
Bidault - taikos kongreso pirmininkas
Londono*. Paryžiuje, Liuksemburgo rū

muose, liepos 29 d. lygiai 17 vai. atidarytas 
taikos-kongresas. Į jį atvyko 21 sąjunginės 
tautos delegacija apsvarstyti taikos sutar
čių projektų su Italija, Rumunija, Vengri
ja, Bulgarija ir Suomija.

Prancūzijos mihisteris pirmininkas ir už
sienių reikalų ministeris Bidault pasakė ati
daromąją kalbą. Jis pasveikino delegatus 
Prancūzijos vardu ir pareiškė įsitikinimą, 
jog visos sąjunginės tautos dalyvausiančios 
draugiško bendradarbiavimo dvasioje kon
greso uždaviniams sprąsti. 30 metų būvyje 
Prancūzija sveikinanti tautų atstovus, kovo
jusius dėl demokratijos, jau antrą kartą su
sirinkus taikos daryti.

Prancūzija įvertina tą didžią garbų, kuri 
jai tenka, kad jos sostinė pasirinkta taikos 
kongreso vietove. Nelaimė, po pirmojo D. 
karo taikos konferencija negalėjusi sukliu
dyti, kad po 25 m. kilo dar ilgesnis, dar bai
sesnis karas. Kritikuoti esą langva, bet tik
tai istorija tegalinti tarti teismo sprendimą. 
Šiokios ar tokios būtų buvusios taikos su
tarčių silpnybės po D. karo, Bidault nuo
mone, tikroji jų priežastis glūdinti fakte, jog 
jas sudarant nedalyvavusios 2 didžiosios 
valstybės. Jis esąs laimingas, galėdamas 
pareikšti, jog šios silpnybė^ dabar nebe
egzistuojančios. Kalba palydėta gausiais 
ap'od’ismentais.

L dault vienu balsu buvo išrinktas kon
greso pirmininku. Kongrese dalyvaująs JT

Arabai tariasi su žydais
Vašingtonas. Anglų užsienių reikalų ml- 

niste/ija pranešė, kad Londone numatoma 
sušaukti žydų ir arabų vadovaujančių as
menų kongresą Palestinos reikalams svars
tyti. Vyriausybės atstovas taip pat pareiš
kė. jog Arabų Lygai buvo pažadėta prieš 
galutinai sprendžiant Palestinos reikalą at
siklausti ir jos nuomonės.

Iš Palestinos pranešama, kad tenai šiuo 
metu tarp arabų ir žydų prasidėjo tiesiogi
niai pasitarimai Palestinos reikalu. Norima 
paruošti provizorinį planą ir jį patiekti 
Amerikos ir Anglijos vyriausybėms. Kal
bama, jog norima siūlyt įkurti Palestinoje 
dvi nepriklausomas valstybes: žydų ir ara
bų. I rytus ir į vakarus nuo Jordano upės 
esančios sritys turi būti paskelbtos neutra
lia teritorija ir turėtų priklausyti JT kon
trolei. Toje teritorijoje turėtų būti įsteigtos 
dvi valstybės: Judėja ir Abdullaha, kurių 
sienas turėtų išvesti specialiai tam reikalui 
sudaryta arabų žydu komisija. Krikščiony
bės šventosios vietos turėtų būti visų 
krikščioniškų religijų atstovų valdomos. 
Jeigu dėl sienų nepavyktų susitarti, tai jos 
turėtų būt nustatytos JT komisijos,' Į kurią 
(eitų iki I narių, visiškai nesuinteresuotų 
Palestinos reikalu. Arabai ir žydai pasiža
dėtų nelakyti jokių karinių pajėgų, išskyrus 
tas, kurios būtų reikalingos krašte tvarkai 
palaikyti

gen. sekretorius Trygvė Lie išrinktas gar
bės pirmininku. Toliau buvo išrinktos ko
misijos delegacijų (galiojimams patikrinti ir 
darbotvarkės projektui paruošti.

Taikos sutarčių projektus delegatams įtei
kė * užsienių reikalų ministerlų pavaduoto
jai.

Pasiūlius darbotvarkės komisijos ir pilna
ties posėdžius vykdyti tomis pat valando
mis, energingai užprotestavo Australijos ats
tovas. Jis pareiškė, kad ta komisija nėra 
paprasta komisija. Jos uždavinys bus nusta
tyti viso kongreso darbą ir nuspręsti, ar 
nutarimai turės būti priimami paprasta ar 
kvalifikuota balsų dauguma. Kongresui pa
grindinės reikšmės bus daugelio delegacijų 
pirmininkų pageidavimas aktyviai dalyvauti 
darbe, sukurti tokią instituciją, kuri tary
boje turėtų tokias pat teises, kaip ir 4 di
džiųjų valstybių užsienių reikalų ministe
rial.

JAV užsienių reikalų ministeris parėmė 
Australijos atstovo pareiškimą. Bidault, kaip 
susirinkimo pirmininkas, priekaištų nepa
darė.

PAŠALPA BRITŲ ZONAI
Londonas. į britų okupacinę zoną Vokieti

joje birželio mėnesį britai vokiečiams mai
tinti įvežė 147.000 tonų duondinių ir kitokių 
javų. Be to, dar įvežta 1.200 to žuvies, 3.500 
to konservų, 5.000 to šviežių daržovių ir 
4.500 to sėklų.

4.^

Spaudos žiniomis, šiomis dienomis lau-
kiama atvykstant į Palestiną naujų ka
riuomenės dalinių, kurie, reikalui esant, ga
lėtų išlaikyti krašte rimtį.

