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Taikos konferencijoje prasidės pilnaties posėdžiai
Londonas. Paryžiaus taikos konferencijoje 

keturi didieji susitarė dėl dienotvarkės se
kančios savaitės pilnaties posėdžiams. Vi
sos komisijos savo darbą turi baigti iki šeš
tadienio vidurnakčio. Karinė komisija jau ir 
ketvirtadieni posėdžiavo per visą naktĮ. 
Konferencijos sekretoriatas nuo penktadienio 
dirba 24 vai. į parą 3 pamainomis. Iki pir
madienio turi būti viskas paruošta pilnaties 
posėdžiams. Pilnaties posėdžiuose numaty
ta sutarčiai su Italija skirti 3 dienas, o su
tartims su kitomis valstybėmis 1. dieną iaiko. 
Sutartys bus diskutuojamos ne papunkčiui, 
bet visumoje. Kalbėjimo laikas visiems dele
gatams apribotas. Pakeitimo siūlymai ir 
kontrasiūlymai tebus priimami tik iš dviejų 
valstybių.

Italijos ūkinėje komisijoje priimtas 12 bal
sų prieš 8 Australijos siūlymas Italijos re
paracijų mokėjimui prižiūrėti sudaryti ke
turių komisiją, kurion įeitų ir suinteresuotų 
šalių atstovai. Tuo būdu šis siūlymas revi
duoja keturių didžiųjų susitarimą reparaci
jų mokėjimo priežiūrą pavesti keturių di- 
džiųjų pasiuntiniams Romoje. Prieš šį siū-

Išteisintųjų Niurnbergo byloje padėtis sunki
Londonas. Bavarijos nunacinimo įstaigos I 

vyresnysis prokuroras dr. Weleris atvyko ĮI 
Niuftlbergą prašyti leidimo suimti Niurn
bergo tarptautinio tribunolo išteisintuosius 
Šachtą, Papeną ir Fritschę, kurių apsistoji
mo vieta amerikiečių karinių organų tebėra Į 
slepiama. Žiniomis iš Frankfurto, išteisintieji 
iki šiol nėra gavę leidimo' apsgyventr*nel 
britų, nei prancūzų zonose. Taičau kaip tik 
jie nurodys savo kelionės tikslą, tuoj bus 
leista jiems išvykti pasirūpinant jų apsauga 
kelionėje.

VATIKANAS APIE NIURNBERGO
, . ' SPRENDIMĄ

Londonas. Vatikano radijo kalbėtojas 
Niurnbergo tarptautinio tribunolo sprendi
mus rado teisingais, nors dėl teismo kom
petencijos ir išreiškė tam tikrų abejonių.

NUTEISTIEJI NIURNBERGO BYLOJE 
PADUODA MALONES PRAŠYMUS

Londonas. Iki šiol malonės prašymus tėra 
padavę tik Frankas, Hessas, Streicheris, Fric* 
kas ir Rosenbergas. Paskutinė diena malo
nės prašymams įteikti yra šeštadienis. Taip 
pat tą dieną prieš piet gynėjams bus leista 
paskutinį kartą aplankyti savo klijentus. 

lymą, be Sovietų s-gos ir jos satelitų, bal
savo Prancūzija ir Kinija.

Bulgarijos atstovas Balkanų ūkio komisi
joje protestavo prieš Graikijos ir Jugosla
vijos reikalavimus karo nuostolių atlygini
mo, nes tie nuostoliai esą beveik išimtinai 
vokiečių padaryti, o be to, Bulgarija yra ne
turtingas kraštas.

Londonas. Molotovas priėmė Bevino siū
lymą, kad visos konferencijoje dalyvaujan
čios tautos dalyvautų daikos sutarčių su 
Italija, Suomija, Bulgarija, Rumunija ir 
Vengrija diskusijose. Sis klausimas, o taip 
pat ir kalbėtojų laiko apribojimo klausimas 
bus dar smulkiau aptartas specialiame posė
dyje sekantį sekmadienį. Baigiamieji posė
džiai sutarčių klausimu prasidės ateinantį 
pirmadienį

MOLOTOVAS ATVYKSIĄS Į TAIKOS 
KONFERENCIJOS PILNATIES POSĖDĮ
Londonas. Molotovas penktadienį rytą iš

skrido Į Maskvą. Tačiau pirmadienio pilna
ties posėdžiui vėl grįšiąs. Bevinas su Byr- 
nesu prieš piet ilgai tarėsi.

Keitėlis, Funkas ir Schirachas atsisakė pa
duoti malonės prašymus.

ISPANIJA DALYVAUS CIVILINIO ORO 
SUSISIEKIMO SISTEMOJE

Londonas. Siūlymas išjungti Ispaniją iš 
civilinio oro susisiekimo sistemos atmestas.

PRANCŪZŲ ZONOJE MAŽOS MAISTO 
NORMOSt

Londonas. Koblenco radijo pranešimu, 
prancūzų zonoje ir spalio mėn. paliekamos 
tos pačius maisto normos kaip ir rugsėjo 
mėn. Tik miestams, turintiems virš 20.000 
gyventojų pridedama po 100 kalorijų žmo
gui per dieną.

