai nus
pręsti busimus “rnkimu“ rezultatus. Fęveik be išimties abu 
siuos postus turi uzeme komunitai. dirigoujami is Maskvos.

Pažvelkime tik naujaji Varšuvos vyriausyjbes sastita. aiš
kiai ,ne-komunistineje Lenkijoje: ministeris pirmininkas — 
■Bierut, komunistas; pirmasis rninisterio pirm, pavaduotojas — 
Gomolka. komunistas; tačiau labiausia šia vyriusybe charakte
rizuoja: Ratkievicz — “saugumo“ ministeris. komunistas ir 
Matuszevsky —«. “propagandos“ komumistas.

Visi jie išbandyti ir Maskvos pasitikėjimą turi vyrai. 
Pasigendama Aljantu intervencijos kaip nors kontroliuoti ju 
rinkiminiams veiksmams.

Istiesu, kokia gi verte turi tos garantijos, duotos Didžiųjų 
Trijules Jaltos Konferencijoje, kad Lenkijoj bus pravesti 
“laisvi“ ir “nevaržomi“ rinkimai. Kaip gi turi žiūrėti i sei 
fakta visas pasaulis, kuriam San Fransjsko Čhartoje Penki 
Didieje pasižada, bendrai veikdami, isspresti visas, karo įskel
tas problemas ir organizuoti pąstovįa taika?

Tai, galu gale, niekas kitas kaip tik naujas pasaulinis 
blefas. Jau pradeda ryškėti pasauli teriojantis skaldymas, 
kuri neišvengiamai seka būtinumas sudaryti naujas didelias 
armijas ir laivynus, kitaip sakant, būtinumas pasiruošti naujam 
karui.

Tam išvengei as nuoširdžiai siulau siuos aštuonis veikimo 
budus:

1. I visas tarptautines konferencijas kviesti Sov. Sąjungą, 
.net ir tuo atveju, jeigu jbs interesai ir nebutu liečiami. Kovoti 
' iki paskutiniuju pries ta tendencija, kuri yra linkusi Didžiosios
Jėgos teorijoj' Didziuosus Penkis sumažinti i Didžiuosius 
Keturis, Tris, Du ir taip sfera po sferos užleidžiant, palikti tik 

« Didiji Viena, Stengtis įgyvendinti didžiojo valstybes vyro 
Cordell Hull svajone: pasaulis be sferų. Pakviesti Sov. Sąjungą 
i konferencijas, kurios numato spręsti Sirijos, Tanzero . ir 
Libanono klausimas. Nustoti vesti pasitarimus tik su britais 
del pasaulo naftos — tegu ir Sov. Sąjungą taria'savo žodi del 
Irano ir kitu pasauly esančiu naftos versmitu naudojimo ir 
tvarkymo. •

Pakviesti Sov. Sąjungą dalyvauti tarptautinėje konferen
cijoje sprendžiant aktualia Dardaneliu problema. Šiuo metu 
Sov. Sąjungą viena pati daro spaudimą Turkijai siouo reikalu. 
Tačiau ta nėra vien tik Sov, Sąjungos ir Turkijos reikalas. 
Dardaneliu problema aprprendzinti Montreux Konvencija 1936 
buvo pasirašyta devynių valstybių, ju tarpe ir Japonijos. Kaip 
i tarptautine problema, mes negalime žiūrėti i ja pro pirštus, 
kad jos lengvabūdiškas issprendimas nesudarytu sovietu sferai 
kuriu nors palankiu faktorių kitoje kurioj nors Art. Rytu 
dalyje Tikroji išeitis turėtu būti ši: kiekviena ginčijama sferų 
klausima pavesti spręsti viešai tarptautinei konferencijai; joje 
dalyvauti turi.būti aiškiai ir vieša kviecijama Sov. Sujanga. 
Tegu Sov. Sąjungą pajunta, kad mes nebandome ja nusikratyti 
kad visas pasaulis pritaria jos teistoms aspiracijoms.

2. Išlaisvintai Europai tvarkyti turi būti sudaryta komisija 
is Sov. Sąjungos, Anglijos. -Prancūzijos ir USA. kuri rūpintųsi, 
kad butu pasalintos visos kliūtys; trukdančios gauti bent kokia 
informacija, apie islaisvintuosius krasfus. Tegu sovietu vi
suomenininkai ir komisarai, diplomatai ar prekybininkai, 
laisvai keliauja po vakaru demokratijų okupuotus kraštus. 
Taip pat reikalauti, kad tokia pati laisve butu teikiama ir musu' 
žurnalistams, užsieniu, reikalu, ministerijos valdininkams bei 
pramonininkams Vidurio Rytu Europoje.