NELEGALUS PLAKATAS MIUNCHENE

„The Stars and Stripes“ praneša, kad prieš 
keletą dienų Miunchene rastas išklijuotas 
ant sienų ir, spėjama, plačiai išplatintas 
gražiai išspausdintas vokiškas plakatas, ku
riame rašoma, esą, amerikiečių „išlaisvin
tojų“ armija atnešusi „prostitucijos, bado, 
džiovos ir masinių nusikaltimų palaimą“. 
Toliau šiame plakate rašoma, esą, prievarta 
išvietlnti asmens, nukentėję nuo „vokiečių 
teroro“, visai nerodo jokio noro grįžti na
mo, bet greičiau sutinka su tragišku likimu 
pasilikti kišenvagiais ir gerklių piovėjais.

Bavarijos kontržvalgybos viršininkas ma
joras Vaka paaiškino, kad šis plakatas yra 
pirmas viešas nusikaltimas karinės vado
vybės potvarkiui, draudžiančiam spaudžius 
platinti be karinės vadovybė* leidimo, 
drauge pažymėdamas, kad plakatas aštriai 
puola karinė* vadovybės ir JAV užsienio 
reikalų ministerijos politiką DP atžvilgiu, ir 
tuo būdu šiuo atveju yra nusižengta drau
dimui „liesti Sąjungininkų pajėgas bei jų 
narių potvarkius ir interesus“.

Britų ir amerikiečių zonos 
ūkiškai sujungiamos

Londonas. Britų ir amerikiečių okupaci-* 
nės zonos Vokietijoje sujungiamos į vienų 
ūkinj vienetą. Si priemonė buvo paskelbta 
valstybės ministerio Noelio Bakerio Žemų
jų rūmų debatuose. Britanijos vyriausybė 
nusprendusi amerikiečių siūlymą ūkiškai 
susijungti su bet kuria kita zona iš princi
po priimti. Sį siūlymą Paryžiuje buvo patei
kęs JAV užs. reikalų ministeris, o kontro
lės taryboje — atkartojęs Mc Narneys.

Britų valdininkai turi pasitarti su ameri
kiečių komisija, kaip įsteigti bendra. admi
nistracijas žemės ūkiui, prekybai, pramonei 
ir finansams.

Toliau Noelis Bakeris pareiškė, kad Bri
tanijos vyriausybė šiame susitarime matanti 
žingsnį į praktinį Potsdamo susitarimo vyk
dymą, pagal kurį Vokietija turėjo būti 
traktuojama kaip ūkio vienetas. Britanijos 
vyriausybė darysianti viską, kad jos dispo
zicijoje esančiomis priemonėmis pasiektų 4 
didžiųjų valstybių bendradarbiavimą Vokie
tijoje, ir tiki, kad kitos dvi okupacinės vals
tybės prisidėsiančios prie anglų amerikie
čių pakto. Sutartis nesanti nė prieš ką nu
kreipta.

Vokietijos ūkinė vienybė buvusi pagrin
dinė Potsdamo susitarimo sąlyga ir turinti 
pirmenybę prieš visas reparacijų kombina
cijas. D. Britanija niekada nesutikusi pripa-u 
žinti sovietų reikalavimo, kad jiems būtų 
pripažinta 10 milijardų dolerių reparacijų iš 
Vokietijos, ir to niekada nelaikiusi įmano
mu dalyku. <

Tolesnėje kalbos dalyje jis palietė karo 
belaisvių repatrijaciją ir anglies eksploata
ciją. Pasak ministerio liepos mėnesį repatri
juota 2000 buv. kareivių. Dėl piūties darbų 
šis skaičius rugpiųčio mėn. nupulsiąs iki ke
lių šimtų. Rugsėjo mėn. jis vėl pakilsiąs 
lig 2000.

Į klausimą, koks yra reikalas ' belaisvius 
laikyti ir neleisti jiems grįžti į Vokietiją, at
sakė, jog D.' Britanija padariusi aukų Vo
kietijos 'labui, būtent, siųsdama jai maisto 
produktų. Karo belaisviai kaip tik daugiau-_ 
šia ir naudojami maisto dalykų gamyboje, 
tad aplinkiniu būdu dirba Vokietijai.

Reikalavimas sustabdyti Ruhro anglies 
išvežimą esąs visai išmintingas, bet britų 
užsienių politikos požiūriu visiškai neįvyk
domas. Anglys esančios gyvai svarbios 
Prancūzijos, Belgijos ir Olandijos atstaty
mui. Tų kraštų kasyklos buvę eilę metų vo
kiečių be atodairos plėšiamos, tuo būdu pa
kirstas jų ūkinis pajėgumas. O anglis atsta
tymui yra daug svarbesnė, nekaip kas kita.

Kodėl per 40.000 vokiečių be teismo pro
ceso laikomi internuoti, ministeris atsakė, 
jog tai esą daugiausia^ SS, SD ir Gestapo, 
vadinasi, asmenys, kuriems bylos turėtų 
būti keliamos ir kurie galėtų pakenkti, ap
lamai imant, rimčiai. Jų suimtų laikymai 
esąs elementarus atsargumas.
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Kryžminėje šviesoje
Šio karo pradžioje, eigoje ir dabartiniu 

karo ginklų paliaubų metu daug reikalų ir 
dalykų pateko ir.patenka kryžminėn švie
son. Ir todėl jie išryškėja hs tik fasadiniu 
architektūros formos atžvilgiu, bet ir dva- 
sine-vidine lygmens verte bei patvarumu. 
Išryškėjimas neįvyko savaime. Pareikala
vo sukrėtimų, konvulsingų kančių, kurios 
dar daugeliui kam ir dabar nesibaigė. Šion 
švieson atsidūrę gyvenimo įvykių faktai ir 
epizodai bei dalykai turi dar nemaža tam
sių ir tamsokų šešėlių. Bet kai kurie jų 
jau neturi. Kai naciškos Vokietijos kėslai 
pateko nuolatinėn kryžminėn švieson galų 
gale visai dingo šešėliai ir nukrito kaukė, 
kuri daug ką nuo žmonių akių dengė. Ir 
šiandien visas tas reikalas — visas supla
nuotas naciškas kūrinys ir pagal tą kūrinį 
-atliktas darbas yra regimas, galimas įver
tinti.