AMERIKIEČIŲ ZONOJE LEIDO CITUOTI 
JAV SPAUDĄ

Londonas. Amerikiečių zonoje vokiečių 
laikraščiams leista cituoti JAV spaudą ir 
laikraščius. Teturi būti vengiama tik sąjun
gininkų veiksmų Vokietijoje kritika ir są
jungininkų kiršinimas tarpusavy.

ŠVEICARIJOS RAUDONASIS KRYŽIUS 
GLOBOJA VOKIEČIŲ. VAIKUS

Londonas. 480 vokiečių vaikų iš britų^ zo
nos išvežta poilsiui į Šveicariją. Ten juos 
globos šveicarų Raudonasis kryžius.

Aukščiausioji dorybe
Kovoti už idealus reikia turėti drąsos. 

Kas vien tik kalba apie idealus, bet nedrįsta 
stoti už juos atviron kovon, tas yra niekšas 
ir bailys.

Kas šiandien kalba apie Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą, apie kovą už laisvę, o 
savo gūžtoje užsidaręs 3reba, kad jam ne
atimtų DP statuso, kad nenutrauktų Unr.ra 
savo globos — tas neturi teisės kalbėti .apie 
idealus. Jis yra nustojęs idealisto vardo ir 
Žmogaus vertės. Jis dėl duonos plutos dėl 
skanaus valgio šaukšto jau yra išsižadėjęs 
savo idealų.

Kas šiandieną slepiasi ,ir gėdinasi prisi
pažinti, kad jis aktyviai kovojo dėl Lietuvos 
laisvės, kad jis smogė niekšiškam ir klastin
gam priešui smūgį, kokį tik galėjo didžiau
sią, tas yra bailys ir visuomet toks buvo.

Šimtai tūkstančių Lietuvos partizanų, ku
rie gaivališkai išlindo iš pogrindžio po vie
nų metų bolševikų vergijos, turėjo drąsos 
rizikuoti savo gyvybe ir aukojo ją už Ne
priklausomos Lietuvos idealą. \

Jie tai darė ne dėl karjeros, — ne dėl 
garbės ar lengvabūdiško «išsišokimo ir ne 
dėl aukštų vietų. Jie aukojosi iš meilės Lie
tuvai ir buvusiai, esamai ir būsimai lietuvių 
tautos kartai.

Tie, kurie vėliau šiaip taip nugalėję bai-' 
: mės jausmą ir atsipalaidavę iš savo šeimos 
glėbio, išlindę iš slėptuvių, pirmieji puolė 
naudotis atkovotais vaisiais.

Tikras lietuvis patriotas, ar jis būtų so
cialistas, ar demokratas, ar nacionalistas, 
skaito sau už garbę, kad jam teko kovoti už 
Nepriklausomą Lietuvą ir jis yra pasiryžęs 
be jokios atodairos vėl stoti kovon. Jis žino, 
kad kovoje gali žūti, bet žuvimas jam yra 
per menka nelaimė, kad galėtų jį nuo kovos 
sulaikytu.

Šiandieną ištremtyje mes matome tikruo
sius kovotojus malkas, piaustant, virtuvėje 
dirbant, Unrros policijoje varius saugojant, 
mokykloje ar kursuose vargstant.

Gi ponai, kurie drebančia širdimi pildė 
savo anketas, šiandieną mus teisia, adminis
truoja, rūpinasi. Jie vėl išplaukė į paviršių, 
kaip ir visais laikais. Tie ponai daugiausia 
jaudinasi dėl repatriacijos, dėl emigracijos. 
Kalkuliuoja, ar nebūtų galima kaip nors su
derinti savo praeitį su ateitimi. Ir jeigu tas 
tik pasirodytų galima, tai jie užmiršę savo 
artimuosius ir nesuskaitomas kruvinas tau
tos aukas, imtų ieškoti prisitaikinamo kelių. 
Nemaža jų tarpe yra neaiškios tautybės as
menų, o kai kurie stačiai repatriantai, ar ru-

(nukelta į 4 p^
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Politinis' duosnumas__
(Mūsų korespondento Paryžiuje)

.TIKRAS VIEŠPATIES STEBUKLAS...”
Sovietų Sąjungos vyriausybė birželio 14 

dienos įsaku teikėsi apdovanoti rusų emi
grantus, gyvenančius Prancūzijoje. Dovana 
liečia pilietybės grąžinimą visiems emigran
tams, kurie 1917 metų revoliucijos pasėkoje 
turėjo apleisti Rusiją ir kuriems vėliau bu
vo atimtos pilietybės teisės. Paryžiuje ir, 
apskritai, Prancūzijoje gyvenantieji rusai 
emigrantai tokio duosnumo jau tikėjosi 
anksčiau: mat, gyvenimas taip susiklojo, 
kad Rusijos revoliutijos laikų emigrantai iki 
karo išlaikę labai agresyvią ir „keikančią” 
poziciją Sovietų Sąjungos atžvilgiu, po ka
ro staiga pasuko naujos orientacijos keliu 
ir neutralizavo savo priešingus jausmus, o 
vėliau net pakeitė juos prielankumo ir sim-
patijos pareiškimais... Taigi, birželio 14 
dienos įsakas yra> lyg atlyginimas už rusų 
emigrantų Prancūzijoje pakeistą laikyseną 
savo senos tėvynės adresu.