Tegu Sov. Sąjungą liaujasi dariusi kliūtis musu naftos pra-> 
monininkams, kurie šiuo metu siekia atgauti jiems Rumunijoje 
pries kara priklausiusias naftos salini nuosavybjs. Šio klau
simo issprendimas yra pribrendęs reikalas ir mes turime 
reikalaui is Sov. Sąjungos abipusiškumo. Is tiesu, susidarė juk 
juokinga ir mus žeminanti padėtis: musu užimti kraštai yra 
laisvai prieinami Sov. Sąjungą, kai tuo* tirpu Sov. Sąjungą 
izuliai užkerta mums bent koki galimumą stebėti gyvenimą 
jos užimtose srityse.

. Nepamesdami savigarbos, sukurkime draugiškus santykius 
šu Sov. Sąjungą. Negalime ir neturime teises reikalauti, kad 
sovietu vyriausybe .nustotu kontraliavusi spauda savam 
krašte Tačiau galime ir privalome reikalauti, kad Sov. Sąjungą 
nustotu kontroliavusi Alijantus tuose kraštuose, kuriuos ji 
išlaisvino tik su tu pačiu Alijantu pagalba. Vardan intymios 
draugystes su Sov. Sąjungą mes to privalome reikalauti'. Tegu 
musu vyriausybe nezivarzo pasakyti Sov. Sąjungos vyriau
sybei tiesa i akis: zu kiekviena dena tokio spaudos suvaržymo 
vis labiau smunka ir Sov. Sąjungos prestižas Jungtinėse 
Valstybėse.

3. Islaisvintos Europos Komisija, apie kurią minėjau 2-ms 
punkte, privalo susidomėti busimais rinkimais išlaisvintuose 
kraštuose. Rytu Lenkijoje ir Baltijos valstybėse Sov. Sąjungą 
pravedė rinkimus 1939—41 metu begyje, tai yra tuo metu, kai 
ji buvo dar Vokietijos sąjungininke. Siu rinkimu rezultatai,, 
isspausti is siu valstybių masiniu zudyniu ir trėmimu pagalba. 
Vien tik is rytu Lenkijos deportuota daugiau negu vienas 
milijonas gyventoju (is (oficialaus šiuo pranešimo Tarpt.

• Darbo įstaigai “Gyventoju Isvietinimas Europoje“,. 1945 iri., 
59 pusi.). Paskelbus rinkimus buvo leista statyti tik' vienas 
kandidatu sarasas. Savaime aišku, kad kiekvienam krašte toks 
sasas ir laimėjo. Lietuvoje ur toki sarasa buvo atiduota 
99,19% visu balsu. Šie rezultatai buvo paskelbti viename Lon
dono laikraštyje, remiantis oficialiu sovietu žinių agentūros" 
pranešimu 24 valandas pries uždarant rinkimines urnas.

jeigu panašus rinkimai vykstą ir dabar sovietu okupuotoje 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Jugoslavijoje, Vengrijoje. Vakaru 
Lenkijoje ir. Rytu Vokietjoje, tai netenka abejoti, kad ju-rezul
tatai neitikins amerikiečiu ir anglų. Trys Didžiosios Valstybes 
Jaltos Konferencijoj pareiškė, kad jos trokšta “sutartinai 
.padėti“ išlaisvintiems kraštams “pravesti laisvus rinkimus“. 
Tegul jos dabar išlaiko si savo pažada.

4. Nemažiau uz Europa pasaulinei taikai graso ir Tolimieji 
Rytai. Teisingai Cordell Hull pastebėjo, kad sis pasaulinis 
karas prasidėjo 1931 metais, kuomet Japonija puolė Kinija ir 
okupavo Mandzurija. Sov. Sąjungą i palankus ir draugiški 
žurnalistai jau kalba apie. tai. kad Sov. Sąjungą prisijungsianti, 
savo sferai Mandzurija, kaip kad jinai nesenai prisijungė* 
Mongolija.