Dar ir dabar nepertraukiamai ir neat
siejamai šion švieson patenka tokie faktai, 
kuriuos -.nervingai kai kas greitai stengiasi 
uždengti ?tr bent šešėliais užtamsyti. Kaip 
pavyzdys yra slapti protokolai, apie ku
riuos buvo užsiminta NūrnbergO teisme. 
Šviesai kliudžius krito dar ir šešėliai dėl 
nepalankaus politinio momento. Tie šešė
liai kryžminėje šviesoje dar krinta ant 
Lenkijos, Pabaltijo valstybių klausimų. Jie 
dengia dar visą rytinę Europą bei Balka 
nūs. Tačiau kryžminė šviesa gyvenimą 
aiškina kaip filmos negatyvą, per kurį 
pereinanti ar kliudanti šviesa iššaukia ir 
pozityvą: ne tik vaizdą normaliame foto
grafiniame paveiksle, bet ir iš tikro duoda 
pozityvių-teigiamų duomenų įvertinti ir 
duoda.akstinų taisyti ir veikti šia prasme. 
Jungtinu Amerikos Valstybių pagrindų kū
rėjas Jaffersonas rašė, kad jei valdžia pra
silenkia su pagrindiniais žmonių laisvės ir 
teisės dėsniais, yra visų pareiga ne tik su 
tais prasilenkimais kovoti, iJet ir tokią 
valdžią pašalinti. Tam kaip tik šiandien 
jfra puikus pavyzdys Vokietija, kur su 
šiais prasilenkimais visų vokiečių nebuvo 
efektingai kovojama ir nebuvo efektingai 
ryžtasi. Ir visa to pasekmės pačios kalba 
ir prikišamai parodo. Tai pačiai kryžminei 
šviesai veikiant, atidarydamas Nūmbergo 
teismą vyr. teisėjas Jacksonas pasakė, kad 
pagal šį įstatymą, pagal kurį dabar teisia
mi šie 24 svarbiausi karo nusikaltėliai, gali 
būti teisiami ne tik pastarieji, bet ir tie, 
kurie dabar čia kaltintųjų ir teisėjų suole 
sėdi. Nors tas truputį mūsų ausį ir etiką 
kažkaip neįprastai veikia, bet filosofija

ARGENTINA SURADO KALBĄ SU 
SOVIETAIS

Buenos Aires (ONA). Argentina ir Tary
bų s-ga veda derybas, kuriose tarp kitų 
klausimą svarstomas sovietų siūlymas pa
remti Argentiną, kai pastaroji kreipsis į JT, 
reikalaudama, kad Anglija grąžintų Falk- 
lando salas.

Iš savo pusės Argentina duosianti sovie
tams koncesijas pietiniame Atlanto ir Ma
gelano įlinkiuose žvejoti.

Pasak pranešimų, iš kitų svarbiųjų daly
kų, kurie būsią sutartyje įtraukti, minima, 

sovietai pristatysią 500 tankų su lauko 
pabūklais ir naftos šulinių gręžiamąją įran
gą, reikalingą tyrimams vienai Argentinos 
naftos bendrovei.

ateity šiame vyksme suklups ir kas ne? 
Visiems yra laisva valia arba mestis ir 
pasinerti į nusikalstamo naikinančio siau
tulio plotus arba ištvert bei iškilti žmo
gaus teisės, pareigos ir laisvės reikalu, 
taip, kad Jacksono pasakyti žodžiai Nūrn
bergO nesulauktų pasitvirtinimo. Žinoma, 
tas mums bendrai tik iš dalies tegali tikti, 
nes mes nesame šiandien padėties lėmėjai 
ar teisėjai. (To ypač turėtų nepamiršti tie, 
kurie su tokiu cinizmu ir rafinuotumu 
nori į mus akmenį mesti ir meta. Bet kaip 
žmonės, kaip žmogus kiekvienas mūsų 
kryžminėj šviesoj turėtume mokėti viską 
įžiūrėti ne fatališkai, ne vien, kas vyksta, 
laikyti, kad yra neišvengiama būtinybė, 
bet kad tai yra kartu ir kiekvieno patva
rumo ir vertės bandymas. Nereikia pamir
šti, kad. visoks banditizmas vienu ar kitu 
laiku atsisėda kaltinamųjų suolan ir ne 
amžinai tiems patiems dalykams būna ne
palankūs politiniai momentai, kurie dabar, 
žiūrint į. gyvenimą, atsidūrus kasdieniams 
įvykiams laikinai kryžminėje šviesoje, ir 
turi šešėlių. Bet po kiek laiko ta šviesa 
gali kristi į šešėlius taip, jog visi dalykai 
bus aiškūs, kaip yra aiškūs vienas ar du.

Ar-sugebės atsakingos valstybės ir žmo
nija ir paskiri asmenys pasielgti taip, kad 
.jaffersoniškai sakant, nebūtų prasilenkta 
ir kad jacksoniškai netektų vėl pritaikinti 
įstatymo? . A . Žmonija eina į ateitį, o 
kryžminė šviesa krinta ir nušviečia kryž- 
kelingą visą eismą. Kiek tobulas bus žmo
nijos bei valstybių eismas ir kiek mažiau 
bus susikryžiuojančių — į tamsumas vir
stančių šešėlių? . . . Pagalvoti apie tai, 
ypač atsakingiems, ir netik atsakinga, bet 
ir verta. Mirtingiesiems, prieš įpuolant į 
kurią nors upę — irgi. Br. Šušvė.

r ' t

Vokiečiu generalinis stabas uz spygliuotų vielų 
užtvaros

yra- mėginusi išreikšti, kad: „viskas, kas 
vyksta yra būtina ir kiekvieni dalykai turi 
savo eigą.-“ Kiekvienam valia su šia min
tim sutikti ir nesutikti. Tačiau -ji padeda 
dalykus suprasti ir į juos įsigilinti.