Būtų galima daug ir ilgai kalbėti apie 
tariamus ir tikruosius tokio Maskvos poli
tinio duosnumo sumetimus ir tikslus. Kai 
kurie sluoksniai Prancūzijoje pažiūrėjo į šį 
Kremliaus mostą, kaip j „labai reikšmingą 
sovietų vidaus politikos posūkį”, aiškindami, 
kad sovietų rėžimas pradeda respektuoti są
žinės laisvę ir kuo gero — net gerbti opo
ziciją. .. Buvo bet gi ir tokių, kurie šį įsa
ką palaikė vienu labai sulankstėjusios so
vietų politikos variantų, nieko daugiau ne
reiškiančių, kaip norą pavaidinti demokra
tiją. .. ir kaip užmaskuotą ginklą atsakymui 
į anglo — saksų nusiskundimus ir priekaiš
tus. Gali būti teisybės ir pas vienus ir pas 
kitus. Daug įdomiau yra pažinti pačių rusų 
emigrantų nuomonę apie šią jiems skirtą 
dovaną.

Paryžiuje leidžiamas rusų emigrantų 
savaitraštis „Ruskije Npvosti” pripildė ir vis 
dar tebetęsia krūvą pareiškimų, laiškų ir 
kalbų, rodančių, kai emigrantai sutiko bir
želio 14 dienos įsaką. Pats faktas, kad bir
želio 14 d. Maskvos įsakas buvo Paryžiuje 
rusų emigrantų bažnyčiose atžymėtas mal
domis ir Te Deum, jau rodo, kaip rusų emi
grantų vadovaujantieji asmenys vertina teis a 
ir galimybę pakeisti Nanseno pasus į so
vietiškuosius ir jaustis Paryžiaus ambasa
doje ir pas Bogomolovą taip, lyg būtum sa
vo šalies atstovybėje ir protekcijoje. Me
tropolitas Euloge bažnyčios vardu šitokiais 
žodžiais kalbėjo apie Maskvos maloningąjį 
parėdymą: „Birželio 14-sios diena yra pui
ki, šviesi, sakytum, velykinė diena. Tai tik
ras Viešpaties stebuklas. Ištiktųjų, visi žo
džiai yra per silpni, kad būtų galima iš
reikšti mūsų jausmus. Mes nebeesame toji 
vėjo nešiojama dulkė. Mes dėkojame mūsų 
broliams, pasilikusiems tėvynėje, pagaliau 
supratus mūsų pilną skausmą ir mūsų il
gesingų kentėjimų diduma. Aš jaučiau, ma
no siela žinoję, kad rusiška širdis negali il

gai prisimnti blogį bei skriaudą. Aš žinojau, 
kad, mums susijungus su bažnyšia, ateis 
taip gi didžioji diena, diena broliško susiti
kimo, diena sugrįžimo į Tėvo namus...” — 
kokiais komentarais būtų galima palydėti 
šią Paryžiaus rusų emigrantų metropolito 
poemą... apie birželio 14 dieną? Būtų per 
drąsu abejoti to šventiko nuoširdumu... Jis 
tebegyvena senos caristinės Rusijos gero 
ruso jausmais. Jis išvyko iš tėvynės prieš 
30 metų ir paliko ją revoliucijos lopšyje. Jo 
vaizduotė apima tik ąeno ruso nacionalisto 
jausmus ir jis kalba širdimi, kuri nepažino 
jo tėvynės labai gilių pasikeitimų. Ir kaip 
lengva todėl suprasti, kodėl birželio 14 jam 
yra velykinė diena. Alums gi toji diena pri
mena pirmąją Lietuvos okupacijos išvakarę 
ir pirmąjį masinį lietuvių išvežimą.

Karas ar taika?
„Paris — presse” rugsėjo 25 d. straips

nių cikle „Tai karas ar taika”? didelis stra
tegijos specialistas, pasirašąs slapyvardę 
Criticus, kuris „Paris — presse” skiltyse 
Europos mūšio metu davė labai aiškius ir 
autoritetingus įvykių komentarus, pareiškė 
norą „Paris — presse” skaitytojams išdės
tyti savo pažiūras dėl dabartinės karinės ir 
strateginės situacijos ir jų išvystymo gali
mumų.

Jis 'dėsto faktus ir' pastebi galimumus bei 
hipotezių eskyzus. Šis didelio įdomumo spal
votas vaizdas suteilųa galimumą kiekvienam 
susidaryti savo nuomonę dėl tarptautinės si
tuacijos, kuri iškelia aikštėn dar nebuvusias 
žmonijos istorijoje problemas.

Nuo Šiaurės poliaus iki ekvatoriaus, nuo 
ekvatoriaus iki Pietų poliaus vedami milži
niški darbai. Pionieriai ir'mokslininkai,-ap
rūpinti moderniomis priemonėmis, didžiau
sioje paslaptyje susirinko dar neištirtose sri
tyse ne tam, kad ten darytų naudingus žmo
nijai atradimus/ bet tam, kad įrengti insta
liacijas skirtas naujai karo formai.

Oro keliai raižo žemes ir vandenynus, o 
ištisas rutulys yra padengtas milžiniškų ko
munikacijų, kelių tinklo nuo atramos taškų 
iki sandėlių ir bazių. Nauji ginklai, atrasti 
ir patobulinti antrojo pasaulinio karo pa
baigoje, dabar jau rikiuojami į vietas nu
matomam trečiam konfliktui. *

Dviejų milžiniškų karinių galybių pozici
jos, kurios ruošia savo kovos priemones, 
yra skirtingos. Šis skirtumas atsispindi jų 
karinio aparato technikoje ir organizacijoje.