5. Pažvelkime i du pagrindinius bruožus, kurie nusako 
Sov. Sąjungos politika Azijos tautu tarpe. Pirmas bruožas — 
visiškai vienodas visu rakiu traktavimas ir antras — pastangos 
pakelti gyvenimo' lygi Azijos tautu tarpe.

-is 16 Šoy. Sąjungos respublikų 5 ju randasi ^Centrinei* 
Azijoje, kuri

blikos visais atžvilgiais prilygintos Europos sovietu respubli
koms. Caro Rusija atėmė is čiabuviu žeme ir atidavė ja 
rusams. Sov. Rusija tas žemes vėl gražino ciąbuviarris. Sov. 
Sąjungą taip pat nustatė aujrstas bau mes uz rasines neapykan
tos kleidima tarp rusu ir čiabuviu, ar paskiru čiabuviu genčių. 
Be to, jie pasiryžo sumoderninti gana primityvu vietiniu tautu 
gyvenimą; ' - .

Uzbeku respublikus gyventju skajcius siekia apie 6 mili
jonus. 1939 metais si respublika turėjo daugiau pramones 
imoniu ir aukštesne gamyba, negu Turkija. Iranas ir Afgani
stanas drauge su bendru 45 milijonu gyventoju skaičium. 
Resnjiblikoje žemes apdirbimui naudota daugiau traktorių, negu 
visoje Vokietijoje.

Sis pažadas turi būti įvykdytas ne tik sovietu okupuotuose 
kraštuose, bet taip pat ir hmerikieęiu-britu okupuotoje Italijoje 
ir britu okūpSbtoje Graikijoje. Čia monarchistihe- graiku 
armija persikibia ir salina kairiuosus ir žiauriausiomis prie
monėmis stengiasi užtikrinti sau pirmenybe naujosios Graikijos 
politiniamtx gyvenime. Tegul Isla svintos Europos Komisija 
padeda Graikijoje kairiesiems, o Jugoslavijoje desiniesiems 
netrukdomai prieitK-prie balsavimo umu. ,

Rinkimai/kurie isryskins naujosios Europas veidą, privalo 
būti laisvi ir be Jokiu machinacijų. Jeigu to nebus, praraja tarp 
Sov. Sąjungos in URA dar labau padidės. Nepakanka vien tik 

■ kalbėti apie iškilusius nesutarimus — reikia imtis priemonių 
jiems pasalinti.
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Kas supras .Tavo sielvarta, mama 
Ir kas asaras tau suskaitys?
Kas paguos vakarais Tave sena" 
Ir žodi meilesni Tau pasakys?

As žinau, Tu verki ten be galo.. '.
As sielvarta Tavo žinau,
Suprantu, kai nebcr idealo,
Ko vertas gyvenimas lieka žmogaus.

' ' i
.‘ As norėčiau paklausti medeliu

Taip šlamant veieliui tyliai, 
Ar sugavus mažyti paukšteli, 
Mamyte ar mano jnatei?-

Ar matei Jos išvargusį veidą, „ .
Ar pražilę jau josios plaukai,
Gal jau nėr, gal mane ji apleido,
Pasakyk, pasakyk atvirai. . *

L. Mackevičius

■■■■■
z

Tegul musu vyriausybe įvykdo siuos du pasiū
lymus, Pirma tegul jinai pakviečia Sov. Sąjungą pri
sidėti prie sutarties, pagrasytos 1922 m. Vašingtone, 
kurioje USA, Prancūzija, Anglija, Kanada, Australija, 
N.'Zelandija, Pietų Afrika, Indija, Belgija, Olandija ir 
Portugalija pasižada “gerbti Kinijos suvereftuma, ne
priklausomybe ir jos teritorini bei administratyvini 
integralumą“.

Antra ,—. tegul musu v'yrausybe, drauge su Va
šingtono sutarties dalyviais ir Sov., Sąjungą bei Ki
nija,- susitaria duoti Sov. Sąjungai pilna prekybine su
sisiekimo laisve pėr, Mandzurija i neuzsalancius uo- 

. stus, kadangi Sibiro geografine padėtis to teisėtai 
reikalauja. Parodykime bent truputi iniciatyvos. Atsi
kratykime tuo netikusiu anglosaksu papročiu tol krauti 
nutarimus vienai ant kito, kol jie pagaliau pasvyra 
ir krenta, i bedugne. Pasiimkime Mandzurijos klausimo 
iniciatyva i savo rankas ir koikreciai veikdami įrūdy
kime Sov. .Sąjungai, kad jos draugyste yra mums rei
kalinga, padekime jai taikiu budu gauti tas ekonomi 
nes lengvatas, kuriu teisėtai reikalkuja. Jeigu mes-ne
padarysime visko, kas padėtu pasaįinti karo pavoju 
keliančius veiksnius, tai mes patys lapsime karo kal
tininkai Tol. Rytuose. Taika nesukuriama susitarus 
tik. viena syki; konkrečiais veiksmais ji turi buti; ug
doma nuolatos.