Pro pajudėjusią, pasikėlusią ir pralaužtą 
„geležinę uždangą“ karo eigoje, kritusi 
kryžminė šviesa, daug -dalykų apšvietė 
taip, jog ne tik mūsų akys išsiplėtė nuo 
reginio, bet ir daugeliui kitų padėjo daly
kuose susivokti, pažinti ir suprasti. Ir jei
gu ta pati uždanga šiandien Vėl nukrito, 
tik žymiai toliau į vakarus, tai ir tas, ko-' 
dėl taip atsitiko, mums yra suprantamiau 
virtę, kai kad būtų be pamatymo ir be 
patyrimo panašių dalykų minėto j šviesoj. 
Tačiau už tą kryžminėj šviesoj tautos bei 
žmonija brangiai moka. Užtat toji šviesa, 
šviesa teisės 'ir laisvės lieka tautoms bei 
žmonijai dar brangesnės. Lieka dar bran
gesni tie dalykai dėl kurių tiek daug 
kraujo reikėta pralieti ir tiek daug reikėta 
šiurpulingų ir konvulsingų kovos momentų 
pergyventi.

Šiandien pasauly dar didelė tamsybė 
grūmoja prasiveržti, iškilti ir užlieti. Es
mėje reikalas sukasi ar žmonija pajėgs 
įrodyti savo vertę ir patvarumą, o taip pat 
ryžtą ir pareigą pašalinti tamsybę >— visa 
tai, kas yra prasilenkta, kaip Jaffersonas 

*sako, su pagrindiniais žmonių laisvės ir 
teisės prigimtiniais dėsniais. Šio karo 
eigoje matėme ir dabar matome kaip rutu- 
liuojasi gyvenimo įvykiai kryžminėj švie
soj ir kaip kartu išryškėja laiko mate 
šventos žmogaus teisės, pareigos ir jo lais
vės reikalas. Kyla didelis klausimas. Kas

„The Star and Stripes“ pranešimu anglai 
sumažino. suvaržymus sudaryti kontaktą su 
belaisvių stovyklomis, ir iškelia aikštėn, kas 
įvyko su išlikusiais vokiečių generalinio 
štabo nariais. Čia pateikiamas „United 
Press" korespondento Charleso P. Arnoto 
pranešimas. Jis yra vienas iš dviejų pirmų
jų žurnalistų,-kuriems buvo Teista aplankyti 
anglų žinioje esančią karo belaisvių stovyk
lą ir kalbėtis su internuotais vokiečių gene
ralinio štabo karininkais, kurių didžioji da
lis, subirėjus vokiečių karo aparatui, Flens- 
burgo apylinkėse pasidavė anglams į ne
laisvę.

Žymūs vokieęių generalinio štabo kari
ninkai, kurie kvaišus Hitlerio užkariavimo 
sapnus pavertė kovos planais, dabartiniu 
mętu didesnę savo laiko dalį praleidžia de
juodami, kad anglai juos^ maitiną „bado“ 
normomis ir nesirūpiną suteikti jiems pa
tenkinamų gyvenimo sąlygų.

Likusį dienos laiką jie leidžia koneveik
dami Hitlerio politinį neišmanymą, dalinasi 
prisiminimais iš pereito karo ir nagrinėdami 
Niurnbergo kaltinimą; kuris kekvieną gene
ralinio štabo narį, kaip karo nusikaltėlį, 
galėtų pasodinti į kaltinamųjų suolą.

Keturias valandas trukęs lankymasis šito
je vėjuotoje stovykloje prie Siaurės Belgi
jos''pilkųjų pelkynų korespondentą visai 
įtikinęs, kad anglai vokiečių generalinio 
štabo likučiams nešvaisto maisto ir liuksu

sinių gyvenamųjų patalpų, kaip tai skel
bia Maskvos radijofonas ir kiti šaltiniui.

Kita vertus, korespondentas stovykloje 
nematęs blogo traktavimo ir marinimo ba
du. Vienas anglų karininkas, savo metu bu
vęs Siaurės Afrikoje vokiečių nelaisvėje, 
sausai pažymėjo: „Vis dėlto geriau, nei tai, 
ką jie mums davė“.

Už trijų eilių spygliuotos vielų užtvarų 
šioje stovykloje, turinčioje apie 20 ha, ang
lai laiko 2.940 karo belaisvių, jų tarpe vi
sus, kurie tik tebėra anglų nelaisvėje, bu
vusius kadaise generalinio štabo karinin
kus.

Mediniuose barakuose pilna aukšto laips
nio belaisvių. Kiekvieną popietę šaukiama 
patikrinimo 137 generolai ir 31 admiro
las. Tuo būdu 135 pulkininkai sudaro 
„mažumą“.

Nemaža garsiųjų vardų, kaip Keitelis, von 
Rundstettas nukeliavo į Niurnbergą. Nors 
generolas majoras Arnimas, pasidavęs Tuni
se, tebėra čia. Taip pat čia yra garsiosios 
vokiečių militaristų giminės atžala genero
las pulkininkas Eberhardas von Macken- 
zenas.

Ar generalinis štabas slaptai, planuoja 
naują karą ar ne, esą sunku pasakyti, ta
čiau anglai tikrai neišlaiką jokios štabo 
akademijos ir neturį jokių poilsio namų 
pairusioms buvusio " ,JVehrmachto“ smege
nims.

(nukelta j 4 p.)
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Al. Perfiljev

Kryžiaus pergale
.... Juos užkasė vienoj didelėj bendroj 

duobėj: ji nebuvo panaši net į karo meto 
kapą, kadangi ir mažatikiams kyla tam 
tikra mirties pagarba laidojamiesiems. Čia 
buvo kitaip. Gyvi žmonės, sušaudyti, iš
koneveikti, fiziškai sudarkyti iki asmens 
nepažinimo, masiškai suversti duobėn ir 
paskubomis užpilti žemėmis ir smėliu?