1. Anglosaksų sistema visumoje yra ofen- 
syvinė.. JAV yra šalininkės ofenzyvinės te
zės. Jų priemonės yra bendrai išsikrstytos 
JAV išorėje. Sovietų s-ga, atvirkščiai, yra 
priversta koncentruotis savo nuosavoje tnil- 
žiųiškoje teritorijoje. Amerikiečių politikos 
principai, kurie buvo charakterizuoti sensa- 
ciniame H. Wallaceo pareiškime, iškėlusia- 
me aikštėn amerikiečių pastangas (gyti oro

„MORALINIS GRĮŽIMAS
Kad metropolito entuziazmas nepasiliktų 

vienišas, būtinai reikia čia priminti žinomą 
emigrantišką filosofą Mikalojų Berdiaejevą. 
Šis kalba kiek atsaj-giau apie Maskvos ma
nifestą ir randa birželio 14 dienos įsake 
daugiau „moralinio grįžimo” galimybių ir 
tik kai kuriems materialinio. Štai jo filo
sofija: „Emigrantų tragedija glūdi ne vien 
tame, kad" jie fiziškai atskWti nuo savo tė
vynės ir dažnai atsiduria labai sunkioje pa
dėtyje. Toji tragedija reiškiasi tuo, kad jie 
yra morališkai atskirti nuo rusų žemės ir 
rusų tautos ir jautėsi esą tuštumoje. Ir ne 
čia vieta kalbėti įpie šio reiškinio sudėtin
gąsias priežastis. Bet neginčijamai kilo klau
simas emigrantams jau senai, kad reikia pa
keisti jų laikyseną revoliucijos atžvilgiu. Tai 
klausimas „dvasinio sugrįžimo” J tėvynę ir 
jis suaktualėjo ypatingai karo metu, kada

(nukelta j 4 p.)

bazes pusėje žemės rutulio, kad, reikalui 
esant, iš tų bazių galima būtų bombard -'i 
antrąjį pusrutulį...” Iš savo pusės am - 
kiečių aviacijos generalinio štabo šefas- g t. 
Carl Spaatz nurodė, kad amerikiečių ba -s 
yra grynai ofenzyvinės, o defenzyvai jos ne
tinka. Pirmojo tokio puolimo organizatorius 
gen. Doolittle techniškai numato „sistema- 
tingą priešo šalies sunaikinimą”. Šiai te
zei konkretizuoti anglosaksai organizuc t 
daugelį bazių grupių.

1) Pacifiko grupė susideda iš dviejų lini
jų: pirmoji jų, sudaryta iš Japonijos sa'ų, 
yra kaip milžiniškas „lėktuvnešis”, kuris 
saugoja Azijos kontinentą. Jo rolė gali būti 
palyginta su ta, kurią D. Britanijos.salos 
turėjo antrajame pasauliniame kare. - 'o 
avanpostus sudaro Hokkaido — Jeso salos. 
Jie tęsiasi per Hondo, Sikok, Kyn-Sin, Ruy 
Kuy iki Formozos. Ši bazių linija tarp kit
ko turi dar savo iškyšulius pietinėje Korė
joje, Petchili Įlankoje, centrinėje Kinijoje ir 
atsitraukimo — užnugario bazę Filipinuose. 
Visuma sudaro pavojingus bastijonus, iš kur 
galima pradėti osfenzyvą prieš Azijos kon
tinentą. Sudaryta iš 60 bazių, vien tik Oki- 
navos saloje ji ttfri 27 aerodromus.s Antroji 
linija, kuri tarnauja, kaip" sandėlis pirmajai, 
yra sudaryta daugiau, kaip iš 92 ba?ių, iš
dėstytų Maršalio, Midway, Havajų, Karoti
nų, Bonino ir Vulkanų salose.

2) Atlanto grupė turi kaip lėktuvnešį apart 
britų salų Ferarų salas ir Islandiją. Be to, 
prie jos priklauso meteriologiniai postai Sco 
resby Sound, Angmassalik ir Julianhaabe. 
Tai yra pirmos svarbos jūriniai atramos 
taškai, galintieji remti ne tik karą Europos 
kontinente, bet. taip pat masinius puolimus 
prieš gyvybinius Rusijos centrus iš tų sri
čių, kurias jos užima. Tenai įrengtų atspa
ros taškų skaičius viršija šimtinę.

3) Iberinis lizdas sudarytas iš Azorų salų 
ir „komercinių” aerodromų Ispanijoje ir 
Portugalijoje. Jų skaičius siekia 14.

(bus daugiau)
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RAŠO MAJORAS ALEKSANDRAS P. DE SEVERSKY, „ORO PAJĖGŲ PERGALE"

IR K1T. KNYGŲ AUTORIUS Vertė J. V.
Kaip specialus Krašto Apsaugos Mi- 

nisterio Roberto P. Pattersono patarėjas, 
aš praleidau apie 8 mėnesius, intensyviai 
studijuodamas sunaikinimus laike karo 
Europoje ir Azijoje. Aš nuodugniai susi
pažinau su kiekviena padarytos žalos rū
šimi su didžiosiomis eksplozijomis pade, 
gamomis bombomis, artilerijos sviediniais, 
dinamitu, o taip pat ir su šių ginklų kom
binacijomis.