Pirmasis siu idėjų vadovas J. Stalin •— taip pab 
azijatas. Jis buvo ir pirmuoju Sov. Sąjungos Tauty
bių. Komisaru ir jo nuopelnams priskiriamas išnaiki
nimas visu rasiniu nesklandumu. Jis yra* pasakęs: 
“RaudOnosius Armijos jėga gludi tame fakte, kad jos 
nariai yra auklėti tautu lygybe^ dvasioje.“ Kaip viena 
is pirmųjų šio karo tikslu jis yra nurodęs i reikalą 
“panaikinti visus rasines neapykantos pasireiskimus.“ 
Neturime, pamiršti, kad Stalino sirdis yra Azijoje. Ir 
todėl mes, “-vakaru demokratai“ -— amerikiečiai, an
alai, olandai arbelgai negalime turėti vilčių pralenkti 
Stalina toje srityje, tuo labiau, neturėdami panausas 
nusistatymo rasiu klausimu ir neturėdami tokio sti
praus troškimo išvesti'azijatus i modernaus gyvenimo, 
lyri

6. Sprendžiant nusiginklavimo problema turime 
nedelsiant suartėti su Sov. Sąjungą. Bent kokios lenk
tynes su Sov.- Sąjungą šioje srityje -butu pražūtingos. 
Sprendžiant is gimimu diagramos kilimo, Sov. Sąjungą 
■uctrtfktis turės daugiau gyventoju, negu yisos anglis-

k . . r. Z 

kai kalbančios salys drauge. Suėmė visas Sov. Sąjun
gos Europos ir Azijos sferas draugėn, jeigu pasaulinė 
politika pakęs ir- toliau tokiu sferų sudarinejinfti; turė
sime konstatuoti, kad po keleto dešimtmečiu Sov. Są
jungos karini potencialą turėsime skaičiuoti is 400 mili
jonu gyventoju skaičiaus.' O Sov. Sąjungą žygiuoja 
šiuo metu i pilna militarizma.

Atatinkamos sovietu ištaigos panaikino koeduka- 
cine sistema visose sovietu mokyklose, viešai paskelb- 

■ damos šia priežastį/berniukai jau nuo pat mažens turi 
būti ruošiami kariais i Raudonąja Armija ir todėl mer
gaičių itaka turi būti, eliminuota. Naujoji Suvorovo 
vardo karo akademija ima ruošti berniukus karininku 
korpui jau nuo 8 metu amžiaus. Vienas Suvorovo aka
demijos auklėtinis, 12 metu atnziaus Vitali Morozov, 
dalyvavo kautynėse ir uz parodyta narsumą' apdęvano- 
tas .medaliu. Ar norėtu USA ar Ahglija thip pat pa
sukti šiuo kelių? • . , ■ .

Nesąmonė butu kalbėti apie tai, kad visas šio 
meto Sov. Sąjungos, Anglijos,. USA ir Prancūzijos ka
rinis pasirengimas yra nukreiptas tik pries Vokietija 
ir Japonija. Juk mums žinoma!, kad Vokietija ir Ja
ponija numatomos visiškai nuginkluoti. Taip pat ne- • 
sąmone butu aiškinti, kad sios priemones nukreiptos 
pries mazasias valstybes, kurios kad ir visas draugėn 
sudėjus, vis dėlto lieka kariniai bereikšmes. Savaime 
peršasi išvada, kad sios didžiųjų valstybių priemones 
yra nukreiptos vienu pries kitas. Ir negali būti dides
nio pasityčiojimo is San Fransisko CKartos kaip sis. 
Juk Chartos esme gludi didžiųjų valstybu vienybėje.