Jie ilgai, bet nesėkmingai kovojo su ge
rai ginkluotais ypatingos paskirties bū
riais: trumpam laikui pasislėpdavo girių 
tankumynuose, balotose vietovėse, o po 
kurio laiko žaibiškai smogdavo. mirtinus 
smūgius vykdomiesiems komitetams. Susi
dūrus su gaiisiais priešo daliniais — tą 
pačią akimirką išsiskirstydavo: išgaruo
davo. Šios rūšies rusų „Vandeja“, atrodo, 
galėtų tęstis iki begalybės, nes daugumos 
apylinkės gyventojų tylomis, neregimai, 
didvyriai buvo remiami, jiem buvo prita
riama. Tačiau tie žmonės, kurie rodė did- 
vyribkumo stebuklus, ir kovėsi, kaip liū
tai, tikrumoje buvo geri, paprasti ir nekla
stingi — kaip kūdikiai. Tuo tarpu priešas 
buvo apdovanotas šėtano gudrybėmis ir 
klastingumu: ir ten, kur"jis nepajėgdavo 
jėga pasiekti pergalės, būtinai pasikvies
davo^ pagalbon klastą ir išdavimą.

Taigi, būrys laisvės kovotojų buvo iš
provokuotas kovon, pagal iš anksto pa
ruoštą ypatingo naikinamojo būrio planą 
tas planas numatė išdavikų pasiuntimą, 
apsupimą . ... ir tikrai, laisvės kovotojai 
buvo Išduoti; nesuskubo, kaip buvo įpra
sta, tam tikru metu išsisklaidyti, buvo ap
supti ir . . . sunaikinti.

Įprastinė sukilusių valstiečių taktika — 
išsiklaidyti i mažas grupeles — vienetus 
ŠĮ kartą nesėkmingai pasibaigė: viskas bu
vo pervėlai. s.

Išdavikams pavyko, gerų draugų skrai
ste prisidengus, įsiskverbti į laisvės kovo
tojų būtį: savo šlykštų ir niekšingą tikslą 
jie pasiekė. Įvyko apsupimas. Kryžminė 
sunkiųjų kulkosvaidžių ir automatinių šau
tuvų ugnis — ir viskas baigta! Nutilo gra
žių, laisvės — demokratijos Idėjų kupinos 
širdys ir liovėsi plakusios amžinai. Kur 
nekur dar beviltiškai besiginančius kovo
tojus negailestingai ir žiauriai priešo sadi
stai pribaigdavo: šlykščiais ir begėdiškais 
keiksmais keikdamiesi durtuvais badė 
Skausmuose besiraitančius sužeistuosius, 
pjaustė liežuvius, badė akis ... ir vietoj 
burnos, veido likdavo vien tik file prime
nanti kruvinoji mėsos masė . , , Vietoj 
anksčiau spindėjusių akių, juodavo sukrekė 
jusio kraujo skylės ... Paleistų vidurių 
žarnos vingiais viniojosi kruvinos žolės 
paviršiumi.

Atėjo naktis. Ramybė viešpatavo čia. 
Dangus patenkintai šypsojosi ir žvaigždžių 
mirksėjimas, atrodė, laimino žemėj gyve
nančius žmones ir siuntė jiems ramybę. 
Kartkartėmis pasigirsdavo keistų nakties 
paukščių ūbavimas. Nežinomos veislės 
žvėriukai, pabudę urzgėdavo. Vėjas 
feandė pykti, radęs pušų spygliuose ir ša
kose pasipriešinimą; bet kada jis kaukda
vo visu įtūžimu,, puolė purtinti senus ir 
jaunus medžius, pasigirdo visos girios nuo
lankus maldavimas pasigailėti. Šlamėjo, 
ūžė ir verkė nakties tamsoj giria . . .

Pallai mažo upelio'pakraštį išdygo neži

nomos kilmės kapas. Ir taip šventoji Ru
sija per tą siaubingąjį laikotarpį virto ma
siniu kapinynu ir beprotflamiu. Milijonai 
nežinomos kilmės kapų padengė to krašto 

’neaprėpiamas lygumas.
Ryto metą pro naujai Išdygusį kapą jojo 

naikinamasis raitelių būrys. Raitelių va
das pastebėjo tiems laikams neįprastą 
reiškinį: ant naujai supiltos smėlio ir že
mių krūvos, paskubom kojom sumindžio
tos, ir dar nespėjusios susilyginti su žemės 
lygmeniu, vienišai ilsėjosi nedailiai ir pas
kubomis sukaltas pušinis kryžius, kuris, 
be to, buvo iš beržo šakų nupintu vainiku 
papuoštas. Tai netinka, nelaukta, keista ... 
tartum tas kryžius būtų savaime, it gry
bas, išdygęs..< ir godosi jo paskirtis buvo: 
reikšti tylų, bet baisų ir griežtą visos tau
tos protestą ir Dievo paskutinį įspėjimą ...

Raiteliai nusėdo. Pasigirdo keiksma
žodžių jūra. Dalinio vadas — savo laiku 
buvo plėšikų vadas — katorgininkas, re- 
cidivistas nusikaltėlis ir žmogžudys, — 
puolė, gintis negalintį, kryžių nuogu kardu 
ir savo veiksmą palydėdamas keiksmažo
džių virtine. Po vienos kitos akimirkos 
kryžius buvo į smulkius gabalėlius suka
potas. Šakaliai ir medžio likučiai padengė 
kapą ir artimą jo aplinką.