Laike šių studijų aš apžiūrėjau Hirosi
mą ir Nagasaki, mūsų atominės bombos 
taikinius, tyrinėdamas griuvesnis, apklau- 
sinėdamas liudininkus, mačiusius šias 
eksplozijas savo akimis ir darydamas 
šimtus nuotraukų.

Aš likau prie savo ankstyvesnės, kalbė
damas su Tokio korespondentais, būtent, 
kad atominės bombos efektas — ne atei
ties atominės bombos, bet šių dviejų, — 
yra be jokio saiko išpūstas.

Jeigu ant Naujorko ar Čikagos būtų bu
vusi numesta viena iš šių bombų, tai ji 
būtų padariusi žalos nedaugiau, kaip de
šimties tonų blokų ardytojas; ir Hirošimas 
ir Nagasaki rezultatas galėjo būti pasiek
tas su apie 200 lėktuvų B-20 tipo, pa
krautų padegamomis bombomis, su tuo- 
tiff skirtumu, kad būtų buvę užmušta 
mažiau japonų. Aš vertinau atominės 
bombos ne permažai ir neginčijau jų atei
ties potencialo. Aš tiktai perdaviau savo 
profesionalo nuomonę apie fizinius rezul
tatus šių dviejų bombų — ir nori, nenori, 
jie yra staigmeniškai priešingi pasaulyje 
paplitusioms hysteriškai įsivaizduotoms 
versijoms.

Mano, kaip profesionalo nuomonė, buvo 
visų rūšių žmonių spaudoje, gatvėje ir 
viešuose formuose su įžeidžiančiu pykčiu 
ir labai smarkiai puolama; puolė mane 
taip pat ir mokslininkai, kurie nėra buvę 
Hirošimoje, bet šios reakcijos smarkumas 
negali pakeisti faktų, įvykusių dviejuose 
japonų miestuose.

Aš pradėjau savo studiją apie Japoni
ją skrisdamas virš Jakohamos, Nagojos, 
Osakos, Kobos ir keliolika kitų vietų. Vė
liau aš lankiausi visose šiose vietose pės
čias. Visur buvo tas pats vaizdas. Išdegę 
plotai atrodė nykiai — tai įspūdis, kurį 
sudaro pelenų krūvos ir sudegusio meta
lo laužai. Medėmiški pastatai ir fabrikai, 
nors daugelis jų gaisro iš vidaus buvo su
naikinti,'bet iš oro tai nebuvo matyti. 
Jakohamos centras, pavyzdžiui, žiūrint iš 
lėktuvo, atrodė, beveik nepaliestas. Ilga 
pramonės pastatų juosta? einanti nuo Osa
kos iki Kobos buvo plačiai gaisrų sunai
kinta, tačiau dirbtuvės ir kiti modemiškos 
struktūros pastatai dar stovėjo. Visumoje 
tai sudarė vaizdą visiškai skirtingą nuo 
to, kurį aš mačiau Vokietijos miestuose, 
kur sunaikinimai įvyko bombarduojant 
griaunamosiomis bombomis: skirtumas 
buvo tas, kad sunaikinimai Japonijoj bu
vo gaisrų padarinys, ir tik palyginti ne
daug taikinių, kurių padegamosiomis 
bombomis nebuvo galima pasiekti, buvo 
sunaikinta sprogstamosiomis bombomis.

Vykdamas.! Hirošimą aš tikėjausi pa
matyti griežtai skirtingą vaizdą. Tačiau, 
mano dideliam nustebimui, Hirošimą at
rodė lygiai taip, kaip -visi kiti išdeginti 
Japonijos miestai. Tai buvo paprasta kū
gio pavidalo duobė, kurios skersmuo buvo 
apie 2 mylios (3,2 km). Ji buvo prikritusi 
išrautų medžių ir telefono stulpų. Iš 20- 
ties to miesto tiltų tik vienas buvo iš
griautas. Hirošimos priemiesčių moder
niški pastatai stovėjo visiškai sveiki.

Buvo aiškiai matyti, kad sprogimas ne
galėjo būti toks galingas, kaip kad buvo 
norima mus įtikinti. Tai buvo greičiau 
ekstensyvus, o ne intensyvus sprogimas.

Aš buvau girdėjęs, kad pastatai buvo 
suryti iki šiol dar nežinomo karščio. Ta
čiau čia aš pamačiau pastatus, kurių 
stuktūra nebuvo paliesta ir dar daugiau 
— ant jų stovėjo, nesunaikinti vėliavų 
stiebai, perkūnsargių laidai, dažytos gro
tos, oro pavojaus sirenos ir kitokį, paly
ginti neatsparūs, dalykai.

Tiltą, atominės bombos taikomąjį tašką, 
aš įsivaizdavau kaip „pliką vietą“, kur 
viskas viena akymirka yra išgaravę. Ta
čiau nei čia, nei kitur kur tokio vaizdo 
aš nemačiau. Aš negalėjau rasti kokio 
nors nepaprasto fenomeno pėdsakų.