Siekdami draugystes su Sov. Sąjungą ir norėdami 
ijungti Didžiosios Jėgos teorija taigos išsaugojimui, 
stenkimės jau dabar priartinti Sov. r i e nusi-

’ ginklavimo. ,
7. Jeigu mes galime isspresti sferų problema ir 

ginklavimosi reikalus, duokime Sov. Sąjungai to, ko 
jinai šiandien labiausiai reikalinga: amerikiecu pagal
bos atstatyt vokiečiu nuteriotam kraštui. As sakau jei
gu, nes argi butu tikslu siusti Sov. Sąjungai masinas, 
masinu gamybos stakles, elejctrbs generatorius, gele
žinkeliu reikmenis ir chemines pramones masinas, kad 
tuo padėti jai isigyti daugiau sferų, daugiau ginklu 
ir armijų. Juk tai. butu be abejo, visiškai kvaila, kad 
Alįjantai padėtu vieni kitiems tik tam, kad kuris nors 
is ju stiprėtu ir taptų jiems patiems pavojingu. įeikime 
i taikos kelia, o paskiau padekime vieni kitiems.

8. Kad surastumėm ta tikrąjį kelia i' taiką,- pą- 
darykime-veiklu ir gyvenimiška San Franciske įkurta 
jungtiniu Tautu Visumos Susirinkimą, .i kuri, ięit" 
visos tautos. Ir Visumos Susirinkimas turėtu posėd
žiauti'nuolatos .

San Francisko Charta numato, .kad aukščiausioji 
Jungtiniu Tautu instancija — Saugumo Taryba — , 
kurioje lemiama role vaidina Penkios Didžiosios Val
stybes! turi veikti nuolatos. Visuotinas Susirinkimas 
posėdžiauja tik sesijomis. Tačiau numatomos ir “nepa
prastos sesijos“, jeigu dauguma sios naujos organiza- 

’ cijos nariu to pageidautu. Tegul tad,’sios organizacijos 
nariai tu sesijų ir pageidauja, taip kad ir Visumos Su-, 
sirinkimas kaip ir,Saugumo Taryba veiktu be paliovas.

Saugumo Taryba jungia savy faktiškai viso pa
saulio fizine , jėga. Tačiau tik visu tautu .Visumos Susi 
rinkimas gali atstovauti pasaulio siekimus. Visumos 
Susirinkimas savo diskusijų ir debatų metu gali i sviesa 
•r patiekti pasaulio opinijai tuos visus nesutarimus, 
kurie iki šiol po vtsu*karu išskirdavo didžiąsias valsty
bes i priesngas stovykla?. ,Siuo keliti einant butu realiai 
padėta issiaiskinti visus nesusipratimus ir sušvelninti 
ginčus, o taip pat įtraukti Sov. Sąjungą, US’A,’Anglija, 
Prancūzija ir Kinija viso pasaulio taikos tarnybon. 
Tegul Visumos Susirinkimas tai praveda ir tampa visoj 

,pasaulio sveitove ir jo valios reiškėju. Ir, pagaliau;! 
jeigu USA dar tuo tiki, kad “visi žmones yra lygus ir 
gimė laisvi“ visi, be išimties, tegul jipai ir padeda 
Visumos Susirinkimui šia minti pravesti.

Sov, Sąjungos jėgos potencialas yra šiuo metu 
didžiausias. Nebandykime nustatinėti jegu pusiaus

vyros, jungiantis su kitomis dirfziosiomis valstybėmis. 
Tikroji USA pozicija turėtu būti rūpintis išlaikyti 
žmogišku butybiu teises pries neribotas “clidenybiu“ 
užgaidas. . ’ ,

As pradėjau si straipsni nusistatęs* pries tarptau- 
tini’sentifnentalizma. Baigiu ji būdamas uz tarptautini 
broliavimasi. Prie to ir pasilieku. Sentimentalizmą 
palikime sapnu pasauliui. Broliškumas tampa tikrove 
tik realiu pastangų ugdomas. Kiek tai liečia musu san
tykius su Sov. Sąjungą ir’kitais kraštais, as norėčiau, 
kad su Dievo pagalba mes rastumem viduri tarp to 
sveiko idealizmo ir to gyvenimiško bendrumos jausmo, 
kurie tik abu drauge gaji padėti mums įgyvendinti 
taika. Verte L. J.

RpdakL; V. Kalakauskas. Leid. Lietuviu Komitetas, 
Greven (Westfal.). ' .

Splust: Buchdruckerei J. Vienerius, Mūasler. ,
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