Naikinamasis, egzekucijas vykdąs, būrys 
nujojo. Kur tik jis rasdavo, pakeliui, so
džius, bažnytkaimius ar net pavienius na
mus negailestingai degino, b užtiktus ne
kaltus žmones — šaudė. Ugnis ir kardas 
pakibo ant kadaise buvosios laimingos Ru
sijos.

— Seneli, seneliuk! — kur gi naktį išei
ni? Man baisu. Atvažiuos tie, kurie mū
siškius seniau sukapojo ir tave pagaus ...

Senas žvejys Petras, vis dėlto, nieko ne
taręs, atsargiai išropliojo iš savo juokingai 
mažytės lūšnelės, kuri išliko nesugriauta 
tik dėl to, kadangi ji buvo veik neįžiūrima, 
nes atrodė lyg prilipinta prie upės kranto 
ir ją dar slėpė tankiai suaugęs beržynė
lis. Atrodė, jog pasislėpusi lūšnelė links
mai šypsojosi ir iš visoje gubernijoje praė
jusios siaubą nešusios baudžiamosios eks
pedicijos, kuri, ugnies ir kardo pagalba, 
negirdėtu žiaurumu viską, o viską, sunai
kino: neliko nei trobesių nei gyvo žmo-

Raketiniai
Šiomis dienomis Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse New Meksikos srityje, White 
Sand dykumoje — toje pačioje vietoje, kur 
buvo išmėginta ir pirmoji- atominė bomba — 
įvyko raketiniai bandymai. Iššautoji rake
ta pakilo į aukštį 120 kilometrų ir po 63Ai 
minučių skridimo laiko nusileido už 90 kilo
metrų nuo iššovimo vietos. ,

Šis raketės tipas yra pakrikštytas „Taifū
no“ vardu. Tai yra metalinis aparatas, ku
ris turi artilerijos sviedinio formą. Jo mo
torus pumpas ir turbinas skrendant suka 
skystasis angliarūkštis, kuris degdamas pa
virsta į šviečiančius dūmus, todėl raketės 
kelias yra matomas ir etero aukštybėse.

„Taifūno'* raketės savo esme yra pana
šios į vokiečių V-lekiančius sviedinius. To 
tipo vokiečių lekiančios bombos buvo tik 
patobulintos artilerijos šūvis, nes nebuvo 
galima tiksliai reguliuoti bombos nusileidi
mo vietoj. Dabar, kada „Taifūno“ raketes 
manoma panaudoti tarptautinio pašto tarny
bai, reikėjo išgalvoti visą eilę preciziškai 
tikslių aparatų, kuriais būtų galima regu-

A. P. Jases

Sielvartėli!
Brenda jiienos per kraujus . . . 
Sielvartėli, tu gajus! —

Eina amžiai — vis laukais 
po lūšnas skurdžiais takais, 
po karaliaus aukso menę, 
po kovos laukų verdenę.

Rudenėlio vakarais 
pro gelsvus lapus daigais — 
vaikštai nerimu tylus

_ po sodybas, po šilus ...

gaus ... Ir visa tai vykdė savi . . . rusai! 
Senelio Petro lūšnelė tikrai mažytė ir ne
pastebima tyliai tūnojo toli nuo keiių kr* 
nepatraukė žudikų dėmesio. Ir dabąr čįa 
gyvena senelis su savo vaikaičiu vien tik 
stebuklo išgelbėti abu: vieną jų slėgė 90 
metų amžiaus našta, kitą vos dešimt. Se
nelis daug išgyveno, daug matė: trys im
peratoriai ir trys karai liko praeity . . . 
Dabar Petras žvejojo ir pelnė sau ir de
šimties metų Jonukui duoną. Jonuko ti- 
vas, motina ir broliai žuvo nuo tų pačių 
žudikų rankų; jis noriai pagelbėdavo se
neliui, išnešiodamas žuveles ir J tolimuo
sius gubernijos užkampius, kur keisdavo 
jas į miltus, druską ir kitus būtinus mai
sto produktus.' Taigi, visa gubernija paži
nojo senelį Petrą ir todėl visi kaimiečiai 
noriai jam aukodavo.

Peržegnojęs vaikaitį, apsiavęs naginea, 
pasirišęs virve seną sudėvėtą paltą, pa
siėmęs kirvį, atsargiai žingsniavo pušyno 
perdžiūvusių spyglių ir šakelių klodais, 
kol, galų gale, jis nenugrimzdo dar tam- 
sesnėn girios svėsumon.

Rugpiūtis . . . Dangaus aksomo tamsioj 
mėlynėj 'mirksėjo žavios paauksuotos vi
nelės — žvaigždės, aplink kvepėjo grybaii 
ir žolėmis. Ir buvo noras be galo didelį 
gyventi. Viskas aplink kvepėjo palaima Ir 
taika . . .„atrodė , jog šiame gamtos — 
miško prieglobstyje niekas niekad nežudė, 
neplėšė.

(bus daugiau)

bandymai
liuoti raketės skridimą ir nusileidimą.

Sis raketės tipas . dar tebėra bandomas. 
Viskas priklausys nuo to, kuomet ir kaip 
bus galima čia pritaikinti*atominę energiją. 
Amerikos mokslininkai mano kelių metų 
būvyje šias stratosferines raketės panaudoti 
tolimesniems transokeaniniams skridimams. 
Šias raketes reikalinga vairuoti automati
niais prietaisais, nes čia žmogiškieji sme
genų refleksai batų per lėti ir nesugebėtų 
valdyti šį komplikuotą aparatą. Prie tokio 
neišpasakytai didelio greičio užtektų vienos 
vienintelės sekundės piloto neapsižiūrėjime, 
kad visa kelione pasibaigtų neišvengiama 
katastrofa. <

Visas klausimas yra tas, ar žmogaus or
ganizmas galės pakelti kelionės greitį. Jei 
tas pasirodys galima, tai tada stratosferlnė 
raketė labai skubotiems žmonėms pasidarys 
ideali susisiekimo priemonė. RelMa turėti 
galvoje, kad raketė skris greičiau negu kad 
žemė sukasi apie saro ašį. Keleivę 
rop išskridęs iš New-Yorko į Los A»gw»s 

(nukelta į 4 p.)
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Nauji leidiniai*]
Pasakos vaikams ir smaugusiems*)

Pasaka ne toks lengvas literatūrinis da
lykas. Ji reikalauja lakios vaizduotės, 
grakščios formos, talento. Ji be gražių pe
dagoginių idėjų — tuščiavidurė, o be gra
lių estetinių formų — nuobodžio pasaka.