Tai, ką aš čia pamačiau, buvo iš esmės 
skirtinga nuo Jakohamos ir Osakos, arba 
Tokio priemiesčio vaizdų. Tai buvo 
miesto medžio ir plytų namų kvartalai, 
negesinamų gaisrų sunaikinti. Visur kur 
mačiau aplaužytus' • ir nupūstais lapais 
medžius, padegusius ir neapdegusius ras- 
tagalius. Gaisro būta tokio didelio, kad 
visus plieno grotos buvo susilenkę bei su
sisukę ir stiklas sutirpęs ir tekėjęs kaip 
lava — lygiai taip, kaip kituose japonų 
miestuose.

Konservatorių partija laikosi seno nusistatymo
Londonas. Konservatorių partija, pergyve

nusi netikėtą pralaimėjimą savo konferenci
joje, parodė pilną savo vertės ir nuopelnų 
supratimą. Siūlymas keisti vardą buvo at
mestas, girdi, tevadina mus kaip nori, mes 
nesibijome ir neonacių vardo ir nemanome 
dangstytis po laikinai madingesniu pavadi
nimu, ar keisti savo programos. Edeno rei
kalavimas lygesnio kapitalo paskirstymo ne
sąs ir negalįs būti suprastas, kaip žingsnis 
J socializmo pusę. Tai tesąs tik kapitalinės 
sistemos pagerinimo siūlymas. ___

KAS 4-as GYVENTOJAS REPATRIANTAS
Berlynas. Centralinio repatriantų biuro 

pirmininkas rusų zonoje Engelis pranešė, 
kad iš rytinių sričių į rusų zoną iki šiol 
buvo repatrijuota 4.000.000. Dabar kas ket
virtas rusų zonos gyventojas esąs repa
triantas.

PINIGŲ PAKEITIMAS
Vašingtonas. JAV vyriausybė esanti pa- 

ruošusi Vokietijos pinigų reformos planą, 
kuris neužilgo būsiąs patiektas apsvars
tyti Kontrolinei Tarybai Berlyne. Pagal

Betoniniai pastatai, kurie stovėjo arči- 
i.isiai prie eksplozijos centro, kai kurie jų 
vos per keletą blokų nuo atominės bom
bos sprogimo židinio, išlaikė savo pagrin
dinę struktūrą. Net karnizai, balkonų 
stogeliai (baldachinal) ir jautrios jšoriv.ės 
dekoracijos buvo nepaliestos. Langų stik
lai, be abejonės, buvo išbyrėję, bet m i- 
žesni vienastikliai rėmai dar tvirtai lai
kėsi. Tik langų rėmai iš dviejų ar d'.il
giau stiklų buvo sulankstyti ir išsikraipę. 
Taigi sprogimo impetas negalėjo būti ne
paprastas.
Be to, aš apklausinėjau labai daug žmo

nių, kurie buvo tuose pastatuose, kai bom
bą sprogo. Jų nupasakojimai atatinka pa
sakojimams tu žmonių, kurie, būdami be
toniniuose pastatuose, pergyveno blokų 
ardytojų' eksplozijas. Hirošimos dešimties 
aukštų spaudos rūmai, kurie stovi maž
daug per tris blokus' nuo eksplozijos cen
tro, buvo labai sunaikinti gaisro, kurį 
sprogimas sukėlė, bet nematytį, kad būtų 
buvę sunaikinti dėl paties sprogimo. Žmo
nių, kurie sprogimo metu pastate buvo, 
nepalietė koki nors nepaprasti reiškiniai.

Maždaug vienos mylios atstume nuo 
sprogimo židinio stovinčios Hirošimos li
goninės daugumas langų stiklų nuo spro
gimo buvo subyrėję. Kadangi netoliese 
ten nebuvo medinių pastatų, tai gaisras 
šio pastato nepalietė. Žmonės, kurie tuo 
metu buvo ligoninėje nebuvo sprogimo 
kokiu nors ypatingu būdu paveikti. 
Apskritai, sprogimo efektas čia buvo pa
našus į TNT tolimojo apšaudymo bombų 
sprogimus. (Stipriausioji sprogstamoji me
džiaga pasaulyje Vert.).

Apskritai paėmus, aukų, sunaikinimų ir 
siaubo dydis Hirošimoje buvo toks,- koks 
buvo aprašytas tuo metu spaudoje. Ta
čiau sunaikinimo pobūdis jokiu būdu 
tiems pasakojimams neatitinka: nei pats 
sprogimas, nei jo sukeltas karštis nebuvo 
toks didelis, kaip bendrai buvo manoma.

tą planą, dabar apyvartoje esančios mar
kės turės būti iš apyvartos išimtos, pa
keičiant jas nauja valiuta, tik mažesnės 
vertės kursu.

DEL SANTYKIŲ SU ISPANIJA
Londonas. Birminghamo įmonių sąjungos 

atstovai priėmė rezoliuciją, kurioje reika
laujama nutraukti diplomatinius ir prekybos 
santykius su Franco Ispanija.

PREKYBOS RYŠIAI TARP OLANDIJOS 
IR AUSTRIJOS

Viena. Vienos radijas praneša, kad .J'žfrp 
Olandijos ir Austrijos yra sudaryta preky
bos sutartis 14.000.000 šilingų sumai.

NAUJI PASAULINIO BANKO NARIAI
Vašingtonas. Italija, Jugoslavija, Turkija 

bus. priimtos pasaulinio banko nariais. Britų 
valstybės kancleris buvo vienbalsiai išrink
tas to banko pirmininku.