Broliai Jonas ir Adolfas Mekai yra ga
būs literatai. Jie žino, dėl kokių idėjų jie 
rašo. Gražiausia pasaka, kada kalbama 
apie savo tėvynę. Apie tą kraštą, kur „ka
raliaus“ yra uždrausta juoktis. Apie tą 
„protingą“ gandrą, kuris nenorėjo grįžti 
ft pietų į šiaurę ir kuris vėliau išsiilgo 
gavo gimtųjų namų. Apie tą vežiką, kuris 
kankino savo arklį ir kuris Sv. Petro už 
bausmę paverstas arkliu pajuto, kaip ne
malonu būti vežiko kankinamam. Gra
žiausios pasakos, kada iš jų dvelkia tiesa 
ir žmoniškumas. O broliai Mekai ieško tie- 
»os nors pasakose, jei jos nėra tikrovėje.

Mekų pasakos yra suindividualintos, sti
lizuotos. Jie pasakoj kuria ne tik idėją, 
bet ir skambią, ritmingą formą. Gal būt, 
•stetinis elementas jų pasakoj yra svar
besnis negu idėjinis, nes kai kuriose pa
sakose, pav.: Katinėlis baltaūsis“. .Avinė
lis juodavilnis“ idėjinių motyvų ir nesama. 
Dėl muzikalumo kai kur net kalbos for
mos savotiškai pavartojamos, pav. „Links
mas vaikštė katinėlis ir burkavo sau pro 
Ūsą.“ x

„Trys broliai“ yra scenos vaizdų pasaka. 
Joje yra atvaizduotas kvailiukas ir du pro
tingieji. Kaip ir paprastai pasakose, kvai- 
8ūkas yra protingesnis už gudriuosius bro- 

us: jis įsigyja stebuklingą maišą, stebu
klingą stalą ir stebuklingą vaistą, su ku
riuo pagydo sergančią karalaitę ir laimi jos

•) Jonas ir Adolfas Mekai. Trys Broliai 
|r kitos pasakos. Leidykla „Giedra“ Wies- 
badenas, 1946 m. 40 pusi. Kaina nepažy
mėta.

Raketiniai bandymai
(atkelta iš 3 p.)

„nepraras“ nė trupučio laiko, neš čia saulę 
ras dar aukščiau, negu išskrisdamas paliko, 
0 diena bus pailgėjusi visomis trimis va
landomis. •

Teoretiškai imant, kelionė į mėnulį dabar 
nebėra koks nors fantastinis dalykas. Yra 
sudarytas visas amerikiečių mokslininkų 
štabas, kurie savo jėgas yra pašventę šiai 
problemai spręsti. Jų pirmatakas, profeso
rius Robert L. Tarnsworth, nesenai kalbėjo 
„Rocket Society“ (Raketinės draugijos) na
rių susirinkime. Raketės, pritaikintos kelio
nei į mėnulį, tipą jis atvaizdavo kaip savo 
rūšies povandeninį laivą (su indais oro at
sargų, tinkamų žmonėms kvėpuoti) atominės, 
energijos varomą ir Radar aparato bango
mis valdomą. Kliūtys, kurias dar reikalinga 
nugalėti, yra grynai technikinio pobūdžio. 
Tų kliūčių pašalinimas priklauso nuo trijų 
faktorių: a) nuo galutino išvystymo auto
matiško valdymo metodų, b) nuo panaudo
jimo atominės energijos varoma jai jėgai ir 
0) nuo galutino ištobulinimo idealiai pati
kimo proceso, kuris užtikrintų raketės pa
kilimą ir nusileidimą. ,

Tad išeina, kad bolševizmo gresiantis pa
vojus, dėl kurio negali būti paskelbta ato
minės energijos paslaptis, yra didele žmoni
jos progreso kliūtimi. Vb. 

ranką. Broliai gudruoliai tik Iš kvailiuko 
po dešimts lazdų už jo ankstyvesnį nieki
nimą ir mušimą.

„Trys broliai“ yra graži literatūrinė do
vanėlė vaikams, o žinome, kaip vaikai 
stinga vaidybinės literatūros. Ir kaip jie 
mėgsta vaidinti! ,

Brolių Mekų pasakos bus geras skaiti
nys ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. 
Jose yra tokių simbolinių, perkeltų idėjų, 
kurių vaikai ir nesupras, o suaugusieji 
ten pamatys savo ar kitų tautų idėją ir 
niekšybę. Ar „Geriausios akys“ pasaka ne 
suaugusiems? Susiginčijo katinas su gai
džiu: kuris iš jų turi geresnes akis? Gin
čijosi, ginčijosi ir negalėjo išspręsti, o į jų 
ginčą įsikišo degloji.

— Ko jūs čia baratės. Mano akys iš 
visų geriausios. Kiaules akis turėdamas 
visur įlysi, sako žmonės.

„Trys broliai“ išleista gana skoningai, 
V. Adamkevičiaus spalvotai, moderniai 
iliustruoti.

Stp. Vykintas.