HUGENBERGAS SUIMTAS^
Anglų okupacinių organų parėdymu yra 

suimtas Hegenbergas. Jis kaltinamas bendra
darbiavimu su Hitleriu.
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Vokiečiu ministerial posėdžiauja
Londonas. Bremene posėdžiauja amerikie

čių ir br.tų zonų ministerių pirmininkų kon
ferencija Vokietijos ūkio, švietimo ir susisie
kimo reikalams. Prancūzų ir rusų zonos, 
nors ir buvo kviestos savo atstovų neat
siuntė.

-Bremenas. Britų ir amerikiečių zonų ad
ministracijos šefai Nusitarė dėl penkių admi
nistracijos valdybų prekybos ir susisiekimo 
srityje. Yra nusistatymas įsteigti vieną cent
rinę ryšio įstaigą bendrą abiem zonom.

NAUJI NUOSTATAI VOKIEČIŲ SPAUDAI
Kontrolinėj Taryboj yra ruošiama bend

rieji nuostatai vokiečių spaudai. Tada vo
kiečių spauda turės didesnę laisvę skelbti1 
vietos ir užsienio žinias, išskiriant klausi
mus liečiančius karinius reikalus.

AUSTRIJOS IR VENGRIJOS BENDRA
DARBIAVIMAS

Budapeštas. Vengrijos ministeris pirminin
kas pareiškė pageidavimą, kad būtų atstaty
ti tiesioginiai ryšiai tarp Austrijos ir Veng
rijos. Tas padarysiąs pradžią artimesniam 
Dunojaus tautų bendradarbiavimui. '

Politinis dnosnumas ...
(atkelta iš 2 p.) 

didelėje emigrantų dalyje pabudo patriotinis 
jausmas. Aš esu giliai įsitikinęs, kad emi
gracija neturėjo* jokios , politinės svarbos, 
nes ji apima daug intelektualinių pajėgų ir 
gali būti tarpininkė tarp Rusijos ir Vakarų, 
kuriuos ji daug geriau pažįsta, negu sovie
tinio krašto žmonės. Pakeitimas pažiūros į 
emigraciją nors ir nereiškia amnestijos, ta
čiau jis labai vaizdžiai paryškina simptomus 
proceso, kuris vyksta Sovietų Rusijoje, pa
našus, bet daug svarbesnis, negu kad pa
keitimas pažiūros į bažnyčią. Sis procesas 
yra susietas su pabaiga sovietų izoliacijos 
nuo Vakarų, izoliacijos, kuri sukėlė Rusijos 
pasmerkimą. Yra labai svarbu, kad platieji 
emigrantų sluoksniai atsipalaiduotų nuo 
kaltinimų, kurie per dešimtmečius rinkosi ir 
krovėsi, ir giliai įžvelgtų į tai, kas darosi jų 
tėvynėje ir pagelbėtų tą pozityvų darbą, 
kuris tenai vykdomas. Reikia dalytis rusų 
tautos likimu, gyventi juoju drauge ir ne
išsijungti iš jo. Dabąrtinis įvykis duoda ga
limybės susiformuoti naujai sąžinei ir nau
jam susipratimui. Aš kartoju, kad pirmon 
eilėn eina klausimas apie „moralinį grįži
mą” į tėvynę, privalomą visiems. Kai ku
riems jis reiškia ir „materialinį sugrįžimą”. 
Išskyrus atskirus atvejus, kurių mes neturi
me smerkti, — priėmimas sovietų pilietybės 
bendrai sudaro patriotinę prievolę”.

Ką reiktų pridėti prie šių Berdiaejevo žo
džių, skirtų emigrantų patriotiniam jausmui 
sunervinti? Atkreiptinas vis dėlto dėmesys 
į tai, kad filosofas nelygina birželio 14 die
nos;. įjaką su amnestiją ir iš jo. daro tik te
oretines išvadas, manydamas, kad tik „kdi 
kuriems jis reiškia materialinio grįžimo j 
tėvynę". Savaime suprantama, kad įvykiai 
pažadino kai kurių emigrantų tautinę savi

SCHUSCHNIGGUI LEIDO KALBĖTI
Londonas. Draudimas Dr. Schuschniggui 

kalbėti Bruselyje buvo atšauktas. Schuschnig- 
go kalba buvo nutraukta šauksmais — žmog- 
žudys, fašistas”.

LAGERIŲ PERDAVIMAS VOKIEČIAMS
Civilių vokiečių internuotų lageris „Mors- 

burg” spalių mėn. 10 d. bus perduotas vo
kiečių administracijai. Neužilgo bus perduo
ti dar trys lageriai.

ORGANIZUOJA TARPTAUTINES KARO 
PAJĖGAS

Londonas. Penkios didžiosios valstybės 
įteikė planus sudaryti Jungtinių Tautų karo 
pajėgoms. Tuo reikalu bus sušauktas pasita
rimas.

DAUGIAU ISVIETINTŲ Į PALESTINĄ
Naujorkas. Prezidentas Trumanas vienoje 

savo Naujorke pasakytoje kalboje reikalavo 
tuojau Jsilęisti didesnį skaičių išvietintųjų 
asmenų j Palestiną, nelaukiant Palestinos 
problemos išsprendimo.