KOKIA VOKIETIJOS SANTVARKA 
PRIIMTINA PRANCŪZIJAI

Londonas. Generolas de Gaulle savo kal
boje išdėstė pažiūras, kaip turėtų būti sut
varkyta Vokietija. Ji turinti būti sudaryta 
iš 9 federacinių valstybių: Prūsų, Saksoni
jos, Bavarijos, Viurtembergo, Badeno, Hes- 
Seno, Pfalco, Pareinės ir Siaurės vakarų 
provincijų. Šios sritys nuo seno' sudariusios 
savarankišką visetą, o Prancūzija iš savo 
pusės neatsisakytų sudaryti teisingą, prak- 
tingą ir humanią sutartį, kuri suteiktų savi
valdą. Sienos turėtų būti rytuose Oderis, o 
vakaruose — Reinas.

Didžiulės pramonės įmones reikią pavesti 
tarptautinei kontrolei ne dėl to, kad iš Vo
kietijos būtų atimta tai, ko ji privalo, bet 
dėl to, kad atitinkamai būtų paskirstyta 
anglis. Saaro sritis turinti būti įjungta į 
Prancūzijos ūkio sistemą.

Vokietija lieka didelis kraštas, kuris'Eu
ropos rėmuose turės savo aiškią vietą. Jis, 
norėdamas atgauti savo ankstyvesnę pozi
ciją, galėtų' patekti į pagundą pradėti karą, 
jei susidėtų su kita valstybe, taip pat val
džios ištroškusią. Todėl turi būti Vokietijai 
padaryta neįmanoma nei pačiai patekti, nei 
kitų vesti j tokią pagundą. Prancūzija bus 
priešinga kiekvienai pastangai Vokietiją vėl 
padaryti stiprią centralizuotą valstybę. Jei 
šiuo reikalu nebus pasiekta vienodos nuo
monės, tai Prancūzija rezervuojąs! teisę sa
vo valdomoje zonoje ginti savo teises

AUKSAS JUGOSLAVIJAI
Londonas. "Du keturmotorial lėktuvai at

gabeno Iš Londono į Jugoslaviją apie 12 mi
lijonų dolerių vertės aukso. Minėtas auksas 
buvo privačių asmenų, Jugoslavijos pilie
čių. karo metu atiduotas Anglijoje saugoti.

MOKYKLINIŲ VAIKŲ REGISTRACIJA
Rugplūčio 1 d. 14—16 vai. Memmlngeno 

liet, pradžios mokyklos patalpose (Airport, 
5 bl.) įvyks mokyklinio ^amžiaus valkų re
gistracija. Index kortelės būtinos.

Ten pat rugplūčio 2 d. 17 vai. bus tikri
nami mokinių vasaros darbai.

Mokykloje darbas prasidės rugplūčio S d. 
17 va)

Mokyklos Vedėjas.

Vokiečių generalinis štabas už 
spygliuotų vielų užtvaros

(atkelta iš 2 p.)
Kai kurie vokiečių karininkai tiek toli 

nuėjo, kad kaltino anglus' nusižengus Žene
vos konvencijai tuo atžvilgiu, kad jiems ne- 
parįįpina tinkamų gyvenimo sąlygų.

Neseniai būvis dar pablogėjęs, nes kai ku
rie belaisviai sugrįžo iš stovyklų Amerikoje 
ir pasakoję esą ten su jais „puikiai“ elgęsi.

Daugelis sugrįžusių iš JAV , karininkų 
atsivežę nemažus cigarečių ir knygų ištek
lius ir net savo radijo aparatus. Šioje sto
vykloje gyvenantieji negauna jokių rūkalų 
ir per paskutinius tris mėnesius nebuvo ga
lima nusipirkti net tokių dalykų, kaip sku
timosi muilo, nes vienas anglų karininkas 
paaiškinęs, kad „mes tokių 'dalykų aplamai 
neturime".

Tą dieną, kai korespondentai lankėsi sto
vykloje, belaisviai karininkai pusryčiams 
gavo po dvi riekes duonos ir po puodelį ar
batos be cukraus ir pieno. Pietums kiekvie
nas gavo ketvirtį svaro daržovių su mėsa, 
o vakarienei duonos su margarinu ir arba
tos su''cukrumi ir pienu.

„Mes nesiskundžiame maisto kokybe, bet 
vien jo kiekybe“ — pasakė buvęs „Luft- 
vaffės“ pulkininkas leitenantas Hansas Gi- 
zekė.

Kaip ir visoje Vokietijoje, taip ir šioje 
stovykloje labai išplitusi priešrusiška pro
paganda. . • .

Viceadmirolas Fridrichas Rugė, buvęs 
maršalo Rommello laivyno reikalais tarėjas, 
pasakė, kad daugelis belaisvių, kurių gimi
nės gyvena rusų zonoje, gauna laiškus, ku
riuose rašoma apie chaotiškai sunkų ir ba
do būvį.

Kiekvienas iš aukštesniųjų karininkų, su 
kuriais tik korespondentui tekę kalbėtis, pa- 
šisakęs, kad jis asmeniškai laikąs naują pa
saulinį karą esant neišvengiamą, tačiau' čia 
pat skubiai pridurdavęs: „Suprantama, mes 
daugiau nenorime kariauti“.

Buvęs kadaise generalinio štabo atstovas 
Danijoje generolas majoras Reinhartas pa
reiškęs karininkų įsitikinimą, kad taika ne
būsianti ilga, nes „tarp rytų ir vakarų esą 
per daug trynimosi“. Ir čia pat dar pridė
jęs: „Bet generalinis štabas nenori naujo 
karo, nes jis vyktų Vokietijoje". G. B. K.

SKELBIMAIS
Skubiai reikalingas lietuvis raidžių rinkė

jas, galintis dirbti prie llnotipo ir kitokių 
spaustuvės mašinų. Dėl apsigyvenimo sąly
gų ir atlyginimo prašome rašyti “arba at
vykti vietoje susitarti bei susipažintu

Leidykla ATŽALYNAS
(14 a) Weilheim-Teck.
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