Aukselausiojl. . . (atkelta iš 1 p.) 
sai —'prisiplakėliai, kurie anksčiau kenkė 
lietuvių tautai, diskreditavo jos vardą, bu- 
vo Lietuvos priešų panaudojami savo tiks
lams, o šiandien jie yra „geriausi iš geriau
siųjų”. Sunku kartais yra ir atskirti, kuris 
čia geresnis „patriotas”.

Tikroji dorybė yra žmogaus drąsa. Toks 
žmogus ne tik draugui, bet ir priešui turi 
drąsos pasakyti savo nusistatymą, kryptį ir 
ginti savo idealą, nežiūrint; kad ir kažin 
kokia grėsmė jam būtų. Jis kitaip elgtis ne
gali, nes turi idealą, ne tik žodžiais išreikš
tą, bet su juo neatskiriamai, organiškai su
augusį.
. Nuduodantyjį patriotą galima labai leng
vai atpažinti iš jo bailumo, jis visuomet nu
slėps tai, kas šiuo metu jo asmeniui yra ne
naudinga ir išpūsti tai, kas jo poziciją sto
rina. Tai yra vėjo pučiamas popiergalis. 
Tokių reikia apsivalyti, nes jie bus visą 
laiką našta, o naudos iš jų niekad nesulauk
sime. Nei jie dirbs visuomeninio darbo (ne
bent dėl išskaičiavimo), nei. jie eis kovoti 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. Jų šūkis 
buvo ir bus: „gdie viodrami klioščet deg
tinę, tam našamu bratu gerai”. J. Vasaitis

garbą ir jie jaučiasi daugiau pasitenkinę,'' 
kai tą savigarbą padengia sovietinis pasas. 
Ar birželio 14 dienos įsakas yra tikrai simp
tomas „tūlos evoliucijos” sovietiniame rė
žime, tuo tarpu dar reikia šią mintį apsta
tyti dideliais ir {vairais klaustukais. Gal ir 
taip, bet gal ir ne. Pasauliui, žinoma, būtų 
maloniau ,kad būtų „taip”. Bet būtų per 
drąsu ir perdaug nerimta pasirašyti po Ber
diaejevo žodžiais... ' .

Labai palankius tam įsakui pareiškimus 
padarė ir kiti rusų emigrantų ryškieji as
menys ir vadovai. Ir susidaro įspūdis, kad 
jų didžioji dalis džiaugiasi sovietiniais pa
sais ir jų įsigijimą laiko „patriotine prie
vole”. ,

DVI SKIRTINGOS RANKOS
Tikrai ironinga pripuolamybė, kad tuo 

pat metu, kai buvo pranešta viešumai apie 
birželio 14 dienos Prancūzijos rusų emi- 
grantajns skirtą Kremliaus dovaną, buvo pa
skelbta ir tai, kad dviem autonominėms res
publikoms sovietų valdžia atėmė teisę „val
dytis autonomiškai” už tai, kad jų gyven
tojai pasirodė karo metu nepakankamai pa- 
triotingi. Krymo ir Cečenų—Ingušų autono
minės respublikos panaikintos už bendradar
biavimą Su vokiečais ir jų gyventojai išsiųs
ti į kitas respublikas. Daugeliui šioji žinia 
sukėlė nustebimo ypatingai dėlto, kad 1943. 
metais lapkričio 6 d., švenčiant 26-tą kartą 
revoliucijos sukaktį, Stalinas pareiškė: „Vi
sos sovietų sąjungos tautos vieningai sukilo 
ginti savo tėvynę ir teisingai žiūri j karą 
tėvynei ginti, kaip į visų darbininkų bend
rą interesą”. Dabar gi pasirodė, kad tos 
vienybės nebūta ir kad anie Stalino žodžiai 
reiškė falsifikaciją. Mums nėra ko stebėtis 
žiniomis apie masinius gyventojų deportavi
mus Sovietų Sąjungoje: toji procedūra tai

koma nebe nuo šiandien ir ji yra tapus 
„klasikine bausme”. Viena ranka atima šim
tams tūkstančių žmonių teisę gyventi savo 
gimtinėje, atima laisvo piliečio garbę ir pa
siunčia ištrėmiman... Antroji gi ranka da
lina „reakcionieriams”, „kontrevoliucienie- 
riams” ir „liaudies priešams” sovietinius 
pasus. Jei šoji „procedūra” sudaro naujos 
sovietnio rėžimo evoliucijos simptomą, apie 
kurį kalba Berdiaejevas, tai nesunku supras
ti, į kur eina ir ko siekia „naujoji evoliucija”.

STOVYKLOS TEATRAS
Sekmadienį, spalio mėn. 6 d. stovyk’os 

teatre įvykstančiame koncerte Lietuvos vals
tybės operos solistas Kostas Orantas dai
nuos: St. Šimkaus, A. Kačanausko, J. Tai- 
lat-Kelpšos, J. Kamavicaus, E. Griego jr 
kt dainas, taip pat ariją iš operos „Tosca” 
ir duetą iš operos „Traviatą” ir „Rigoleto”. 
„Estonia” teatro dainininkė Maimu Teder 
dainuos J. Aavik, E. Oja, M. Saar, J.. De
libes dainas ir pažo ariją iš operos „Huge
notai”. Latvių pianistė Wally Titow skam
bins — Bramso, Mozarto, ir kt. kūrinius. 
Pradžia 19 vai. 30 min.
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